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ABSTRAK 

 

Saat ini CV. Radef Solution belum memiliki website resmi sebagai media 

pemberi informasi kepada masyarakat atau klien sehingga seringkali membuat 

perusahaan tersebut kesulitan mencari klien, dan ketika meeting dengan klien harus 

membawa print out katalog produk untuk mempresentasikan produk-produk yang 

dijual kepada para klien. Hal itu dapat merugikan pihak perusahaan karena harus 

mencetak katalog produk sebanyak sejumlah orang yang mengikuti meeting dengan 

biaya yang mahal karena harga kertas khusus yang digunakan untuk mencetak 

katalog produk. 

Berdasarkan permasalahan diatas CV. Radef Solution membutuhkan 

sebuat website profil perusahaan yang di lengkapi dengan fitur display katalog 

Produk didalamnya. Pada website profil perusahaan tersebut dapat 

memperkenalkan identitas perusahaan dan dapat menampilkan sebuah fitur display 

katalog produk yang dapat membantu direktur perusahaan ketika presentasi kepada 

klien, dimana pada fitur display katalog produk pengunjung website dapat melihat 

dan mendownload display katalog produk yang telah disediakan  

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Website Profil Perusahaan, Katalog Produk, CV. 

Radef Solution  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi dan ilmu pengetahuan telah berkembang semakin 

pesat, seiring dengan hal itu maka tuntutan untuk menyampaikan informasi 

yang profesional dan informatif dalam dunia bisnis. Pemanfaatan teknologi 

pada dunia bisnis sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dunia bisnis, 

dimana pada dunia bisnis penyampaian informasi melalui internet adalah salah 

satu cara yang efektif dan efisien bagi pelaku dunia bisnis untuk mendukung 

proses bisnis itu sendiri. 

CV. Radef Solution didirikan pada tahun 2015 oleh bapak Pamudji 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier alat tulis, 

perlengkapan kantor, dan komputer yang berlokasi di Bogangin Baru Blok 

C/50 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang Surabaya yang mampu 

memberikan pelayanan dengan berorientasi pada integritas dan dedikasi untuk 

dapat memberikan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Saat ini CV. Radef Solution belum memiliki website resmi sebagai 

media pemberi informasi kepada masyarakat atau klien sehingga seringkali 

membuat perusahaan tersebut kesulitan mencari klien dan memasarkan 

produknya dan ketika meeting dengan klien harus membawa print out katalog 

produk untuk mempresentasikan produk-produk yang dijual kepada para klien. 

Hal itu dapat merugikan pihak perusahaan karena harus mencetak katalog 

produk sebanyak sejumlah orang yang mengikuti meeting dengan biaya yang 
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mahal karena harga kertas khusus yang digunakan untuk mencetak katalog 

produk.  

Berdasarkan permasalahan diatas CV. Radef Solution membutuhkan 

sebuah website profil perusahaan yang dilengkapi dengan fitur display katalog 

produk dan menampilkan produk yang mereka jual didalamnya. Pada website 

profil perusahaan tersebut dapat memperkenalkan identitas perusahaan dan 

dapat menampilkan sebuah fitur display katalog produk yang dapat membantu 

direktur perusahaan ketika presentasi kepada klien, dimana pada fitur display 

katalog produk pengunjung website dapat melihat dan men-download display 

katalog produk yang telah disediakan, dan penggunjung website juga bisa 

memesan atau membeli di website. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka rumusan 

masalahnya, adalah bagaimana merancang dan membangun website profil 

perusahaan yang dilengkapi dengan fitur display katalog produk dan 

menampilkan produk yang bisa di beli oleh penggunjung website pada CV. 

Radef Solution. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam mengerjakan kerja praktek ini diperlukan batasan masalah agar 

tidak menyimpang, yaitu : 

1. Merancang dan membangun website profil perusahaan pada CV. Radef 

Solution yang dilengkapi dengan fitur display katalog produk dan 

menampilkan produk yaang bisa dibeli oleh penggunjung website. 

2. Website tidak membahas proses pengadaan barang. 
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3. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah PHP, dan HTML5. 

4. Penyimpanan program menggunakan database MySQL. 

 
1.4   Tujuan  

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan Kerja Praktik ini adalah 

merancang dan membangun website Profil Perusahaan pada CV. Radef 

Solution yang lengkap dengan katalog dan menampilkan produk yang bisa 

dibeli atau dipesan oleh pengunjung dalam bentuk website. 

1.5   Manfaat 

Sesuai dengan tujuan yang ada, maka manfaat dari dibuatnya laporan 

kerja praktik ini sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang CV. Radef Solution. 

2. Memperkenalkan CV. Radef Solution kepada calon klien. 

3. Mempermudah CV. Radef Solution dalam mempromosikan produknya. 

4. Mempermudah calon klien mencari CV. Radef Solution. 

5. Dapat menjadi alat marketing dan media promosi untuk memperoleh 

klien. 

6. Dapat mempermudah mencari partner baru. 

7. Menjadi sarana publikasi resmi dari CV. Radef Solution. 

8. Mempermudah komunikasi antara klien dan CV. Radef Solution. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Kerja Praktik ini diatur dan disusun 

dalam 5 bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang diangkat pada 

topik kerja praktik, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang 

ingin dicapai, manfaat dari Kerja Praktik dan sistematika penulisan 

laporan Kerja Praktik. 

BAB II     GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini membahas tentang tentang profil perusahaan, visi dan misi 

serta struktur organisasi yang berhubungan langsung dengan CV. Radef 

Solution. 

BAB III    LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat dari perusahaan. 

Deskripsi kerja dari bagian perusahaan yang dijadikan sebagai tempat 

pelaksanaan kerja praktik, bidang usaha yang dikerjakan oleh 

perusahaan tempat melaksanakan Kerja Praktik. 

BAB IV  DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada bab ini menjelaskan tentang semua pekerjaan yang dilakukan 

selama Kerja Praktik yaitu meliputi perencanaan (studi lapangan dan 

studi kepustakaan), mendesain sistem (system flow, data flow diagram 

(DFD), entity relationship diagram (ERD), conceptual data model 

(CDM) dan physical data model (PDM), database management system 

(DBMS), interface dan penggunaan). 
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BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berguna sebagai 

masukan agar sistem dapat dikembangkan nantinya.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

CV. Radef Solution ini pertama kali didirikan pada tahun 2015 

merupakan perusahaan dagang yang bergerak dibidang supplier material bahan 

bangunan yang berlokasi di Jl. Bogangin Baru C No. 5. Surabaya yang mampu 

memberikan pelayanan dengan berorientasi pada integritas dan dedikasi untuk 

dapat memberikan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

2.2  Identitas Perusahaan  

CV. Radef Solution memiliki sejarah yang dijelaskan pada tabel 2.1  

Tabel 2.1 Sejarah CV. Radef Solution 

Tahun Sejarah 

Tahun 

2014 

Pemasok material bahan bangunan seperti pasir, batu,  bata, semen, 

kapur, dan lain-lain. 

Tahun 

2015 

Pemasok komputer seperti hardware, software, network dan 

perlengkapan kantor. 

Tahun 

2016 

Mendirikan CV. Radef Solution sebagai lingkup bisnis yang 

memasok komputer (hardware, software, network), alat server 

komputer, alat tulis dan perlengkapan kantor. 
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2.3   Visi dan Misi 

Adapun Visi dan Misi dari CV. Radef Solution diuraikan dalam 

penjelasan di bawah ini. 

2.3.1 Visi Perusahaan  

Menjadi General Supplier (Pengadaan Barang) dan perusahaan IT 

terkemuka dan terdepan. 

2.3.2 Misi Perusahaan 

Berperan aktif dalam pembangunan nasional khususnya dalam 

bidang pekerjaan umum, mengedepankan profesionalisme dan teamwork 

dalam menghasilkan layanan yang berkualitas serta mengembangakan 

kerjasama dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. 

 

2.4  Struktur Organisasi Perusahaan   

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Sistem 

Menurut Romney dan Steinbart (2015) Sistem adalah rangkaian dari 

dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari 

subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang 

lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok 

perusahaan. 

 

3.2 Informasi 

Informasi merupakan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunannya. Untuk memperoleh 

informasi yang berguna, pertama kali yang harus dilakukan adalah 

pengumpulan data, lalu diolah sehinga menjadi informasi. Ketka data telah 

menjadi suau informasi, maka informasi tersebut menjadi terarah dan penting. 

Hal ini dikarenakan telah dilaluinya berbagai tahapan dalam penglahannya, 

yaitu pengumpulan data, data apa saja yang terkumpul, dan penemuan 

informasi yang diperlukan (Kusrini, 2008). 
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3.3 Analisis Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005) analisis sistem adalah sebuah proses 

penelaahan sebuah sistem informasi dan membaginya ke dalam komponen-

komponen penyusunnya untuk kemudian dilakukan penelitian sehingga 

diketahui permasalahan-permasalahan serta kebutuhan-kebutuhan yang 

timbul, sehingga dapat dilaporkan secara lengkap serta diusulkan perbaikan-

perbaikan pada sistem tersebut. 

a. Tahap-tahap dalam analisis sistem:  

1. Identifikasi masalah yang ada pada sistem informasi tersebut, 

2. Memahami cara kerja sistem, 

3. Melakukan analisis, 

4. Melaporkan hasil analisis sistem. 

b. Alat bantu analisis sistem 

Untuk memudahkan analisis sistem maka diperlukan sebuah alat bantu 

yaitu Flow of Document atau sering disebut dengan Document Flowchart. 

Document Flowchart menggambarkan aliran data dan informasi antar bagian 

dalam sebuah proses bisnis.  

 

3.4 System Flowchart 

System flowchart secara umum sama dengan document flowchart, 

namun system flowchart lebih menekankan pada gambaran tentang aliran 

input, process, output yang dihasilkan oleh sistem. Simbol-simbol flowchart 

dapat dikategorikan ke dalam empat bagian, yaitu simbol input/output, proses, 

penyimpanan dan lainnya (Soeherman & Pontoan, 2008). Berikut simbol-

simbol flowchart yang bisa digunakan : 
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Tabel 3.1 Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 

1 

 

 

 

Start atau end 

Menunjukkan simbol 

mulai dan selesainya 

flowchart 

2 

 

 

 

Dokumen 

Menunjukkan simbol 

dokumen input dan 

output 

3 

 

 

 

Proses Manual 

Menunjukkan simbol 

proses yang dilakukan 

secara manual 

4 

 

 

 

Decision 

Menunjukkan simbol 

suatu pemilihan proses 

pada suatu kondisi 

5 

 

 

 

Input Data 

Menunjukkan simbol 

proses memasukkan 

data 

6 
 

 
Display 

Menunjukkan simbol 

tampilan sistem 
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7 

 

 

 

Proses Komputer 

Menunjukkan simbol 

proses yang dilakukan 

oleh sistem 

8 

 

 

 

Proses Manual 

Menunjukkan simbol 

proses yang dilakukan 

secara manual 

9 

 

 

 

Database 
Menunjukkan simbol 

sebuah database 

10 

 

 

 

Konektor Antar 

Halaman 

Menunjukkan simbol 

penghubung antar 

halaman 

 

3.5 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan 

desain informasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi 

output. Data flow diagram dapat digunakan untuk menyajikan sebuah sistem 

atau perangkat lunak pada tiap tingkat abstraksi. Data flow diagram 

memberikan suatu mekanisme bagi pemodelan fungsional dan pemodelan 
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aliran informasi (Fatta, 2009). Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada 

DFD: 

Tabel 3.2 Simbol DFD 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 

1 

 

 

 

External Entity 

Menunjukkan simbol 

sumber dari inputan 

sistem atau tujuan 

dari output sistem 

2 

 

 

 

Proses 

Menunjukkan simbol 

pengolahan input 

menjadi output 

3 

 

 

 

Data Store 

Menunjukkan simbol 

tempat penyimpanan 

data 

4 

 

 

 

Connecting Line 

Menunjukkan simbol 

yang menggambarkan 

aliran data 

 

3.6 Conceptual Data Model (CDM) 

Menurut Siswoutomo (2006), CDM mempresentasikan struktur logika 

database dimana CDM tidak bergantung pada software dan struktur 
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penyimpanan data apapun. Model konseptual ini sering berisi objek-objek yang 

belum diimplementasikan dalam database secara fisik. CDM memberikan 

representasi formal dari kebutuhan data untuk aktivitas enterprise dan bisnis. 

Aturan CDM sebagai berikut : 

1. Mempresentasikan pengorganisasian data dalam format grafis, 

2. Memverifikasi validasi desain data, 

3. Menghasilkan Physical Data Model (PDM) dimana menspesifikasikan 

implementasi secara fisik pada database. 

3.7 Phisycal Data Model (PDM) 

Menurut Siswoutomo (2006), PDM menspesifikasikan implementasi 

secara fisik pada database. Dengan PDM, harus dipertimbangkan secara detail 

implementasi fisik. Hal lain yang harus dilakukan adalah memperhitungkan 

target software maupun data storage. PDM mengikuti aturan-aturan sebagai 

berikut : 

1. Mempresentasikan pengorganisasian data secara fisik dalam format grafis, 

2. Menghasilkan script membuat dan memodifikasi database. 

3. Mendefinisikan referential integrity triggers and constraints. 

3.8 Konsep Basis Data 

Menurut Herlambang dan Tanuwijaya (2005), basis data merupakan 

cara paling tepat untuk mengontrol data karena basis data bisa mendefinisikan, 

membangun, dan memanipulasi data. Kemampuan lain dari basis data adalah 

mampu saling menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain 

sehingga tercipta data yang saling terintegrasi.  
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Tentunya di dalam mengimplementasikan basis data, maka sebuah 

organisasi harus menggunakan ‘tool’. Database Management System (DBMS) 

merupakan tool yang paling tepat untuk keperluan ini. DBMS melakukan 

beberapa tugas sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan, melibatkan spesifikasi tipe data, struktur data, kendala 

dari data yang diolah, 

2. Membangun, berkaitan dengan proses penyimpanan data pada suatu media 

penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS, 

3. Memanipulasi, termasuk didalamnya fungsi-fungsi sebagai ‘query’ 

terhadap basis data, misalnya melakukan pengambilan data, mengubah 

data, dan membuat laporan. 

Pengguna dari DBMS dibedakan menjadi dua sesuai dengan ketertiban 

pengguna tersebut. Ada yang berperan secara langsung dan ada yang berperan 

tidak langsung. Pengguna yang berperan secara langsung, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Database Administrator (DBA), 

2. Database Designer, 

3. End User, 

4. System Analyst and Application Programmers. 

Sedangkan secara tidak langsung atau bisa disebut dibelakang layar 

yaitu : 

1. DBMS Designer and Implementers, 

2. Tools Developers, 

3. Operator dan Maintenance Personnel. 
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Dan manfaat dari penggunaan basis data sendiri juga sangat 

berpengaruh bagi perusahaan yaitu : 

1. Mengendalikan redundansi atau data sering muncul. Data sering diakses 

dan muncul berulang-ulang bisa menyebabkan pemborosan resources. 

2. Pembatasan akses. Tidak semua data dapat diakses oleh sembarang 

pengguna. Oleh karena itu perlu dibatasi sesuai dengan keterlibatan 

pengguna tersebut terhadap basis data yang ada. 

3. Tersediannya Multiple User Interface. Setiap modul dan interfaces 

disediakan berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi dari pengguna, 

sehingga modul dan interface dapat digunakan lebih efisien. 

4. Tersedianya backup dan recovery. Isu penting dalam sistem basis data 

adalah backup dan recovery. Semua transaksi basis data harus dilakukan 

backup. Hal ini diperlukan jika basis data mengalami kerusakan. 

3.9 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Definisi Entity Relationship Diagram (ERD), menurut Al-Bahra (2005) 

adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan 

dalam sistem secara “abstrak”. Kardinalitas dalam Entity Relationship 

Diagram (ERD) dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. One to one  

Jenis hubungan antar tabel yang menggunakan bersama sebuah kolom 

primary key. Jenis hubungan ini tergolong jarang digunakan, kecuali untuk 

alasan keamanan atau kecepatan akses data. Misalnya satu departemen 

hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja dan satu pekerjaan hanya 

dikerjakan oleh satu departemen saja. 



15 
 

 
 

2. One to many  

Jenis hubungan antar tabel menghubungan satu record pada satu tabel 

dengan beberapa record pada tabel lain. Jenis hubungan ini merupakan 

yang paling sering digunakan. Misalnya suatu pekerjaan hanya dikerjakan 

oleh satu departemen saja, namun suatu departemen dapat mengerjakan 

beberapa macam pekerjaan sekaligus. 

3. Many to many 

Jenis hubungan ini merupakan antar tabel yang menghubungan 

beberapa record pada suatu tabel dengan beberapa record pada tabel lain. 

3.10 Supplier  

Supplier merupakan salah satu mitra bisnis yang berperan sangat 

penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Jadi dalam memilih supplier, sebuah perusahaan harus berpikir 

lebih keras lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam membeli barang pasokan. 

Dalam memilih supplier diperlukan suatu sistem evaluasi dan seleksi supplier 

dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu quality, cost, delivery, 

flexibility, dan responsiveness. (Mauizhoh dan Zabidi, 2007). Menurut 

Pujawan (2005) terdapat empat klasifikasi supplier yaitu : 

1. Non Critical Supplier 

Supplier yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan relatif mudah 

untuk ditangani. 

2. Critical Strategic Supplier 

Kelompok supplier yang memasok barang atau jasa yang strategis bagi 

sebuah perusahaan. 
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3. Bottleneck Supplier 

Kelompok supplier yang memasok item-item yang tidak terlalu penting 

bagi perusahaan dan nilai transaksinya relatif rendah, namun barang dan 

jasa tersebut tidak mudah diperoleh. 

4. Leverage Supplier 

Kelompok supplier yang memasok item dengan tingkat kepentingan 

yang tinggi bagi perusahaan namun item-item tersebut relatif mudah 

diperoleh karena standard dan banyak. 

 

3.11 PHP 

Menurut Firdaus (2007), PHP merupakan singkatan dari Hypertext 

Preprocessor, adalah sebuah bahasa scripting berbasis server side scripting 

yang terpasang pada HTML dan berada di server dieksekusi di server dan 

digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Sebagian besar 

sintaksnya mirip dengan bahasa C atau java, ditambah dengan beberapa fungsi 

PHP yang spesifik. Tujuan utama bahasa ini adalah untuk memungkinkan 

perancang web menulis halaman web dinamis dengan cepat. 

Halaman web biasanya disusun dari kode-kode HTML yang disimpan 

dalam sebuah file berekstensi html. File HTML ini dikirimkan oleh server (atau 

file) ke browser, kemudian browser menerjemahkan kode-kode tersebut 

sehingga menghasilkan suatu tampilan yang indah. Lain halnya dengan 

program PHP, sistem kode HTML yang dikirim ke browser dapat ditampilkan. 

Program ini dapat berdiri sendiri ataupun disisipkan diantara kode-kode HTML 

tersebut. Program PHP dapat ditambahkan dengan mengapit program tersebut 

diantara tanda <? Dan ?>. Tanda-tanda tersebut biasanya digunakan untuk 
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memisahkan kode PHP dari kode HTML. File HTML yang telah dibubuhi 

program PHP harus diganti eksistensi-nya menjadi .php atau .php3 

 

3.12 MySQL 

Menurut Bunafit Nugroho (2006), MySQL adalah sebuah program 

database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan 

sangat cepat, multi-user serta menggunakan perintah standar Structured Query 

Language (SQL). 

MySQL merupakan sebuah database server yang free, artinya kita 

bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa 

harus membeli atau membayar lisensinya. MySQL juga merupakan suatu 

perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau dalam 

bahasa basis data sering kita sebut dengan Relational Database Management 

System (RDBMS) yang menggunakan suatu bahasa permintaan bernama SQL. 

MySQL adalah sebuah database server, data juga berperan sebagai 

client sehingga sering disebut database client/server, yang open source dengan 

kemampuan dapat berjalan baik di Operating System (OS) dengan platform 

Windows maupun Linux. Selain itu database ini memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan database lain, diantaranya adalah: 

a. MySQL sebagai Database Management System (DBMS), 

b. MySQL sebagai RDBMS, 

c. MySQL adalah sebuah software database yang open source, artinya 

program ini bersifat free atau bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus 

membeli dan membayar kepada pembuatnya, 
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d. MySQL merupakan database yang dapat berfungsi sebagai client maupun 

server, 

e. MySQL mampu menerima query yang bertumpuk dalam satu permintaan 

atau yang disebut Multi-Threading, 

f. MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas 

sangat besar hingga berukuran Gigabyte sekalipun, Dengan beberapa 

kelebihan yang dimiliki MySQL di atas maka MySQL menjadi sebuah 

program database yang sangat populer digunakan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada saat kerja praktek di CV. 

Radef Solution, menemukan permasalahan seperti pencatatan permintaan dari 

klien, permintaan ke pabrik dan pencatatan penawaran kepada pihak klien 

masih menggunakan microsoft excel dan microsoft word. Untuk mengatasi 

masalah yang ada di atas maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:   

1. Menganalisis sistem, 

2. Mendesain sistem,  

3. Mengimplementasi sistem,  

4. Melakukan pembahasan terhadap implementasi sistem.  

Keempat langkah tersebut, dilakukan agar dapat menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada. Lebih jelasnya dipaparkan pada sub bab dibawah ini. 

4.1   Analisis Sistem 

Dalam pengembangan teknologi informasi, dibutuhkan analisa dan 

perancangan sistem. Perancangan sistem tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan lingkup bisnis dan daya saing perusahaan. Data-data yang 

dibutuhkan adalah data yang berkenaan dengan tujuan pembuatan sistem 

informasi permintaan dan penawaran barang. Untuk pembuatan sistem 

informasi ini data yang dibutuhkan adalah data-data permintaan konsumen dan 

penawaran barang kepada konsumen untuk menghasilkan sebuah sistem 

informasi yang informatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
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diperlukan sebuah sistem informasi permintaan dan penawaran barang untuk 

perusahaan. 

4.2  Desain Sistem  

Setelah analisa sistem dilakukan, tahap selanjutnya yaitu desain sistem 

dimana pada tahap ini melakukan desain Document Flow, System Flow, Data 

Flow Diagram, Conceptual Data Model, Physical Data Model, dan Struktur 

Tabel 

4.2.1   Document Flow  

Dokument Flow Profile Perusahaan dan katalog 
produk CV. Radef Solution

PelangganPemasaran 

Mulai

Data profil 
perusahaan 
dan katalog 

produk

Mencetak profil 
prusahaan dan 
katalog produk

Profil perusahaan 
dan katalog produk

Selesai

  

Gambar 4.1 Document Flow Profile Perusahaan dan Katalog 

Pada gambar 4.1, menjelaskan tentang document flow untuk pembuatan 

profil perusahaan yang dilengkapi dengan katalog produk, dalam document flow 
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ini dijelaskan proses untuk membuat katalog produk baru. Dalam perusahaan, 

pembuatan katalog produk baru dilakukan oleh bagian pemasaran. Dimana 

dalam proses tersebut masih dilakukan secara manual. Katalog produk baru yang 

dibuat masih dicetak dengan kertas khusus yang mahal. 

Dokument Flow Pembayaran Produk

pelangganAdministrasi

Mulai

Data 
pemesanan 

dan 
informasi 
pelanggan

Menghubungi 
pelanggan

Konfirmasi 
pemesanan

Benar?Salah

Melakukan 
Pembayaran

Benar

Slip PembayaranSlip Pembayaran

Cek pembayaran

Sesuai?

Salah

Mengirim barang

Menerima barang

End

 

Gambar 4.2 Document Flow Pembayaran Produk 
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Pada gambar 4.2 diatas menjelaskan tentang document flow untuk 

pembayaran produk, dalam document flow ini dijelaskan proses untuk 

pembayaran barang yang dipesan oleh pelanggan, dimana admin melihat data 

pemesanan barang dan informasi pelanggan yang memesan. Setelah itu admin 

menghubungi pelanggan untuk mengkonfirmasi pemesanan barang, jika 

pemesanan barang benar maka admin meminta pelanggan untuk melakukan 

pembayaran. Setelah pembayaran selesai, bukti pembayaran diberikan kepada 

admin untuk dijadikan bukti, jika pembayaran sudah benar maka admin 

mempersiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, setelah itu pihak 

perusahaan mengirim barang kepada pelanggan hingga pelanggan menerima 

barang yang dipesan. 
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4.2.2  System Flow Tambah dan Non-aktif Admin 

System Flow Tambah dan 
Non-aktif admin

Admin Website

Start

Login

Cek Password

Cocok

Halaman Admin

Klik Menu Admin

Tampil Data 
Admin

Kelola Data

Tambah, non-aktif

SImpan

Database

End

Ya

Tidak

 

Gambar 4.2 System Flow tambah dan non-aktif admin 

Pada gambar 4.2 menjelaskan bahwa admin dapat masuk ke dalam 

halaman admin pada website. Pertama admin harus melalui validasi password, 

jika password yang dimasukkan benar maka masuk ke halaman admin. Setelah 

itu admin dapat menambah admin baru dan menonaktifkan admin lama yang 

tidak mempunyai wewenang untuk mengakses admin. 
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4.2.3  System Flow Slider Header 

System Flow Tambah, Ubah, Hapus Gambar Slide 
Header

Admin Website Pengunjung Website

Start

Login

Cek Password

Cocok

Halaman Admin

Klik Menu Admin

Tampil Data 
Admin

Kelola Data

Tambah, non-aktif

SImpan

Database

End

Ya

Tidak

Website

Klik menu utama / 
menu profil 

perusahaan / menu 
katalog / menu 

galeri

Tampil Informasi 
Slide

 

Gambar 4.3 System Flow Slider Header 

Pada gambar 4.3 diatas menjelaskan bahwa admin dapat masuk ke 

dalam halaman manage slide header pada website. Pertama admin harus 

melalui validasi password jika password yang dimasukkan benar maka admin 

masuk ke halaman manage slide header. Setelah itu admin dapat menambah, 

merubah, dan menghapus slide header pada halaman manage slide header. 
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4.2.4 System Flow Katalog Produk 

System Flow Tambah, Ubah, Hapus Katalog Produk

Admin Website Pengunjung Website

Start

Login

Cek Password

Cocok

Halaman Admin

Klik Menu Admin

Tampil Data 
Admin

Kelola Data

Tambah, non-aktif

SImpan

Database

End
Ya

Tidak

Website

Klik Menu Katalog

Tampil Informasi 
Katalog

 

Gambar 4.4 System Flow Katalog Produk 

Berdasarkan system flow pada gambar 4.4 diatas dapat dijelaskan 

bahwa admin dapat masuk ke dalam halaman manage katalog produk pada 

website. Pertama admin harus melalui validasi password jika password yang 

dimasukkan benar maka admin masuk ke halaman manage katalog produk. 

Setelah itu admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus katalog produk 

pada halaman manage katalog produk. 
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4.2.5 System Flow Logo Pelanggan 

System Flow Tambah, Ubah, Hapus Foto / Logo 
Pelanggan

Admin Website Pengunjung Website

Start

Login

Cek Password

Cocok

Halaman Admin

Klik Menu Admin

Tampil Data 
Admin

Kelola Data

Tambah, non-aktif

SImpan

Database

End

Ya

Tidak

Website

Klik menu utama / 
menu profil 
perusahaan

Tampil Informasi 
Pelanggan

 

Gambar 4.5 System Flow Logo Pelanggan 

Pada gambar 4.5 diatas menjelaskan bahwa admin dapat masuk ke 

dalam halaman manage foto/logo pelanggan pada website. Pertama admin 

harus melalui validasi password jika password yang dimasukkan benar 

maka akan masuk ke halaman manage foto/logo pelanggan. Setelah itu 

admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus foto/logo pelanggan 

pada halaman manage foto/logo pelanggan. 
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4.2.6 System Flow Pemesanan Barang 

System Flow Pemesanan Barang

Pengunjung website Cart Website admin

Start

Masuk halaman 
Home

Klik menu produk

Tampil data 
produk

Data barang yang 
dipesan

Data barang yang 
dipesan, biodata 

pemesan, dan 
beserta total harga 

barang

Memilih produk 
yang akab dipesan

Mmenambah 
kuantitas setiap 

barang yang akan 
dipesan

End

Mengisi Nama, Telp, 
Alamat

Data barang yang 
dipesan, biodata 

pemesan, dan 
beserta total harga 

barang

 

Gambar 4.6 System Flow Pemesanan Barang 

Pada gambar 4.6 diatas menjelaskan bahwa pelanggan dapat 

memesan barang pada website dengan cara masuk menu produk, setelah itu 

pelanggan dapat memilih barang apa saja yang akan mereka pesan. Pada 

menu chart, pelanggan dapat melihat barang apa saja yang mereka pesan 

dan pelanggan bisa menambah jumlah kuantitas barang yang mereka pesan, 

sampai muncul total harga dari pemesanan dan setelah itu pelanggan 
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mengisi biodata pelanggan dengan cara mengisi Nama, Telepon, dan 

Alamat. Setelah itu pelanggan melakukan pemesanan barang dengan cara 

menekan tombol pesan. 

 

4.3  Desain Sistem 

4.3.1  Context Diagram 

 

Gambar 4.7 Context Diagram  

Pada gambar 4.7 Context Diagram menggambarkan proses sistem 

website pada garis besarnya, context diagram diatas memiliki dua entitas 

eksternal yaitu administrator website dan pengunjung website. Masing-masing 

entitas memiliki data-data yang berbeda untuk mendukung sistem website 

berjalan dengan baik. Detail dari context diagram dapat dilihat pada DFD 

Level 0. 
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4.3.2  Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 ini merupakan hasil decompose 

dari context diagram. Berikut ini adalah DFD level 0 dari website profil 

perusahaan pada CV. Radef Solution dapat dilihat pada Gambar 4.8 dibawah 

ini. 

 

Gambar 4.8 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Pada Gambar 4.8, menggambarkan detail proses dari context diagram 

secara keseluruhan. Dimana pada DFD level 0 di atas memiliki dua entitas 

eksternal yaitu administrasi website dan pengunjung website. Kemudian 

memiliki dua proses yaitu manage data dan output dan memiliki lima data 

storage yaitu katalog, pelanggan, galeri, admin, slide. 
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4.3.3  Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

1. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1 

Berikut ini adalah DFD Level 1 proses 1 dan desain Website Profil 

Perusahaan yaitu sub proses manage data. 

 

Gambar 4.9 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1 

Pada Gambar 4.9 memiliki satu entitas yaitu administrator website, 

kemudian memiliki lima proses input, edit, delete, dan view pada proses 

katalog, pelanggan, galeri, user, dan slide foto serta memiliki 5 data storage 

yaitu katalog, pelanggan, galeri, admin, dan slide. 
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2. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 2 

Berikut ini adalah DFD Level 1 proses 2 dari desain Website Profil 

Perusahaan yaitu sub proses output. 

 

Gambar 4.10 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 2 

Pada Gambar 4.10 memiliki satu entitas yaitu pengunjung website, 

kemudian memiliki empat proses output yaitu katalog, pelanggan, galeri, dan 

slide foto. Dan memiliki empat data storage yaitu katalog, pelanggan, galeri, 

dan slide. 

 

4.3.4  Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual data model adalah gambaran secara keseluruhan dari 

entitas sistem yang digunakan. Bentuk conceptual data model dari sistem 

informasi permintaan dan penawaran barang digambarkan pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Conceptual Data Model (CDM) 

4.3.5  Physical Data Model (PDM) 

 

Gambar 4.12 Physical Data Model (PDM) 
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Physical data model adalah hasil dari conceptual data model yang 

diimplementasikan ke dalam DBMS. Bentuk physical data model dari website 

profil perusahaan digambarkan pada gambar 4.12. 

4.4  Struktur Tabel 

Struktur tabel pada rancang bangun website profil perusahaan pada 

CV. Radef Solution adalah sebagai berikut: 

1. Tabel Admin 

Nama Tabel : Admin 

Primary Key : id_admin 

 Foreign Key : - 

Fungsi             : untuk menyimpan data admin 

 

 

Tabel 4.1 Admin 

Field Name Type Length Constraint 

Id_admin Varchar 4 Primary Key 

Email Varchar 30 Not Null 

Alamat Varchar 5 Not Null 

No_telp Varchar 5 Not Null 

Level Varchar 40 Not Null 

Status Varchar 20 Not Null 

Password Varchar 20 Not Null 

 

 



34 
 

 
 

 

2. Tabel Katalog 

 Nama Tabel : Katalog 

 Primary Key : id_katalog 

 Foreign Key : - 

 Fungsi  : untuk menyimpan data katalog 

Tabel 4.2 Katalog 

Field Name Type Length Constraint 

Id_katalog Varchar 4 Primary Key 

Nama_katalog Varchar 50 Not Null 

Gambar_katalog Varchar - Not Null 

File_katalog Varchar 30 Not Null 

Keterangan_katalog Varchar 30 Not Null 

 

3. Tabel Pelanggan 

 Nama Tabel : Pelanggan 

 Primary Key : idpelanggan  

 Foreign Key : - 

 Fungsi  : untuk menyimpan data foto/logo perusahaan 

Tabel 4.3 Pelanggan 

Field Name Type Length Constraint 

Idpelanggan Varchar 4 Primary Key 

Namapelanggan Varchar 50 Not Null 

Foto_pelanggan Varchar 50 Not Null 
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4. Tabel Slide 

 Nama Tabel : Slide 

 Primary Key : Idslide 

 Foreign Key : - 

 Fungsi  : untuk menyimpan data slide 

Tabel 4.4 Slide 

Field Name Type Length Constraint 

Id_Slide Varchar 4 Primary Key 

Foto_slide Varchar 4 Not Null 

Keterangna_slide Varchar 1000 Not Null 

 

 

5. Tabel Galeri 

 Nama Tabel : Galeri 

 Primary Key : idgaleri 

 Foreign Key : - 

 Fungsi  : untuk menyimpan data galeri 

Tabel 4.5 Galeri 

Field Name Type Length Constraint 

Id_foto Varchar 4 Primary Key 

Nama_foto Varchar 100 Not Null 

Foto_galeri Varchar 100 Not Null 

Keterangan_foto Varchar 1000 Not Null 
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4.5  Implementasi Sistem 

Implementasi sistem menjelaskan detail sistem website profil 

perusahaan, penjelasan software/hardware pendukung, dan form-form yang 

ada pada website profil perusahaan. 

4.5.1  Teknologi 

1. Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras minimum yang dibutuhkan untuk 

menjalankan aplikasi ini adalah satu unit komputer dengan : 

a. Processor Intel (R) Core (TM) i3 CPU 

b. RAM 2 GB 

c. VGA on Board 

d. Monitor Super VGA (1024 x 768) 

e. 320 GB HDD 

f. Keyboard dan Mouse 

g. Printer 

2. Perangkat Lunak  

Perangkat lunak minimum yang harus di-install ke dalam sistem 

komputer adalah: 

a. Sistem Operasi : Windows 7 

b. XAMPP 

c. Mozilla Firefoxx 

d. Notepad ++ 
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4.5.2  Tampilan Program 

Berikut ini merupakan tampilan-tampilan yang ada pada website profil 

perusahaan pada CV. Radef Solution. 

1. Halaman Home Ucer 

 

Gambar 4.13 Halaman Home User 

Pada Gambar 4.13 diatas, merupakan halaman pertama yang 

ditampilkan setelah membuka website. Pada halaman ini menunjukan menu 

home, product, dan contact, dan konten-konten berisi tentang informasi dari 

perusahaan. Konten-konten yang berada pada halaman ini, adalah slide header, 

tentang perusahaan, menampilkan produk yang di jual secara acak, 

menampilkan supplier yang bekerja sama dengan perusahaan. 
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2. Halaman Product 

 

Gambar 4.14 Halaman Product 

Halaman ini merupakan halaman kedua yang ditampilkan setelah 

membuka website. Pada halaman ini menunjukkan katalog produk yang 

disediakan oleh perusahaan, dimana pengunjung website dapat memesan 

barang yang disediakan oleh perusahaan dengan cara menekan gambar, setelah 

itu sistem akan memasukkan barang yang dipilih oleh pengguna ke menu 

pemesanan. 
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3. Halaman Contact 

 

Gambar 4.15 Halaman Contact 

Halaman ini merupakan halaman ketiga yang ditampilkan setelah 

membuka website. Merupakan halaman yang digunakan pengunjung untuk 

menggirim pesan kepada perusahaan, dimana pengunjung harus mengisi nama, 

telepon, alamat, dan pesan yang ingin dikirim. Setelah dikirim pesan nanti akan 

muncul di halaman admin. 

 

4. Halaman Pemesanan 

 

Gambar 4.16 Halaman Pemesanan 
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Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk melihat barang 

yang sudah dipesan oleh pengunjung website. Terdapat nama produk, price, 

quantity barang yang bisa di sesuaikan dengan jumlah keperluan setiap barang, 

sub total, dan total harga barang keseluruan. 

 

5. Halaman Informasi Pemesanan 

 

Gambar 4.17 Halaman Informasi Pemesanan 

 

Halaman ini merupakan lanjutan dari halaman pemesanan, pada 

halaman ini setelah pelanggan selesai memilih dan menambah kuantitas 

barang, pelanggan di haruskan mengisi nama, telepon, dan alamat pengiriman 

barang, jika sudah selesai pelanggan harus menekan tombol proses order dan 

sistem akan menyimpan data pemesanan barang yang nantinya akan di 

tampilkan pada halaman admin. 
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6. Halaman Home Administrator 

 

Gambar 4.18 Halaman Home Administrator 

Halaman ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika 

memasuki halaman admin. Pada halaman ini berisi menu-menu diantaranya 

home yang digunakan untuk custom halaman home pengunjung, product yang 

digunakan untuk menambah, merubah, dan menghapus data barang, customer 

yang digunakan untuk menambah, merubah, dan menghapus data customer 

yang bekerja sama dengan perusahaan, transaction yang digunakan untuk 

melihat transaksi baru, transaksi yang sukses, dan transaksi yang dibatalkan, 

dan menu messages yang digunakan untuk melihat pesan dari pengunjung 

website yang ditujukan untuk perusahaan. 
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7. Halaman Admin Product 

 

Gambar 4.19 Halaman Admin Product 

Halaman ini merupakan halaman kedua dari tampilan product yang 

hanya bisa diakses oleh admin. Pada halaman ini admin dapat menambah 

barang dengan cara menekan tombol tambah barang, setelah itu admin harus 

memasukkan gambar barang, price, nama barang, dan deskripsi barang seperti 

brand yang disediakan oleh perusahaan pada setiap jenis barang. Admin juga 

bisa merubah daftar barang dengan cara menekan tombol ubah, setelah itu 

admin harus merubah gambar, price, nama barang, dan deskripsi barang jika 

diperlukan. Admin juga bisa menghapus data barang dengan cara menekan 

tombol hapus, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi apakah anda akan 

menghapus barang tersebut, jika benar maka sistem akan menghapus barang 

yang dipilih, dan jika tidak maka sistem akan kembali ke halaman product. 
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8. Halaman Tambah Product 

 

Gambar 4.20 Halaman Tambah Product 

Halaman ini merupakan lanjutan dari halaman product, dimana 

halaman ini digunakan admin untuk mengisi data barang yang disediakan oleh 

perusahaan, dengan cara memasukkan gambar barang, setelah itu admin harus 

mengatur posisi peletakan gambar yang nantinya akan di tampilkan pada menu 

product yang ada pada halaman website pengunjung. Pada halaman ini admin 

juga harus memasukkan harga barang, untuk harga barang pada pembelian di 

website menggunakan satuan harga barang karena pada menu pembelian, 

pengunjung website bisa mengatur kuantitas barang yang nantinya sistem akan 

secara otomatis melipat gandakan harga barang dari banyaknya kuantitas 

barang yang dipesan. Admin harus memasukkan nama barang sesuai dengan 

jenis barang. Admin juga harus mengisi deskripsi barang seperti merek yang 

disediakaan oleh perusahaan pada setiap jenis barang  dan jumlah ketersediaan 

barang. Setelah admin mengisi semua kolom pada menu tambah produk, admin 
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bisa menyimpan data produk dengan cara menekan tombol save, lalu sistem 

akan otomatis menyimpan data barang yang sudah di masukkan. 

 

9. Halaman Admin Customer 

 

Gambar 4.21 Halaman Admin Customer 

Halaman ini merupakan halaman ketiga dari tampilan customer yang 

hanya bisa diakses oleh admin. Pada halaman ini admin dapat menambah 

customer dengan cara menekan tombol tambah, setelah itu admin harus 

memasukkan gambar atau logo customer yang bekerja sama dengan 

perusahaan dan memasukkan nama customer. Admin dapat merubah data 

customer dengan cara menekan tombol ubah, setelah itu admin harus 

mengganti logo customer dan mengganti nama customer jika diperlukan. 

Admin juga bisa menghapus data customer jika tidak diperlukan, dengan cara 

menekan tombol hapus, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi apakah 

anda akan menghapus data customer tersebut, jika benar maka sistem akan 

menghapus data customer yang dipilih, dan jika tidak maka sistem akan 

kembali ke halaman Customer. 
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10. Halaman Tambah Customer 

 

Gambar 4.22 Halaman Tambah Customer 

Halaman ini merupakan lanjutan dari halaman customer, dimana 

halaman ini digunakan admin untuk mengisi data customer yang bekerja sama 

dengan perusahaan. Admin dapat menambah data customer baru yang bekerja 

sama dengan perusahaan dengan cara memasukkan logo customer dimana logo 

ini adalah simbol dari customer, setelah itu admin harus mengatur posisi 

gambar agar logo customer bisa terpasang dengan benar karena logo tersebut 

nantinya akan tampil pada halaman website pengunjung. Admin juga harus 

mengisi nama customer, dimana nama customer ini adalah nama perusahaan 

yang bekerja sama dengan CV. Radef Solution. 
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11. Halaman Admin Transaction 

 

Gambar 4.23 Halaman Admin Transaction 

Halaman ini merupakan halaman keempat dari tampilan transaction 

yang hanya bisa diakses oleh admin. Pada halaman ini admin dapat melihat 

barang yang sudah dipesan oleh pengunjung website. Terdapat tiga menu pada 

halaman transaction yaitu new transaction digunakan untuk melihat data  

transaksi baru yang masuk, success transaction digunakan untuk melihat data 

transaksi yang berhasil, dan cancel transaction digunakan untuk melihat data 

transaksi yang gagal. Pada setiap menu transaction, admin dapat melihat id 

transaction, total pembelian barang, dan admin juga bisa melihat detail 

transaksi dengan cara menekan tombol detail, setelah itu sistem akan 

menampilkan detail transaksi yang berisi id transaction, total pembelian, status 

transaksi, nama pembeli, telepon, alamat, dan semua barang yang dibeli oleh 

pengunjung website beserta kuantitas barang dan total harga. 
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12. Halaman Detail Transaction 

 

Gambar 4.24 Halaman Detail Transaction 

Halaman ini merupakan lanjutan dari halaman transaction, dimana 

halaman ini digunakan admin untuk melihat detail dari transaksi barang yang 

dipesan oleh pelanggan, detail transaction ini berisi id transaksi, total, status 

transaksi, nama pemesan, telepon, alamat, dan catatan. Pada halaman ini admin 

harus menghubungi pelanggan yang memesan barang menggunakan nomor  

telepon yang tertera pada transaksi untuk memastikan apakah pelanggan benar-

benar memesan barang tersebut atau tidak, jika pelanggan memang benar 

memesan barang maka admin akan mengirim nomer rekening perusahaan 

kepada pelanggan agar pelanggan tersebut membayar barang yang mereka 

pesan. Setelah itu pelanggan diminta untuk mengirim bukti pembayaran 

kepada admin untuk dijadikan bukti pembayaran, jika bukti pembayaran sudah 

benar maka admin akan menjadikan status transaksi pada sistem menjadi 

transaksi berhasil dan perusahaan akan mempersiapkan barang-barang yang 

dipesan oleh pelanggan untuk dilakukan pengiriman ke alamat yang sudah 
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tertera pada detail transaksi. jika pelanggan tidak jadi memesan barang ketika 

admin menghubungi, maka admin akan menjadikan status pemesanan barang 

pada sistem menjadi transaksi gagal dan transaksi tidak akan dilanjutkan. 

 

13. Halaman Admin Messages 

 

Gambar 4.25 Halaman Admin Messages 

Halaman ini merupakan halaman kelima dari tampilan messages yang 

hanya bisa diakses oleh admin. Pada halaman ini admin dapat melihat pesan 

masuk yang dikirim oleh pelanggan langsung dari website. Pada pesan berisi 

nama pelanggan, nomer telepon pelanggan, dan pesan dari pelanggan yang 

ditujukan untuk admin, pesan tersebut bisa berisi mengenai pertanyaan tentang 

detail barang apa saja yang disediakan oleh perusahaan, setelah admin melihat 

pesan tersebut maka admin akan mengirim pesan singkat kepada pelanggan 

menggunakan nomor telepon yang sudah tertera pada menu messages untuk 

menjawab pertanyaan pelanggan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.    Kesimpulan  

Setelah dilakukan implementasi, pembuatan sistem informasi ini 

dilakukan evaluasi hasil penelitiannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Website profil perusahaan pada CV. Radef Solution dapat membantu 

memperkenalkan perusahaan kepada calon klien, 

2. Dengan adanya display katalog produk dapat membantu perusahaan 

ketika presentasi dengan klien/calon klien, 

3. Dengan adanya menu pemesanan barang, dapat memudahkan pelanggan 

untuk memesan barang pada website, 

4. Fitur katalog produk yang ada pada website dapat membantu 

mempromosikan produk yang dijual oleh CV. Radef Solution, 

5. Dengan adanya backend dapat mempermudah pihak perusahaan untuk 

mengelola website kapanpun dan dimanapun, 

6. Pengunjung website dapat memberikan pesan secara langsung kepada CV. 

Radef Solution. 

 

5.2.    Saran  

Dari website ini masih terdapat beberapa pengembangan yang 

diharapkan kelak dapat diperbaiki oleh pihak lain. Beberapa pengembangan 

tersebut antara lain: 
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1. Untuk membuat website profil perusahaan harus dilakukan analisis 

terutama pada desain web yang digunakan agar ditampilkan web dapat 

menarik dan interaktif, 

2. Pada profil perusahaan harus berisi data-data lengkap perusahaan dan 

akurat agar perusahaan dapat mudah dicari dan dipercaya oleh calon klien, 

3. Diharapkan kedepannya untuk pengembangan website profil perusahaan 

dapat ditambahkan lebih banyak informasi yang dapat menarik lebih 

banyak pengunjung sehingga dapat menanggulangi kekurangan yang ada 

atau diharapkan bisa baik lagi.
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