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ABSTRAK 

PT Andhika Surveyor Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang marine surveyor atau survey dan inspeksi kapal. Saat ini perusahaan telah 

memiliki company profile dalam bentuk teks atau dokumen PDF. Dalam proses 

penyebaran informasi perusahaan ini masih melalui cara mengirimkan dokumen 

tersebut kepada pelanggan melalui whatsapp atau email. Tentu hal tersebut kurang 

efektif karena akan memakan waktu yang lama jika harus mengirimkan satu per 

satu kepada pelanggan. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dibuatlah website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Website ini akan memuat 

tentang informasi mengenai profil perusahaan pada menu about us, daftar layanan 

pada menu our services, daftar correspondents pada menu correspondents, daftar 

clients pada menu clients, dan daftar foto-foto proyek pada menu photo services. 

Lalu bagian admin perusahaan dapat mengelola website melalui halaman back end. 

Dengan dibangunnya website company profile ini, perusahaan lebih mudah dalam 

menyebarkan informasi dan mempromosikan jasanya kepada pelanggan. 

Kata Kunci : website, company profile, Rancang Bangun 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi merupakan salah satu 

bagian yang berperan penting dalam kehidupan. Kemudahan dalam mengakses 

informasi melalui internet saat ini menjadi keunggulan penggunaan teknologi 

informasi. Website adalah salah satu media teknologi informasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana mempromosikan bisnis. Website mampu memberikan 

informasi menjadi lebih efisien dan up to date, serta website juga merupakan media 

yang cocok untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang potensi dan 

keunggulan suatu produk/jasa Hasugian (2018). 

PT Andhika Surveyor Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang marine surveyor atau survey dan inspeksi kapal yang beralamat di Jalan 

Raya Tengger Kandangan No.26, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Saat 

ini perusahaan telah memiliki company profile namun dalam bentuk teks atau 

dokumen PDF. Dalam proses penyebaran informasi perusahaan ini masih melalui 

cara mengirimkan dokumen tersebut kepada pelanggan melalui whatsapp atau 

email. Tentu hal tersebut kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama 

jika harus mengirimkan satu per satu kepada pelanggan.  

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka dibuatlah website 

company profile sebagai media yang dapat memuat informasi tentang perusahaan. 

Daftar informasi ini didapatkan melalui hasil wawancara dengan pihak perusahaan 

dan dokumen company profile yang diberikan oleh perusahaan kepada penulis. 
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Pertama dapat menampilkan profil perusahaan yang memuat tentang gambaran 

singkat tentang perusahaan. Kedua yaitu menampilkan informasi yang memuat 

daftar layanan perusahaan. Ketiga menampilkan informasi yang memuat daftar 

correspondents perusahaan. Keempat menampilkan informasi yang memuat daftar 

clients perusahaan. Kelima menampilkan foto-foto proyek perusahaan. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dibuatlah website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Website ini akan memuat 

tentang informasi mengenai profil perusahaan pada menu about us, daftar layanan 

pada menu our services, daftar correspondents pada menu correspondents, daftar 

clients pada menu clients, dan daftar foto-foto proyek pada menu photo services. 

Lalu bagian admin perusahaan dapat mengelola website melalui halaman back end. 

Dengan dibangunnya website company profile ini perusahaan lebih mudah dalam 

menyebarkan informasi dan mempromosikan jasanya kepada pelanggan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada, yaitu bagaimana cara merancang bangun website company profile pada 

PT Andhika Surveyor Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang dibuat agar tidak keluar dari 

pokok bahasan permasalahan, antara lain: 

1. Website ini dibangun tidak menggunakan framework (CodeIgniter, Laravel, 

dan sebagainya), namun menggunakan html, css, dan php. 
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2. Menggunakan MySql (Xampp) sebagai Database dalam pembuatan website 

company profile ini. 

3. Website ini hanya memuat informasi tentang PT Andhika Surveyor Indonesia. 

4. Website yang dibuat tidak mencakup proses transaksi secara online. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktik ini adalah membuat company profile berbasis 

website yang dapat memudahkan pelanggan dalam mencari informasi dan 

memberikan gambaran umum tentang perusahaan kepada pelanggan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam kerja praktik dengan pembuatan website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai PT Andhika Surveyor 

Indonesia. 

2. Website company profile dapat digunakan sebagai media promosi untuk 

perusahaan. 

3. Dapat menjalin relasi antara perusahaan dengan perguruan tinggi. 

4. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat pada 

perkuliahan melalui Kerja Praktik ini. 

5. Penulis mendapatkan pengalaman kerja di bidang pembuatan website. 
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BAB II  

 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Andhika Surveyor Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang survei kelautan dan kargo yang beralamat di Jalan Wisma Tengger Blok 

56-C/IX-14, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan 

ini dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki skill dan 

pengalaman dalam survei kelautan dan kargo, telah disertifikasi dan diakui oleh 

Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia sejak tahun 2015. 

PT Andhika Surveyor Indonesia melayani pihak-pihak yang 

membutuhkan perwakilan untuk melindungi kepentingan mereka seperti pihak 

industri, importir, eksportir, pengirim, jalur pelayaran domestik maupun 

internasional, asuransi, dan badan surveyor seluruh dunia. Adapun layanan yang 

dapat ditawarkan oleh PT Andhika Surveyor Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

1. Marine Survey: Draft Survey, Cargo Holds Inspection, Holds Cleanliness 

Inspection, On Hire and Off Hire of Vessel Inspection, Lashing and Towing 

Survey, Delivery/Re-Delivery Survey of Vessel. 

2. Cargo Survey: Supervision of Discharging/Loading, Cargo Condition 

Survey, Sampling, Stowage of Cargo Survey, Inspection of Various Liquid 

Cargo. 

3. Insurance Survey: Loss & Damage Survey, Assessment of Damage, Loss & 

Expenses. 
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4. Container Inspection: Survey of The Freight Container, Survey Of 

Containerized Cargo. 

 

2.2 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan 

2.3 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Andhika Surveyor Indonesia 

Alamat  : Jl.Wisma Tengger Blok 56-C/IX-14,  

Surabaya 60199 

Telepon  : (031) 7404719 

E-mail  : Asi.surveyor@gmail.com 

Website  : - 

Hari Kerja  : Senin s.d Sabtu 

Jam Kerja  : 09:00 – 16.00 WIB 

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam sebuah perusahaan pasti mempunyai struktur  organisasi yang 

menjelaskan pembagian tugas-tugas dan fungsi pada setiap bagian. Adapun struktur 

organisasi pada PT Andhika Surveyor Indonesia sebagai berikut. 

mailto:Asi.surveyor@gmail.com
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Gambar 2. 2 Struktur Perusahaan 

Dalam menggerakkan roda keberlangsungan perusahaan, PT Andhika 

Surveyor Indonesia memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

 

1. Komisaris, bertugas memberikan nasihat terkait kebijakan direksi dalam 

menjalankan perusahaan. Dewan komisaris secara terus-menerus memantau 

berbagai kebijakan perusahaan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan 

oleh direksi. 

2. Presiden Direktur, bertugas menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan 

visi, misi, serta dapat menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh 

Perusahaan. 

3. Direktur Operasional, bertugas untuk membantu Presiden Direktur. Serta 

bertanggung jawab atas segala hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional. 

4. Manajer Operasional, bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, 

produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi 

yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. 
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5. Keuangan, bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan 

pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. 

6. Operasional, bertugas untuk menjadi eksekutor lapangan dari seluruh 

kegiatan jasa perusahaan. 

7. Admin I dan II, bertugas untuk mengelola arus lalu lintas dokumen yang 

diperlukan untuk segala keberlangsungan proses bisnis Perusahaan. 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Website 

Menurut Elgamar (2020) website merupakan sebuah media yang memiliki 

banyak halaman yang saling terhubung (hyperlink), dimana website memiliki 

fungsi dalam memberikan informasi berupa teks, gambar, video, suara,  dan animasi 

atau penggabungan semuanya.  

Website terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya menurut 

Fandhilah, Pratmanto, & Fatakhudin (2017). Pertama adalah website statis. Website 

statis merupakan website yang konten di dalamnya tidak berubah/statis, contohnya 

adalah web profile perusahaan. Kedua adalah website dinamis. Website dinamis 

merupakan kebalikan dari website statis, yaitu website yang konten didalamnya 

selalu berubah-ubah, contohnya adalah E-commerce. 

Website mempunyai beberapa peranan dan manfaat. Menurut Hasugian 

(2018) website berperan dalam penyampaian informasi. Website mampu 

memberikan informasi menjadi lebih efisien dan up to date. Website dapat 

digunakan untuk media pemasaran, informasi, pendidikan, komunikasi, dan 

promosi. Website juga merupakan media yang sangat cocok untuk mengenalkan 

kepada masyarakat luas tentang berbagai potensi dan keunggulan suatu 

produk/jasa. 

 

3.2 Company Profile 

Menurut Liem, Erandaru, & Sutanto (2015) company profile merupakan 

suatu sistem informasi mengenai sebuah perusahaan yang diberikan melalui 
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beberapa media promosi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 

Tujuan utama dalam pembuatan company profile adalah mendekatkan 

perusahaan dengan lingkup segmen pasar baru yang penting dalam pertumbuhan 

bisnis perusahaan tersebut. Selain tujuan utama, menurut Liem, Erandaru, & 

Sutanto (2015) company profile memiliki fungsi lain. Pertama, sebagai 

representasi/gambaran tentang perusahaan yang bisa mewakili sekaligus dapat 

membangun citra perusahaan agar masyarakat mempunyai pemahaman yang benar 

dan tepat tentang perusahaan. Kedua, sebagai media untuk melengkapi komunikasi 

lisan demi terciptanya mutual understanding. Ketiga, dapat menghemat waktu 

transaksi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tidak perlu 

menanyakan secara detail tentang informasi perusahaan. Keempat, dapat 

membangun identitas dan citra korporat company profile yang dikemas menarik, 

detail, jelas, dan mewah mencerminkan image perusahaan di mata publik sebagai 

perusahaan yang besar dan bonafit. 

Menurut Zackhy S. Youri & Faizal Alfa Z. pada Liem, Erandaru, & 

Sutanto (2015) company profile terbagi menjadi lima bentuk. Pertama, text 

company profile yang berisi teks tertulis dan harus diperhatikan didalam 

pembuatannya keruntutan penyampaian, redaksional yang rapi, dan penggunaan 

kata-kata yang mudah dipahami. Kedua, graphic company profile yang bersifat 

lebih variatif daripada bentuk teks karena menggabungkan unsur teks dan 

gambar/foto/ilustrasi secara harmonis. Ketiga, video company profile yang lebih 

bersifat multimedia yang dibangun dari sebuah konsep dan storyboard dengan 

durasi singkat sekitar 7 – 10 menit. Keempat, interactive company profile yang 
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menitikberatkan pada interaktifitas, sehingga penikmat company profile lebih 

terlibat untuk memilih informasi yang dibutuhkan. Kelima, online company profile 

yang muncul dalam bentuk website yang memiliki keunikan dan warna perusahaan 

yang menjadi sebuah inovasi menarik dalam sebuah pencarian bentuk company 

profile yang lengkap, informatif, accessible, dan efisien. 

 

3.3 Content Company Profile 

Banyak hal yang bisa ditulis dalam company profile. Tetapi secara umum 

menurut Kriyantono (2008) isi  company profile mencakup sebagai berikut : 

1. Sejarah perusahaan, mencakup antara lain pendiri perusahaan, jajaran direksi, 

asal muasal, proses perkembangan, dll. 

2. Filosofis perusahaan, bisa disebut pandangan atau ideologi dasar-dasar 

perusahaan. 

3. Budaya perusahaan, adalah nilai-nilai kunci dan konsep bersama yang 

membentuk citra anggota organisasi terhadap organisasinya. Misalnya, etos 

kerja tinggi, maju untuk semua, makan tidak makan yang penting kumpul, 

dsb. 

4. Sambutan dari pimpinan (direktur utama dan komisaris utama) tentang segala 

hal yang sangat berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan rencana jangka 

panjang. 

5. Identitas perusahaan, termasuk disini logo, uniform, interior gedung dan 

kantor, kualitas cetakan atau kualitas audio-visualnya. 

6. Visi dan Misi strategi perusahaan, termasuk komitmen perusahaan untuk 

meraih kemajuan. Ini menunujukan bahwa oprasional perusahaan dilakukan 

tidak sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang matang dan 
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berkeseimbangan. Sebagai jaminan masa depan bisnis yang berkelanjutan. 

Pada akhirnya menciptakan kepercayaan publik, bahwa masa depan 

perusahaan terjamin. 

7. Alamat cabang-cabang. Semakin banyak cabang perusahaan dibeberapa 

wilayah menujukan jalur distribusi yang merata. Pada akhirnya 

mencerminkan kebersamaan dan prestise perusahaan. 

8. Gambaran tentang sumber daya manusia, ceritakan orang-orang dibalik 

operasional perusahaan, siapa saja figur pengendali dijajaran manajemen 

termasuk tokoh berpengaruh di masyarakat yang berkaitan dengan 

perusahaan. 

9. Sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Dalam persaingan ketat 

dewasa ini, pelayanan pelanggan memegang kunci strategis. Gambaran 

kelebihan perusahaan dari sisi yang membedakan dengan kompetitor. 

10. Prestasi dan keunggulan perusahaan, termasuk segala hal yang telah 

dilakukan perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menuntut 

bukan hanya kualitas produk atau jasa, tapi juga apa yang bisa dilakukan 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

Misalnya program peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab 

perusahaan Corporate Sosial Responsibility. 

11. Laporan perkembangan perusahaan (annual report), termasuk informasi 

keuangan perusahaan. 

12. Deskripsi tentang produk-produk dan jasa utama yang ditawarkan. 

13. Program pengembangan dimasa mendatang. 
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3.4 PHP 

Menurut Adani (2021) PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa 

pemrograman yang berjalan pada server side scripting dan bersifat open source. 

PHP sering digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis website yang berjalan 

secara dinamis, sehingga dapat terintegrasi dengan basis data (database). PHP 

banyak digunakan untuk pembuatan website untuk kebutuhan e-commerce, sistem 

informasi, maupun landing page. Karena PHP tergolong dalam bahasa 

pemrograman berbasis server-side, maka script yang digunakan akan diproses oleh 

server. 

 

3.5 Database 

Menurut Samsumar, Suryadi, & Yumarlin (2017) Database merupakan 

sekumpulan data yang saling terintegrasi satu sama lain dan terorganisasi 

berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan tersimpan pada sebuah 

hardware komputer. Database terdiri dari beberapa tabel (lebih dari satu tabel) yang 

saling terorganisir. Tabel digunakan untuk menyimpan data yang terdiri dari baris 

dan kolom. Data tersebut dapat ditampilkan, dimodifikasi, dan dihapus dari tabel. 

 

3.6 MySQL 

Menurut Adani (2020) MySQL adalah sebuah DBMS (Database 

Management System) menggunakan perintah SQL (Structured Query Language) 

yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Secara 

garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database 

pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa 

SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses 
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data berisi informasi dalam bentuk String (teks), yang dapat diakses secara personal 

maupun publik dalam web.  

Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk 

MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web 

developer. Kemudian, antarmuka dari MySQL adalah PHPMyAdmin yang 

berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL 

untuk proses pengelolaan basis data pada website. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Bab ini akan membahas mengenai tahap pembuatan sistem. Setelah 

dilakukan wawancara dan observasi, ditemukan masalah dimana pada ketika ada 

klien yang ingin mengetahui informasi seputar perusahaan, perusahaan harus 

terlebih dahulu mengirimkan dokumen company profile yang berbentuk PDF 

melalui chat atau email. Untuk meningkatkan efisiensi, maka dibuatlah website 

company profile ini agar klien bisa langsung melihat informasi perusahaan secara 

up to date dan perusahaan tidak perlu lagi mengirimkan dokumen company profile. 

Beberapa tahapan dalam membangun website company profile dapat dilihat pada 

gambar 4.1 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 1 Tahapan Penelitian 
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4.1 Analisis sistem 

Tahap analisis sistem pada penelitian ini adalah tahapan mengidentifikasi 

apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam membangun website company profile 

pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan sebelumnya, berikut adalah hasil yang didapatkan pada tahap 

analisis sistem. 

 

4.1.1 Identifikasi Pengguna 

Pada website company profile ini nantinya akan ada 2(dua) pengguna 

dengan hak akses yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 

di bawah ini. 

 

Tabel 4. 1 Identifikasi Pengguna 

Pengguna Kebutuhan Sistem 

Admin Admin adalah pengguna yang nantinya dapat mengakses bagian 

back-end dan melakukan maintenance pada website company 

profile 

Pengunjung Pengunjung adalah calon clients dari PT Andhika Surveyor 

Indonesia, dimana hanya dapat mengakses bagian front-end yang 

berisikan informasi perusahaan seperti gambaran singkat tentang 

perusahaan, daftar layanan, daftar perusahaan yang bekerja sama, 

kontak, dan alamat perusahaan pada website. 

 

 

4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pada proses analisis kebutuhan pengguna diuraikan mengenai kebutuhan 

sistem pada setiap pengguna pada website yang nantinya akan dibangun. Berikut 
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adalah detail kebutuhan pengguna pada sistem website company profile pada PT 

Andhika Surveyor Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3 di bawah ini. 

A. Kebutuhan pengguna admin 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pengguna Admin 

No. Tugas dan tanggung 

jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1. Mengelola Master Data 

User (Tambah, Edit, 

Hapus) 

Data User Informasi Data User 

2.  Mengelola Master Data 

About Us (Edit) 

Data About Us Informasi Data About Us 

3.  Mengelola Master Data 

Services (Tambah, Edit, 

Hapus) 

Data Services Informasi Data Services 

4.  Mengelola Master Data 

Correspondents 

(Tambah, Edit, Hapus) 

Data 

Correspondents 

Informasi Data 

Correspondents 

5.  Mengelola Master Data 

Clients (Tambah, Edit, 

Hapus) 

Data Clients Informasi Data Clients 

6.  Mengelola Master Data 

Photos (Tambah, Edit, 

Hapus) 

Data Photos Informasi Data Photos 

 

 

B. Kebutuhan pengguna pengunjung 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Pengguna Pengunjung 

No. Tugas dan Tanggung 

Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1.  Melihat Data About Us  Data Tentang Kami Informasi Data Tentang 

Kami 

2.  Melihat Data Services Data Services Informasi Data Services 

3.  Melihat Data 

Correspondents 

Data Correspondents Informasi Data 

Correspondents 

4.  Melihat Data Clients Data Clients Informasi Data Clients 

5.  Melihat Data Photos Data Photos Informasi Data Photos 
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4.1.3 Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional digunakan untuk melakukan analisis 

terhadap fungsional sistem. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis kebutuhan 

fungsional dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

A. Fungsi Login 

Tabel 4. 4 Fungsi Login 

Nama Fungsi Login 

Deskripsi Fungsi Login ke halaman pengelolaan website. 

Pengguna Admin 

Kondisi Awal Data users 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 - Pengguna membuka website 

bagian admin. 

- Menampilkan halaman login. 

- Pengguna mengisikan 

username dan password 

pada text field. 

- Sistem menampilkan isi text 

field username dan password. 

- Pengguna menekan button 

masuk 

- Sistem mengalihkan halam 

login ke halaman dashboard 

admin 

Alur Alternatif - Aksi Pengguna - Respon Sistem 

 - Pengguna mengisikan 

username dan password 

pada text field. 

- Sistem menampilkan isi text 

field username dan password. 

 - Jika pengguna menekan 

button masuk, namun gagal 

untuk login, maka terdapat 

kesalahan dalam mengisi 

username & password dan 

harus mengisi kembali 

dengan benar. 

- Sistem memunculkan alert 

login gagal dan kembali pada 

halaman login, 
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B. Fungsi Pengelolaan Master Users 

Tabel 4. 5 Fungsi Pengelolaan Master Users 

Nama Fungsi Pengelolaan Master Users 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data users pada website. 

Pengguna Admin 

Kondisi Awal Data users 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 - Pengguna membuka website 

bagian admin lalu memilih 

menu data users. Pada bagian 

ini pengguna dapat melakukan 

tambah, ubah, atau hapus data. 

- Menampilkan halaman menu 

data users. 

 - Jika pengguna menekan 

button tambah users, maka 

pengguna harus mengisikan 

id_user, username, email, dan 

password pada masing-

masing text field. Jika telah 

selesai mengisi, maka 

pengguna menekan button 

tambah. 

- Sistem menampilkan text field 

id_user, username, email, dan 

password untuk 

menambahkan data users 

baru. Jika pengguna menekan 

button tambah, maka data 

akan ditambahkan otomatis 

lalu kembali pada halaman 

menu data users. 

 - Jika pengguna menekan 

button ubah, maka pengguna 

dapat merubah data username, 

email, dan password pada 

masing-masing text field. 

Namun pada id_user tidak 

dapat diubah. Jika telah 

selesai mengubah, maka 

pengguna menekan button 

ubah. 

- Sistem menampilkan text field 

username, email, dan 

password untuk mengubah 

data users. Jika pengguna 

menekan button ubah, maka 

data akan diubah otomatis lalu 

kembali pada halaman menu 

data users. 

 - Jika pengguna menekan 

button hapus, maka pengguna 

akan harus konfirmasi apakah 

data akan dihapus pada data 

users. Terdapat pilihan button 

“hapus” untuk menghapus 

- Sistem menampilkan pop up 

pilihan konfirmasi untuk 

menghapus data users berupa 

button “hapus” dan “batal”.  
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data dan button “batal” untuk 

menbatalkan hapus data. 

 

 

C. Fungsi Pengelolaan Master About Us 

Tabel 4. 6 Fungsi Pengelolaan Master About Us 

Nama Fungsi Pengelolaan Master About Us 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data about us pada website. 

Pengguna Admin 

Kondisi Awal Data about us 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 - Pengguna membuka website 

bagian admin lalu memilih 

menu data about us. Pada 

bagian ini pengguna hanya 

dapat melakukan ubah data. 

- Menampilkan halaman menu 

data about us. 

 - Jika pengguna menekan 

button ubah, maka pengguna 

dapat merubah data 

paragraf_1, paragraf_2, dan 

paragraf_3 pada masing-

masing text field. Jika telah 

selesai mengubah, maka 

pengguna menekan button 

ubah. 

- Sistem menampilkan text field 

paragraf_1, paragraf_2, dan 

paragraf_3 untuk mengubah 

data about us. Jika pengguna 

menekan button ubah, maka 

data akan diubah otomatis lalu 

kembali pada halaman menu 

data about us. 

 

 

D. Fungsi Pengelolaan Master Services 

Tabel 4. 7 Fungsi Pengelolaan Master Services 

Nama Fungsi Pengelolaan Master Services 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data services pada website. 

Pengguna Admin 

Kondisi Awal Data services 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 - Pengguna membuka website 

bagian admin lalu memilih 

- Menampilkan halaman menu 

data services. 
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menu data services. Pada 

bagian ini pengguna dapat 

melakukan tambah, ubah, 

atau hapus data. 

 - Jika pengguna menekan 

button tambah services, 

maka pengguna harus 

mengisikan id_services, 

nama_services, dan de-

tail_services pada masing-

masing text field. Jika telah 

selesai mengisi, maka 

pengguna menekan button 

tambah. 

- Sistem menampilkan text field 

id_services, nama_services, 

dan detail_services untuk 

menambahkan data services 

baru. Jika pengguna menekan 

button tambah, maka data akan 

ditambahkan otomatis lalu 

kembali pada halaman menu 

data services. 

 - Jika pengguna menekan 

button ubah, maka pengguna 

dapat merubah data 

nama_services, dan de-

tail_services pada masing-

masing text field. Namun 

pada id_services tidak dapat 

diubah. Jika telah selesai 

mengubah, maka pengguna 

menekan button ubah. 

- Sistem menampilkan text field 

nama_services, dan de-

tail_services untuk mengubah 

data sevices. Jika pengguna 

menekan button ubah, maka 

data akan diubah otomatis lalu 

kembali pada halaman menu 

data services. 

 - Jika pengguna menekan 

button hapus, maka 

pengguna akan harus 

konfirmasi apakah data akan 

dihapus pada data services. 

Terdapat pilihan button 

“hapus” untuk menghapus 

data dan button “batal” 

untuk menbatalkan hapus 

data. 

- Sistem menampilkan pop up 

pilihan konfirmasi untuk 

menghapus data services 

berupa button “hapus” dan 

“batal” 

 

 

E. Fungsi Pengelolaan Master Correspondents 

Tabel 4. 8 Fungsi Pengelolaan Master Correspondents 

Nama Fungsi Pengelolaan Master Correspondents 
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Deskripsi Fungsi pengelolaan data correspondents pada website. 

Pengguna Admin 

Kondisi Awal Data correspondents 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 - Pengguna membuka 

website bagian admin lalu 

memilih menu data 

correspondents. Pada 

bagian ini pengguna 

dapat melakukan tambah, 

ubah, atau hapus data. 

- Menampilkan halaman menu 

data correspondents. 

 - Jika pengguna menekan 

button tambah corres-

pondents, maka pengguna 

harus mengisikan 

id_correspondents, dan 

nama_correspondents 

pada masing-masing text 

field. Jika telah selesai 

mengisi, maka pengguna 

menekan button tambah. 

- Sistem menampilkan text field 

id_correspondents, dan nama_ 

correspondents untuk 

menambahkan data corres-

pondents baru. Jika pengguna 

menekan button tambah, maka 

data akan ditambahkan 

otomatis lalu kembali pada 

halaman menu data 

correspondents. 

 - Jika pengguna menekan 

button ubah, maka 

pengguna dapat merubah 

data 

nama_correspondents 

saja pada text field. 

Namun pada 

id_correspondents tidak 

dapat diubah. Jika telah 

selesai mengubah, maka 

pengguna menekan 

button ubah. 

- Sistem menampilkan text field 

nama_correspondents untuk 

mengubah data 

correspondents. Jika peng-

guna menekan button ubah, 

maka data akan diubah 

otomatis lalu kembali pada 

halaman menu data 

correspondents. 

 - Jika pengguna menekan 

button hapus, maka 

pengguna akan harus 

konfirmasi apakah data 

akan dihapus pada data 

correspondents. Terdapat 

pilihan button “hapus” 

untuk menghapus data 

- Sistem menampilkan pop up 

pilihan konfirmasi untuk 

menghapus data corres-

pondents berupa button 

“hapus” dan “batal” 
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dan button “batal” untuk 

menbatalkan hapus data. 

 

 

F. Fungsi Pengelolaan Master Clients 

Tabel 4. 9 Fungsi Pengelolaan Master Clients 

Nama Fungsi Pengelolaan Master Clients 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data clients pada website. 

Pengguna Admin 

Kondisi Awal Data clients 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 - Pengguna membuka website bagian 

admin lalu memilih menu data 

clients. Pada bagian ini pengguna 

dapat melakukan tambah, ubah, atau 

hapus data. 

- Menampilkan halaman 

menu data clients. 

 - Jika pengguna menekan button 

tambah clients, maka pengguna 

harus mengisikan id_clients, dan 

nama_ clients pada masing-masing 

text field. Jika telah selesai mengisi, 

maka pengguna menekan button 

tambah. 

- Sistem menampilkan 

text field id_clients, 

dan nama_ clients 

untuk menambahkan 

data clients baru. Jika 

pengguna menekan 

button tambah, maka 

data akan ditambahkan 

otomatis lalu kembali 

pada halaman menu 

data clients. 

 - Jika pengguna menekan button 

ubah, maka pengguna dapat 

merubah data nama_clients saja 

pada text field. Namun pada 

id_clients tidak dapat diubah. Jika 

telah selesai mengubah, maka 

pengguna menekan button ubah. 

- Sistem menampilkan 

text field nama_clients 

untuk mengubah data 

clients. Jika pengguna 

menekan button ubah, 

maka data akan diubah 

otomatis lalu kembali 

pada halaman menu 

data clients. 

 - Jika pengguna menekan button 

hapus, maka pengguna akan harus 

konfirmasi apakah data akan 

- Sistem menampilkan 

pop up pilihan 

konfirmasi untuk 
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dihapus pada data clients. Terdapat 

pilihan button “hapus” untuk 

menghapus data dan button “batal” 

untuk menbatalkan hapus data. 

menghapus data cli-

ents berupa button 

“hapus” dan “batal” 

 

 

G. Fungsi Pengelolaan Master Photos 

Tabel 4. 10 Fungsi Pengelolaan Master Photos 

Nama Fungsi Pengelolaan Master Photos 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data photos pada website. 

Pengguna Admin 

Kondisi Awal Data photos 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 - Pengguna membuka website 

bagian admin lalu memilih 

menu data photos. Pada bagian 

ini pengguna dapat melakukan 

tambah, ubah, atau hapus data. 

- Menampilkan halaman 

menu data photos. 

 - Jika pengguna menekan button 

tambah photos, maka pengguna 

harus mengisikan id_photos, 

nama_ photos, dan deskripsi 

photos pada masing-masing text 

field, sedangkan pada 

file_photos pengguna akan 

memilih foto pada direktori 

yang akan digunakan. Jika telah 

selesai mengisi, maka 

pengguna menekan button 

tambah. 

- Sistem menampilkan text 

field id_photos, nama_ 

photos, deskripsi, dan 

button untuk memilih foto 

pada file_photos  untuk 

menambahkan data photos 

baru. Jika pengguna 

menekan button tambah, 

maka data akan 

ditambahkan otomatis lalu 

kembali pada halaman 

menu data photos. 

 - Jika pengguna menekan button 

ubah, maka pengguna dapat 

merubah data nama_photos dan 

deskripsi pada text field, serta 

file_photos. Jika pengguna 

tidak memilih file baru pada 

file_photos, maka foto tidak 

akan di ubah. Pada bagian 

id_photos tidak dapat diubah. 

- Sistem menampilkan text 

field nama_photos, des-

kripsi, dan button upload 

file_photos untuk meng-

ubah data photos. Jika 

pengguna menekan button 

ubah, maka data akan 

diubah otomatis lalu 
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Jika telah selesai mengubah, 

maka pengguna menekan 

button ubah. 

kembali pada halaman 

menu data photos. 

 - Jika pengguna menekan button 

hapus, maka pengguna akan 

harus konfirmasi apakah data 

akan dihapus pada data photos. 

Terdapat pilihan button “hapus” 

untuk menghapus data dan 

button “batal” untuk 

menbatalkan hapus data. 

- Sistem menampilkan pop 

up pilihan konfirmasi 

untuk menghapus data 

photos berupa button 

“hapus” dan “batal” 

 

 

4.1.4 Kebutuhan Nonfungsional 

Analisis kebutuhan nonfungsional dibuat untuk menentukan spesifikasi 

kebutuhan sistem. Berikut merupakan analisis kebutuhan non fungsional dapat 

dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini. 

 

Tabel 4. 11 Kebutuhan Nonfungsional 

Karakteristik 

Sistem 

- Desain antarmuka dapat dipahami dengan mudah oleh 

pengguna. 

- Menggunakan email dan password dalam fungsi login 

sebagai pembeda hak akses pada user admin. 

- Sistem dapat dijalankan melalui browser seperti Google 

Chrome, Mozila Firefox, dan lain-lain. 

Kebutuhan 

Perangkat 

Lunak 

- Sistem Operasi (OS) minimal menggunakan Windows 8 

- Aplikasi Visual Studio Code 

- Google Chrome 

- XAMP 

Kebutuhan 

Perangkat 

Keras 

- Monitor, Mouse, dan Keyboard 

- Processor: Quadcore CPU minimal 2,5 Ghz 

- Harddisk: 750 GB 

- RAM: minimal 4 GB 
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4.1.5 Diagram IPO (Input, Process, Output) 

Diagram IPO (Input, Process, Output) adalah penjelasan mengenai input, 

process, dan output dari website company profile pada PT Andhika Surveyor 

Indonesia. Diagram IPO dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 2 Diagram IPO 

4.2 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem pada suatu website company profile terdapat 

beberapa proses yang diperlukan. Proses ini digambarkan melalui beberapa 
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diagram diantaranya seperti Context Diagram, Data Flow Diagram, dan struktur 

tabel. Berikut adalah penjelasan mengenai diagram pada proses perancangan 

sistem. 

 

4.2.1 Data Flow Diagram 

DFD (Data Flow Diagram) adalah suatu diagram yang menggambarkan 

aliran data dari sebuah sistem. Pada bagian ini terdapat beberapa tingkatan yaitu  

Context Diagram, Diagram Jenjang, DFD Level 0, DFD Level 1, dan DFD Level 

2. Berikut data flow diagram dari website company profile pada PT Andhika 

Surveyor Indonesia. 

 

1. Context Diagram 

Context diagram menggambarkan asal data dan menunjukkan aliran dari 

data tersebut. Berikut ini adalah context diagram pada website company profile PT 

Andhika Surveyor Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini. 

 

  

Gambar 4. 3 Context Diagram 
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2. Diagram Jenjang 

Setelah membuat context diagram, untuk selanjutnya yaitu membuat 

diagram berjenjang terlebih dahulu. Karena dengan adanya diagram berjenjang, 

alur proses dari sistem akan lebih teratur dan jelas. Berikut ini adalah diagram 

jenjang pada website company profile PT Andhika Surveyor Indonesia dapat dilihat 

pada gambar 4.4 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 4 Diagram Jenjang 

3. DFD Level 0  

Setelah membuat context diagram, kemudian context diagram tersebut 

akan dibagi menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses 

DFD level 0 dari website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia 

dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini. 
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Gambar 4. 5 DFD Level 0 

4. DFD Level 1 Pengelolaan Data Master 

Setelah membuat DFD level 0, kemudian DFD level 0 tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses DFD level 1 

pengelolaan data master dari website company profile pada PT Andhika Surveyor 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 6 DFD Level 1 Pengelolaan Data Master 
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5. DFD Level 1 Menampilkan Informasi Pada Website 

Setelah membuat DFD level 0, kemudian DFD level 0 tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses DFD level 1 

menampilkan informasi pada website dari website company profile pada PT 

Andhika Surveyor Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 7 DFD Level 1 Menampilkan Informasi Pada Website 

6. DFD Level 2 Mengelola Master Data Users 

Setelah membuat DFD level 1, kemudian DFD level 1 tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses DFD level 2 

mengelola master users dari website company profile pada PT Andhika Surveyor 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 8 DFD Level 2 Mengelola Master Data Users 
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7. DFD Level 2 Mengelola Master Data Services 

Setelah membuat DFD level 1, kemudian DFD level 1 tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses DFD level 2 

mengelola master services dari website company profile pada PT Andhika Surveyor 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.9 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 9 DFD Level 2 Mengelola Master Data Services 

8. DFD Level 2 Mengelola Master Data Correspondents 

Setelah membuat DFD level 1, kemudian DFD level 1 tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses DFD level 2 

mengelola master correspondents dari website company profile pada PT Andhika 

Surveyor Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.10 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 10 DFD Level 2 Mengelola Master Data Correspondents 
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9. DFD Level 2 Mengelola Master Data Clients 

Setelah membuat DFD level 1, kemudian DFD level 1 tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses DFD level 2 

mengelola master clients dari website company profile pada PT Andhika Surveyor 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.11 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 11 DFD Level 2 Mengelola Master Data Clients 

10. DFD Level 2 Mengelola Master Data Photos 

Setelah membuat DFD level 1, kemudian DFD level 1 tersebut akan dibagi 

menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Berikut ini adalah sub proses DFD level 2 

mengelola master photos dari website company profile pada PT Andhika Surveyor 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.12 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 12 DFD Level 2 Mengelola Master Data Photos 
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4.2.2 Contectual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model digunakan untuk menggambarkan konsep 

struktur basis data yang dirancang untuk membangun website company profile pada 

PT Andhika Surveyor Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.13 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4. 13 Conceptual Data Model 

4.2.3 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model digunakan untuk menggambarkan secara detil 

tentang basis data yang sebelumnya dirancang pada CDM untuk membangun 

website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia dapat dilihat pada 

gambar 4.14 di bawah ini. 
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Gambar 4. 14 Physical Data Model 

4.2.4 Struktur Tabel 

Berikut merupakaan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data 

yang digunakan dalam membangun website company profile pada PT Andhika 

Surveyor Indonesia. 

 

A. Tabel users 

Nama tabel : users 

Fungsi : Menyimpan data users 

Tabel 4. 12 Data Users 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

id_user Char(5) Primary Key 

username Varchar(255)  

email Varchar(255)  

password Varchar(255)  
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B. Tabel about us 

Nama tabel : about us 

Fungsi : Menyimpan data about us 

Tabel 4. 13 Data About Us 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

id_aboutus Char(5) Primary Key 

paragraf_1 Varchar(600)  

paragraf_2 Varchar(600)  

paragraf_3 Varchar(400)  

 

C. Tabel services 

Nama tabel : services 

Fungsi : Menyimpan data services 

Tabel 4. 14 Data Services 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

id_services Char(5) Primary Key 

nama_services Varchar(50)  

detail_services Varchar(255)  

gambar Varchar(255)  

 

D. Tabel correspondents 

Nama tabel : correspondents 

Fungsi : Menyimpan data correspondents 
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Tabel 4. 15 Data Correspondents 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

id_correspondents Char(5) Primary Key 

nama_correspondents Varchar(50)  

 

E. Tabel clients 

Nama tabel : clients 

Fungsi : Menyimpan data clients 

Tabel 4. 16 Data Clients 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

id_clients Char(5) Primary Key 

nama_clients Varchar(255)  

 

F. Tabel photos 

Nama tabel : photos 

Fungsi : Menyimpan data photos 

Tabel 4. 17 Data Photos 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

id_photos Char(5) Primary Key 

nama_photos Varchar(255)  

file_photos Varchar(255)  

deskripsi Varchar(255)  
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4.2.5 Desain Antarmuka 

Berikut adalah rancangan desain antarmuka dari website company profile 

pada PT Andhika Surveyor Indonesia. 

 

 

Gambar 4. 15 Wireframe Website Company Profile 

Pada gambar 4.15 merupakan desain wireframe antarmuka front end 

website company profile PT Andhika Surveyor Indonesia untuk pengguna 

pengunjung yang memuat informasi seperti about us, services, correspondents, 

clients, dan contact us. 
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Gambar 4. 16 Wireframe Login Admin Company Profile 

Pada gambar 4.16 merupakan desain wireframe antarmuka halaman login 

pada back end website company profile PT Andhika Surveyor Indonesia untuk 

pengguna admin yang berisi dua text field untuk mengisi username dan password, 

lalu satu button untuk masuk/login. 

 

 

Gambar 4. 17 Wireframe Dashboard Company Profile 

Pada gambar 4.17 merupakan desain wireframe antarmuka halaman 

dashboard pada back end website company profile PT Andhika Surveyor Indonesia 

untuk pengguna admin. 

 



53 

 

 

 

 

Gambar 4. 18 Wireframe Pengelolaan Data Company Profile 

Pada gambar 4.2.16 merupakan desain wireframe antarmuka halaman 

pengelolaan data pada back end website company profile PT Andhika Surveyor 

Indonesia untuk pengguna admin. Wireframe halaman pengelolaan data desainnya 

sama pada data users, data services, data correspondents, data clients, dan data 

photos yaitu berupa view data yang memuat tabel.  

 

 

Gambar 4. 19 Pengelolaan Data About Us 

Pada gambar 4.19 merupakan desain wireframe antarmuka halaman 

pengelolaan data about us pada back end website company profile PT Andhika 
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Surveyor Indonesia untuk pengguna admin. Pada pengelolaan data about us sedikit 

berbeda dengan pengelolaan data lainnya yang memuat tabel, melainkan text field. 

 

4.3 Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem merupakan tahapan dimana sistem mulai dibangun 

berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang sebelumnya telah 

dilakukan. Pada tahap pengembangan sistem ini menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, software Visual Studio Code sebagai text editor dalam 

melakukan pengkodean sistem, dan MySQL sebagai database. Berikut merupakan 

hasil dari pengembangan sistem yang dilakukan. 

 

4.3.1 Halaman Home 

Gambar 4.20 di bawah merupakan tampilan dari halaman home website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian navigation bar 

terdapat beberapa menu yaitu home, about us, services, correspondents, clients, 

photos, dan contact us. 

 

 

Gambar 4. 20 Halaman Home Company Profile 
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4.3.2 Halaman About Us 

Gambar 4.21 di bawah merupakan tampilan dari halaman about us website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian ini memuat 

informasi mengenai deskripsi singkat tentang perusahaan. 

 

 

Gambar 4. 21 Halaman About Us Company Profile 

4.3.3 Halaman Services 

Gambar 4.22 di bawah merupakan tampilan dari halaman services website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian memuat 

informasi tentang layanan apa saja yang ada pada perusahaan dan detail layanan. 

 

 

Gambar 4. 22 Halaman Services Company Profile 
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4.3.4 Halaman Correspondents 

Gambar 4.23 di bawah merupakan tampilan dari halaman correspondents 

website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian ini 

memuat informasi mengenai daftar correspondents perusahaan. 

 

 

Gambar 4. 23 Halaman Correspondents Company Profile 

4.3.5 Halaman Clients 

Gambar 4.24 di bawah merupakan tampilan dari halaman clients website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian memuat 

informasi mengenai daftar clients perusahaan. 

 

 

Gambar 4. 24 Halaman Clients Company Profile 
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4.3.6 Halaman Photos 

Gambar 4.25 di bawah merupakan tampilan dari halaman photos website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian memuat 

informasi mengenai foto-foto proyek perusahaan. 

 

 

Gambar 4. 25 Halaman Photos Company Profile 

4.3.7 Halaman Contact Us 

Gambar 4.26 di bawah merupakan tampilan dari halaman contect us 

website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian 

memuat informasi mengenai alamat , email, nomer telepon, dan google maps 

perusahaan. 

 

 

Gambar 4. 26 Halaman Contact Us Company Profile 
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4.3.8 Halaman Footer 

Gambar 4.27 di bawah merupakan tampilan dari halaman footer website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian memuat 

informasi mengenai alamat, nomer telepon, email, branches, dan services pada 

perusahaan. 

 

 

Gambar 4. 27 Halaman Footer Company Profile 

4.3.9 Halaman Login Admin 

Gambar 4.28 di bawah merupakan tampilan dari halaman login Admin 

website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Halaman ini 

digunakan untuk masuk pada back end website dan hanya bisa diakses oleh Admin. 

 

 

Gambar 4. 28 Halaman Login Admin Company Profile 
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4.3.10 Halaman Dashboard Admin 

Gambar 4.29 di bawah merupakan tampilan dari halaman dashboard 

Admin website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Halaman ini 

adalah halaman awal back end website yang menampilkan jumlah data serta dapat 

melihat data users, data about us, data services, data correspondents, data clients, 

dan data photos.  

 

 

Gambar 4. 29 Halaman Dashboard Admin Company Profile 

4.3.11 Halaman Pengelolaan Data Users 

Gambar 4.30 di bawah merupakan tampilan dari halaman pengelolaan data 

users website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian 

digunakan untuk mengelola data users. Terdapat button tambah user digunakan 

untuk menambahkan data users baru, button ubah digunakan untuk mengubah data 

users, dan button hapus digunakan untuk menghapus data users. 
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Gambar 4. 30 Halaman Pengelolaan Data Users Company Profile 

4.3.12 Halaman Pengelolaan Data About Us 

Gambar 4.31 di bawah merupakan tampilan dari halaman pengelolaan data 

about us website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada 

bagian digunakan untuk mengelola data about us. Hanya ada button ubah pada 

halaman ini yang digunakan untuk mengubah data about us. 

 

 

Gambar 4. 31 Halaman Pengelolaan Data About Us Company Profile 

4.3.13 Halaman Pengelolaan Data Services 

Gambar 4.32 di bawah merupakan tampilan dari halaman pengelolaan data 

services website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada 
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bagian digunakan untuk mengelola data services. Terdapat button tambah services 

digunakan untuk menambahkan data services baru, button ubah digunakan untuk 

mengubah data services, dan button hapus digunakan untuk menghapus data 

services. 

 

 

Gambar 4. 32 Halaman Pengelolaan Data Services Company Profile 

4.3.14 Halaman Pengelolaan Data Correspondents 

Gambar 4.33 di bawah merupakan tampilan dari halaman pengelolaan data 

correspondents website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. 

Pada bagian digunakan untuk mengelola data correspondents. Terdapat button 

tambah correspondents digunakan untuk menambahkan data correspondents baru, 

button ubah digunakan untuk mengubah data correspondents, dan button hapus 

digunakan untuk menghapus data correspondents. 
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Gambar 4. 33 Halaman Pengelolaan Data Correspondents Company Profile 

4.3.15 Halaman Pengelolaan Data Clients 

Gambar 4.34 di bawah merupakan tampilan dari halaman pengelolaan data 

clients website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian 

digunakan untuk mengelola data clients. Terdapat button tambah clients digunakan 

untuk menambahkan data clients baru, button ubah digunakan untuk mengubah data 

clients, dan button hapus digunakan untuk menghapus data clients. 

 

 

Gambar 4. 34 Halaman Pengelolaan Data Clients Company Profile 
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4.3.16 Halaman Pengelolaan Data Photos 

Gambar 4.35 di bawah merupakan tampilan dari halaman pengelolaan data 

photos website company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia. Pada bagian 

digunakan untuk mengelola data photos. Terdapat button tambah photos digunakan 

untuk menambahkan data photos baru, button ubah digunakan untuk mengubah 

data photos, dan button hapus digunakan untuk menghapus data photos. 

 

 

Gambar 4. 35 Halaman Pengelolaan Data Photos Company Profile 

4.4 Pengujian sistem 

Setelah melakukan pengembangan sistem, kemudian dilakukan 

pengujian/testing pada sistem untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibangun 

dapat berjalan dengan baik. 

 

4.4.1 Pengujian Black Box Testing 

Berikut ini hasil pengujian dengan metode black box testing website 

company profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.4.1 

di bawah ini. 
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Tabel 4. 18 Pengujian Black Box Testing 

NO. Modul Hasil Yang Diharapkan Status 

1 Modul daftar users Menampilkan daftar data users  Berhasil 

2 Modul tambah users Menampilkan form untuk 

menambahkan data users 

Berhasil 

3 Modul edit users Menampilkan form untuk mengubah 

data users 

Berhasil 

4 Modul hapus users Menghapus data pada daftar data 

users 

Berhasil 

5 Modul daftar about us Menampilkan daftar data about us Berhasil 

6 Modul edit about us Menampilkan form untuk mengubah 

data users 

Berhasil 

7 Modul daftar services Menampilkan daftar data services Berhasil 

8 Modul tambah services Menampilkan form untuk 

menambahkan data services 

Berhasil 

9 Modul edit services Menampilkan form untuk mengubah 

data services 

Berhasil 

10 Modul hapus services Menghapus data pada daftar data 

services 

Berhasil 

11 Modul daftar 

correspondents 

Menampilkan daftar data 

correspondents 

Berhasil 

12 Modul tambah 

correspondents 

Menampilkan form untuk 

menambahkan data correspondents 

Berhasil 

13 Modul edit 

correspondents 

Menampilkan form untuk mengubah 

data correspondents 

Berhasil 

14 Modul hapus 

correspondents 

Menghapus data pada daftar data 

correspondents 

Berhasil 

15 Modul daftar clients Menampilkan daftar data clients Berhasil 

16 Modul tambah clients Menampilkan form untuk 

menambahkan data clients 

Berhasil 
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17 Modul edit clients Menampilkan form untuk mengubah 

data clients 

Berhasil 

18 Modul hapus clients Menghapus data pada daftar data 

clients 

Berhasil 

19 Modul daftar photos Menampilkan daftar data photos Berhasil 

20 Modul tambah photos Menampilkan form untuk 

menambahkan data photos 

Berhasil 

21 Modul hapus photos Menampilkan form untuk mengubah 

data photos 

Berhasil 

22 Modul hapus photos Menghapus data pada daftar data 

photos 

Berhasil 

 

 

4.4.2 Pengujian System Usability Scale 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian dengan menggunakan System 

Usability Scale untuk mengetahui apakah website telah memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

 

Tabel 4. 19 Data Asli Responden 

Resp XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 4 2 4 2 4 2 4 1 4 4 

2 4 1 4 2 4 1 4 2 3 3 

3 4 2 5 2 4 2 4 3 4 3 

 

Tabel 4.4.1 Hasil Perhitungan Skor SUS 

Resp XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Skor 

SUS 

1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 72,5 

2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 75 
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3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 72,5 

Rata-Rata 73,3 

 

 

Dari hasil kuisioner yang diisi oleh 3 responden oleh admin PT Andhika 

Surveyor Indonesia pada tabel 4.4.2 dan dilakukan perhitungan pada tabel 4.4.3 

didapatkan nilai rata-rata skor SUS sebesar 73,3 atau skor C yang artinya berada 

dalam grade Good. Maka dapat disimpulkan bahwa website company profile ini 

dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan dapat membantu perusahaan dalam 

mengenalkan jasanya. 

 

 

Gambar 4. 36 Grade Scale dan Acceptbility Skor SUS 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari proses merancang dan membangun website company 

profile pada PT Andhika Surveyor Indonesia, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Website company profile ini dapat digunakan sebagai media yang memuat 

informasi tentang identitas perusahaan agar dapat mempermudah calon klien 

untuk mendapatkan informasi. 

2. Website company profile ini dibuat dengan sistem Single Page Application 

(SPA) 

3. Website company profile ini memiliki halaman front end yaitu about us, 

services, correspondents, clients, photos yang bersifat dinamis kecuali pada 

halaman contact us dan footer. 

4. Website company profile ini memiliki halaman back end dengan sistem 

keamanan berupa login untuk admin yang dapat digunakan untuk mengelola 

dan mengatur informasi yang ingin ditampilkan pada website. 

5. Hasil pengujian website dengan menggunakan metode black box 

menunjukkan bahwa semua fitur yang ada pada website company profile 

berfungsi dengan baik. 

6. Hasil pengujian website dengan menggunakan  metode System Usability 

Scale (SUS) menunjukkan skor rata-rata 73,3 atau grade scale C. Sehingga 
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dapat dikatakan bahwa website dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta 

termasuk dalam kategori good.  

 

5.2 Saran 

Dalam membangun website company profile ini tentunya memiliki 

kekurangan yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan diantaranya yaitu : 

1. Keamanan pada website ini masih tergolong sederhana. Untuk kedepannya 

ada baiknya dikembangkan dari segi keamanan website agar tidak terjadi 

pembobolan atau pencurian data. 

2. Website ini belum memiliki fitur chatting, oleh karena itu kedepannya perlu 

dikembangkan lagi agar mempermudah klien dalam berkomunikasi dengan 

pihak perusahaan.
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