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ABSTRAK 

LKP Kresna English Language Institute merupakan lembaga kursus dan 

pelatihan, lembaga ini sudah beroperasi dari tahun 2003 di Tegalsari Tulungrejo 

Pare Kediri, LKP Kresna English Language Institute ingin meningkatkan lingkup 

segmen pasar dalam mempromosikan LKP Kresna English Language Institute yang 

sebelumnya telah memiliki website pada tahun 2020 lalu, tetapi website yang 

dibangun masih terdapat kekurangan pada desain antarmuka pada website yang 

masih belum rapi sehingga informasi yang terdapat pada website masih susah untuk 

dicari dan belum adanya halaman admin yang dapat mengelola halaman profil dan 

halaman artikel pada website sebelumnya. 

Adapun solusi yang ditawarkan adalah perancang dan pengembangan 

Company Profile berbasis Website beserta halaman admin untuk LKP Kresna 

English Language Institute dengan tujuan yang berfokus memberikan gambaran 

informasi seputar bisnis perusahaan Kresna English Language Institute.  

Hasil akhir dari kerja praktik ini adalah berdasarkan pada website company 

profile yang dirancang telah menghasilkan manfaat dari sisi pelanggan kresna agar 

dapat mengetahui bagaimana gambaran umum tentang perusahaan terkait dengan 

produk atau layanan yang ditawarkan dan dari sisi admin dapat mengelolah 

halaman profil dan artikel. 

 
Kata Kunci: LKP Kresna English Language Institute, website, user interface, php 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kresna English Language Institute adalah salah satu Lembaga kursus 

Bahasa Inggris didirikan pada tahun 2003 yang berada di kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri yang berfokus dalam menyelenggarakan program-program 

pembelajaran grammar yang terperinci sebagai alat untuk membaca (Reading), 

Menerjemahkan (Translating) dan Menulis (Writing) literatur-literatur berbahasa 

inggris. Kresna English Language Institute miliki program pembelajaran yang 

terbagi menjadi 2 program yaitu program kelas utama (offline) dan kelas online, 

dimana program kelas utama (offline) merupakan program yang menggunakan 

metode pembelajaran ditempat. Sementara untuk program kelas online adalah 

program yang baru diterapkan pada tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19. 

Untuk mempromosikan program kursus yang dimiliki Kresna English 

Language Institute pada masa pandemi Covid-19 ini, perusahaan menggunakan 

social media seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp. Pada hasil wawancara 

didapatkan bahwa Kresna English Language Institute ingin meningkatkan lagi 

lingkup segmen pasar dalam mempromosikan bisnis tetapi terdapat permasalahan 

pada LKP Kresna English Language Institute sebelumnya yang telah memiliki 

website pada tahun 2020 lalu, akan tetapi website yang dibangun masih terdapat 

kekurangan yaitu pada desain antarmuka didalam website yang masih belum rapi 

sehingga informasi yang terdapat didalam website masih susah untuk dicari dan 
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belum adanya halaman admin yang dapat mengelola halaman profil dan halaman 

artikel pada website sebelumnya. 

Dari permasalahan yang ada maka didapatkan solusi pada kerja praktik ini 

yaitu penulis akan merancang dan membangun website berbasis Company Profile 

beserta halaman admin untuk LKP Kresna English Language Institute dengan 

tujuan yang berfokus memberikan gambaran informasi seputar bisnis perusahaan 

Kresna English Language Institute. Pada website yang akan dirancang telah 

direncanakan memiliki beberapa fitur yang tersedia salah satunya adalah menu 

informasi paket kursus terbaru yang dapat membantu pelanggan membandingkan 

antar paket kursus yang telah ada di kresna. 

Solusi yang telah tercapai nantinya akan menghasilkan manfaat yaitu dari 

sisi pelanggan kresna dapat mengetahui bagaimana gambaran umum tentang 

perusahaan terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan, dari sisi 

perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya untuk mendekati lingkup segmen 

pasar yang baru dan dari sisi admin dapat mengelolah halaman profil dan artikel 

pada website berbasis Company Profile untuk LKP Kresna English Institute 

Kabupaten Kediri. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu bagaimana penulis merancang dan membangun website 

company profile beserta halaman admin pada Kresna English Language Institute 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework Laravel. 



3 
 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas maka Batasan Masalah dalam 

membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan membangun website yang tidak membahas transaksi 

pemesanan kursus, 

2. Merancang dan membangun website yang tidak menangani penambahan 

gambar konten pada artikel. 

3. Merancang dan membangun website yang dibuat hanya untuk 2 pengguna yaitu 

dari sisi pengguna admin dan sisi pengguna customer. 

4. Merancang dan membangun website menggunakan framework Laravel 8 

 
1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam melakukan kerja praktik di 

perusahaan Kresna English Language Institute yaitu merancang dan membangun 

Website Company Profile beserta halaman admin pada perusahaan Kresna English 

Language Institute Kabupaten Kediri. 

 
1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dicapai dalam melakukan kerja praktik di LKP 

Kresna English Language Institute adalah menghasilkan manfaat dari sisi 

pelanggan kresna dapat mengetahui bagaimana gambaran umum tentang 

perusahaan terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan, dari sisi 

perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya untuk mendekati lingkup segmen 

pasar yang baru dan dari sisi admin dapat mengelolah halaman profil dan artikel 
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pada website berbasis Company Profile untuk LKP Kresna English Institute 

Kabupaten Kediri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Latar Belakang Instansi 

Didirikan pada tahun 2003, Kresna English Language Institute merupakan 

sebuah lembaga kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Pare-Kediri. Berikut ini 

adalah Gambar LKP Kresna English Language bersama dengan para peserta kursus. 

 

Gambar 2.1 Foto Peserta Kursus Kresna English Institute 
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pada tahun 2003 di Tegalsari Tulungrejo Pare Kediri. Perusahaan ini menyediakan 

banyak program paket antara lain mencangkup Speaking, grammar, grammar for 

speaking, thematic vocabulary, vocabulary in context, syntax, TOEFL preparation, 

academic writing, translation, dan job interview untuk program non paket, 

sementara itu untuk program paket tersedia program basic English, English 

comprehension, dan planet English. 

 
2.2 Identitas Instansi 

Nama Instansi : LKP Kresna English Institute Kabupaten Kediri 

Alamat   : Jl. Asparaga No. 15A, Tegalsari, Tulungrejo,  

Kec. Pare, Kab, Kediri Jawa Timur 64212 

No. Telepon  : (081) 252454323 

Website  : https://kresna-kampunginggris.com 

Email   : Kresnaenglishlanguageinstitute@gmail.com 

 
2.3 Visi Instansi 

Menjadi tempat belajar Bahasa Inggris untuk tujuan akademik yang 

nyaman, berkualitas dan mandiri dengan biaya terjangkau. 

 
2.4 Misi Instansi 

Berikut adalah misi – misi yang dilakukan Kresna English Institute untuk 

mendukung visi, yaitu : 

1. Menyelenggarakan program-program pembelajaran grammar yang terperinci 

sebagai alat untuk membaca (Reading), Menerjemahkan (Translating) dan 

Menulis (Writing) literatur-literatur berbahasa inggris. 

mailto:Kresnaenglishlanguageinstitute@gmail.com
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2. Menyelenggarakan Program pembelajaran speaking dan listening sebagai 

sarana berkomunikasi secara lisan. 

2.5 Struktur Organisasi 

LKP Kresna English Languange Institute dipimpin oleh Ibu Sri Suharti 

selaku direktur dan Bapak Rahmad Ariadi selaku wakil direktur yang dibantu oleh 

sekretaris, manajer dan bendahara untuk mengelola proses bisnis yang ada. Manajer 

membawahi dan bertanggungjawab atas tiga bagian yakni, kepala bagian 

pendidikan, kepala officer dan coordinator Kresna online. Berikut adalah Struktur 

Organisasi Kresna English Institute yang dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 
 

 

 

2.6 Lokasi Kresna English Institute 

LKP Kresna English Languange Institute telah berdiri sejak tahun 2003 

dan berlokasi di jalan Asparaga No. 15A, Tegalsari, Tulungrejo, Kec. Pare, Kab, 
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Kediri Jawa Timur 64212. Berikut adalah lokasi Kresna English Institute yang 

dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 
 

 

Gambar 2.3 Lokasi Kresna English Institute 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Metode SDLC : Waterfall 

Menurut (Pressman, 2010) Software Development Life Cycle (SDLC) 

adalah siklus peningkatan aplikasi yang menggabungkan metode dan langkah-

langkah yang memandu tugas dari awal hingga akhir. Secara umum, tahapan dibagi 

menjadi empat proses utama, yaitu pemeriksaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

dukungan. Software yang dibuat berdasarkan SDLC akan memberikan kerangka 

kerja kelas atas, memenuhi asumsi klien, nyaman dan hemat biaya, bekerja dengan 

sukses dan mahir di dalam fondasi inovasi data yang ada atau yang diatur, dan 

mudah untuk diikuti dan dikembangkan lebih lanjut. 

 

 

SDLC memiliki bentuk model yang banyak, salah satu yang sering 

digunakan adalah model waterfall. Model waterfall adalah diagram proses yang 

mirip dengan air terjun dan bertingkat dapat dilihat diatas pada gambar 3.1 yang 

meliputi tahapan berikut :  
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1. Perancangan Sistem (System Engineering) 

Perancangan Sistem diperlukan untuk bagian dari kerangka sistem yang 

lebih besar nanti. Membuat sebuah produk bisa dimulai dengan melihat dan 

mencari apa saja yang dibutuhkan oleh framework. Dari kerangka tersebut 

kebutuhan akan diterapkan pada produk yang dibuat. 

2. Analisa Kebutuhan Piranti Lunak (Software Requirement Analysis) 

Ini adalah tahap yang terkait dengan kebutuhan pemrograman. Untuk 

memahami premis program yang akan dibuat, seorang ahli harus mengetahui sejauh 

mana data, kapasitas yang dibutuhkan, kemampuan pameran yang akan dibuat dan 

rancangan UI produk. 

3. Perancangan (Design) 

Perancangan piranti lunak terbagi menjadi struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, detail prosedur, dan karakteristik user interface (UI). 

4. Pengkodean (Coding) 

Pengkodean adalah proses penulisan kedalam bahasa pemograman agar 

dapat dijalankan oleh mesin.  

5. Pengujian (Testing) 

Tahap ini akan menguji kode program yang telah dibuat dengan 

memusatkan perhatian pada produk. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa 

semua pernyataan telah dicoba dan selanjutnya menjamin bahwa informasi yang 

digunakan akan memberikan hasil yang sesuai. Pada tahap ini pengujian diisolasi 

menjadi dua bagian, pengujian interior dan pengujian luar 
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6. Pemeliharaan (Maintenance) 

Tahap ini dilakukan sesudah produk telah digunakan oleh pengguna. Suatu 

saat perubahan akan dilakukan jika terdeteksi kesalahan kemudian dilakukan 

penyesuaian perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. 

 
3.2 Company Profile 

Menurut (Echols dan Shadily, 1992) Company profile dari dua kata yang 

memiliki pengertian berbeda tetapi terkait satu sama lain, yakni kata “company” 

dan “profile”, dimana kedua kata itu memiliki arti berdasarkan didalam kamus. 

Company adalah perusahaan, perseroan dan persekutuan Sedangkan profile 

merupakan penampang dan riwayat. 

Menurut (Agustrijanto, 2001) company profile atau profil perusahaan yaitu 

gambaran umum tentang suatu perusahaan yang ingin melakukan promosi terpadu 

melalui sebuah media tulis/buku. Pernyataan itu dapat memberikan pengetahuan 

kepada kita bahwa company profile suatu perusahaan dapat berupa sebuah hasil 

buku berisikan sekumpulan data dan informasi tentang perusahaan yang ingin 

melakukan promosi. 

 
3.3 UML (Unified Modeling Language) 

Menurut (Rosa dan Shalahuddin, 2014), berpendapat bahwa UML 

(Unified Modeling Language) merupakan “Salah satu standar bahasa yang banyak 

digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requerement, membuat analisa & 

desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorintasi objek”. 

Sedangkan menurut (Mulyani, 2016) mengatakan UML (Unified 

Modeling Language) merupakan “Sebuah teknik pengembangan sistem 
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menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk mendokumentasikan spesifikasi 

pada sistem”. Maka dapat disimpulkan bahwa UML (Unified Modeling Language) 

merupakan bahasa yang sering digunakan sebagai sistem yang membangun sistem 

perangkat lunak dengan melakukan analisa desain dan spesifikasi pada 

pemrograman berorintasi objek. 

Menurut (Rosa dan Shalahuddin, 2014) UML (Unified Modeling 

Language) memiliki diagram-diagram yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

berorintasi objek, diantaranya Use Case Diagram, Activity Diagram, Class 

Diagram dan Sequence Diagram. 

 
1. Use Case Diagram 

Use Case Diargam merupakan pemodelan untuk melakukan penggunaan 

sistem informai yang akan dibuat. Use case berfungsi untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada pada sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak untuk 

menggunakan fungsi-fungsi itu. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada tabel 

3.1. 

 
Tabel 3.1 Use Case Diargam 

Simbol Deskripsi 

Use Case Fungsionalitas yang disediakan system 

sebagai unit-unit yang saling tertukar 

pesan antar unit atau aktor; biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan kata 

kerja diawal frase nama Use Case 

Use Case 
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Simbol Deskripsi 

Aktor/Actor 

 

 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat diluar sistem 

informaasi yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari aktor    

adalah gambar orang, tapi actor belum 

tentu merupakan orang biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda 

diawal frase nama aktor 

Asosisasi 

 

Komunikasi  antara  aktor  dan  use case 

yang berpartisifasi pada use case atau 

use case memiliki interaksi dengan 

aktor 

Ekstensi 

 

Relasi use case tambahan kesebuah use 

case dinamakan use case yang 

ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa use case tambahan itu; 

mirip dengan prinsip intherince pada 

pemrograman berorientasi objek; 

biasanya use case tambahan memiliki 

nama depan yang sama dengan use 

case yang ditambahkan. 
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Simbol Deskripsi 

Generalisasi 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use 

case dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang lebih umum dari lainnya. 

 
 
2. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan aliran kerja dari sebuah sistem atau proses 

bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram 

aktivitas menggambarkan aktivitas system bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut adalah simbol-simbol yang ada 

pada diagram aktivitas dapat dilihat pada tabel 3.2 

 
Tabel 3.2 Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

Status Awal 

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan system 

aktivitas biasanya diawali dengan kata 

kerja 

Percabangan 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu 



15 
 

 
 

Simbol Deskripsi 

Penggabungan 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih 

dari satu aktivitas digabungkan 

menjadi satu 

Status Akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem, 

sebuah diagram aktivitas memiliki 

sebuah status akhir 

 
 
3. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur dari sistem dalam segi 

pendefinisian kelas-kelas yang dibuat untuk membangun sistem. Class Diagram 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut adalah simbol-

simbol yang ada pada diagram Kelas dapat dilihat pada tabel 3.3. 

 
Tabel 3.3 Class Diagram 

Simbol Deskripsi 

Class 

 

Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

Asosiasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 
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Simbol Deskripsi 

Generalisasi 

 

Relasi antarkelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum 

khusus) 

Dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antarkelas 

 
 
4. Sequence Diagram 

Diagram ini adalah penggambaran use case untuk menggambarkan waktu 

hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima antar objek. Dalam penggambaran 

Sequence Diagram, penting untuk diketahui pada item/objek yang terkait dengan 

use case bersama dengan strategi yang dimiliki kelas yang diluncurkan ke dalam 

item/objek tersebut. Berikut merupakan simbol yang ada pada Sequence Diagram 

yang dapat dilihat pada tabel 3.4 

 
Tabel 3.4 Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor 

 

Merupakan Orang, proses, atau 

sistem lain yang bisa berinteraksi 

dengan sistem informasi yang dibuat 

diluar sistem, walaupun simbol dari 

aktor, tapi aktor tidak bisa dikatakan 

orang karena bisa dinyatakan 

menggunakan kata benda juga. 
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Simbol Deskripsi 

Lifeline 

 

Merupakan kehidupan objek. 

Objek 

 

Merupakan objek yang bisa 

berinteraksi dengan pesan 

Waktu Aktif 

 

Merupakan objek aktif yang dapat 

berinteraksi dengan sebuah tahapan 

yang dilakukan didalamnya. 

Pesan Tipe Create 

 

Merupakan objek yang membuat 

objek yang lain, dan mengarah pada 

objek yang dibuat 

 
 
3.4 Website 

Menurut (Gregorius, 2000) Website adalah sekumpulan halaman web yang 

terhubung satu dengan yang lain dengan file-file yang saling terkait. Web adalah 

sekumpulan halaman yang dinamakan homepage. Sementara untuk Homepage 

terletak di posisi teratas, sementara halaman-halaman isi terletak di bawahnya. 

Untuk setiap halaman di bawah homepage disebut sebagai child page, yang 

berisikan hyperlink ke halaman lain di dalam web. 
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3.5 Laravel 

Secara umum, Laravel adalah sebuah framework yang menggunakan 

Bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) yang biasanya digunakan 

untuk pengembangan aplikasi berbasis Website. Framework Laravel ini dibuat 

pertama kali oleh Taylor Otwell yang dirilis pada tanggal 9 Juni 2011. Laravel 

adalah framework open source yang bebas digunakan tanpa harus membeli. 

Framwork Laravel adalah salah satu framework yang sangat membantu para 

developer dalam membuat aplikasi karena memiliki banyak fitur modern yang bisa 

digunakan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang didapatkan di LKP Kresna English 

Language Institute Kabupaten Kediri, permasalahan yang terjadi sebelumnya 

adalah pada website kresna yang dibangun masih terdapat kekurangan pada desain 

antarmuka didalam website yang masih belum rapi sehingga informasi yang 

terdapat didalam website masih susah untuk dicari dan belum adanya halaman 

admin yang dapat mengelola halaman profil dan halaman artikel. Dalam kerja 

praktik ini maka diperlukan adanya beberapa tahapan – tahapan yang dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 

1. Pengumpulan Data 

2. Analisis Kebutuhan Pengguna 

3. Analisis Desain Perancangan Sistem 

4. Pengkodean Website 
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Pada gambar 4.1 dilakukan untuk menggambarkan bagaimana solusi 

didapatkan dari permasalahan yang terjadi pada LKP Kresna English Language 

Institute, yaitu penulis akan merancang dan membangun website berbasis Company 

Profile beserta halaman admin untuk LKP Kresna English Language Institute 

Kabupaten Kediri. 
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4.1 Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data telah direncanakan yaitu langkah yang 

dibutuhkan adalah melakukan pengenalan terhadap perusahaan dengan melakukan 

2 tahap identifikasi permasalahan yang meliputi tahap wawancara, observasi dan 1 

tahan studi literatur. Berikut adalah 3 tahapan yang dipakai dalam pengumpulan 

data pada LKP Kresna English Language Institute. 

 
4.1.1 Wawancara 

Tahap wawancara diperlukan sebagai proses dalam pengumpulan data 

tentang informasi perusahaan dan permasalahan yang dihadapi diperusahaan. Data 

yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan digunakan untuk menyelesaikan 

perancangan website company profile yang akan dibangun. Proses wawancara 

dilakukan pada Manajer Kresna English language Institute yaitu Bapak Muhammad 

Nafi'udin Al Irsyadi. Pada hasil wawancara didapatkan bahwa Kresna English 

Language Institute ingin meningkatkan lagi lingkup segmen pasar dalam 

mempromosikan bisnis tetapi terdapat permasalahan pada LKP Kresna English 

Language Institute sebelumnya yang telah memiliki website pada tahun 2020 lalu, 

akan tetapi website yang dibangun masih terdapat kekurangan yaitu pada desain 

antarmuka didalam website yang masih belum rapi sehingga informasi yang 

terdapat didalam website masih susah untuk dicari dan belum adanya halaman 

admin yang dapat mengelola halaman profil dan halaman artikel pada website 

sebelumnya. 
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4.1.2 Observasi 

Tahap observasi diperlukan untuk melihat proses bisnis yang berlangsung 

ditempat dan cara untuk mengenal perusahaan secara luas. Observasi ini bisa 

berjalan dengan mengamati dan melihat secara langsung pada Kresna English 

language Institute. 

 
4.1.3 Studi Literatur 

Penulisan pada tahap ini melakukan dengan mencari referensi untuk 

perbaikan aplikasi sebanding yang diambil dari buku harian dan eksplorasi 

penelitian yang lalu berisi hipotesis tentang rencana, aplikasi situs/website yang 

membantu penulisan laporan ini. 

 
4.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis Kebutuhan Pengguna merupakan sebuah tahap yang digunakan 

untuk menganalisa kebutuhan pengguna yang meliputi identifikasi pengguna, 

identifikasi kebutuhan non-fungsional, identifikasi kebutuhan fungsional, 

identifikasi perangkat lunak, perangkat keras dan identifikasi user flow. 

 
4.2.1 Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses wawancara dan observasi 

pada LKP Kresna English language Institute maka dapat dilakukan analisis 

pengguna untuk merancang website company profile yang akan dibangun untuk sisi 

admin dan customer. 

Berikut merupakan analisis dan identifikasi pengguna dari sisi admin dan 

customer pada website company profile kresna english language institute. 

1. Identifikasi Pengguna Admin 
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Tabel 4.5 Identifikasi Pengguna Admin 

Pengguna Tugas Akses 

Admin Bisa melakukan login admin Read & Insert 

Bisa melakukan register admin Read & Insert 

Bisa melihat halaman dashboard admin Read 

Bisa melihat halaman edit profil kresna Read 

Bisa melakukan edit profil kresna Read & Update 

Bisa melihat halaman buat artikel kresna Read 

Bisa menambahkan artikel kresna Read & Insert 

Bisa mengedit artikel kresna Read & Update 

Bisa menghapus artikel kresna Read & Delete 

 
 
2. Identifikasi Pengguna Customer 

Tabel 4.6 Identifikasi Pengguna Customer 

Pengguna Tugas Akses 

Customer Bisa melihat halaman beranda kresna Read 

Bisa melihat halaman artikel kresna Read 

Bisa melihat halaman profil kresna Read 

Bisa melihat halaman pimpinan kresna Read 

Bisa melihat halaman program kelas online kresna Read 

Dapat melihat halaman program kelas offline 

kresna 

Read 

Dapat melihat halaman testimoni alumni kresna Read 
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Pengguna Tugas Akses 

Dapat melihat halaman FAQ kresna Read 

 
 
4.2.2 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan Fungsional adalah kebutuhan yang diperlukan dalam sistem 

yang berisi proses-proses kebutuhan yang ada hingga hasil akhir dari proses yang 

akan diperoleh. Berikut adalah hasil kebutuhan fungsional yang bisa dilihat di table 

dibawah ini : 

 
1. Fungsi Login Admin 

Tabel 4.7 Fungsi Login Admin 

Nama Fungsi Fungsi Login Admin 

Prioritas High 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke 

dalam halaman dashboard admin 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 

 Pengguna memasukkan 

email dan password 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 



25 
 

 
 

kemudian menekan tombol 

login 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

Kondisi Akhir Pengguna dapat masuk ke dalam halaman dashboard admin 

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 

 
 
2. Fungsi Register Admin 

Tabel 4.8 Register Admin 

Nama Fungsi Fungsi Register Admin 

Prioritas High 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke 

dalam halaman login admin 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman register admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman register admin 

pada website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

register admin 

 Pengguna memasukkan 

nama lengkap admin, email, 

password, dan confirm 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi nama lengkap 

admin, email, password, dan 

confirm password dan 
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password pada form 

register admin 

menyimpan data register 

kemudian mengarahkan 

pengguna ke dalam halaman 

login admin 

Kondisi Akhir Pengguna dapat masuk ke dalam halaman login admin 

Pengecualian Muncul pesan nama lengkap admin, email, password, dan 

confirm password yang dimasukkan salah atau belum diisi 

 
 
3. Fungsi Melihat Halaman Dashboard Admin 

Tabel 4.9 Melihat Halaman Dashboard Admin 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Dashboard Admin 

Prioritas High 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk dan 

melihat ke dalam halaman dashboard admin 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 

 Pengguna memasukkan 

email dan password 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 
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kemudian menekan tombol 

login 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

Pengguna mengakses 

halaman dashboard admin 

dan melihat halaman 

dashboard admin 

Sistem menampilkan 

halaman dashboard admin 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman dashboard admin 

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 

 
 
4. Fungsi Melihat Halaman Edit Profil Kresna 

Tabel 4.10 Melihat Halaman Edit Profil Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Edit Profil Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk dan 

melihat ke dalam Halaman Edit Profil Kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 
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Pengguna memasukkan 

email dan password 

kemudian menekan tombol 

login 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

Pengguna mengakses 

halaman dashboard admin 

dan melihat halaman 

dashboard admin 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

dashboard admin 

Pengguna menekan pada 

menu sidebar dan memilih 

edit profil kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman edit 

profil kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman edit profil kresna 

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 

 
 
5. Fungsi Melakukan Edit Profil Kresna 

Tabel 4.11 Melakukan Edit Profil Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melakukan Edit Profil Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Admin 
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Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat 

melakukan pengeditan profil kresna yang meliputi judul 

profil, deskripsi profil, visi dan misi 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 

 Pengguna memasukkan 

email dan password 

kemudian menekan tombol 

login 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

 Pengguna mengakses 

halaman dashboard admin 

dan melihat halaman 

dashboard admin 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

dashboard admin 

 Pengguna menekan pada 

menu sidebar dan memilih 

edit profil kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman edit 

profil kresna 

 Pengguna menekan tombol 

edit pada kolom tabel edit 

profil 

Sistem merespon dengan 

mengarahkan pengguna ke 



30 
 

 
 

halaman form edit profil 

kresna 

Pengguna melihat halaman 

form edit profil kresna dan 

melakukan edit profil yang 

meliputi judul profil, 

deskripsi profil, visi dan 

misi kemudian pengguna 

menekan tombol update 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi data form yang 

telah diinput dan 

mengarahkan pengguna ke 

halaman edit profil kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melakukan edit profil kresna 

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 

 
 
6. Fungsi Melihat Halaman Buat Artikel Kresna 

Tabel 4.12 Melihat Halaman Buat Artikel Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Buat Artikel Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman buat artikel kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 
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Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 

Pengguna memasukkan 

email dan password 

kemudian menekan tombol 

login 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

Pengguna mengakses 

halaman dashboard admin 

dan melihat halaman 

dashboard admin 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

dashboard admin 

Pengguna menekan pada 

menu sidebar dan memilih 

buat artikel kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman buat 

artikel kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman buat artikel kresna 

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 
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7. Fungsi Menambahkan Artikel Kresna 

Tabel 4.13 Menambahkan Artikel 

Nama Fungsi Fungsi Menambahkan Artikel 

Prioritas High 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat 

melakukan penambahan artikel kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 

 Pengguna memasukkan 

email dan password 

kemudian menekan tombol 

login 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

 Pengguna mengakses 

halaman dashboard admin 

dan melihat halaman 

dashboard admin 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

dashboard admin 
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Pengguna menekan pada 

menu sidebar dan memilih 

buat artikel kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman buat 

artikel kresna 

 Pengguna menekan tombol 

tambah artikel 

Sistem merespon dengan 

mengarahkan pengguna ke 

halaman form buat artikel 

kresna 

Pengguna mengakses 

halaman buat artikel kresna 

dan melakukan input data 

meliputi judul artikel dan isi 

artikel kemudian pengguna 

meneka tombol upload 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi data form yang 

telah diinput dan 

mengarahkan pengguna ke 

halaman buat artikel kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat menambahkan artikel  

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 

Muncul pesan judul artikel dan isi artikel belum diisi 

 
 
8. Fungsi Mengedit Artikel Kresna  

Tabel 4.14 Mengedit Artikel Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Mengedit Artikel Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Admin 
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Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat 

melakukan pengeditan artikel kresna yang meliputi judul 

artikel dan isi artikel. 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 

 Pengguna memasukkan 

email dan password 

kemudian menekan tombol 

login 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

 Pengguna mengakses 

halaman dashboard admin 

dan melihat halaman 

dashboard admin 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

dashboard admin 

 Pengguna menekan pada 

menu sidebar dan memilih 

buat artikel kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman buat 

artikel kresna 

 Pengguna menekan tombol 

edit pada kolom tabel buat 

artikel kresna 

Sistem merespon dengan 

mengarahkan pengguna ke 



35 
 

 
 

halaman form edit artikel 

kresna 

 Pengguna melihat halaman 

form edit artikel kresna dan 

melakukan edit artikel yang 

meliputi judul artikel dan isi 

artikel kemudian pengguna 

menekan tombol update 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi data form yang 

telah diinput dan 

mengarahkan pengguna ke 

halaman buat artikel kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melakukan edit artikel kresna 

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 

 
 
9. Fungsi Menghapus Artikel Kresna 

Tabel 4.15 Menghapus Artikel Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Menghapus Artikel Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat 

melakukan hapus artikel kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman login admin 

Alur Normal Pengguna Sistem 
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 Pengguna mengakses 

halaman login admin pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman login 

admin 

 Pengguna memasukkan 

email dan password 

kemudian menekan tombol 

login 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan 

password kemudian 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman dashboard 

admin 

Pengguna mengakses 

halaman dashboard admin 

dan melihat halaman 

dashboard admin 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

dashboard admin 

Pengguna menekan pada 

menu sidebar dan memilih 

buat artikel kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman buat 

artikel kresna 

Pengguna menekan tombol 

hapus pada kolom tabel buat 

artikel kresna 

Sistem merespon dengan 

mengarahkan pengguna ke 

halaman buat artikel kresna 

dan menampilkan pesan 

artikel telah berhasil dihapus 

Kondisi Akhir Pengguna dapat menghapus artikel kresna 

Pengecualian Muncul pesan email dan password yang dimasukkan salah 

atau belum diisi 
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10. Fungsi Melihat Halaman Beranda Kresna 

Tabel 4.16 Melihat Halaman Beranda Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Beranda Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman beranda kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman beranda kresna 

Pengecualian - 

 
 
11. Fungsi Melihat Halaman Artikel Kresna 

Tabel 4.17 Melihat Halaman Artikel Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Artikel Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman artikel kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 
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Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 

Pengguna menekan tombol 

baca artikel 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

artikel kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman artikel kresna 

Pengecualian - 

 
 
12. Fungsi Melihat Halaman Profil Kresna 

Tabel 4.18 Melihat Halaman Profil Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Profil Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman profil kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 
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 Pengguna memilih profil 

pada navigation bar dan 

menekan profil kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman profil 

kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman profil kresna 

Pengecualian - 

 
 
13. Fungsi Melihat Halaman Pimpinan Kresna 

Tabel 4.19 Melihat Halaman Pimpinan Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Pimpinan Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman pimpinan kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 

 Pengguna memilih profil 

pada navigation bar dan 

menekan pimpinan kresna 

& staf karyawan 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

pimpinan kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman pimpinan kresna 
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Pengecualian - 

 
 
14. Fungsi Melihat Halaman Program Kelas Online Kresna 

Tabel 4.20 Melihat Halaman Program Kelas Online Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Program Kelas Online Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman program kelas online kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 

 Pengguna memilih paket 

kursus pada navigation bar 

dan menekan program kelas 

online kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

program kelas online kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman program kelas online 

kresna 

Pengecualian - 
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15. Fungsi Melihat Halaman Program Kelas Offline Kresna 

Tabel 4.21 Melihat Halaman Program Kelas Offline Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Program Kelas Offline Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman program kelas offline kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 

 Pengguna memilih paket 

kursus pada navigation bar 

dan menekan program kelas 

offline kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

program kelas offline kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman program kelas offline 

kresna 

Pengecualian - 
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16. Fungsi Melihat Halaman Testimoni Alumni Kresna 

Tabel 4.22 Melihat Halaman Testimoni Alumni Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman Testimoni Alumni Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman melihat halaman testimoni alumni kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 

 Pengguna menekan 

testimoni alumni pada 

navigation bar 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

testimoni alumni kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat halaman testimoni alumni kresna 

Pengecualian - 

 
 
17. Fungsi Melihat Halaman FAQ Kresna 

Tabel 4.23 Melihat Halaman FAQ Kresna 

Nama Fungsi Fungsi Melihat Halaman FAQ Kresna 

Prioritas High 

Pengguna Customer 
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Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk dapat melihat 

halaman melihat halaman FAQ kresna 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman beranda kresna 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman beranda kresna 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman 

beranda kresna 

Pengguna menekan FAQ 

pada navigation bar 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman FAQ 

kresna 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat melihat halaman FAQ kresna 

Pengecualian - 

 
 
4.2.3 Identifikasi Kebutuhan Non Fungsional 

Perancangan dan pembangunan website company profile diperlukan 

kebutuhan non fungsional adalah sebagai berikut : 

1. Availability 

Website bisa beroperasi terus menerus selama 7 hari 24 jam per minggu 

tanpa berhenti, karena website ini akan diakses oleh pengguna dari tempat berbeda 

dan pada waktu yang berbeda. 

2. Reliability 

Aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan kehandalan dengan setinggi 

mungkin. Kegagalan yang dapat ditoleransi kurang lebih 10%. Dengan kehandalan 

setinggi mungkin diharapkan aplikasi ini dapat digunakan dengan baik pada saat 



44 
 

 
 

dibutuhkan. Kehandalan yang dimiliki oleh aplikasi ini juga akan sangat bergantung 

pada beberapa hal eksternal, seperti kehandalan jaringan telekomunikasi yang 

digunakan untuk akses internet, keandalan sistem daya listrik yang digunakan, dll. 

3. Ergonomy 

Aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan desain tampilan yang nyaman 

untuk dilihat, menarik untuk dilihat dan mudah dipakai oleh pengguna. 

4. Portability 

Website ini bisa diakses pada browser seperti contoh Microsoft Edge, 

Google Chrome, Mozilla FireFox, dll. Maka pengguna dapat mengakses website. 

5. Response Time 

Website ini memiliki response time tepat waktu mampu menampilkan 

informasi dalam 1 detik. 

 
4.2.4 Identifikasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 

Identifikasi perangkat lunak dan perangkat keras merupakan identifikasi 

yang berkaitan dengan implementasi website company profile Kresna English 

Language Institute dikemudian hari. Kebutuhan perangkat lunak dan perangkat 

keras dijabarkan pada Tabel 4.24. 
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Tabel 4.24 Identifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Dan Perangkat Keras 

Nama Kebutuhan Jenis Kebutuhan Detail Kebutuhan 

Perangkat Lunak Sistem Operasi Windows 10 

 Database 1. XAMPP 

2. MySQL 

 Software Visual Studio Code 

 Framework Laravel 8 

Browser Microsoft Edge 

Perangkat Keras Processor Intel Core i3 atau 

diatasya 

 Ram 4 Gb atau lebih 

 HDD 500 Gb atau lebih 

 Monitor 14 inch 

 
 
4.2.5 Identifikasi User Flow 

User flow merupakan kebutuhan yang berisikan kumpulan dari langkah-

langkah secara berurutan. Berikut pada gambar 4.2 dan gambar 4.3 adalah gambar 

user flow yang bisa digunakan oleh pengguna sisi admin dan pengguna sisi 

customer. 
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1) User Flow Admin 

 

Gambar 4.2 User Flow Admin 

2) User Flow Customer 

 

Gambar 4.3 User Flow Customer 

4.3 Analisis Desain Perancangan Sistem 

Analisis Kebutuhan Pengguna merupakan sebuah tahap yang digunakan 

untuk menganalisa kebutuhan pengguna yang meliputi context diagram, activity 

diagram, physical data model (PDM),  conceptual data model (CDM), dan struktur 

tabel. 



47 
 

 
 

4.3.1 Use Case Diagram 

Use Case adalah jenis diagram UML (Unified Modelling Language). 

Diagram ini menggambarkan dan mendeskripsikan interaksi antara pengguna 

sistem. Berikut adalah use case diagram yang dirancang dalam perencanaan 

pembuatan company profile berbasis website pada LKP Kresna English Language 

Institute yang dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Use Case Diagram 

4.3.2 Activity Diagram 

Activity Diagram adalah sebuah rancangan yang menggambarkan alur 

aktivitas sebuah sistem yang telah dirancang. Activity Diagram yang dirancang ini 

meliputi halaman homepage kresna, halaman sejarah kresna, halaman Visi dan 
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Misi, halaman pimpinan dan staff karyawan, halaman menu testimoni alumni, 

halaman FAQ, halaman menu paket kursus utama, halaman menu paket kursus 

online, halaman menu article kresna. 

A. Activity Diagram Pengguna Admin 

1) Activity Diagram Login Admin 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Login Admin 
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2) Activity Diagram Register admin 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Register admin 
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3) Activity Diagram Melihat Halaman Dashboard Admin 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Melihat Halaman Dashboard Admin 
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4) Activity Diagram Melihat Halaman Edit Profil Kresna 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Melihat Halaman Edit Profil Kresna 
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5) Activity Diagram Edit Profil Kresna 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Edit Profil Kresna 



53 
 

 
 

6) Activity Diagram Melihat Halaman Buat Artikel Kresna 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Melihat Halaman Buat Artikel Kresna 
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7) Activity Diagram Melihat Halaman Buat Artikel Kresna 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Melihat Halaman Buat Artikel Kresna 



55 
 

 
 

8) Activity Diagram Mengedit Artikel Kresna 

 

Gambar 4.12 Activity Diagram Mengedit Artikel Kresna 
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9) Activity Diagram Menghapus Artikel Kresna 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Menghapus Artikel Kresna 
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B. Activity Diagram Customer 

1) Activity Diagram Melihat Halaman Beranda Kresna 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Melihat Halaman Beranda Kresna 

2) Activity Diagram Melihat Halaman Artikel Kresna 

 

Gambar 4.15 Activity Diagram Melihat Halaman Artikel Kresna 
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3) Activity Diagram Melihat Halaman Profil Kresna 

 

Gambar 4.16 Activity Diagram Melihat Halaman Profil Kresna 

4) Activity Diagram Melihat Halaman Pimpinan Kresna 

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Melihat Halaman Pimpinan Kresna 
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5) Activity Diagram Melihat Halaman Program Kelas Online Kresna 

 

Gambar 4.18 Activity Diagram Melihat Halaman Program Kelas Online Kresna 

6) Activity Diagram Melihat Halaman Program Kelas Offline Kresna 

 

Gambar 4.19 Activity Diagram Halaman Program Kelas Offline Kresna 
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7) Activity Diagram Melihat Halaman Testimoni Alumni Kresna 

 

Gambar 4.20 Activity Diagram Melihat Halaman Testimoni Alumni Kresna 

8) Activity Diagram Melihat Halaman FAQ Kresna 

 

Gambar 4.21 Activity Diagram Melihat Halaman FAQ Kresna 
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4.3.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah jenis diagram UML (Unified Modelling 

Language) menjelaskan proses operasi itu dilakukan sebagai contoh mengirimkan 

pesan yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Sequence Diagram yang telah 

dirancang dibagi menjadi 4 proses yaitu Sequence Diagram Login Admin, 

Sequence Diagram Register, Sequence Diagram Edit Profil Kresna dan Sequence 

Diagram Buat Artikel Kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.22, gambar 4.23, 

gambar 4.24 dan gambar 4.25 dibawah ini. 

1. Sequence Diagram Login Admin 

 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Login Admin 
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2. Sequence Diagram Register 

 

Gambar 4.23 Sequence Diagram Register Admin 

3. Sequence Diagram Edit Profil Kresna 

 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Edit Profil Kresna 
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4. Sequence Diagram Buat Artikel Kresna  

 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Buat Artikel Kresna 
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4.3.4 Class Diagram 

Class Diagram adalah salah satu jenis diagram UML (Unified Modelling 

Language). Class Diagram merupakan diagram struktur stasis dengan 

menggambarkan suatu struktur dari sebuah sistem dengan menampilkan atribut, 

metode, Class dan relasi antar objek. Berikut pada gambar 4.26 adalah Class 

Diagram yang telah rancang untuk sistem admin pada company profile berbasis 

website di LKP Kresna English Language Institute. 

 

 

Gambar 4.26 Class Diagram 

4.3.7 Struktur Tabel 

Struktur Tabel adalah struktur untuk mendeskripsikan bentuk fisik dari 

tabel-tabel pada database Company Profil Kresna English Institute. Untuk detailnya 

struktur database Company Profil Kresna English Institute bisa dijabarkan pada 

tabel-tabel dibawah ini. 
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a) Tabel Admin 

Nama Tabel : TB_Admin 

Primary Key : Id_Admin 

Fungsi  : Menyimpan data admin kresna 

Tabel 4.25 Admin 

Field Name Data Type Lenght Constraint 

Id_Admin Integer 20 PK 

Nama_Admin  Varchar 100 - 

Email_Admin  Varchar 100 - 

Password_Admin Varchar 100 - 

 
 
b) Tabel Profil Kresna 

Nama Tabel : TB_Profils 

Primary Key : Id_Profil 

Fungsi  : Menyimpan data profil kresna 

Tabel 4.26 Profil Kresna 

Field Name Data Type Lenght Constraint 

Id_Profil Integer  20 PK 

Judul_Profil Text - - 

Deskripsi_Profil Text - - 

Visi Text - - 

Misi Text - - 
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c) Tabel Artikel Kresna 

Nama Tabel : TB_Artikels 

Primary Key : Id_Artikel 

Fungsi  : Menyimpan data artikel kresna 

Tabel 4.27 Artikel Kresna 

Field Name Data Type Lenght Constraint 

Id_Artikel Integer  20 PK 

Judul_Artikel Varchar 255 - 

Deskripsi_Artikel Text - - 
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4.4 Perancangan Desain Antarmuka Pengguna 

Dalam pembuatan perancangan desain antarmuka pada dasarnya meliputi 

tampilan tata letak dan fungsi fitur yang terdapat didalam website company profile. 

Hasil desain antarmuka pengguna yang telah dirancang akan meliputi desain 

antarmuka pengguna pada sisi admin dan desain antarmuka pengguna pada sisi 

pelanggan. 

 

 

Gambar 4.27 Logo LKP Kresna English Institute 

Pada gambar 4.27 merupakan logo dari LKP Kresna English Institute logo 

ini dimasukkan pada setiap halaman yang ada didalam website company profile 

kresna dengan tujuan untuk mencerminkan kesan yang nyaman dan kepercayaan 

terhadap LKP Kresna English Language Institute pada saat mengakses website 

company profile Kresna. 

 

 

Gambar 4.28 Warna Website Company Profile Kresna 

Pada gambar 4.28 dalam perancangan desain antarmuka pengguna yang 

telah dirancang untuk LKP Kresna English Institute menggunakan warna biru 

dengan kode warna #007bff, dikarenakan pilihan warna biru ini memiliki makna 
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kepercayaan, kesetiaan dan menenangkan untuk memberikan kesan yang nyaman 

pada saat pengguna mengakses halaman-halaman pada website company profile 

Kresna English Language Institute. 

 
4.4.1 Halaman Login Admin 

 

Gambar 4.29 Tampilan Login Admin 

Halaman login admin adalah halaman yang bisa diakses oleh admin untuk 

dapat melanjutkan mengakses ke halaman dashboard admin. Pengguna harus 

memasukkan email dan password pada textfield email dan textfield password lalu 

pengguna memilih tombol login untuk masuk ke halaman dashboard admin. 

Adapun halaman login dapat dilihat pada gambar 4.29. 
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4.4.2 Halaman Register Admin 

 

Gambar 4.30 Tampilan Register Admin 

Halaman register admin merupakan halaman yang bisa diakses admin 

untuk menambahkan admin baru. Pengguna diharuskan untuk memasukkan nama 

lengkap admin, email, password dan confirm password pada textfield nama lengkap 

admin, textfield email, textfield password dan textfield confirm password lalu 

pengguna menekan tombol register untuk masuk ke halaman login admin. Adapun 

halaman register admin dapat dilihat pada gambar 4.30. 
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4.4.3 Halaman Dashboard Admin 

 

Gambar 4.31 Halaman Dashboard Admin 

Halaman dashboard admin merupakan halaman yang dapat diakses oleh 

admin setelah admin berhasil login pada halaman login admin. Pada halaman 

dashboard admin ini terdapat tombol Edit Profil Kresna dan tombol Buat Artikel 

Kresna yang terletak di posisi kanan atas tampilan dashboard admin. Pada halaman 

dashboard admin juga terdapat sidebar yang terletak di posisi kiri yang berisikan 

Menu Profil Kresna dan Menu Artikel Kresna. Adapun halaman dashboard admin 

dapat dilihat pada gambar 4.31. 
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4.4.4 Halaman Admin Edit Profil Kresna 

 

Gambar 4.32 Halaman Admin Edit Profil Kresna 

Halaman admin edit profil kresna adalah halaman yang bisa diakses admin 

setelah admin berhasil login pada halaman login admin. Pada halaman admin edit 

profil kresna terdapat tombol Edit yang terletak di dalam tabel Edit Profil Kresna. 

Pada halaman admin edit profil kresna ini juga terdapat sidebar yang terletak di 

posisi kiri yang berisikan Menu Profil Kresna dan Menu Artikel Kresna. Adapun 

halaman admin edit profil kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.32. 
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4.4.5 Halaman Admin Form Edit Profil Kresna 

 

Gambar 4.33 Halaman Admin Form Edit Profil Kresna 

Halaman admin form edit profil kresna merupakan halaman yang dapat 

diakses oleh admin setelah admin memilih tombol Edit di halaman admin edit profil 

kresna. Pada halaman pengguna admin form edit profil kresna terdapat tombol Edit 

yang terletak di dalam tabel Edit Profil Kresna. Pada halaman admin form edit profil 

kresna ini terdapat textfield judul profil, textfield deskripsi profil, textfield visi, 

textfield misi, jika pengguna telah selesai mengedit pada masing – masing textfield 

dan menekan tombol update, pengguna kembali ke halaman admin edit profil 

kresna. Adapun halaman admin form edit profil kresna yang dapat dilihat pada 

gambar 4.33. 
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4.4.6 Halaman Admin Buat Artikel 

 

Gambar 4.34 Halaman Admin Buat Artikel 

Halaman admin buat artikel merupakan halaman yang bisa diakses admin 

setelah admin berhasil login pada halaman login admin. Pada halaman admin buat 

artikel ini terdapat tombol Tambah Artikel dan tombol Edit, Delete yang terletak di 

dalam tabel Buat Artikel Kresna. Pada halaman admin buat artikel juga terdapat 

sidebar yang terletak di posisi kiri yang berisikan Menu Profil Kresna dan Menu 

Artikel Kresna. Adapun halaman admin buat artikel gambar 4.34 dibawah ini. 
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4.4.7 Halaman Admin Form Buat Artikel Kresna 

 

Gambar 4.35 Halaman Admin Form Buat Artikel Kresna 

Halaman admin form buat artikel kresna merupakan halaman yang bisa 

diakses admin setelah admin menekan tombol Tambah Artikel pada halaman admin 

buat artikel kresna. Pada halaman admin form buat artikel kresna ini terdapat 

tombol Upload yang terletak di bagian kanan halaman admin form buat artikel 

kresna dan terdapat textfield judul artikel, textfield deskripsi artikel. Pengguna 

menginputkan data ke dalam masing – masing textfield dan menekan tombol 

Upload, pengguna kembali ke halaman admin buat artikel kresna. Adapun halaman 

admin form edit artikel kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.35. 
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4.4.8 Halaman Admin Form Edit Artikel Kresna 

 

Gambar 4.36 Halaman Admin Form Edit Artikel Kresna 

Halaman admin form edit profil kresna merupakan halaman yang bisa 

diakses admin setelah pengguna admin mimilih tombol Edit di halaman admin edit 

profil kresna. Pada halaman pengguna admin form edit profil kresna ini terdapat 

tombol Edit yang terletak di dalam tabel Edit Profil Kresna. Pada halaman admin 

form edit profil kresna terdapat textfield judul profil, textfield deskripsi profil, 

textfield visi, textfield misi, jika pengguna telah selesai mengedit pada masing – 

masing textfield dan menekan tombol Edit, pengguna kembali ke halaman admin 

edit profil kresna. Adapun halaman admin form edit profil kresna yang dapat dilihat 

pada gambar 4.36. 
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4.4.9 Halaman Beranda Kresna 

 

Gambar 4.37 Halaman Beranda Kresna 

Halaman beranda kresna merupakan halaman utama yang dapat diakses 

oleh customer. Pada halaman beranda kresna menampilkan beberapa menu yaitu 

menu navbar, menu program kelas offline, menu program kelas online, menu 

article dan menu footer website beranda. Adapun halaman beranda kresna yang 

dapat dilihat pada gambar 4.37. 

a) Menu Navbar 

 

Gambar 4.38 Navbar 

Pada gambar 4.38 merupakan Navigation bar yang terdapat pada tampilan 

halaman Beranda Kresna. Navbar atau Navigation Bar adalah sebuah komponen 

yang terletak pada bagian atas website. Maka fungsi dengan adanya Navbar atau 
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Navigation Bar ini dapat membantu customer untuk lebih cepat dalam mengakses 

halaman – halaman yang ada didalam website company profile Kresna English 

Language Institute. 

b) Menu Program Kelas Offline 

 

Gambar 4.39 Menu Program Kelas Offline 

Pada gambar 4.39 merupakan menu program kelas offline yang terdapat 

pada tampilan halaman beranda kresna. Menu program kelas offline adalah sebuah 

komponen yang terletak pada bagian tengah website. Maka fungsi dengan adanya 

menu program kelas offline ini dapat membantu customer untuk mengakses 

halaman program kelas offline kresna dari halaman beranda kresna. 
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c) Menu Program Kelas Online 

 

Gambar 4.40 Menu Program Kelas Online 

Pada gambar 4.40 merupakan menu program kelas Online yang terdapat 

pada tampilan halaman beranda kresna. Menu program kelas Online adalah sebuah 

komponen yang terletak pada bagian tengah dibawah menu program kelas offline. 

Maka fungsi dengan adanya menu program kelas Online ini dapat membantu 

customer untuk mengakses halaman program kelas Online kresna dari halaman 

beranda kresna. 

d) Menu Article 

 

Gambar 4.41 Menu Article 
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Pada gambar 4.41 merupakan menu article yang terdapat pada tampilan 

halaman beranda kresna. Menu article adalah sebuah komponen yang terletak pada 

bagian tengah dibawah menu program kelas online. Maka fungsi dengan adanya 

menu article ini dapat membantu customer untuk mengakses halaman artikel kresna 

dari halaman beranda kresna. 

e) Menu Footer Website Beranda 

 

Gambar 4.42 Menu Footer Website Beranda 

Pada gambar 4.42 adalah menu footer website beranda yang terdapat pada 

tampilan halaman beranda kresna. Menu footer website beranda adalah sebuah 

komponen yang terletak pada bagian bawah website. Maka fungsi dengan adanya 

menu footer website beranda ini memberikan informasi yang meliputi alamat kantor 

kresna, nomor WhatsApp admin kresna dan Social media kresna. 
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4.4.10 Halaman Artikel Kresna 

 

Gambar 4.43 Halaman Artikel Kresna 

Halaman artikel kresna merupakan halaman yang bisa diakses customer. 

Pada halaman artikel kresna terdapat beberapa menu yaitu menu navbar dan tombol 

kembali. Fungsi halaman artikel kresna ini adalah halaman bagi customer untuk 

membaca artikel yang sudah di publish oleh admin kresna. Adapun halaman artikel 

kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.43. 

 



81 
 

 
 

4.4.11 Halaman Profil Kresna 

 

Gambar 4.44 Halaman Profil Kresna 

Halaman profil kresna merupakan halaman yang bisa diakses customer. 

Pada halaman profil kresna terdapat beberapa menu yaitu menu navbar. Fungsi 

halaman profil kresna ini adalah halaman bagi customer untuk membaca profil 

kresna yang meliputi sejarah kresna english, visi dan misi kresna english institute 

pada gambar 4.45 dan 4.46. Adapun halaman artikel kresna yang dapat dilihat pada 

gambar 4.44. 
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Gambar 4.45 Tampilan Visi dan Misi 

 

Gambar 4.46 Tampilan Map Kresna 
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4.4.12 Halaman Pimpinan Kresna 

 

Gambar 4.47 Halaman Pimpinan Kresna 

Halaman pimpinan kresna merupakan halaman yang bisa diakses 

customer. Pada halaman pimpinan kresna terdapat beberapa menu yaitu menu 

navbar. Fungsi dari halaman pimpinan kresna merupakan halaman yang berisikan 

informasi pimpinan dan staf karyawan yang bekerja di LKP Kresna English 

Institute. Adapun halaman beranda kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.47. 
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4.4.13 Halaman Program Kelas Online Kresna 

 

Gambar 4.48 Halaman Program Kelas Online Kresna 

Halaman program kelas online kresna merupakan halaman yang bisa 

diakses customer. Pada halaman Program Kelas Online Kresna terdapat beberapa 

menu yaitu menu navbar, menu navbar dropdown dan tampilan paket kresna. 

Fungsi halaman program kelas online kresna ini adalah halaman yang berisikan 

informasi tentang program paket kresna online yang dapat dilihat oleh customer, 

untuk jenis paket yang ditampilkan meliputi paket grammar, speaking dan paket 

lainnya yang ditampilkan pada gambar 4.50. Adapun halaman program kelas online 

kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.48. 
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a) Menu Navbar Dropdown 

 

Gambar 4.49 Navbar Dropdown 

Pada gambar 4.49 merupakan navbar dropdown yang terdapat pada 

tampilan halaman program kelas online kresna. Navbar dropdown adalah sebuah 

komponen yang terletak pada bagian atas website. Fungsi dengan adanya navbar 

dropdown ini dapat menampilkan sub menu dan membantu customer untuk 

mengakses sub menu yang ada didalam navbar. 

b) Tampilan Menu Paket Online Kresna 

 

Gambar 4.50 Tampilan Menu Paket Online Kresna 
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Pada gambar 4.50 merupakan tampilan menu paket online kresna yang 

terdapat pada tampilan halaman program kelas online kresna. Tampilan menu paket 

online kresna adalah sebuah komponen yang terletak pada bagian tengah website. 

Fungsi dengan adanya tampilan menu paket kresna adalah menampilkan informasi 

tentang program paket kresna online yang dapat dilihat oleh customer, untuk jenis 

paket yang ditampilkan meliputi paket grammar, speaking dan paket lainnya. 

 
 

4.4.14 Halaman Program Kelas Offline Kresna 

 

Gambar 4.51 Halaman Program Kelas Offline Kresna 

Halaman program kelas offline kresna merupakan halaman yang bisa 

diakses customer. Pada halaman Program Kelas offline Kresna terdapat beberapa 

menu yaitu menu navbar, menu navbar dropdown, tampilan program paket dan 

tampilan program non paket. Fungsi halaman program kelas offline kresna ini 

adalah halaman yang berisikan informasi tentang program paket kresna offline yang 

dapat dilihat oleh customer, untuk jenis paket yang ditampilkan meliputi program 
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paket dan program non paket dapat dilihat pada gambar 4.52 dan gambar 4.53. 

Adapun halaman program kelas offline kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.51. 

a) Tampilan Program Paket 

 

Gambar 4.52 Program Paket 

Tampilan program paket merupakan tampilan yang bisa dilihat oleh 

customer pada bagian bawah halaman program kelas offline kresna yang meliputi 

paket program Basic English, Planet English, English Comprehension dan TOEFL. 

Adapun halaman program paket yang dapat dilihat pada gambar 4.52. 
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b) Tampilan Program Non Paket 

 

Gambar 4.53 Program Non Paket 

Tampilan program Non paket merupakan tampilan yang bisa dilihat oleh 

customer pada bagian bawah halaman program kelas offline kresna yang meliputi 

paket program Basic English, Planet English, English Comprehension dan TOEFL. 

Adapun halaman program paket yang dapat dilihat pada gambar 4.53. 
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4.4.15 Halaman Testimoni Alumni Kresna 

 

Gambar 4.54 Halaman Testimoni Alumni Kresna 

Halaman testimoni alumni kresna merupakan halaman yang bisa diakses 

customer. Pada halaman testimoni alumni kresna terdapat beberapa menu yaitu 

menu navbar. Fungsi dari halaman testimoni alumni kresna merupakan halaman 

yang berisikan informasi video testimoni alumni di LKP Kresna English Institute. 

Adapun halaman testimoni alumni kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.54. 
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4.4.16 Halaman FAQ Kresna 

 

Gambar 4.55 Halaman FAQ Kresna 

Halaman FAQ kresna adalah halaman yang bisa diakses customer. Pada 

halaman FAQ kresna terdapat 6 jenis FAQ yaitu umum, administrasi, program, 

camp/asrama english area, final exam dan pandemi covid - 19, Fungsi dari halaman 

FAQ kresna adalah menampilkan 6 jenis FAQ kresna yang bisa di baca oleh 

customer. Adapun halaman FAQ kresna yang dapat dilihat pada gambar 4.55. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mulai dari kebutuhan pengguna, perancangan 

desain sistem, dan perancangan desain antarmuka pengguna yang telah dilakukan 

untuk perancangan company profile berbasis website pada LKP Kresna English 

Language Institute telah menghasilkan website company profile yang dapat 

bermanfaat dari sisi pelanggan kresna agar dapat mengetahui bagaimana gambaran 

umum tentang perusahaan terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan dan 

dari sisi admin dapat mengelolah halaman profil dan artikel. 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan dalam perencanaan membangun company 

profile berbasis website pada LKP Kresna English Language Institute adalah 

dengan menambahkan fungsi admin yang dapat mengelola halaman program paket 

kursus.
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