
RANCANG BANGUN USER INTERFACE (UI) COMPANY PROFILE 

PADA CV. SARANA PELANA INFORMATIKA

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

Program Studi 

S1 Sistem Informasi 

Oleh: 

ZAKKY AMIRUL HAKIM 

18410100130 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA  

2021 



RANCANG BANGUN USER INTERFACE (UI) COMPANY PROFILE PADA 

CV. SARANA PELANA INFORMATIKA

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir 

Oleh: 

Nama : Zakky Amirul Hakim 

NIM : 18410100130 

Program : S1 (Srata Satu) 

Jurusan : Sistem Informasi 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2021





“It is up to you whether you move fast or 

you stay last” 



Kupersembahkan kepada Orang Tua, Teman Terdekat, Serta pihak lainnya 

yang serta merta ikut membantu terbentuknya proposal ini. 

Terima Kasi



v 



vii 

ABSTRAK 

CV. Sarana Pelana Informatika adalah perusahaan yang bergerak di bidang

Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan General trading untuk perseorangan 

dan instansi. Dalam prosesnya, CV. Sarana Pelana Informatika memiliki website 

Company Profile yang berisikan info mengenai perusahaan, gambaran umum 

layanan perusahaan kepada pelanggan, serta branding bagi Sarana Pelana 

Informatika. Permasalahan timbul ketika website company profile tersebut tidak 

diurus selama 5 tahun yang membuat website tidak mengikuti perkembangan trend, 

konten serta portofolio perusahaan yang tidak diupdate, dan layout website yang 

kurang ergonomis. Kondisi ini membuat website semakin tidak menarik dan tidak 

berfungsi sebagai company profile sebagaimana mestinya. 

Dengan demikian, solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

diatas adalah pembuatan rancang bangun user interface (UI) website company 

profile secara menyeluruh dengan mengikuti kebutuhan dari perusahaan. Rancang 

bangun tampilan website juga harus menarik serta dapat mengikuti perkembangan 

bisnis dan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. 

Kata Kunci: Website, User Interface (UI), Company Profile, Rancang Bangun
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Website adalah sekumpulan halaman dalam sebuah domain yang memuat 

berbagai jenis informasi di media internet dengan menggunakan browser atau 

memasukkan alamat URL yang tepat. Website merupakan salah satu platform yang 

dapat berungsi sebagai alat promosi atau tempat informasi yang memiliki nilai 

efektivitas tinggi terutama dari segi publikasi (Putri,2020). Website yang didesain 

semenarik mungkin dan sesuai dengan citra perusahaan dapat meningkatan 

ketertarikan konsumen terhadap layanan suatu perusahaan. Company profile 

memiliki peranan cukup penting bagi sebuah perusahaan yang melakukan 

pelayanan karena dapat mempresentasikan visi, misi dan profil perusahaan (Rini, 

2017). Selain itu manfaat lain dari company profile adalah dapat mempersingkat 

pertemuan sehingga klien tidak perlu bertanya secara detail tentang profil, visi, dan 

misi perusahaan secara langsung.  

CV. Sarana Pelana Informatika merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang SI/IT. Umumnya perusahaan yang memberikan jasa pelayanan di bidang SI 

dan TI biasa disebut dengan Software House atau penyedia layanan system 

informasi all in one. Dalam hal ini, Website Company Profile memiliki peranan 

yang besar dalam publikasi perusahaan terutama dalam hal layanan dan media 

komunikasi dari perusahaan ke pelanggan. Pentingnya peranan tersebut tercermin 

pada semakin meningkatkanya SI/TI yang diimplementasikan di semua bidang 

kehidupan saat ini.  

CV. Sarana Pelana Informatika berlokasi di Jl. Lusi No.3, Keputran, Kec. 

Tegalsari, Kota SBY. Jasa yang disediakan adalah IT Consultant, Software 

Engineer, Hardware Engineer, Network Engineer, Networking Analysis and 

Maintenance, Hardware Procurement, Computer Rental, IT Maintenance and 

Service, dan General Trading.  

CV Sarana Pelana Informatika memiliki 8 staff yang terdiri atas 5 Tenaga 

Ahli, 1 Staff Tehnik, dan 2 Staff Administrasi. Setelah website ini selesai dibuat 

dan diimplementasikan, Staff Administrasi yang akan menjalankan dan merawat 

website.  
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Sebelumnya, CV. Sarana Pelana Informatika sudah memiliki website 

Company Profile, namun karena website tersebut sudah tidak diurus selama 5 tahun 

dan dalam kurun waktu tersebut sudah terjadi banyak perubahan dalam layanan dan 

portofolio sehingga Website Company Profile yang lama sudah tidak memenuhi 

standar perusahaan. Desain Website juga terkesan lama dan tidak sesuai dengan 

motto dan visi perusahaan. Oleh karena itu, CV. Sarana Pelana Informatika 

memutuskan untuk merombak dan membuat website Company Profile dari awal. 

Selain itu, perusahaan juga membutuhkan website yang bisa menciptakan hubungan 

dengan pelanggan, memperkuat branding, dan memberikan gambaran umum 

perusahaan kepada pelanggan yang dimana pada website Company Profile yang 

lama masih terbilang kurang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam kerja 

praktik ini yaitu Bagaimana Merancang Bangun Desain User Interface (UI) Website 

Company Profile pada CV Sarana Pelana Informatika?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam Kerja Praktik ini antara lain: 

1. Tidak membuat website, hanya desain User Interface (UI) Website 

2. Tools yang digunakan adalah Adobe XD dan Adobe Ilustrator 

3. Fitur ditentukan oleh coder website 

4. Hanya berfokus ke front end Website Company Profile 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah membuat desain User Interface (UI)  

Website Company Profile yang menarik agar publikasi perusahaan meningkat, 

meningkatkan jangkauan komunikasi dan publikasi untuk menjangkau pelanggan, 

memperkuat branding, dan memberikan gambaran umum perusahaan kepada 

pelanggan. 

 



4 

 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Penulis 

a. Mengetahui desain yang menarik untuk pembuatan website 

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari 

selama kerja praktik di CV. Sarana Pelana Infromatika 

c. Menambah Pengalaman kerja di bidang User Interface 

d. Membentuk sikap kerja professional terhadap individu 

e. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

f. Menambah relasi 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi 

b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-

mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik 

c. Rancang bangun User Interface Website Company Profile yang sesuai 

dengan kondisi terbaru perusahaan 

3. Manfaat bagi Akademik 

a. Mengaplikasikan keilmuan User Interface di kampus ke kerja lapangan 

b. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik 

di tengah-tengah dunia kerja 

c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Tempat        : Sarana Pelana Informatika 

Alamat       : Jl. Lusi No.3, Keputran, Kec. Tegalsari, Kota SBY 

Telpon & Faks    : (031) 5614728 

Email        : ask@plan-asystem.com 

Website       :    https://plan-asystem.com/plana/index.html 

 

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan Sarana Pelana Informatika 

Sarana Pelana Informatika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Manajemen Sistem, dan General Trading. 

Perusahaan ini didirikan di Surabaya pada awal tahun 2011 dengan fokus utama 

sebagai general trading untuk semua kalangan.  

 Seiring berjalannya waktu, Sarana Pelana Informatika mulai menambah 

layanan-layanannya seperti pembuatan sistem informasi untuk pemerintah maupun 

pihak swasta dan individu untuk membantu permasalahan dan kebutuhan di 

berbagai bidang system informasi. Layanan yang ditawarkan oleh Sarana Pelana 

Informatika antara lain software engineer, IT consultant, hardware engineer, 

network engineer, hardware procurement, networking analysis and maintenance, 

IT maintenance and service, Computer Rental dan general trading. Perusahaan ini 

selanjutnya lebih mudah disebut sebagai “PLAN-A” 

 

2.3 Visi dan Misi Sarana Pelana Informatika 

1. Visi 

“Designing Future” Dengan visi ini, perusahaan memiliki semangat untuk 

membangun masa depan yang lebih baik. 
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2. Misi 

Memberikan solusi dari setiap permasalahan dan kebutuhan di berbagai bidang 

melalui Teknologi Informasi di era industri 4.0 secara efektif, efisien serta 

mudah bagi setiap klien perusahaan. 

 

2.4 Logo Perusahaan 

Logo perusahaan yang memiliki symbol lubang kunci dan logo perusahaan 

sebagai anak kunci. Memiliki makna bahwa setiap masalah dapat diselesaikan 

dengan Sarana Pelana Informatika. Adapun logo perusahaan dapat dilihat pada 

gambar 1 dibawah ini: 

 

 

Gambar 1 Logo Perusahaan 
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2.5 Lokasi Sarana Pelana Informatika  

Adapun bentuk kantor CV Sarana Pelana Informatika, lokasi perusahaan, dan 

suasana kantor CV Sarana Pelana Informatika dapat dilihat pada gambar 2, 3 dan 

4 di bawah ini: 

 

Gambar 2 Bentuk bangunan kantor CV. Sarana Pelana Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Screenshot Lokasi Sarana Pelana Informatika 
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Gambar 4 Foto Kantor Bagian Depan CV. Sarana Pelana Informatika 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam Bab III ini, penulis akan menjelaskan penjelasan-penjelasan dari berbagai 

sumber teoritis yang berhubungan dengan rancang bangun user interface company 

profile pada CV. Sarana Pelana Informatika 

3.1 Website 

Website merupakan sebuah platform yang memberikan sebuah wadah untuk 

menyampaikan sebuah informasi atau kumpulan halaman melalui domain pada 

internet agar dapat di akses oleh semua orang yang membutuhkan informasi 

dari website tersebut (Waryanto, 2018). Dalam membangun aplikasi berbasis 

website terdapat 3 elemen utama yang harus disiapkan agar website dapat 

diakses dan menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para penggunanya. 

Elemen yang dimaksud antara lain: 

1. Domain 

Domain merupakan unsur website pertama yang harus ada pada sebuah 

website, karena domain memudahkan orang dalam mencari alamat dari sebuah 

website. Karena domain menerjemahkan alamat Internet Protocol (IP) yang 

berupa angka menjadi alamat alphabet yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan nama alamat website yang diinginkan untuk menarik perhatian orang 

dalam mengakses website tersebut. 

2. Hosting 

Hosting merupakan alat untuk menyimpan kebutuhan data yang dibutuhkan 

pada website seperti script, gambar, video, musik dan file lainnya yang 

dibutuhkan dalam website tersebut. Hosting biasanya disediakan oleh pihak 

ketiga dari pembangun aplikasi dan hosting yang disediakan bersifat prabayar. 

3. Konten 

Konten merupakan salah satu elemen utama yang harus ada pada setiap 

website, karena konten adalah sebuah informasi yang dibutuhkan oleh orang 

dalam mengakses website yang dibangun. 
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Menurut Hasugian (2018) website dibangun dengan menggunakan protokol 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang berisikan dokumen multimedia 

seperti text, gambar, video, musik dan lain sebagainya, yang kemudian dapat 

diakses melalui perangkat lunak browser seperti Chrome, Mozilla, dan lain 

sebagainya. 

 

3.2  Company Profile 

Menurut Seno yang dikutip pada (Hidayat & Handayanto, 2019) Company 

Profile adalah ringkasan deskripsi informasi sebuah perusahaan (corporate) di 

mana perusahaan dapat memilih poin-poin apa saja yang ingin disampaikan 

secara terbuka kepada publik sesuai tujuan. Company Profile merupakan 

penjelasan mengenai perusahaan termasuk produknya secara verbal maupun 

grafik yang mengangkat corporate value serta product value serta keunggulan 

perusahaan dibandingkan pesaing berdasarkan kedua value di atas. Menurut 

(Adieb), Company Profile adalah deskripsi umum perusahaan, biasanya 

bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan yang disediakannya 

kepada audiens (Adieb, 2020). 

Dari referensi diatas bisa disimpulkan jika company profile adalah bentuk 

representatif dalam bentuk informasi terhadap suatu perusahaan mengenai 

gambaran umum mereka seperti visi, misi, layanan yang ditawarkan oleh 

perusahaan terkait, produk yang mereka pasarkan, dsb.  

3.3 User Interface  

UI atau User Interface adalah ilmu tentang tata letak grafis suatu web atau 

aplikasi. Cakupan UI adalah tombol yang akan diklik oleh pengguna, teks, 

gambar, text entry fields, dan semua item yang berinteraksi dengan pengguna. 

Termasuk layout, animasi, transisi, dan semua interaksi kecil. UI mendesain 

semua elemen visual, bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman web 

dan apa yang ditampilkan di halaman web. Elemen visual yang ditangani oleh 

seorang desainer UI adalah skema warna, menentukan bentuk tombol, serta 

menentukan jenis font yang digunakan untuk teks. Desainer UI harus bisa 

membuat tampilan bagus yang akan meningkatkan kesetiaan pengguna 

(Muhyidin dkk 2020).   
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3.4 Mind Map 

Mind mapping adalah alat pikir organisasional yang merupakan cara 

termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil 

informasi ke luar otak. Mind map adalah metode analisa dengan cara mencatat 

secara kreatif, efektif, dan secara alami akan “memetakan” pikiran-pikiran kita. 

Mind map juga merupakan arah yang hebat bagi ingatan pembelajar dimana 

dengan menggunakan mind mapping maka memungkinkan pembelajar untuk 

menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa. Hal ini melibatkan cara kerja 

alami otak sejak awal, sehingga akan lebih mudah mengingat informasi (Reza 

dkk 2021.)  
3.5  Analisis Gap 

Menurut Rizal & dayananti (2020,) Analisis GAP dapat didefinisikan 

sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kinerja suatu lembaga atau institusi. Dengan kata lain, analisis GAP merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang 

sedang berjalan dengan sistem standar. Dalam kondisi umum, kinerja suatu 

institusi dapat tercermin dalam sistem operational maupun strategi yang 

digunakan oleh institusi tersebut . Melalui penggunaan sistem pengambilan 

keputusan yang menerapkan analisis gap akan didapatkan solusi pemilihan 

peminatan yang lebih tepat karena mempertimbangkan kriteria-kriteria yang 

lebih tepat dan terukur. 

3.6 Website One Page 

Menurut Dewaweb (2021), Website single page adalah website satu 

halaman yang dibuat hanya dengan satu halaman HTML. Pada single page 

website, Anda hanya perlu scroll ke bawah untuk mendapatkan semua informasi 

yang tersedia di website itu. Jika webmaster menyediakan link navigasi, 

misalnya menu di bagian atas, dan Anda klik link tersebut, Anda akan dibawa 

lompat ke bagian website yang berisi konten tersebut. Hanya dengan scroll ke 

bawah, Anda sudah mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara yang dilakukan di CV. Sarana 

Pelana Informatika, ditemukan beberapa permasalahan yang ada di website 

company profile CV. Sarana Pelana Informatika, untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut serta memenuhi kebutuhan sesuai kondisi perusahaan yang 

terbaru, maka diperlukan website company profile dengan tampilan yang dapat 

merepresentasikan perusahaan serta memiliki kemampuan untuk dirubah sesuai 

dengan kondisi terkini perusahaan. 

Bab ini membahas hasil pengerjaan sistem yang digunakan dalam Rancang Bangun 

User Interface Company Profile pada CV Sarana Pelana Informatika. Beberapa 

tahapan yang dibahas antara lain:   

1. Analisa Tampilan Website Lama 

2. GAP Analysis 

3. Desain Tampilan  

4.1 Analisa Tampilan Website Lama 

Analisa dilakukan dengan wawancara kepada Bagian Administrasi di CV 

Sarana Pelana Informatika untuk mengetahui bagian apa saja pada tampilan website 

Company Profile yang perlu dilakukan perbaikan atau penambahan fitur. GAP 

Analysis digunakan untuk mengetahui hasil sebelum dan sesudah dari tampilan 

website Company Profile. 

Dalam studi literatur penulis mencari referensi dari beberapa jurnal serta 

artikel yang berhubungan dengan topik atau judul yang diambil. Referensi yang 

dimaksud oleh penulis antara lain: Website, Company Profile, User Interface, dan 

GAP Analysis 

4.1.1 Mind Map 

 Setelah melakukan wawancara serta Analisa terhadap website lama, maka 

dilakukan pembuatan Mind Map agar dapat mengetahui kondisi yang ada. Mind  
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Gambar 5 Mind Map Website Lama 

 

map berisikan poin-poin penting yang ada di website lama seperti fitur website, 

kondisi tampilan, warna, kesalahan yang ada pada website, item yang tidak 

diperbaharui, dan kondisi lainnya. Adapun mind map website company profile yang 

lama dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini: 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

4.1.2 Tampilan website lama 

Website company profile yang lama memiliki lima (5) bagian laman di 

websitenya. Laman tersebut antara lain adalah Home, About Us, Services, 

Portofolio, dan Contact Us Penjelasan tampilan yang lebih detail dari tiap laman 

website company profile dapat dilihat di penjelasan berikut ini. 
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4.1.2.1 Tampilan Laman Home 

 

Gambar 6 Tampilan Laman Home Lama 

 Pada gambar 6 tampilan laman Home lama diatas memuat 3 section menuju 

menuju bagian Home, Service, Dan Portofolio. Laman Home hanya memiliki nama 

perusahaan dan tidak mencantumkan logo asli perusahaan. Navigation Bar yang 

seharusnya berada di posisi atas web berlokasi di bawah gambar nama perusahaan.  
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4.1.2.2 Tampilan Laman About Us  

 

Gambar 7 Tampilan Laman About Us Lama 

 Pada gambar 7 tampilan laman About Us lama diatas Halaman About Us 

menjelaskan sejarah serta spesialisasi layanan perusahaan secara singkat. Halaman 

ini berisi deskripsi dan gambar. Footer website berlokasi di tengah dan tidak sesuai 

dengan keinginan perusahaan. 
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4.1.2.3 Tampilan Laman Our Service 

 

Gambar 8 Tampilan Our Service Lama 

  Pada gambar 8 tampilan laman Our Service lama diatas menyajikan layanan 

yang ditawarkan oleh CV. Sarana Pelana Informatika. Laman ini perlu di perbarui 

dikarenakan konten yang sudah tidak sejalan dengan layanan perusahaan sekarang. 
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4.1.2.4 Tampilan Laman Portofolio 

 

Gambar 9 Tampilan Laman Portofolio Lama 

Pada gambar 9 tampilan laman Portofolio lama menyajikan project-project 

yang telah dikerjakan oleh pihak perusahaan. Laman tersebut perlu diperbarui 

dikarenakan banyak project baru yang tidak ditampilkan 
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4.1.2.5 Tampilan Laman Contact  

 

Gambar 10 Laman Contact Lama 

 Pada gambar 10 tampilan Laman Contact lama berisikan lokasi dan kontak 

perusahaan. Perusahaan menginginkan fitur baru agar pelanggan dapat 

menguhubungi langsung dari website. 

4.2 GAP Analysis 

 Setelah melakukan Analisa terhadap website lama dan melakukan diskusi 

dengan pihak Administratif serta Eksekutif perusahaan, penulis melakukan GAP 

Analysis untuk menemukan masalah utama dan solusi terhadap tampilan website 

yang lama. GAP Analysis juga telah dirundingkan dengan perusahaan dikarenakan 

adanya penambahan fitur untuk mengikuti kondisi yang ada di lapangan. 

Tabel GAP Analysis 

Kondisi Sekarang 
Kondisi Yang 

Diharapkan 
GAPS Solusi 

Tampilan yang kuno Tampilan yang modern Tampilan  
Melakukan pembaharuan 

pada tampilan website 
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Warna yang tidak sesuai 

dengan logo perusahaan 

Tema sesuai dengan logo 

perusahaan 
Warna tema 

Warna tema yang sesuai 

dengan logo perusahaan 

Tidak ada logo 

perusahaan 

Logo Perusahaan 

ditampilkan  
Logo Perusahaan 

Logo Perusahaan 

ditampilkan di Halaman 

Depan 

Terdapat banyak 

kesalahan dalam 

menentukan lokasi 

konten 

Lokasi konten ergonomis Tata letak Konten 
Konten berlokasi di 

bagian tengah website 

Footer website yang 

berada di tengah 

Footer website berada di 

bawah 
Footer 

Footer berlokasi di bagian 

bawah website 

Navigation yang berada 

di bawah 
Navigation berada di atas Navigation 

Navigasi yang selalu 

berlokasi di bagian atas 

web 

Fitur yang sedikit Memiliki fitur tambahan Fitur 

Penambahan fitur seperti 

direct message di Kontak, 

Deskripsi layanan, dsb 

Sangat susah untuk 

dipahami 

Sangat mudah dipahami 

untuk user awam 
Overall Layout 

Membuat website dengan 

One Page Layout 

Konten web yang sudah 

tidak akurat 

Konten mengikuti kondisi 

perusahaan Konten Perusahaan 

Pembaharuan isi atau 

update konten website 

 

4.3 Desain Tampilan 

 Setelah melakukan GAP Analysis, penulis dapat mengetahui masalah dan 

solusi serta keinginan dari perusahaan itu sendiri. Agar pembuatan rancang bangun 

tampilan website sesuai dengan hasil GAP Analysis maka penulis membuat Mind 

Map terhadap fitur serta tema yang diusung dalam pembuatan rancang bangun 

tampilan Website Company Profile Sarana Pelana Informatika. Adapun mind map 

rancang bangun website company profile yang baru dapat dilihat pada gambar 11 

berikut ini. 
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Gambar 11 Mind Map Website Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Desain Tampilan Baru 

 Setelah melakukan analisis GAP dan pemetaan website lama, penulis 

membuat rancang bangun tampilan baru sesuai dengan hasil Analisa dan keinginan 

perusahaan di awal. Tema website disesuaikan dengan logo perusahaan yang 

bewarna biru serta memiliki konsep layout Single Page Website untuk 

memudahkan pengguna dalam melihat isi konten. Dengan menggunakan tata letak 

ini, ergonomis website dapat ditingkatkan. 
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4.3.1.1 Tampilan Laman Home 

 

Gambar 12 Laman Home Baru 

 Pada gambar 12 tampilan laman Home baru, Logo diletakkan di tengah dan 

di latar belakangi oleh Background Slide yang dapat berubah dengan timer. Tedapat 

3 Background yang dapat diganti melalui back-end website. Navigation Bar yang 

semula berlokasi di bagian bawah logo dipindah ke bagian atas laman untuk 

mempermudah navigasi antar menu. Logo juga diberikan di bagian pojok kiri 

Navigation Bar agar logo selalu terlihat meskipun user Scroll down ke menu 

lainnya. Untuk mempermudah kontak pihak perusahaan, diberikan keterangan 

lokasi, nomor telepon, dan email perusahaan di bagian bawah Slider Background. 
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4.3.1.2 Tampilan Halaman About Us 

 

Gambar 13 Laman About Us Baru 

 Pada gambar 13 tampilan laman About Us tidak menggunakan gambar 

namun langsung berisikan deskripsi perusahaan dan fitur Highlight yang dapat 

dirubah melalui back-end. Gambar tidak digunakan untuk menghilangkan kesan 

penuh. Fitur Highlight yang berada di bagian bawah berfungsi untuk menjolkan 

pengalaman atau deskripsi tertentu perusahaan, icon Highlight dan deskripsi 

highlight dapat diganti di back-end website. Fitur Highlight juga memiliki tombol 

Read More untuk membaca lebih lanjut penjelasan. 
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 4.3.1.3 Tampilan Laman Service 

 

Gambar 14 Laman Service Baru 

Pada gambar 14 tampilan laman Service yang baru memiliki latar belakang biru 

dengan gambar di bagian kiri sebagai aksen penjelas layanan dan deskripsi di 

bagian kanan layanan. Gambar serta deskripsi layanan dapat diganti di BackEnd 

website. 
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4.3.1.4 Tampilan Laman Portofolio 

 

Gambar 15 Laman Portofolio Baru 

 Pada gambar 1 tampilan laman portofolio memuat pengalaman dan proyek 

yang telah dilakukan oleh perusahaan. Portofolio di masukkan dapat dikategorikan 

berdasarkan tombol kategori yang ada di bagian atas. Admin website dapat 

memperbarui konten seperti gambar, kategori, dan deskripsi konten melalui back-

end. Konsep Uneven Box yang responsive dan dinamis dipilih untuk display konten 

dengan tujuan menarik perhatian. 
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4.3.1.5 Tampilan Laman Contact Us 

 

Gambar 16 Laman Contact Us 

 Pada gambar 16 tampilan laman contact us baru tidak seperti tampilan 

laman kontak sebelumnya, warna disesuaikan dengan logo perusahaan yang 

bewarna biru. Deskripsi kontak yang sebelumnya berada di bagian kiri dirubah di 

bagian atas untuk kemudahan. Kata-kata persuasif juga digunakan untuk menarik 

audiens. Nomor telepon, alamat, dan email perusahaan dapat diganti melalui back-

end website.  
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 Fitur get in touch juga ditambahkan di bagian bawah website. Fitur ini 

memungkinkan klien atau pelanggan untuk menuliskan kontak secara langsung 

melalui laman ini. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot-repot untuk mengontak 

melalui email atau telefon. Fitur get in touch akan terhubung langsung dengan email 

perusahaan yang ditangani oleh admin. Klien harus memasukkan nama, alamat e-

mail, subjek, pesan, dan nomor telepon agar pihak perusahaan dapat mengontak 

klien kembali. 

4.3.2 Tampilan Website Menyeluruh 
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Gambar 17 Tampilan Website Baru Menyeluruh 

Pada gambar 17 tampilan website baru menyeluruh menggunakan layout 

website one page. Tidak seperti website yang lama, kita harus klik untuk melihat 

menu. Dengan layout baru user hanya perlu scroll kebawah saja. Dengan layout one 

page, navigasi dalam website company profile menjadi lebih ergonomis 

dibandingkan dengan layout lama. Selain itu, tema warna sudah disesuaikan 

mengikuti arahan dari eksekutif perusahaan yang menginginkan warna bertema biru 

sesuai dengan logo perusahaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktik yang sudah dilaksanakan oleh penulis 

di CV. Sarana Pelana Informatika surabaya dalam pembuatan Rancang Bangun 

User Interface (ui) dalam Website Company Profile CV. Sarana Pelana Informatika 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rancang bangun tampilan User Interface Website Company Profile

dibuat berdasarkan dari wawancara serta Analisa melalui mapping

website lama dan analisis GAP.

2. Dengan metode analisa GAP dapat dibuktikan bahwa permasalahan

yang ada di website Company Profile CV. Sarana Pelana

Informatika memerlukan perubahan website secara menyeluruh.

3. Hasil analisa tersebut digunakan untuk menghasilkan konsep

website company profile yang dapat memecahkan masalah yang

terjadi di CV. Sarana Pelana informatika.

5.2 Saran 

Rancang Bangun tampilan User Interface Website Company Profile yang 

sudah dibuat tidak sepenuhnya sempurna dan memiliki beberapa kekurangan, 

sehingga terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan 

tampilan kedepannya. Saran yang dimaksud antara lain: 

1. Rancang bangun tampilan website yang masih terbilang sederhana serta

cenderung monoton dikarenakan warna berulang yang dipakai, ada baiknya

penggunaan warna yang lebih beragam agar tampilan website tidak

monoton.

2. Masih berupa rancang bangun tampilan saja, ada baiknya dikembangankan

lebih jauh dan diimplementasikan sesuai bagaimana mestinya.
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