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ABSTRAK 

 

  Surabaya terkenal dengan kota terbesar kedua setelah Jakarta, dimana juga disebut 

sebagai kota metropolitan atau metropolis. Beberapa perusahaan sangat membutuhkan 

transportasi untuk menunjang aktivitas beberapa karyawannya yang dimana mendapatkan 

layanan transportasi tersebut yang digunakan untuk antar jemput maupun urusan pekerjaan di 

luar kota yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Penyewa juga tidak selalu dari 

perusahaan saja, ada kalanya perorangan yang ingin berlibur dan berwisata luar kota yang 

membutuhkan transportasi. 

  Company Profile atau profil perusahaan mempunyai peran penting sebagai sarana 

promosi bagi publik tentang jati diri sebuah rental mobil tersebut sehingga sebuah web menjadi 

menarik. Website CV Asri sejak didirikan belum pernah melakukan pembuatan website. 

Seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan teknologi dan informasi semakin dibutuhkan, 

begitu juga dengan permintaan pelanggan yang ingin adanya aplikasi website, dengan adanya 

website maka pelanggan dapat mudah untuk melihat profil perusahaan dan pelanggan dapat 

menyewa mobil tanpa datang ke perusahaan langsung. 

  CV Asri sangat mengutamakan dalam memberikan pelayanan penyewaan mobil. 

Dengan banyaknya pelanggan CV Asri ingin meningkatkan evisiensi dengan secara bertahap. 

Sistem ini dinamakan Aplikasi website profile perushaaan Sewa Mobil. Aplikasi ini merupakan 

sistem pendukung untuk mengenalkan produk dalam persewaan mobil serta mengenalkan 

identitas perusahaan seperti email, visi-misi, alamat kantor dan produk mobil yang akan 

ditawarkan untuk disewakan. 

 

Kata Kunci ; Company Profile, CV ASRI, Website  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Surabaya terkenal dengan kota terbesar kedua setelah Jakarta, dimana juga disebut 

sebagai kota metropolitan atau metropolis. Beberapa perusahaan sangat membutuhkan 

transportasi untuk menunjang aktivitas beberapa karyawannya yang dimana mendapatkan 

layanan transportasi tersebut yang digunakan untuk antar jemput maupun urusan pekerjaan di 

luar kota yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Penyewa juga tidak selalu dari 

perusahaan saja, ada kalanya perorangan yang ingin berlibur dan berwisata luar kota yang 

membutuhkan transportasi. Dimana seseorang tersebut belum memiliki kendaraan pribadi 

maka solusinya adalah dengan menyewa kendaraan pada rental mobil. Kemudian ada juga 

kebutuhan untuk sewa unit yang digunakan untuk Tamu VIP yang membutuhkan sewa 

kendaraan juga, ataupun pengantin yang ingin menyewa unit untuk acara pernikahan mereka, 

maka untuk memanfaatkan peluang, kondisi, serta situasi tersebut Alm. Ibu Anna Asmanoe 

berinisiatif untuk membuka usaha rental mobil yang diberi nama CV Asri.CV Asri adalah suatu 

perusahaan milik pribadi yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan rental mobil yang 

beralamat di Jl. Sulawesi No.22, Ngagel, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60281. 

Company Profile atau profil perusahaan mempunyai peran penting sebagai sarana 

promosi bagi publik tentang jati diri sebuah rental mobil tersebut sehingga sebuah web menjadi 

menarik. Website CV Asri sejak didirikan belum pernah melakukan pembuatan website. Seiring 

dengan kemajuan zaman, kebutuhan teknologi dan informasi semakin dibutuhkan, begitu juga 

dengan permintaan pelanggan yang ingin adanya aplikasi website, dengan adanya website 

maka pelanggan dapat mudah untuk melihat profil perusahaan dan pelanggan dapat menyewa 

mobil tanpa datang ke perusahaan langsung.  

CV Asri sangat mengutamakan dalam memberikan pelayanan penyewaan mobil. 

Dengan banyaknya pelanggan CV Asri ingin meningkatkan evisiensi dengan secara bertahap. 

Dimana saat ini CV Asri sedang pada tahap satu pada evolusi bisnis yaitu, tahap Inform. Pada 

tahap Inform ini CV Asri membutuhkan aplikasi website yang dapat menyebarkan atau 

menyediakan informasi perusahaan serta aplikasi untuk penyewaan mobil. Sistem ini 

dinamakan Aplikasi website profile perushaaan Sewa Mobil. Aplikasi ini merupakan sistem 

pendukung untuk mengenalkan produk dalam persewaan mobil serta mengenalkan identitas 

perusahaan seperti email, visi-misi, alamat kantor dan produk mobil yang akan ditawarkan 

untuk disewakan.  

 



2 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

merancang Aplikasi Profil Perusahaan Sewa Mobil Berbasis Website Pada CV Asri. 

 

1.2  Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja praktik ini 

adalah membangun Website profil perusahaan  sewa mobil berbasis web pada CV Asri. 

 

1.3  Batasan Masalah  

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dibuatlah batasan masalah agar 

pembahasan masalah tidak melebar. Batasan masalah adalah sebagai berikut :   

1. Aplikasi berbasis Website 

2. Aplikasi dibangun dengan menggunakan HTML dan PHP  

3. Database yang digunakan merupakan MySQL. 

 

1.4  Manfaat  

Adapun manfaat dari sistem yang dibangun pada Website ini dan membantu untuk 

mengimplementasikan di tahap Inform yaitu :  

1. Membantu perusahaan untuk memasarkan produk di internet, 

2. Memberikan informasi penyewaan mobil pada pelanggan, 

3. Menyiapkan landasan bagi perusahaan untuk maju ke tahapan selanjutnya dari evolusi 

bisnis yaitu  tahap Automate atau automasi. 

Membantu mahasiswa dalam melatih skill yang telah di dapat selama kuliah yang 

kemudian diterapkan pada dunia kerja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI  

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan  

CV Asri adalah Badan Usaha Milik Pribadi yang bergerak di bidang penyediaan jasa 

sewa mobil. 

 

2.2 Identitas Instansi  

Nama Instansi   : CV Asri 

Alamat    : Jl. Sulawesi No.22, Ngagel, Kec. Gubeng, Kota  

Surabaya, Jawa Timur 60281 

No Telepon  : 031- 5018553 

No. Fax    : - 

Website    : - 

Email    : cvasri22surabaya@gmail.com   

 

2.3 Gambaran Umum Perusahaan 

 

CV Asri merupakan perusahaan milik pribadi yang bergerak dalam bidang jasa 

sewa-menyewa mobil. CV Asri sendiri berdiri pada tanggal 25 Desember 1981. Pemilik 

dari CV Asri sendiri adalah Alm. Ibu Anna Asmanoe, dimana perusahaan sekarang sudah 

di lanjutkan oleh anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu yang dulunya hanya 

mempunyai 7 unit mobil kini jumlah mobil meningkat menjadi 24 unit mobil yang terdiri 

dari beberapa jenis dan tipe yang berbeda. 

 

Mengenai struktur organisasi di CV Asri, Ibu Ninik Aswinarti selaku Pimpinan yang 

selama ini mengelolah usahanya dengan bantuan beberapa karyawannya diantaranya 

Bapak Hargo selaku Manager, Ibu Nur Hidayatiningsih selaku Admin, Bapak Simon dan 

Bapak M. Sareng selaku Bagian Lapangan karena CV Asri sendiri termasuk golongan 

usaha yang tidak terlalu besar walaupun sejauh ini usahanya mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Dan usaha tersebut juga tidak banyak membutuhkan tenaga karyawan. 

Jadi hanya ada 4 karyawan yang bertugas membantu pemilik CV Asri. 

 

 

  

mailto:cvasri22surabaya@gmail.com
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2.4 Visi 

1. Terkait memajukan perusahaan CV Asri. 

2. Menjadi perusahaan rental mobil yang terdepan dengan standar pelayanan 

terbaik. 

2.5 Misi 

1. Mengutamakan dan mengedepankan kenyamanan pelanggan. 

2. Memberikan pelayanan sewa terbaik dengan harga terjangkau. 

3. Menyediakan transportasi dengan teknologi terbaru dan fasilitas yang nyaman 

bagi pengguna. 

 

2.6 Jumlah Pelanggan 

Berikut adalah perusahaan yang saat ini masih menggunakan jasa rental mobil 

pada CV Asri adalah ZTE Indonesia (Perusahaan Swasta) yang mulai tahun 2004 

hingga saat ini, Surveor Indonesia (Perusahaan BUMN) yang mulai tahun 2000 hingga 

saat ini, PT Garam yang mulai tahun 2001 hingga saat ini, PT Prambanan (Kontraktor) 

yang mulai tahun 1998 hingga saat ini, Barata Indonesia (Perusahaan BUMN) yang 

mulai tahun 2002 hingga saat ini . Dengan adanya pelanggan lama yang masih setia 

untuk menyewa di CV Asri dengan itu turut mendorong pertumbuhan perusahaan. 

Pencapaian ini mengukuhkan CV Asri untuk terus berkembang dengan memperbarui 

unit mengikuti perkembangan yang ada dan mengikuti teknologi modern agar 

pelanggan tetap mau menggunakan jasa rental ini. 
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2.7 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi pada CV Asri Surabaya adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi CV Asri Surabaya 
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2.8 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2. 2 Logo CV Asri Surabaya 

  



 

7 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bagian bab ini membahas tentang teori – teori dan literatur yang berkaitan dan 

mendukung dalam penyelesaian laporan kerja praktik, yaitu berisi penjelasan mengenai 

tentang permasalahan untuk mendukung perancangan sistem. Adapun landasan teori yang 

digunakan sebagai berikut Website,Company Profile,Database Teknologi yang digunakan: 

 

3.1 Website  

Menurut (Abdulloh, 2018) di dalam buku-nya, mengatakan Website adalah  

sekumpulan  halaman  yang  berisi  data digital,seperti  teks, gambar, suara, video atau 

gabungan dari semua hal itu, yang dapat diakses oleh semua orang melalui  jalur internet. 

Nanti-nya penulis akan melakukan perancangan website pada CV Asri yang bertujuan untuk 

membantu perusahaan dalam memasarkan jasa penyewaan mobil.  

 

3.2 Company Profile  

Company Profile menurut Maemunah (dalam (Hanafri & R, 2014)) Company 

Profile merupakan gambaran aset tentang perusahaan, dengan menampilkan beberapa poin 

yang ingin disampaikan mengenai informasi perusahaan kepada publik. Banyak hal yang 

dapat ditulis dalam Company Profile, namun secara umum terdapat beberapa hal yang harus 

dicantumkan dalam Company Profile yaitu : 

1. Sejarah perusahaan yang berisikan bagaimana proses berdirinya perusahaan, beserta 

filosofi perusahaan atau pandangan perusahaan, 

2. Sambutan dari pemimpin mengenai hal hal yang berpengaruh pada  

 Akitivitas perusahaan dalam jangka panjang, 

3. Identitas perusahaan, visi dan misi perusahaan, 

4. Alamat perusahaan dan kontak perusahaan, 

5. Gambaran tentang sumber daya manusia yang ada pada perusahaan, 

6. Sistem layanan dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, 

7. Prestasi,laporan perkembangan, dan keunggulan perusahaan, 

8. Deskripsi dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 
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3.3  Database 

Menurut (Marlinda, 2004) Database adalah suatu susunan atau kumpulan data 

operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang di organisir atau dikelola 

dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu komputer sehingga  

mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakainya. Penyusunan data 

yaitu redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan, data, isolasi data untuk 

standarisasi, Multiple User (banyak pemakai), Security (masalah keamanan), masalah 

integrasi (kesatuan), dan masalah data Independence (kebebasan data). 

 

3.4. Teknologi yang digunakan 

3.4.1 Laravel 

Menurut (Putra & Pramana, 2019) Laravel merupakan sebuah Framework PHP 

(PHP Hypertext Preprocessor) yang dirilis dibawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep 

MVC (Model, View, Controller). Laravel adalah Framework PHP yang dibuat oleh Taylor 

Otwell dan dirilis pertama kali pada tahun 2011. Laravel memiliki banyak fitur modern yang 

membantu dalam proses pengembangan Website seperti artisan, Blade Database Migration, 

pagination, dan eloquent ORM (Object Relation Mapping). 

 

3.4.2 Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut (Hidayat, Hartono, & Sukiman, 2017) PHP adalah pemrograman interpreter 

yaitu proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer 

secara langsung pada saat baris kode dijalankan. PHP disebut sebagai pemrograman Server 

Side Programming, hal ini dikarenakan seluruh prosesnya dijalankan pada server tidak 

dijalankan pada client. PHP merupakan suatu bahasa dengan hak cipta terbuka atau yang juga 

dikenal dengan istilah Open Source, yaitu pengguna dapat mengembangkan kode fungsi PHP 

dengan kebutuhannya. 

 

3.4.3  MySQL 

Menurut (Herman, 2014) MySQL adalah sebuah database manajemen System (DBMS) 

popular yang memiliki fungsi sebagai relational database manajemen System (RDBMS). 

Selain itu MySQL software merupakan suatu aplikasi yang sifatnya open source serta server 

basis data MySQL memiliki kinerja sangat cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan serta 

bekerja dengan arsitektur Client Server atau Embedded Systems.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada hasil wawancara di CV Asri memiliki prosedur sistem yang hampir sama dengan 

rental mobil lainnya. Dimana proses pencatatan feedback pelanggan masih tergolong 

tradisional. Dalam istilah kata tradisional adalah perusahaan tersebut belum mampu untuk 

menginputkan data – data testimoni. Permasalahan yang ada pada CV Asri ini tidak memiliki 

Website untuk informasi bagi pelanggan yang ingin mencari informasi  tentang menyewaan 

mobil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,diperlukan Langkah-langkah yaitu: 

a. Menganalisis Sistem 

b. Mendesain Sistem 

c. Mengimplementasikan Sistem 

d. Melakukan Testing  

Maka dari itu penulis perlu melakukan ke-empat Langkah tersebut, hal tersebut dilakukan 

penulis agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada CV Asri. Lebih 

jelasnya akan dijabarkan dibawah berikut. 

 

4.1 Analisis Sistem 

  

Pada Tahap awal ini penulis mengajukan pertanyaan sebagai wawancara, maka akan  

dapat diketahui sistem yang seperti apa yang akan dibutuhkan oleh CV Asri untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Penulis menganalisa kebutuhan sistem diambil berdasarkan data yang 

diperoleh pada saat wawancara ke bagian Staff CV Asri. 

 Cara untuk mengumpulkan informasi-informasi untuk menemukan penyelesaian kerja 

praktik ini baik di dalam memperoleh data, serta menyelesaikan dan memecahkan 

permasalahan. Berikut hal yang dibutuhkan dalam analisis : 

 

1. Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan oleh penulis untuk memperoleh suatu informasi yang jelas 

tentang persewaan mobil, kemudian setelah mengetahui informasi apa saja yang di 

dapat maka perancangan serta pembuatan Website dapat dilakukan. 
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2. Studi Literatur 

Pada kegiatan ini penulis menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan beberapa 

data-data yang berkaitan dengan topik yang diangkat saat ini yaitu topik tentang 

perancangan Website sistem informasi Profil Perusahaan atau bisa disebut dengan 

Company Profile pada CV Asri. 

 

4.2 Perancangan Sistem 

4.2.1 Analisis Tabel Kebutuhan Fungsional. 

 

Tabel 4. 1 kebutuhan fungsional dan deskripsi 

Identitas Kebutuhan  Penjelasan 

Admin  Mengelola aplikasi website. Admin dapat mengelola 

secara keseluruhan fungsi-

fungsi dari website dimulai 

dari, mengelola data 

feedback dari pelanggan. 

Pelanggan Pelanggan dapat melihat dan 

memasukan feedback. 

Pelanggan merupakan 

pengguna aplikasi yang 

mengakses website untuk 

menemukan informasi 

tentang penyewaan mobil di 

CV Asri. 
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4.2.2 Membuat Struktur Database 

 

Tabel 4. 2 Users. 

Fungsi : Untuk Login ke halaman form login karyawan 

No Nama_Tabel Tipe Data Length 

1. id bigint 20 

2. name varchar 255 

3. email timestamp - 

4. email_verified_at timestamp - 

5. password varchar 255 

6. remember_token timestamp - 

7. created_at timestamp - 

8. update_at timestamp - 

 

Tabel 4. 3 feedback. 

Fungsi : Untuk input,ubah dan hapus feedback pelanggan. 

No Nama_Tabel Tipe Data Length 

1. Id Char 100 

2. nama varchar  25 

3. status Varchar 100 

4. komentar Varchar 150 

5. created_at Datetime - 

6. update_at Datetime - 

 

Tabel 4. 4 Profile. 

Fungsi : Untuk input dan ubah data perusahaan. 

No Nama_Tabel Tipe Data Length 

1. alamat int 200 

2. email varchar 100 

3. telp varchar 13 

4. created_at datetime - 

5. update_at datetime - 
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4.2.3 Merancang Sitemap 

 

 

Gambar 4. 1 Sitemap website. 

 

 

Pada gambar diatas adalah kerangka Website  atau menu yang akan disajikan ketika 

Website informasi CV Asri  telah dibangun, web pada menu utama yaitu mendeskripsikan 

informasi tentang kami yang bertujuan mengenalkan latar belakang dari CV Asri yang dimana 

Website tersebut mencantumkan histori, visi dan misi.  

Pada menu selanjutnya yaitu menu Layanan pada menu ini menjelaskan informasi 

tentang beragam tipe sewa mobil ada sewa harian, sewa bulanan, sewa harian ber-serta supir, 

sewa bulanan ber-serta supir. Pada menu berikutnya adalah Jenis mobil dimana menu jenis 

mobil akan menampilkan gambaran jenis mobil, detail spesifikasi berupa nama mobil, tahun 

kendaraan, harga sewa bulanan, harga sewa harian dan informasi detail kendaraan. Selanjutnya 

ada menu Tim, serta menu Kontak kami pada menu ini Website tersebut mencantumkan alamat 

kantor, Email, dan nomor telepon dan inputan Feedback  bagi pengunjung Website. 
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Gambar 4. 2 Sitemap Pengelolaan Admin 

 

Pada gambar diatas adalah kerangka Website pengelolaan Admin menu yang akan 

disajikan adalah pengelolaan feedback,  pengelolaan Jenis mobil, Pengelolaan kontak.  

 

4.2.4 Merancang Wireframe 

 

Gambar 4. 3 Wireframe Landing Page. 
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Gambar 4. 4 Wireframe Tentang Kami 

 

 

Gambar 4. 5 Wireframe  Layanan 
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Gambar 4. 6 Wireframe Jenis Mobil 

 

 

Gambar 4. 7 Wireframe Spesifikasi Mobil 
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Gambar 4. 8 Wireframe Tim Pengembang 

 

 

Gambar 4. 9 Wireframe Kontak Kami 
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Gambar 4. 10 Wireframe Input Feedback 

 

 

Gambar 4. 11 Wireframe Testimoni 
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Gambar 4. 12 Wireframe Login 

 

 

Gambar 4. 13 Wireframe Pengelolaan Feedback 
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Gambar 4. 14 Wireframe Pengelolaan Kontak 

 

4.2.5 Warna yang digunakan dalam perancangan Website 

 

Warna yang digunakan sebagai acuan untuk membuat rancangan website CV Asri. 

Prototype dirancang menggunakan tools Figma, berdasarkan wawancara dengan pihak CV 

Asri, pemilihan warna dasar pada prototype menggunakan warna biru muda dengan kode hexa 

#0d6efd, warna biru tua dengan hexa kode #0dcaf0, warna putih dengan hexa kode #fff, 

kemudian yang terakhir warna ungu dengan hexa kode ##6610f2. Dan untuk tema font text 

menggunakan “Segoe UI”, “Roboto”, dan “Helyetica Neue”.  

 

4.2.6 Kebutuhan Sistem  

 

 Berikut adalah kebutuhan sistem yang menjelaskan perangkat lunak dalam 

implementasi sistem oleh pengguna. Perangkat lunak yang digunakan yaitu: 

 

1. Xampp v3 

2. Visual Studio 

3. PHP sdk 

4. Windows 10 

5. Browser Microsoft Edge, Google Chrome atau sejenisnya 
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Dan berikutnya implementasi sistem ini membutuhkan beberapa perangkat keras, yaitu : 

1. Minimal Processor Intel core i5 

2. Mouse, Keyboard, dan Layar Monitor 

3. Modem Internet atau peralatan jaringan 

4. Harddisk 1 TB 

5. RAM 64 GB 

 

4.4 Hasil Implementasi 

Pada Tahap ini penulis akan menjelaskan tujuan penggunaan website company profile 

berbasis web kepada masing - masing pengguna sesuai dengan fungsi-fungsi yang 

dilakukannya, Adapun penjelasannya penggunaan aplikasi company profile antara Staff admin 

dan pengunjung website, berikut adalah penjelasan-nya : 

 

4.4.1 Landing Page 

 

Gambar 4. 15 Landing Page CV Asri 

 

Pada gambar diatas adalah halaman awal yang disajikan untuk pelanggan sebagai 

sumber informasi tentang penyewaan mobil di CV Asri. Ketika pelanggan telah masuk pada 

halaman landing page pelanggan akan disajikan menu berupa informasi Tentang Kami 

(pengenalan lebih dekat mengenai visi dan misi serta tujuan dari CV Asri), Layanan penyewaan 

mobil, Jenis mobil, Tim pengurus, serta menu Kontak kami.  
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4.4.2 Tentang Kami  

 

Gambar 4. 16 Tampilan tentang kami 

Pada gambar diatas adalah menu tetang kami menampilkan informasi singkat tentang 

latar belakang serta visi dan misi dari  CV Asri. 

 

4.4.3 Layanan  

 

Gambar 4. 17 Layanan CV Asri 

Pada gambar diatas adalah menu Layanan yang dimana menu tersebut mendeskripsikan 

dari banyak-nya 4 (empat) layanan yaitu sewa harian, sewa bulanan, sewa harian plus supir, 

dan sewa bulan. Dari banyak nya empat layanan tersebut yang membedakan hanya 

penambahan jasa supir. 
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4.4.4 Jenis Mobil 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Jenis Mobil 

Pada gambar diatas adalah menu dokumentasi yang berupa foto-foto jenis mobil dan 

spesifikasi mobil seperti tahun, tipe mobil, nama kendaraan, serta harga sewa mobil  yang akan 

disewakan kepada pelanggan.  

 

4.4.5 Testimoni 

 

Gambar 4. 19 Tampilan Testimoni 

Pada gambar diatas adalah menu Testimoni yang diisi-kan oleh pelanggan yang sudah 

pernah menyewa serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dari segala aspek seperti 

uji kelayakan mesin, kebersihan mesin. 
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4.4.6 Pengenalan Tim 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Tim. 

Pada gambar diatas adalah menu tampilan tim, tujuan dibuatkan-nya sebuah tampilan 

tersebut Adalah agar para pengunjung website CV Asri mengenali dan memahami anggota 

yang berkerja di CV Asri 

 

4.4.7 Kontak Kami 

 

Gambar 4. 21 Tampilan alamat kontak 

Pada gambar diatas adalah menu tampilan Kontak CV Asri yang terdapat informasi 

mengenai Alamat kantor, Email, nomor telepon yang disediakan  
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4.4.8 Tampilan input feedback 

 

Gambar 4. 22 Tampilan pengunjung View & Input Feedback layanan 

Pada tampilan diatas adalah form feedback view dan input yang dapat diisi oleh 

pengunjung form berisi kolom nama, kolom status, kolom message dan tombol submit untuk 

mengirimkan suatu feedback ke CV Asri. 

4.4.9 Login Staff 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Login 

Pada gambar diatas adalah menu tampilan login untuk Staff dari CV Asri untuk 

mengelolah data testimoni dari pelanggan, Dan admin staff harus mengisi username dan 

password dengan benar, jika berhasil login maka admin dapat mengakses sistem pengelolaan. 
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4.4.10 Pengelolaan data admin  

 

Gambar 4. 24 Tampilan pengelolaan data Feedback 

Pada halaman diatas adalah menu halaman pengelolaan yang terdapat opsi untuk 

menambahkan, mengubah, serta menghapus feedback dan menampilkan isi dari hasil feedback 

tersebut ke dalam tabel. 

 

4.4.11 Tampilan hapus feedback 

 

Gambar 4. 25 Tampilan View & hapus Feedback 

Pada tampilan diatas adalah termasuk dalam kategori tabel feedback pengunjung 

website atau pelanggan. Tabel tersebut berisi action button dan tombol delete untuk menghapus 

feedback. 
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4.4.12 Tampilan ubah Feedback 

 

Gambar 4. 26 Tampilan View dan ubah Feedback 

Pada tampilan diatas adalah berisi kolom nama, kolom status, komentar 

dan tombol Save. 

 

4.4.13 Tampilan  Kontak  

     

  

Gambar 4. 27 View dan data kontak 

Pada tampilan diatas adalah berisi kolom alamat, kolom email, kolom telepon. Pada 

form tersebut memiliki opsi untuk mengubah data alamat, data email, data telepon. 

  



27 
 

 
 

4.4.14 Tampilan dan Edit Kontak  

 

Gambar 4. 28 View dan Edit Kontak 

 

Pada tampilan diatas adalah View dan Edit Kontak untuk memperbarui informasi 

kontak perusahaan yang sebelumnya, form tersebut terdiri dari inputan alamat, input email, 

input nomor telepon, dan tombol save yang berguna untuk menyimpan data yang telah di-ubah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan di CV Asri maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan pada Rancang Bangun Aplikasi Profil Perusahaan sebagai berikut: 

1. Dengan dibuat-nya website company profile, agar pengguna lebih mudah untuk 

mendapatkan informasi terkait perusahaan CV Asri serta layanan yang 

disediakan. 

2. Dengan di-implementasikan website company profile, perusahaan lebih mudah 

memasarkan layanan yang diberikan CV Asri. 

 

5.2 Saran 

Website Profil Perusahaan dapat memberikan suatu solusi bagi perusahaan CV 

Asri tentang bagaimana memberikan layanan penyewaan mobil kepada pelanggan akan 

tetapi aplikasi profil perusahaan ini masih memerlukan pengembangan website yang lebih 

baik. Penulis memiliki saran dalam pengembangan sistem untuk kedepannya meliputi : 

1.  Perlunya adanya pengembangan lagi pada form pengelolaan Admin, 

2. Menambahkan fitur map lokasi perusahaan pada website bertujuan untuk 

mempermudah pengguna mengetahui tata letak kantor CV Asri.  
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