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ABSTRAK

Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda adalah Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang pembuatan kain batik
tulis khas Sidoarjo dan Madura. Dalam memperkenalkan identitasnya kepada
masyarakat luas, Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda

masih

menggunakan media promosi tradisional berupa papan nama dan dengan cara
aktif dalam beberapa kegiatan seperti menjadi sponsor event dan menjadi peserta
dalam kegiatan pameran atau paguyuban daerah sehingga informasi yang
diberikan terbatas pada wilayah tertentu dan relatif memerlukan biaya yang
banyak.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dibuatlah website
company profile pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al-Huda dengan
memanfaatkan metode pengembangan System Development Life Cycle (SDLC).
Adapun empat tahap yang dilakukan selama merancang dan membangun
sistem ini yaitu tahap komunikasi dan perencanaan, tahap analisis sistem, tahap
desain dan pemrograman, hingga tahap implementasi yang menghasilkan sebuah
website company profile yang menyediakan informasi mengenai profil singkat
perusahaan, layanan yang ditawarkan, testimoni pelanggan, informasi produk
unggulan dan informasi mengenai kontak Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al-Huda, yang lebih terpercaya karena konten didalamnya dikelola
oleh pihak perusahaan secara langsung.
Kata Kunci: website, company profile, system development life cycle (SDLC)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat seperti saat ini tidak terlepas
dari peranan teknologi informasi dan komunikasi. Keunggulan yang ditawarkan
oleh teknologi adalah kemudahan dalam mengakses berbagai macam informasi
secara fleksibel serta tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Website adalah salah
satu media informasi populer yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi serta sangat cocok untuk mengenalkan potensi perusahaan kepada
masyarakat luas. Kemudahan akses serta kemampuan memberikan informasi
secara lebih up to date dan efisien menjadi alasan mengapa banyak sekali
perusahaan yang memanfaatkan website sebagai media promosi dan penyebaran
informasi (Hasugian, 2018).
Pemanfaatan website sebagai media promosi dan penyebaran informasi
dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah website company profile. Bagi
sebuah perusahaan website company profile memiliki peranan yang sangat
penting yaitu dapat dimanfaatkan sebagai alat marketing yang efektif karena
memiliki unsur visual menarik berupa teks, gambar, dan dapat ditambahkan unsur
multimedia pendukung yang lainnya. Website company profile juga sangat
membantu perusahaan dalam memperkenalkan identitas perusahaan kepada
masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui value yang ditawarkan
oleh perusahaan (Mayangsari & Khabibah, 2018).
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Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda adalah Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang pembuatan kain batik
tulis khas Sidoarjo dan Madura. Selain memproduksi kain batik, Rumah Batik
Tulis Halus dan Workshop Al Huda juga menawarkan pelatihan dasar membatik
untuk masnyarakat umum. Saat ini Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al
Huda sendiri telah banyak dipercaya oleh masyarakat khususnya diwilayah Jawa
Timur. Namun dalam memperkenalkan identitasnya kepada masyarakat luas,
Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda masih menggunakan media
promosi tradisional berupa papan nama dan dengan cara aktif dalam beberapa
kegiatan seperti menjadi sponsor event dan menjadi peserta dalam kegiatan
pameran atau paguyuban daerah sehingga informasi yang diberikan terbatas pada
wilayah tertentu dan relatif memerlukan biaya yang banyak. Oleh karena itu
Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda memerlukan media penyebaran
informasi yang lebih fleksibel dan lebih mudah diakses oleh calon pelanggan.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dibuatlah website
company profile pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al-Huda. Website
company profile ini dilengkapi dengan fitur fitur yang memberikan informasi
mengenai profil singkat perusahaan, layanan yang ditawarkan, testimoni,
informasi produk unggulan dan informasi mengenai kontak Rumah Batik Tulis
Halus dan Workshop Al-Huda. Dengan dibangunnya website company profile
pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al-Huda diharapkan dapat
mempermudah aktivitas promosi, memperluas penyebaran informasi, dan dapat
lebih memperkenalkan produk serta layanan yang disediakan oleh Rumah Batik
Tulis Halus dan Workshop Al-Huda secara lebih luas.
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1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masalah yang
dirumuskan adalah bagaimana membuat website company profile pada Rumah
Batik Tulis dan Workshop Al Huda Sidoarjo.
1.3

Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka dibuatlah
batasan agar pembahasan masalah tidak melebar. Batasan masalah sebagai
berikut:
a. Website company profile yang dibangun tidak mencakup proses transaksi
pembelian secara online.
b. Website company profile hanya menyediakan informasi mengenai Rumah
Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
c. Website company profile dibangun dengan bahasa pemrograman PHP.
d. Database yang digunakan dalam pembuatan website company profile adalah
Mysql.
e. Website merupakan jenis website statis.
f. Metode pengembangan sistem tidak mencakup tahapan pemeliharaan sistem.
1.4

Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja
praktik ini adalah menghasilkan website company profile pada Rumah Batik Tulis
Halus dan Workshop Al Huda Sidoarjo.
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1.5

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan website company profile pada
Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda ini adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat dan calon pelanggan dapat lebih mudah memperoleh informasi
mengenai Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
2. Website company profile ini dapat membantu memperkenalkan Rumah Batik
Tulis Halus dan Workshop Al Huda lebih luas karena penyebaran informasi
tidak terbatas pada tempat tertentu.
3. Dengan adanya website company profile, Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al Huda dapat lebih terlihat profesional pada bidangnya.
4. Website company profile dapat dijadikan media promosi produk dan layanan
yang disediakan pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
1.6

Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas, maka
sistematika penulisan laporan ini dibagi ke dalam beberapa bab yaitu :
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dari hal hal yang
berkaitan dengan perusahaan, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari aplikasi yang dibuat, serta
sistematika penulisan laporan.

BAB II

GAMBARAN UMUM
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Bab ini menjelaskan tentang Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al Huda. Mulai dari latar belakang perusahaan, sejarah
perusahaan, dan lokasi perusahaan.
BAB III

LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai teori teori yang berhubungan dengan
topik kerja praktik yang diambil penulis.

BAB IV

DESKRIPSI PEKERJAAN
Bab ini menjelaskan mengenai langkah langkah yang digunakan
dalam pembuatan sistem sekaligus membahas desain input, proses,
dan output sistem secara keseluruhan. Pada bab ini juga membahas
mengenai implementasi dari perancangan yang telah dilakukan
pada pembuatan website company profile pada Rumah Batik Tulis
Halus dan Workshop Al Huda.

BAB V

PENUTUP
Bab ini membahas keisimpulan dari pembuatan website company
profile pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda
terkait dengan masalah yang diselesaikan, serta membahas saran
yang bersifat membangun untuk pengembangan aplikasi ini.
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BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1.

Sejarah Perusahaan

Rumah Batik Tulis dan Workshop Al Huda adalah Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang pembuatan kain batik khas
Sidoarjo. Usaha ini didirikan oleh Bapak Ir. Nurul Huda, M. Agr sejak tahun 1982
ketika beliau masih duduk dibangku kelas 2 Sekolah Menengah Atas. Dari modal
hanya Rp. 50.000,00 yang pada saat itu setara dengan 14 kain, beliau
memberanikan untuk mulai menjalankan usaha ini sendiri dari mulai mendesain
motif kain batik hingga memasarkan hasil karyanya dilingkungan sekolah.
Proses tersebut terus berlanjut hingga Bapak Huda duduk dibangku kuliah
hinga beliau berhasil menyandang gelar sarjana. Setelah lulus kuliah beliau
mendapatkan kesempatan menjadi asisten dosen dan mendapatkan uang Rp.
1.000.000,00 dari hasilnya menjadi asisten dosen. Beliau memanfaatkan uang
tersebut untuk membeli dan memproduksi kain lebih banyak lagi hingga beliau
berhasil memiliki 3 orang karyawan. Dari yang dulu hanya 3 orang karyawan,
saat ini Bapak Huda telah berhasil mempekerjakan lebih dari 50 orang karyawan
yang membantunya untuk memproduksi kain batik tulis di Rumah Batik Tulis Al
Huda .
Dalam perkembangannya Rumah Batik Al Huda selalu mengutamakan
strategi pendekatan kepada pelanggan dan mengutamakan kualitas layanan.
Pendekatan ini dilakukan dengan cara pemilik bisnis yang aktif berkontribusi pada
kegiatan kegiatan umum seperti kegiatan paguyuban daerah, pameran dan
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kegiatan kegiatan organisasi masyarakat lainnya. Dengan mengikuti kegiatan
kegiatan tersebut membuat Rumah Batik Tulis Al Huda dapat selalu mengetahui
apa yang menjadi kebutuhan pelanggan serta menjadi lebih dikenal oleh
masyarakat.
2.2.

Logo Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda

Gambar 2.1 Logo Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda
Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda memiliki logo dengan
desain bingkai berbentuk lingkaran berwarna merah dengan aksen garis hitam
tipis didalamnya. Di bagian dalam bingkai terdapat gambar berwarna kuning,
hijau dan oranye yang diambil dari singkatan nama perusahaan. Adapun bagian
atas dan bawah terdapat nama lengkap perusahaan yang berwarna hitam.
2.3.

Visi dan Misi

Dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al Huda memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman perusahaan.
Berikut adalah visi dan misi Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda:
Visi
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Melestarikan dan mempromosikan batik khas Kabupaten Sidoarjo pada
khususnya dan batik Indonesia pada umumnya yang telah diakui oleh UNESCO
ke dunia internasional
Misi
1. Memproduksi

serta

mengembangkan

kain

batik

tulis

yang

mengedepankan makna, kualitas serta nilai estetis tinggi
2. Mengikuti kegiatan promosi batik dalam skala regional, nasional
maupun internasional
3. Aktif berbagi wawasan dan pengalaman dalam dunia batik tulis dengan
kelompok masyarakat serta generasi muda Kabupaten Sidoarjo pada
khususya dan Jawa Timur pada umumnya
2.4.

Struktur Organisasi

Dalam sebuah perusahaan diperlukan struktur organisasi yang dapat
menguraikan masing masing pembagian tugas dan fungsi dari masing masing
bagian. Adapun struktur organisasi pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop
Al Huda yang terlihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda
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2.5.

Lokasi Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda

Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda berlokasi di Perum
Sidokare Asri AW 18 Sepande, Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat pada
Gambar 2.3.
Berikut adalah informasi perusahaan berdasarkan data yang diperoleh dari
Google Maps :
Alamat

:

Perum Sidokare Asri AW 18 Sepande, Kabupaten Sidoarjo.

Email

:

batiktulis.alhuda@gmail.com

Gambar 2.3 Lokasi Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda
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BAB III
LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, adapun teori teori terkait yang digunakan sebagai
kajian dalam membangun aplikasi dan menyelesaikan permasalahan yang
berkaitan dengan sistem yang akan dibuat.
3.1.

Website

Menurut Yuhefizar,dkk (dalam Fandhilah, Pratmanto, & Fatakhudin,
2017) website adalah informasi yang tersedia pada halaman halaman web yang
terdapat pada sebuah domain. Sedangkan menurut Arief (dalam Fridayanthie &
Mahdiati, 2016) website adalah kumpulan dari halaman web yang dapat diakses
oleh semua pengguna internet dan telah dipublikasikan di jaringan internet serta
memiliki Uniform Respurce Locator (URL).
Website memiliki dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu web statis dan web
dinamis. Web statis yaitu jenis website yang konten didalamya bersifat statis/tidak
berubah, contohnya adalah web profil perusahaan. Sedangkan web dinamis adalah
website yang konten didalamnya dapat berubah karena terdapat interaksi dua arah,
contoh dari website dinamis adalah E-Commerce (Fandhilah, Pratmanto, &
Fatakhudin, 2017).
Menurut Arief (dalam Fridayanthie & Mahdiati, 2016) aplikasi website
memiliki dua jenis yaitu web server dan web browser. Web server merupakan
sebuah program aplikasi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen
dokumen web. Dalam direktori web server (document root) tersimpan dokumen

11

berupa client slide scripting maupun server slide scripting. Contoh dari web
server

adalah

xampp.

Sedangkan

web

browser

adalah

aplikasi

yang

menerjemahkan dokumen dokumen web sehingga dapat berjalan. Contoh dari web
browser adalah Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, dan Safari yang
diproduksi oleh Apple. Jadi dapat disimpulkan bahwa website adalah kumpulan
halaman yang berisi informasi informasi yang disimpan dalam sebuah web server
dan dihubungkan oleh sebuah jaringan.

3.2.

Company Profile

Company profile adalah suatu sistem informasi mengenai sebuah
perusahaan yang dituangkan dalam suatu media promosi yang bertujuan untuk
menyebarkan informasi kepada publik mengenai perusahaan tersebut. Informasi
yang akan disampaikan bersifat umum dimana perusahaan juga dapat memilih apa
saja informasi yang ingin disampaikan (Liem, Erandaru, & Sutanto, 2016).
3.3.1 Fungsi dan Tujuan Company Profile
Tujuan utama dari pembuatan company profile adalah untuk menjalin
kedekatan antara perusahaan dengan segmen pasar baru yang dapat mendukung
pertumbuhan bisnis perusahaan. Sedangkan fungsi dari pembuatan sebuah
company profile adalah (Liem, Erandaru, & Sutanto, 2016):
1) Representasi perusahaan, dengan adanya company profile masyarakat
dapat mengetahui gambaran tentang perusahaan dengan pemahaman
yang benar dan tepat.
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2) Komunikasi, dapat digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan
demi terciptanya mutual-understanding.
3) Menghemat waktu, dengan adanya company profile perusahaan tidak
perlu memberikan informasi detail mengenai perusahaan kepada pihak
pihak lain karena telah tersedia dalam company profile.
4) Membangun identitas dan citra perusahaan. Dengan adanya company
profile yang menarik, detail, dan jelas akan mencerminkan image dan
identitas perusahaan dimata publik.
3.3.2 Bentuk Company Profile
Menurut Zackhy S. Youri & Faizal Alfa Z. (dalam Liem, Erandaru, &
Susanto,2015) company profile dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk antara
lain:
a) Bentuk text company profile - Bentuk company profile ini berisi teks
tertulis

dimana dalam pembuatannya harus memperhatikan

keruntutan penyapaian, radaksional yang rapi, dan penggunaan kata
kata yang mudah dipahami.
b) Bentuk graphic company profile - Bentuk ini bersifat lebih variatif
daripada bentuk teks karena dalam penyajiannya menggabungkan
antara teks dan gambar/ilustrasi yang harmonis. Bentuk graphic
company profile dapat disajikan dalam bentuk cetak seperti : brosur,
katalog, leaflet, booklet atau flyer.
c) Bentuk video company profile - Company profile ini lebih bersifat
multimedia yang dibangun dari sebuah konsep dan storyboard.
Umumnya berdurasi singkat, company profile tidak berdurasi sekitar 7
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– 10 menit, sehingga konsepnya harus matang dan smart yang artinya
penyampaian pesan jelas dengan tampilan yang sedikit untuk
menghemat durasi.
d) Bentuk interactive company profile - Interactive company profile
adalah inovasi baru dalam penyajian company profile perusahaan.
Jenis company profile ini melibatkan peran pengguna dalam memilih
informasi yang dibutuhkan karena pada dasarnya interactive company
profile adalah berbasis konsep interaktif. Kelebihan dalam penggunaan
interactive company profile sendiri adalah bersifat fleksibel karena
ketika terjadi perubahan informasi perusahaan, perusahaan dapat
memperbarui sendiri informasi yang terkait secara cepat, tepat, efektif,
dan efisien.
e) Bentuk online company profile - Salah satu contoh online company
profile adalah dalam bentuk sebuah website. Dengan penyajian online
company profile perusahaan dalam bentuk website juga dapat
memberikan gambaran mengenai keunikan dan warna perusahaan
dalam bentuk yang lengkap, informatif, accessible, dan efisien.

3.3.

Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem informasi adalah sebuah metode
yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi
berbasis Komputer. Metode System Development Life Cycle merupakan
pengembangan yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk
mengidentifikasikan perangkat lunak. Pengembangan sistem informasi
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yang berbasis komputer dapat merupakan tugas kompleks yang
membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu untuk
menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem melewati beberapa
tahapan dari mulai sistem itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut
di terapkan, dioperasikan, dan dipelihara.Daur atau siklus hidup dari
pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk
menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan
tersebut dalam proses pengembangannya (Hermawan, Hidayat, & Utomo,
2016).
Menurut Supriyanto (dalam Hermawan, Hidayat, & Utomo, 2016)
Tahapan dalam pengembangan sistem dinamakan System Development
Life Cycle karena pada setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara
berurut menurun dari perencanaan, analisis, desain, implementasi dan
perawatan.

Berikut

adalah

gambaran

tahapan

dalam

metode

pengembangan sistem menggunakan System Development Life Cycle:

Gambar 3. 1 Metode Pengembangan SDLC
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3.4.

Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman
yang dikhususkan untuk mengembangkan sebuah website. Bahasa PHP dapat
menggambarkan beberapa bahasa pemrogramaan lain seperti Java, C, dan Perl.
Bahasa PHP merupakan bahasa scripting-side. Hal ini berarti dalam pemrosesan
datanya dilakukan pada sisi server. Secara sederhana, serverlah yang akan
menerjemahkan script program, kemudian hasilnya akan dikirim kepada client
yang melakukan permintaan (Firman, Wowor, & Najoan, 2016).
Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang berasal dari
halaman website oleh browser. Berdasarkan URL atau alamat website, browser
akan menemukan sebuah alamat dari web server, mengidentifikasi halaman yang
dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web
server. Selanjutnya web server akan mencari berkas yang diminta dan
menampilkan isinya di browser. Browser yang mendapatkan isinya segera
menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya. Pada prinsipnya dalam
memanggil halaman yang mengandung script PHP pada browser sama dengan
memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke web-server,
web-server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe file yang diminta
adalah PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman PHP tersebut.

3.5.

Database

Database adalah kumpulan data yang tersimpan pada perangkat keras
komputer dan terintegrasi antara satu dengan yang lain serta terorganisasi
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berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Pada sebuah database terdapat
beberapa tabel, tabel-tabel ini digunakan untuk menyimpan data yang terdiri dari
baris dan kolom. Setiap user yang bertanggung jawab untuk mengakses data
tersebut dapat melihat data, menyimpan data, memodifikasi data, dan menghapus
data (Samsumar, Suryadi, & MZ, 2017).

3.6.

Flowchart

Menurut Malabay (2016) flowchart adalah diagram yang dilengkapi
dengan simbol simbol yang menyatakan suatu aliran proses yang menampilkan
langkah langkah atau urutan prosedur program yang memiliki fungsi tertentu.
Flowchart berfungsi untuk menggambarkan suatu proses agar lebih mudah
dipahami alur dari proses satu ke proses yang lainnnya.
3.6.1 Jenis jenis flowchart
Flowchart memilki beberapa jenis diantaranya (Malabay, 2016):
a) Flowchart Sistem (System Flowchart)
Flowchart sistem adalah diagram yang menggambarkan langkah
langkah atau alur kegiatan suatu sistem secara keseluruhan. Pada
flowchart sistem ini dapat mendeskripsikan tahapan dari prosedur yang
terkombinasi dan membentuk suatu sistem. Data dan proses yang
digambarkan juga dapat bersifat online maupun offline.
b) Flowchart Program (Program Flowchart)
Flowchart program adalah hasil dari flowchart sistem. Flowchart
program berisi mengenai tahapan tahapan program atau prosedur
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sesungguhnya yang akan atau telah dilakukan dan menunjukkan
tahapan tahapan tersebut dengan urutas yang tepat secara rinci.
Flowchart program biasanya digunakan oleh seorang programer untuk
mendeskripsikan urutan intruksi dari program komputer. Sedangkan
untuk seorang analis sistem memanfaatkan flowchart program untuk
menggambarkan urutan tugas tugas suatu job pada suatu prosedur.
c) Flowchart Skematik (Schematic Flowchart)
Flowchart skematik memiliki fungsi hampir sama dengan flowchart
sistem yang mendeskripsikan suatu sistem, namun bedanya dalam
penyajian flowchart skematik tidak hanya menggunakan simbol simbol
dasar, melainkan menggunakan gambar-gambar komputer. Adapun
tujuan dari flowchart skematik adalah sebagai alat komunikasi antara
seorang analis sistem dengan orang yang tidak familiar dengan
flowchart konvensional.
d) Flowchart Dokumen (Document Flowchart)
Flowchart dokumen adalah flowchart yang menelusuri alur dari data
yang ditulis dari sistem dari satu bagian ke bagian yang lainnya seperti
bagaimana alur proses, pencatatan hingga penyimpanan data.
e) Flowchart Proses (Process Flowchart)
Flowchart Proses merupakan suatu teknik deskripsi rekayasa yang
memecahkan masalah dengan langkah-langkah sesuai pada suatu
prosedur atau sistem. Flowchart Proses digunakan oleh perekayasa
untuk mempelajari dan mengembangkan proses-proses pembentukan
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deskripsi. Pada analisis sistem, Flowchart proses sangat efektif untuk
digunakan menelusuri alur suatu laporan atau form.
3.6.2 Simbol - Simbol Flowchart
Flowchart memiliki simbol - simbol standart dalam mendeskripsikan alur
suatu prosedur. Simbol-simbol flowchart tersebut antara lain (Malabay, 2016):
Tabel 3.1 Simbol Simbol Flowchart
Simbol

Keterangan

Simbol

Keterangan

Card

Internal Storage

Collate

Loop Limit

Magnetik Disk

Manual Operration

Decision

Merge or Storage

Delay

Multi-Document

Direct Data

On Page Reference

Display

Or

Document

Page Reference

Extract or
Measurement

Paralel Mode

Input/Output

Predefined Process

Preparation

Sort

Process

Stored Data

Tape

Summing Junction
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Terminator

3.7.

Transfer

Data Flow Diagram (DFD)

Menurut Kristanto (dalam Solikhin et al., 2018) menjelaskan bahwa Data
Flow Diagram (DFD) merupakan suatu model logika yang menggambarkan
aliran data mulai dari asal data, proses apa yang terjadi, dimana data yang telah
diproses akan disimpan, interaksi yang terjadi antara data dan proses, hingga
menghasilkan keluaran (output) pada sistem.
Sedangkan menurut Zefriyenni dan Santoso (dalam Sukrianto, 2017) DFD
adalah deskripsi logis dari sebuah sistem yang tidak tergantung pada perangkat
keras, perangkat lunak, struktur data dan organisasi file. Keunggulan dari DFD
adalah dapat memudahkan pengguna yang kurang menguasai bidang komputer
untuk mengerti sistem yang akan dikembangkan. Berikut adalah simbol simbol
dari Data Flow Diagram :
Tabel 3.2 Simbol Data Flow Diagram (DFD)
Gambar

Keterangan
External Entity merupakan kesatuan luar
sistem berupa pengguna, organisasi atau
sistem lain yang berada diluar lingkungan
sistem yang akan memberikan masukan
(input) atau menerima keluaran (output)
sistem.
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Process, simbol ini menggambarkan proses
pengolahan data yang dilakukan dalam sistem
dan

menunjukkan

suatu

aktifitas

yang

mengubah aliran data yang masuk menjadi
keluaran (output).

Data store, merupakan tempat menyimpan
dokumen atau file yang dibutuhkan kedalam
database.

Aliran data menggambarkan arus data dalam
proses sistem.

DFD dapat digunakan untuk merepresentasikan sebauh sistem dalam
beberapa level abstraksi. Dalam setiap levelnya DFD dapat merepresentasikan
aliran fungsi secara lebih detail. Berikut adalah tahapan tahapan perancangan
menggunakan DFD (A.S & Shalahuddin, 2016):
1. Membuat DFD Level 0
DFD Level 0 biasa disebut dengan Context Diagram. Pada level ini
menggambarkan sistem yang akan dikembangkan menjadi entitas tunggal
yang berinteraksi dengan pengguna atau sistem lain.
2. Membuat DFD Level 1
DFD Level 1 adalah hasil dari penjabaran DFD Level 0 sebelumnya. DFD
Level 1 digunakan untuk menjelaskan modul modul apa saja yang ada
didalam sistem.
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3. Membuat DFD Level 2
DFD Level 2 adalah hasil breakdown modul modul pada DFD Level 1.
Dalam menggambarkan modul yang akan didetailkan tergantung pada tingkat
kedetailan modul. Apabila modul sudah cukup detail dan rinci maka modul
tersebut tidak perlu di-breakdown lagi.
4. Membuat DFD Level 3 dan seterusnya
DFD Level 3, 4, 5 dan seterusnya adalah hasil breakdown dari modul yang
ada pada DFD Level sebelumnya.

22

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari pengerjaan sistem serta metode
penelitian terhadap Rancang Bangun Website Company Profile pada Rumah
Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda. Dalam menyelesaikan permasalahan
yang ada terdapat beberapa tahapan yang dilakukan antara lain:
1. Perencanaan Sistem yang terdiri atas Observasi, Wawancara, Studi
Literatur dan Identifikasi Masalah)
2. Analisis sistem yang terdiri atas Identifikasi Pengguna, Identifikasi
Data, Kebutuhan Pengguna, Kebutuhan Fungsional dan Kebutuhan
Sistem
3. Desain Sistem yang terdiri atas System flow, Input Process Output
(IPO) Diagram,

Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD),

Desain Struktur Database.
4. Implementasi Sistem
Adapun penjelasan dari tahap - tahap diatas untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:
4.1

Komunikasi dan Perencanaan

Komunikasi

dan

perencaan

merupakan

tahap

awal

dari

proses

pengembangan sistem, tahap ini bertujuan untuk menggali informasi sebelum
menentukan sistem apa yang cocok untuk dikembangkan. Berikut adalah kegiatan
yang dilakukan selama tahap komunikasi dan perencanaan:
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1. Observasi
Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung di Rumah
Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda. Informasi yang didapatkan
selama proses observasi meliputi informasi mengenai latar belakang
perusahaan, gambaran umum perusahaan, serta proses bisnis yang ada di
Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
2. Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu pemilik dari
Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda yaitu Bapak Ir. Nurul
Huda M, Agr. secara langsung.
3. Studi Literatur
Pada tahapan ini penulis menggunakan studi literatur yang ada untuk
mencari informasi mengenai topik yang diangkat dalam perancangan
website company profile.
4. Identifikasi Masalah
Tahap

mengidentifikasi

masalah

digunakan

sebagai

dasar

pembangunan aplikasi. Identifikasi yang dilakukan setelah melakukan
tahapan wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Batik Tulis
Halus dan Workshop Al Huda sehingga didapatkan hasil identifikasi
masalah yang ada seperti terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Identifikasi Masalah
NO
MASALAH
1.
Penyebaran
informasi
mengenai Rumah Batik
Tulis Halus dan Workshop
Al Huda terbatas.

2.

4.2

DAMPAK
Masyarakat sulit
memperoleh
informasi tentang
Rumah
Batik
Tulis Al Huda

SOLUSI
Dibuat
sebuah
Aplikasi
Company Profile
berbasis website
yang
dapat
diakses
oleh
masyarakat
dengan beberapa
fitur
yang
menyediakan
infromasi lengkap
Rumah
Batik
Tulis Al Huda.
Pengenalan value dan Masyarakat
Dibuat
sebuah
identitas
perusahaan kurang mengenal Aplikasi
kurang maksimal.
perusahaan
Company Profile
berbasis website.

Analisis Sistem

Tahap analisis sistem pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
apa saja kebutuhan yang diperlukan sebelum merancang dan membangun website
company profile pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
Berdasarkan dari identifikasi yang dilakukan, berikut adalah hasil yang
didapatkan pada tahap analisis sistem:
4.2.1

Identifikasi Pengguna
Pengguna yang memiliki hak akses pada website company profile Rumah

Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda adalah:
a.

Admin

b. Pengunjung
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4.2.2

Identifikasi Data
Kebutuhan data yang dibutuhkan dalam membangun dan merancang

website company profile Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda
adalah:
1. Data Admin
2. Data Tentang Kami
3. Data Layanan

4.2.3

4.

Data Produk

5.

Data Testimoni

Kebutuhan Pengguna
Pada proses analisis kebutuhan pengguna diuraikan mengenai penggunaan

sistem yang dibangun dan dirancang. Berikut adalah detail dari kebutuhan
pengguna pada sistem website company profile Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al Huda dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3:
1. Kebutuhan Pengguna Admin:
Tabel 4.2 Kebutuhan Pengguna Admin
No
1.

Tugas dan Tanggung
Kebutuhan Data
Jawab
Mengelola Master Data Data Admin

Kebutuhan
Informasi
Informasi
Data

Admin (Tambah, Edit,

Admin

Delete).
2.

Mengelola Data Master Data
Tentang

Tentang Informasi

Kami Kami

Data

Tentang Kami

(Tambah, Edit, Delete).
3.

Mengelola Data Master Data Layanan

Informasi

Layanan (Tambah, Edit,

Layanan

Data
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Delete).
4.

Mengelola Data Master Data Produk

Informasi

Produk (Tambah, Edit,

Produk

Data

Delete).
5.

Mengelola Data Master Data Testimoni

Informasi

Testimoni

Testimoni

(Tambah,

Data

Edit, Delete).
2. Kebutuhan Pengguna Pengunjung:
Tabel 4.3 Kebutuhan Pengguna Pengunjung
No
1.

2.

Tugas dan
Kebutuhan Data
Tanggung Jawab
Melihat
Data Data Tentang Kami

Kebutuhan
Informasi
Informasi
Data

Tentang Kami

Tentang Kami

Melihat

Data Data Layanan

Layanan
3.

Informasi

Data

Layanan

Melihat Data Produk

Data Produk

Informasi

Data

Produk
4.

Melihat

Data Data Testimoni

Testimoni

4.2.4

Informasi

Data

Testimoni

Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada sistem.

Fungsi-fungsi ini dibuat dari hasil analisa kebutuhan dan solusi dari permasalahan
yang terjadi pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda. Adapun
penjelasan kebutuhan fungsional pada website company profile Rumah Batik
Tulis Halus dan Workshop Al Huda padat dilihat pada lampiran tabel 4.4 sampai
dengan tabel 4.19.
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4.2.5

Kebutuhan Non Fungsional
Kebutuhan non fungsional dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi

kebutuhan sistem. Spesifikasi ini meliputi elemen elemen apa saja yang
dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun.
1. Kebutuhan Perangkat Lunak
Analisis perangkat lunak terdiri dari spesifikasi minimum perangkat
lunak yang dipakai dalam membangun aplikasi ini, yaitu:
a. Sistem Operasi Windows 8.1
b. Aplikasi Visual Studio Code
c. Google Chrome
d. XAMPP
2. Kebutuhan Perangkat Keras
Spesifikasi perangkat keras minimpum yang mendukung aplikasi ini
dengan baik yaitu:
a. Processor : 2.2 GHz

4.3

b. Memori

: 4 GB

c. Hardisk

: 750 GB

d. Resolusi

: 1920 x 1080 pixels

Desain dan Pemrograman

Tahap ini adalah penentuan bagaimana alur proses sistem dan apa saja
data yang diperlukan pada saat merancang dan membuat website company profile
pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
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4.3.1

System Flow

System Flow merupakan bagan yang menunjukkan aliran atau prosedur
sebuah sistem. Berikut ini adalah penjelasan aliran sistem yang dapat dilihat pada
lampiran gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.16:
1. Fungsi Login Admin
Pada lampiran Gambar 4.1 dijelaskan alur sistem untuk proses login
admin. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai dengan
admin yang memilih menu admin pada website company profile. Sistem
akan memproses dan menampilkan form login. Admin sebagai pengguna
harus mengisikan username dan password khusus admin. Kemudian sistem
akan memvalidasi data

username dan password yang telah diinputkan.

Apabila username dan password tidak cocok maka admin harus
menginputkan ulang. Namun apabila username dan password sesuai dengan
yang yang ada pada database admin maka sistem akan menampilkan
halaman dashboard back end admin.
2. Fungsi Tambah Data Master Admin
Pada lampiran Gambar 4.2 dijelaskan alur sistem untuk proses tambah
data admin. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu admin pada dashboard back end website.
Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel admin. Untuk
menambah data, admin sebagai pengguna dapat memilih tombol “Tambah
Data”. Kemudian sistem akan memproses dan menampilkan form untuk
tambah data. Admin (Pengguna) harus mengisikan data data terkait yang
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diminta dan memilih tombol “Simpan”. Sistem akan menyimpan data pada
database tabel admin. Adapun semua data yang telah ditambah akan muncul
pada halaman utama tabel admin.
3.

Fungsi Edit Data Master Admin
Pada lampiran Gambar 4.3 dijelaskan alur sistem untuk proses edit data

admin. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai dengan
admin yang memilih menu tabel admin pada dashboard back end website.
Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel admin. Untuk
memperbarui data, admin sebagai pengguna dapat memilih aksi “Edit” pada
data yang ingin diperbarui.

Kemudian sistem akan memproses dan

menampilkan form untuk edit data. Admin (Pengguna) dapat memperbarui
data yang diinginkan dan memilih tombol “Perbarui Data”. Sistem akan
menyimpan data pada database tabel admin. Adapun data yang telah diedit
akan muncul pada halaman utama tabel admin.
4.

Fungsi Delete Data Master Admin
Pada lampiran Gambar 4.4 dijelaskan alur sistem untuk proses delete

data admin. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu tabel admin pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
admin. Untuk menghapus data, admin sebagai pengguna dapat memilih aksi
“Delete” pada data yang ingin dihapus. Kemudian sistem akan memproses
dan menampilkan pesan valudasi hapus data. Admin (Pengguna) dapat
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memilih tombol “Ok”. Sistem akan menghapus data pada database tabel
admin.
5.

Fungsi Tambah Data Master Tentang Kami
Pada lampiran Gambar 4.5 dijelaskan alur sistem untuk proses tambah

data tentang kami. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin.
Dimulai dengan admin yang memilih menu tentang kami pada dashboard
back end website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data
tabel tentang kami. Untuk menambah data, admin sebagai pengguna dapat
memilih tombol “Tambah Data”. Kemudian sistem akan memproses dan
menampilkan form untuk tambah data. Admin (Pengguna) harus mengisikan
data data terkait yang diminta dan memilih tombol “Simpan”. Sistem akan
menyimpan data pada database tabel tentang kami. Adapun semua data yang
telah ditambah akan muncul pada halaman utama tabel tentang kami.
6.

Fungsi Edit Data Master Tentang Kami
Pada lampiran Gambar 4.6 dijelaskan alur sistem untuk proses edit data

tentang kami. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu tabel tentang kami pada dashboard back
end website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
tentang kami. Untuk memperbarui data, admin sebagai pengguna dapat
memilih aksi “Edit” pada data yang ingin diperbarui. Kemudian sistem akan
memproses dan menampilkan form untuk edit data. Admin (Pengguna) dapat
memperbarui data yang diinginkan dan memilih tombol “Perbarui Data”.
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Sistem akan menyimpan data pada database tabel tentang kami. Adapun
data yang telah diedit akan muncul pada halaman utama tabel tentang kami.
7.

Fungsi Delete Data Master Tentang Kami
Pada lampiran Gambar 4.7 dijelaskan alur sistem untuk proses delete

data tentang kami. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin.
Dimulai dengan admin yang memilih menu tabel tentang kami pada
dashboard back end website. Sistem akan memproses dan menampilkan
halaman data tabel tentang kami. Untuk menghapus data, admin sebagai
pengguna dapat memilih aksi “Delete” pada data yang ingin dihapus.
Kemudian sistem akan memproses dan menampilkan pesan valudasi hapus
data. Admin (Pengguna) dapat memilih tombol “Ok”. Sistem akan
menghapus data pada database tabel tentang kami.
8.

Fungsi Tambah Data Master Layanan
Pada lampiran Gambar 4.8 dijelaskan alur sistem untuk proses tambah

data layanan. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu layanan pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
layanan. Untuk menambah data, admin sebagai pengguna dapat memilih
tombol “Tambah Data”.

Kemudian sistem akan memproses dan

menampilkan form untuk tambah data. Admin (Pengguna) harus mengisikan
data data terkait yang diminta dan memilih tombol “Simpan”. Sistem akan
menyimpan data pada database tabel layanan. Adapun semua data yang
telah ditambah akan muncul pada halaman utama tabel layanan.
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9.

Fungsi Edit Data Master Layanan
Pada lampiran Gambar 4.9 dijelaskan alur sistem untuk proses edit data

layanan. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu tabel layanan pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
layanan. Untuk memperbarui data, admin sebagai pengguna dapat memilih
aksi “Edit” pada data yang ingin diperbarui.

Kemudian sistem akan

memproses dan menampilkan form untuk edit data. Admin (Pengguna) dapat
memperbarui data yang diinginkan dan memilih tombol “Perbarui Data”.
Sistem akan menyimpan data pada database tabel layanan. Adapun data
yang telah diedit akan muncul pada halaman utama tabel layanan.
10. Fungsi Delete Data Master Layanan
Pada lampiran Gambar 4.10 dijelaskan alur sistem untuk proses delete
data layanan. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu tabel layanan pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
layanan. Untuk menghapus data, admin sebagai pengguna dapat memilih
aksi “Delete” pada data yang ingin dihapus.

Kemudian sistem akan

memproses dan menampilkan pesan valudasi hapus data. Admin (Pengguna)
dapat memilih tombol “Ok”. Sistem akan menghapus data pada database
tabel layanan.
11. Fungsi Tambah Data Master Produk
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Pada lampiran Gambar 4.11 dijelaskan alur sistem untuk proses tambah
data produk. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu produk pada dashboard back end website.
Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel produk. Untuk
menambah data, admin sebagai pengguna dapat memilih tombol “Tambah
Data”. Kemudian sistem akan memproses dan menampilkan form untuk
tambah data. Admin (Pengguna) harus mengisikan data data terkait yang
diminta dan memilih tombol “Simpan”. Sistem akan menyimpan data pada
database tabel produk.

Adapun semua data yang telah ditambah akan

muncul pada halaman utama tabel produk.
12. Fungsi Edit Data Master Produk
Pada lampiran Gambar 4.12 dijelaskan alur sistem untuk proses edit data
produk. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai dengan
admin yang memilih menu tabel produk pada dashboard back end website.
Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel produk. Untuk
memperbarui data, admin sebagai pengguna dapat memilih aksi “Edit” pada
data yang ingin diperbarui.

Kemudian sistem akan memproses dan

menampilkan form untuk edit data. Admin (Pengguna) dapat memperbarui
data yang diinginkan dan memilih tombol “Perbarui Data”. Sistem akan
menyimpan data pada database tabel produk. Adapun data yang telah diedit
akan muncul pada halaman utama tabel produk.
13. Fungsi Delete Data Master Produk
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Pada lampiran Gambar 4.13 dijelaskan alur sistem untuk proses delete
data produk. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu tabel produk pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
produk. Untuk menghapus data, admin sebagai pengguna dapat memilih aksi
“Delete” pada data yang ingin dihapus. Kemudian sistem akan memproses
dan menampilkan pesan valudasi hapus data. Admin (Pengguna) dapat
memilih tombol “Ok”. Sistem akan menghapus data pada database tabel
produk.
14. Fungsi Tambah Data Master Testimoni
Pada lampiran Gambar 4.14 dijelaskan alur sistem untuk proses tambah
data testimoni. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu testimoni pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
testimoni. Untuk menambah data, admin sebagai pengguna dapat memilih
tombol “Tambah Data”.

Kemudian sistem akan memproses dan

menampilkan form untuk tambah data. Admin (Pengguna) harus mengisikan
data data terkait yang diminta dan memilih tombol “Simpan”. Sistem akan
menyimpan data pada database tabel testimoni. Adapun semua data yang
telah ditambah akan muncul pada halaman utama tabel testimoni
15. Fungsi Edit Data Master Testimoni
Pada lampiran Gambar 4.15 dijelaskan alur sistem untuk proses edit data
testimoni. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
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dengan admin yang memilih menu tabel testimoni pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
testimoni. Untuk memperbarui data, admin sebagai pengguna dapat memilih
aksi “Edit” pada data yang ingin diperbarui.

Kemudian sistem akan

memproses dan menampilkan form untuk edit data. Admin (Pengguna) dapat
memperbarui data yang diinginkan dan memilih tombol “Perbarui Data”.
Sistem akan menyimpan data pada database tabel testimoni. Adapun data
yang telah diedit akan muncul pada halaman utama tabel testimoni.
16. Fungsi Delete Data Master Testimoni
Pada lampiran Gambar 4.16 dijelaskan alur sistem untuk proses delete
data testimoni. Aktor yang berperan dalam proses ini adalah admin. Dimulai
dengan admin yang memilih menu tabel testimoni pada dashboard back end
website. Sistem akan memproses dan menampilkan halaman data tabel
testimoni. Untuk menghapus data, admin sebagai pengguna dapat memilih
aksi “Delete” pada data yang ingin dihapus.

Kemudian sistem akan

memproses dan menampilkan pesan valudasi hapus data. Admin (Pengguna)
dapat memilih tombol “Ok”. Sistem akan menghapus data pada database
tabel testimoni.
4.3.2

Input Output Proses (IPO) Diagram

Input Output Proses (IPO) Diagram digunakan untuk menggambarkan
hubungan antara input, process dan output dari masing masing fungsi yang ada.
Berikut adalah

Input Output Proses (IPO) Diagram pada website company
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profile pada rumah batik tulis halus dan workshop Al Huda dapat dilihat pada
Gambar 4.17:

Gambar 4.1 Input Process Output (IPO) Diagram
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4.3.3

Context Diagram

Gambar 4.2 Context Diagram Website Company Profile
Gambar 4.18 merupakan gambaran Context Diagram pada Website
Company Profile Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda. Terdapat dua
externa entity yang berperan dalam sistem yaitu Admin dan Pengunjung. Secara
umum Admin berperan dalam pengelolahan konten website dengan memasukkan
data ke dalam sistem sedangkan pengunjung nantinya akan menerima informasi
dari data data yang telah dikelola oleh Admin.
4.3.4

1.

Data Flow Diagram (DFD)

DFD Level 0
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Gambar 4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 0
Gambar 4.19 adalah gambaran Data Flow Diagram Level 0 dari sistem
website company profile pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al
Huda. Data Flow Level 0 merupakan hasil dekomposisi dari Context
Diagram. Pada level ini terdapat dua external entity yang berperan dalam
sistem dan terdapat dua proses didalamnya. Admin memiliki hak untuk
mengelola data master sedangkan pengunjung memiliki hak untuk
mengakses website company profile Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al Huda.
2. DFD Level 1 – Mengelola Data Master
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Gambar 4.4 Data Flow Diagram Level 1 - Mengelola Data Master
Gambar 4.20 merupakan gambaran Data Flow Diagram Level 1 dari
dekomposisi proses mengelola data master pada Data Flow Diagram Level 0
sebelumnya. Terdapat satu external entity yang berperan dalam sistem yaitu
Admin. Dalam mengelola data master, Admin dapat mengelola lima data
yaitu data master admin, data master tentang kami, data master layanan, data
master produk dan data master testimoni.
3. DFD Level 1 – Website Pengunjung
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Gambar 4.5 Data Flow Diagram Level 1 - Website Pengunjung
Pada Gambar 4. 21 adalah dekomposisi dari proses website pengunjung
pada Data Flow Diagram Level 0. Pengunjung dapat mengakses informasi
yang dikelola oleh admin yaitu informasi tentang kami, informasi layanan,
informasi produk dan informasi testimoni.
4.3.1

Desain Struktur Database
Desain struktut database digunakan untuk mengetahui detail tabel yang

digunakan. Adapun desain struktur database pada website company profile Rumah
Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda dapat dilihat pada lampiran tabel 4.20
sampai dengan tabel 4.24.
4.4

Implementasi
Tahap implementasi merupakan penerapan dari rancangan yang telah

dilakukan pada tahap tahap sebelumnya.
4.4.1

Tampilan Beranda Website Company Profile

Pada Gambar 4.22 merupakan tampilan dari Beranda Website Company
Profile Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda. Pada bagian navbar
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terdapat Menu Beranda yang akan menampilkan halaman awal website, Menu
Tentang Kami, Menu Layanan, Menu Produk, Menu Testimoni, Menu Kontak
Kami, dan Menu Admin (Khusus Admin).

Gambar 4.6 Tampilan Home Website Company Profile
4.4.2

Tampilan Fitur Tentang Kami

Gambar 4.23 merupakan tampilan ketika pengunjung memilih Menu
Tentang Kami. Pada fitur pengunjung website dapat mengetahui informasi
mengenai Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda secara umum.

42

Gambar 4.7 Tampilan Fitur Tentang Kami Website Company Profile
4.4.3

Tampilan Fitur Layanan

Gambar 4.24 merupakan Menu Layanan. Dimana fitur ini menyediakan
informasi mengenai layanan apa saja yang disediakan oleh Rumah Batik Tulis
Halus dan Workshop Al Huda.
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Gambar 4.8 Tampilan Fitur Layanan Website Company Profile
4.4.4

Tampilan Fitur Produk

Gambar 4.25 merupakan Menu Produk . Fitur ini menyediakan informasi
mengenai produk produk yang diproduksi oleh Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al Huda. Ketika cursor diarahkan pada salah satu gambar produk maka
pengunjung dapat mengetahui nama produk dan detail dari produk tersebut.

Gambar 4.9 Tampilan Fitur Produk Website Company Profile
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4.4.5

Tampilan Fitur Testimoni

Gambar 4.26 merupakan Menu Testimoni. Fitur ini menyediakan berbagai
testimoni pelanggan setia dari Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
Pada fitur ini disajikan dalam bentuk slide show yang dapat otomatis berjalan.

Gambar 4.10 Tampilan Fitur Testimoni Website Company Profile
4.4.6

Tampilan Fitur Kontak Kami

Gambar 4.27 merupakan Menu Kontak Kami. Fitur ini menyediakan
informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi oleh pengunjung ketika ingin
memesan atau menanyakan informasi lebih lanjut kepada admin. Fitur ini juga
dilengkapi dengan peta menuju Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda
yang bersumber dari Google Maps.
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Gambar 4.11 Tampilan Fitur Kontak Kami Website Company Profile
4.4.7

Tampilan Footer Website Company Profile

Gambar 4.28 merupakan bagian footer website. Pada bagian ini terdapat
informasi tambahan yang belum ada pada menu menu diatasnya. Selain itu
terdapat links yang ketika diklik maka akan menampilkan bagian menu yang
dipilih. Adapun simbol whatsapp yang ketika diklik maka akan langsung
menghubungkan pengunjung dengan akun whatsapp Rumah Batik Tulis Halus
dan Workshop Al Huda, simbol instragram yang ketika diklik akan
menghubungkan pada akun instagram Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop
Al Huda dan simbol email yang akan menghubungkan langsung pada email
Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda.
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Gambar 4.12 Tampilan Footer Website Company Profile
4.4.8

Halaman Login Admin

Gambar 4.29 merupakan halaman yang akan muncul ketika memilih menu
Admin. Halaman ini akan menghubungkan dengan bagian Back-end website.
Untuk dapat masuk ke dashboard admin maka pengguna harus mengisikan
username dan password dengan benar, kemudian memilih tombol sign in.

Gambar 4.13 Tampilan Halaman Login Admin
4.4.9

Halaman Dashboard
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Gambar 4.30 merupakan tampilan Dashboard Admin. Pada bagian
dashboard ini terdapat menu utama yaitu Tabel Admin, Tabel Tentang Kami,
Tabel Testimoni dan Tabel Layanan yang mengarahkan Admin agar dapat
mengelola data yang akan ditampilkan di website company profile Rumah Batik
Tulis Halus dan Workshop Al Huda.

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Dashboard Admin
4.4.10 Halaman Tabel Admin

Gambar 4.31 adalah tampilan dari Menu Tabel Admin. Pada halaman ini
akan ditampilkan seluruh data Admin yang telah diinput dan disimpan pada
database. Terdapat menu “Tambah Data” untuk menambahkan data Admin.
Adapun aksi “Edit” untuk memperbarui data dan “Delete” untuk menghapus data.
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Gambar 4.15 Tampilan Halaman Tabel Admin
4.4.11 Tampilan Tambah Data Admin
Gambar 4.32 adalah tampilan ketika pengguna memilih menu “Tambah
Data” pada Halaman Tabel Admin sebelumnya. Sistem akan menampilkan form
yang berisi data yang harus diisikan untuk menambah data Admin. Terdapat
pilihan tombol “Tambah Data” untuk melanjutkan proses dan terdapat tombol
“Batal” untuk membatalkan proses tambah data.

49

Gambar 4.16 Tampilan Tambah Data Admin
4.4.12 Tampilan Edit Data Admin
Gambar 4.33 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Edit” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Admin sebelumnya. Sistem akan
menampilkan form yang berisi data data Admin. Pengguna dapat memperbarui
data yang diinginkan kecuali Id Admin. Kemudian pengguna dapat memilih
tombol “Perbarui Data” untuk memperbarui data atau memilih tombol “Batal”
untuk membatalkan proses.
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Gambar 4.17 Tampilan Edit Data Admin
4.4.13 Tampilan Delete Data Admin
Gambar 4.34 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Delete” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Admin sebelumnya. Sistem akan
menampilkan pesan untuk meminta verifikasi penghapusan data. Apabila
pengguna memilih tombol “Ok” maka data akan terhapus pada database. Namun
apabila pengguna memilih tombol “Cancel” maka proses hapus data berhenti.

Gambar 4.18 Tampilan Hapus Data Admin

51

4.4.14 Halaman Tabel Tentang Kami

Gambar 4.35 adalah tampilan dari Menu Tabel Tentang Kami. Pada halaman
ini akan ditampilkan seluruh data Tentang Kami yang telah diinput dan disimpan
pada database. Terdapat menu “Tambah Data” untuk menambahkan data Tentang
Kami. Adapun aksi “Edit” untuk memperbarui data dan “Delete” untuk
menghapus data.

Gambar 4.19 Tampilan Tabel Tentang Kami
4.4.15 Tampilan Tambah Data Tentang Kami
Gambar 4.36 adalah tampilan ketika pengguna memilih menu “Tambah
Data” pada Halaman Tabel Tentang Kami sebelumnya. Sistem akan menampilkan
form yang berisi data yang harus diisikan untuk menambah data Tentang Kami.
Terdapat pilihan tombol “Tambah Data” untuk melanjutkan proses dan terdapat
tombol “Batal” untuk membatalkan proses tambah data.
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Gambar 4.20 Tampilan Tambah Tentang Kami
4.4.16 Tampilan Edit Data Tentang Kami
Gambar 4.37 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Edit” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Tentang Kami sebelumnya. Sistem
akan menampilkan form yang berisi data data Tentang Kami. Pengguna dapat
memperbarui data yang diinginkan kecuali Kode Tentang Kami. Kemudian
pengguna dapat memilih tombol “Perbarui Data” untuk memperbarui data atau
memilih tombol “Batal” untuk membatalkan proses.
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Gambar 4.21 Tampilan Edit Data Tentang Kami
4.4.17 Tampilan Delete Data Tentang Kami
Gambar 4.38 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Delete” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Tentang Kami sebelumnya. Sistem
akan menampilkan pesan untuk meminta verifikasi penghapusan data. Apabila
pengguna memilih tombol “Ok” maka data akan terhapus pada database. Namun
apabila pengguna memilih tombol “Cancel” maka proses hapus data berhenti.
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Gambar 4.22 Tampilan Hapus Data Tentang Kami
4.4.18 Halaman Tabel Layanan

Gambar 4.39 adalah tampilan dari Menu Tabel Layanan. Pada halaman ini
akan ditampilkan seluruh data Layanan yang telah diinput dan disimpan pada
database. Terdapat menu “Tambah Data” untuk menambahkan data Layanan.
Adapun aksi “Edit” untuk memperbarui data dan “Delete” untuk menghapus data.

Gambar 4.23 Tampilan Tabel Layanan
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4.4.19 Tampilan Tambah Data Layanan
Gambar 4.40 adalah tampilan ketika pengguna memilih menu “Tambah
Data” pada Halaman Tabel Layanan sebelumnya. Sistem akan menampilkan form
yang berisi data yang harus diisikan untuk menambah data Layanan. Terdapat
pilihan tombol “Tambah Data” untuk melanjutkan proses dan terdapat tombol
“Batal” untuk membatalkan proses tambah data.

Gambar 4.24 Tampilan Tambah Data Layanan
4.4.20 Tampilan Edit Data Layanan
Gambar 4.41 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Edit” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Layanan sebelumnya. Sistem akan
menampilkan form yang berisi data data Layanan. Pengguna dapat memperbarui
data yang diinginkan kecuali Kode Layanan. Kemudian pengguna dapat memilih
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tombol “Perbarui Data” untuk memperbarui data atau memilih tombol “Batal”
untuk membatalkan proses.

Gambar 4. 25 Tampilan Edit Data Layanan
4.4.21 Tampilan Delete Data Layanan
Gambar 4.42 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Delete” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Layanan sebelumnya. Sistem akan
menampilkan pesan untuk meminta verifikasi penghapusan data. Apabila
pengguna memilih tombol “Ok” maka data akan terhapus pada database. Namun
apabila pengguna memilih tombol “Cancel” maka proses hapus data berhenti.
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Gambar 4.26 Tampilan Hapus Data Layanan
4.4.22 Halaman Tabel Produk

Gambar 4.43 adalah tampilan dari Menu Tabel Layanan. Pada halaman ini
akan ditampilkan seluruh data Layanan yang telah diinput dan disimpan pada
database. Terdapat menu “Tambah Data” untuk menambahkan data layanan.
Adapun aksi “Edit” untuk memperbarui data dan “Delete” untuk menghapus data.

Gambar 4.27 Tampilan Tabel Data Produk
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4.4.23 Tampilan Tambah Data Produk
Gambar 4.44 adalah tampilan ketika pengguna memilih menu “Tambah
Data” pada Halaman Tabel Produk sebelumnya. Sistem akan menampilkan form
yang berisi data yang harus diisikan untuk menambah data Produk. Terdapat
pilihan tombol “Tambah Data” untuk melanjutkan proses dan terdapat tombol
“Batal” untuk membatalkan proses tambah data.

Gambar 4.28 Tampilan Tambah Data Produk
4.4.24 Tampilan Edit Data Produk
Gambar 4.45 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Edit” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Produk sebelumnya. Sistem akan
menampilkan form yang berisi data data Produk. Pengguna dapat memperbarui
data yang diinginkan kecuali Kode Produk. Kemudian pengguna dapat memilih
tombol “Perbarui Data” untuk memperbarui data atau memilih tombol “Batal”
untuk membatalkan proses.
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Gambar 4.29 Tampilan Edit Data Produk
4.4.25 Tampilan Delete Data Produk
Gambar 4.46 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Delete” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Produk sebelumnya. Sistem akan
menampilkan pesan untuk meminta verifikasi penghapusan data. Apabila
pengguna memilih tombol “Ok” maka data akan terhapus pada database. Namun
apabila pengguna memilih tombol “Cancel” maka proses hapus data berhenti.
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Gambar 4.30 Tampilan Hapus Data Produk
4.4.26 Halaman Tabel Testimoni

Gambar 4.47 adalah tampilan dari Menu Tabel Testimoni. Pada halaman ini
akan ditampilkan seluruh data Testimoni yang telah diinput dan disimpan pada
database. Terdapat menu “Tambah Data” untuk menambahkan data Testimoni.
Adapun aksi “Edit” untuk memperbarui data dan “Delete” untuk menghapus data.

Gambar 4.31 Tampilan Tabel Data Testimoni
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4.4.27 Tampilan Tambah Data Testimoni
Gambar 4.48 adalah tampilan ketika pengguna memilih menu “Tambah
Data” pada Halaman Tabel Testimoni sebelumnya. Sistem akan menampilkan
form yang berisi data yang harus diisikan untuk menambah data Testimoni.
Terdapat pilihan tombol “Tambah Data” untuk melanjutkan proses dan terdapat
tombol “Batal” untuk membatalkan proses tambah data

Gambar 4.32 Tampilan Tambah Data Testimoni.
4.4.28 Tampilan Edit Data Testimoni
Gambar 4.49 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Edit” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Testimoni sebelumnya. Sistem
akan menampilkan form yang berisi data data Testimoni. Pengguna dapat
memperbarui data yang diinginkan kecuali Kode Testimoni. Kemudian pengguna
dapat memilih tombol “Perbarui Data” untuk memperbarui data atau memilih
tombol “Batal” untuk membatalkan proses.
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Gambar 4.33 Tampilan Edit Data Testimoni
4.4.29 Tampilan Delete Data Testimoni
Gambar 4.50 adalah tampilan ketika pengguna memilih aksi “Delete” pada
salah satu data yang tersedia di Halaman Tabel Testimoni sebelumnya. Sistem
akan menampilkan pesan untuk meminta verifikasi penghapusan data. Apabila
pengguna memilih tombol “Ok” maka data akan terhapus pada database. Namun
apabila pengguna memilih tombol “Cancel” maka proses hapus data berhenti.
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Gambar 4.34 Tampilan Hapus Data Testimoni
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil kerja praktik dengan topik Rancang Bangun
Website Company Profile pada Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda
adalah website ini dapat digunakan sebagai media pengenalan identitas
perusahaan, mempercepat dan mempermudah masyarakat luas dalam memperoleh
informasi mengenai profil singkat perusahaan, layanan yang ditawarkan, testimoni
pelanggan, informasi produk unggulan dan informasi mengenai kontak Rumah
Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda secara lebih terpercaya karena konten
yang ada didalamnya dikelola oleh pihak perusahaan secara langsung.
5.2

Saran

Pada hasil kerja praktik yang telah dilakukan dengan merancang dan
membangun website company profile pada Rumah Batik Tulis Halus dan
Workshop Al Huda masih terdapat kekurangan, yang kedepannya dapat
ditingkatkan dan dikembangkan dalam hal transaksi yang dapat dilakukan oleh
pengunjung secara langsung melaui website company profile, sehingga dengan
fitur ini diharapkan calon pelanggan dapat lebih mudah dalam melakukan
pembelian batik di Rumah Batik Tulis Halus dan Workshop Al Huda tanpa harus
menunggu respon pesan dari admin.
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