
 
 

 

RANCANG BANGUN COMPANY PROFILE BERBASIS WEBSITE  

PADA KBPR ARTA KENCANA 

 

 

KERJA PRAKTIK 

 

 

Program Studi  

S1 Sistem Informasi 

 

 

Oleh:  

ALIFAH PUTRI CAHYANINGTIYAS 

18410100072 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2022



 

 

i 

 

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

 

RANCANG BANGUN COMPANY PROFILE BERBASIS WEBSITE  

PADA KBPR ARTA KENCANA 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  

mata kuliah Kerja Praktik 

 

 

Disusun Oleh: 

Nama : ALIFAH PUTRI CAHYANINGTIYAS 

NIM : 18410100072 

Program : S1 (Strata Satu) 

Jurusan : Sistem Informasi 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2022 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“like stars on a cloudy night” 

  



 

 

iii 

 



iv 

 



 

 

v 

 

ABSTRAK 

 

KBPR Arta Kencana merupakan usaha dalam bidang perbankan yang 

berdiri sejak tanggal 15 Oktober 1991. KBPR Arta Kencana berpusat di Jalan 

Panglima Sudirman no. 120 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang 

memiliki layanan utama yaitu tabungan, kredit dan deposito. Untuk mengetahui 

informasi layanan yang ditawarkan KBPR Arta Kencana customer atau calon 

nasabah harus menghubungi secara langsung ke kantor. Selain itu, website KBPR 

Arta Kencana saat ini hanya berisikan berita namun tidak memberikan informasi 

yang dibutuhkan customer atau calon nasabah. 

Company profile berbasis website pada KBPR Arta Kencana dirancang 

sebagai solusi dari permasalahan diatas. Company profile yang dirancang berisi 

informasi yang dibutuhkan customer atau calon nasabah. Informasi yang 

ditampilkan meliputi informasi profil, visi misi, informasi layanan, berita dan 

informasi kontak masing-masing kantor. Selain itu, customer atau calon nasabah 

dapat melakukan simulasi kredit baik kredit bulanan atau musiman untuk 

mengetahui bagaimana pembayaran kredit pada KBPR Arta Kencana. 

Hasil dari perancangan company profile berbasis website ini dapat 

bermanfaat bagi KBPR Arta Kencana sebagai salah satu media pemasaran untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas dan bermanfaat bagi customer atau calon nasabah 

untuk mengetahui informasi mengenai layanan dan informasi lainnya pada KBPR 

Arta Kencana.  

Kata Kunci: Website, Company Profile, KBPR Arta Kencana 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah perusahaan yang biasa berhubungan langsung dengan masyarakat 

membutuhkan sebuah profil perusahan yang dapat dikenal dengan mudah oleh 

masyarakat. Company Profile merupakan gambaran atau identitas suatu perusahaan 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan informasi tentang suatu perusahaan 

(Hanafri & Rohmawati, 2014). Company Profile berperan penting pada sebuah 

perusahaan karena dapat memberikan informasi perusahaan seperti profil 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, layanan yang ditawarkan serta kontak 

perusahaan. Secara tidak langsung Company profile dapat digunakan sebagai media 

pemasaran suatu perusahaan agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sebuah 

Company Profile biasa dibuat dengan basis Website agar mudah diakses oleh 

masyarakat. 

Website diartikan sebagai sekumpulan halaman yang menampilkan 

informasi secara digital melalui koneksi internet (Abdulloh, 2018). Sebuah halaman 

website biasa dibuat menggunakan bahasa HTML (Hypertext Markup Language). 

Website yang digunakan dalam perancangan Company Profile bersifat statis dimana 

konten yang terdapat dalam website tidak sering berubah-ubah. Untuk mengakses 

Website Company Profile dengan memasukkan URL (Uniform Resource Locator) 

pada aplikasi browser melalui koneksi internet. 

KBPR Arta Kencana merupakan salah satu usaha pada bidang perbankan 

yang berdiri sejak tanggal 15 Oktober 1991 yang berpusat di Jalan Panglima
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 Sudirman no 120 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Untuk mendukung 

operasionalnya KBPR Arta Kencana memiliki 3 kantor cabang, 14 kantor kas dan 

2 mobil kas keliling. Layanan yang ditawarkan oleh KBPR Arta Kencana 

diantaranya Tabungan atau Simasda (Simpanan Masyarakat Desa), Kredit, 

Deposito atau Demasda (Deposito Masyarakat Desa) dan layanan lainnya seperti 

pembayaran listrik, telepon dan tagihan.  

KBPR Arta Kencana memiliki website yang saat ini digunakan untuk 

memberikan informasi mengenai berita atau kegiatan pada KBPR Arta Kencana. 

Namun untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan seperti persyaratan 

pembukaan tabungan, pengajuan kredit dan pembukaan deposito calon nasabah  

harus menghubungi atau datang langsung ke kantor KBPR Arta Kencana terdekat. 

Informasi yang tidak diberikan secara lengkap tersebut dapat menimbulkan 

permasalahan.  

Alur yang biasa dilakukan beberapa calon nasabah untuk mendapatkan 

informasi mengenai kelebihan, ketentuan dan persyaratan layanan yang ditawarkan 

KBPR Arta Kencana beberapa calon nasabah harus menghubungi atau datang 

secara langsung ke kantor. Permasalahan akan timbul apabila calon nasabah 

tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan pada layanan tersebut. 

Dimana calon nasabah harus kembali lagi ke kantor KBPR Arta Kencana untuk 

menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan pada sebuah layanan. Hal tersebut 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk calon nasabah yang bertempat tinggal 

jauh dari kantor KBPR Arta Kencana untuk mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan. Alur calon nasabah dalam mendapatkan informasi mengenai layanan 



3 

 

 

 

akan lebih mudah dan cepat jika informasi yang dibutuhkan karyawan dicantumkan 

pada sebuah website yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.  

Berdasarkan hal tersebut dirancang sebuah Company Profile KBPR Arta 

Kencana yang dapat memberikan informasi mengenai KBPR Arta Kencana pada 

masyarakat. Selain itu Company Profile yang dirancang dapat digunakan sebagai 

media pemasaran perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang, maka 

dapat disimpulkan rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana 

merancang dan membangun company profile berbasis website KBPR Arta 

Kencana.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian perancangan company profile berbasis 

website pada KBPR Arta Kencana yaitu: 

1. Website Company Profile KBPR Arta Kencana digunakan untuk memberikan 

informasi mengenai profile KBPR Arta Kencana dan layanan yang diberikan 

2. Website Company Profile KPBR Arta Kencana tidak membahas kegiatan 

transaksi pada KBPR Arta Kencana 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari rancang bangun Company Profile berbasis website pada 

KBPR Arta Kencana untuk memberikan informasi seperti profile KBPR Arta 

Kencana dan layanan yang ditawarkan oleh KBPR Arta Kencana. Company Profile 

dapat digunakan KBPR Arta Kencana sebagai salah satu media pemasaran untuk 
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menjangkau pasar yang lebih luas dan dapat memudahkan customer atau calon 

nasabah dalam mendapatkan informasi mengenai layanan yang ditawarkan KBPR 

Arta Kencana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari rancang bangun Company Profile berbasis website pada 

KBPR Arta Kencana sebagai berikut :  

1. Bagi penulis 

Mendapatkan pengalaman di dunia kerja dalam bidang teknologi informasi 

dengan perancangan dan pembuatan website Company Profile 

2. Bagi KBPR Arta Kencana 

Mempermudah masyarakat dan calon nasabah mengetahui informasi dan 

layanan pada KBPR Arta Kencana serta sebagai media pemasaran agar 

menjangkau pasar yang lebih luas 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum KBPR Arta Kencana 

KBPR Arta Kencana merupakan salah satu perusahaan dalam bidang 

perbankan yang berdiri sejak tanggal 15 Oktober 1991. KBPR Arta Kencana 

berpusat di Jalan Panglima Sudirman No. 120, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten 

Madiun. Layanan utama pada KBPR Arta Kencana meliputu Tabungan, Kredit dan 

Deposito. Untuk menunjang proses bisnis layanan, saat ini KBPR Arta Kencana 

memiliki 3 kantor cabang yang berada di Nganjuk, Ngawi dan Pacitan,12 Kantor 

Kas serta 2 mobil kas keliling.  

 

2.2 Struktur Organisasi KBPR Arta Kencana 

Struktur organisasi pada KBPR Arta Kencana dapat dilihat pada gambar 

2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KBPR Arta Kencana
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2.3 Visi dan Misi 

a. Visi: 

“Menjadi Bank yang sehat dan bermanfaat melalui pemberdayaan dan 

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi” 

b. Misi: 

“Memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah 

serta koperasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

professional dan inovatif” 

 

2.4 Lingkup Layanan KBPR Arta Kencana 

Proses bisnis yang berjalan pada KBPR Arta Kencana terdiri dari layanan 

utama dan layanan tambahan. Layanan utama pada KBPR Arta Kencana yaitu 

melayani Tabungan, Kredit dan Deposito. Layanan tambahan meliputi transfer, 

pembelian voucher/pulsa, pembelian tiket KA/pesawat, pembayaran listrik dan 

pembayaran telepon. 

 

2.5 Lokasi Perusahaan 

KBPR Arta Kencana berpusat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 120, 

Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Jawa Timur 63153. Saat ini KBPR Arta 

Kencanas memiliki 3 kantor cabang yang terletak di Nganjuk, Ngawi dan 

Ponorogo. Masing-masing kantor cabang tersebar beberapa kantor kas yang terdiri 

dari tujuh kantor kas yang tersebar di Madiun, tiga kantor kas yang tersebar di 

Nganjuk dan dua kantor kas yang tersebar di Ngawi. Selain itu terdapat dua mobil 
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kas keliling yang dapat membantu dalam operasional untuk menjangkau daerah-

daerah tertentu. Peta lokasi KBPR Arta Kencana dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Kantor Pusat KBPR Arta Kencana 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Company Profile 

Company profile merupakan sebuah gambaran identitas yang memberikan 

informasi baik sejarah, profil, visi misi dan sebagainya dari suatu organisasi atau 

perusahaan (Pranata, 2021). Company profile dapat digunakan untuk 

memperkenalkan perusahaan agar dikenal masyarakat. Company profile 

menampilkan informasi yang sering dibutuhkan masyarakat seperti profil singkat 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, 

hingga kontak perusahahaan seperti nomor telepon dan alamat perusahaan. 

Tampilan company profile  yang informatif dan menarik dapat digunakan sebagai 

salah satu media pemasaran dengan meningkatkan minat dan kepercayaan 

masyarakat. Informasi yang ditampilkan pada company profile dapat membantu 

masyarakat dalam mengetahui informasi perusahaan dengan cepat dan tepat.  

 

3.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan salah satu jenis bidang 

usaha keuangan dengan menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau 

deposito yang dapat disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit 

(Kasmir, 2018). Layanan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat tidak seluas 

layanan bank umum seperti pembukaan rekening giro, kartu kredit dan sebagainya. 

Mayoritas Bank Perkreditan Rakyat memilki layanan yang lebih sempit seperti 

tabungan, kredit dan deposito dengan layanan tambahan diluar layanan utama. BPR 
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dalam melakukan segala aktivitas yang bergerak di bidang keuangan harus dibawah 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

 

3.3 Tabungan 

Tabungan merupakan layanan perbankan yang biasa dikenal masyarakat 

dalam kegiatan menyimpan uang pada Bank yang dapat ditambah atau diambil oleh 

masyarakat (Ismail, 2018). Masing-masing Bank memiliki persyaratan yang 

berbeda dalam pembukaan rekening tabungan baru. Persyaratan yang biasa 

digunakan yaitu dengan memberikan salinan identitas seperti KTP, SIM dan 

sebagainya. Pada beberapa Bank terdapat persyaratan lain seperti minimum 

tabungan awal untuk pembukaan rekening baru dan jumlah tabungan minimum 

yang harus disisakan pada sebuah rekening. 

 

3.4 Kredit 

Kredit merupakan layanan perbankan bentuk penyaluran dana melalui 

pinjaman bagi nasabah baik untuk investasi, modal usaha atau kebutuhan lainnya 

berdasarkan kepercayaan yang terjalin antara Bank dan nasabah (Siagian, 2021). 

Persyaratan yang sering digunakan dalam pengajuan sebuah kredit pihak Bank 

harus memperhatikan latarbelakang nasabah, jaminan yang digunakan dalam 

melakukan pengajuan dana, lama pinjaman dan sebagainya. Masing-masing Bank 

memiliki jenis kredit yang beragam seperti kredit jangka pendek atau kredit jangka 

panjang. Ketentuan pengajuan dana kredit juga berbeda pada masing-masing Bank.  

 

3.5 Deposito  

Deposito merupakan layanan perbankan dalam bentuk simpanan dana 

namun memiliki jangka waktu tertentu (Kasmir, 2018). Ketentuan dan persyaratan 
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dalam pembukaan deposito masing-masing Bank juga berbeda. Persyaratan yang 

biasa terjadi pada pembukaan deposito yaitu adanya minimal setoran awal, jangka 

waktu, bunga deposito dan sebagainya. Tiap Bank memiliki jangka waktu yang 

berbeda yang ditentukan untuk layanan deposito. Jangka waktu tersebut berarti 

bahwa nasabah tidak dapat melakukan penarikan sebelum melewati jangka waktu 

yang telah ditentukan.  

 

3.6 Website  

Website adalah gabungan dari beberapa halaman yang menampilkan 

informasi yang saling terhubung (Limbong, 2021). Website dapat menampilkan 

informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, suara dan gabungan dari 

ketiganya. Masing-masing halaman pada website disebut dengan Hyperlink yang 

dihubungkan dengan Hypertext. Untuk mengakses website dapat menggunakan 

aplikasi browser melalui koneksi internet dengan memasukkan nama domain atau 

URL (Uniform Resource Locator). Website menjadi salah satu media yang mudah 

dijangkau semua orang dan kapan saja.  

 

3.7 HTML 

HTML atau Hyper Text Markup Language adalah salah satu bahasa 

pemrograman bersifat terstruktur dalam perancangan halaman website (Setiawan, 

2017). HTML dapat menampilkan informasi berupa tulisan, gambar, suara  dan 

gabungan dari ketiganya. HTML memiliki banyak elemen yang dapat digunakan 

dalam perancangan website seperti tag paragraph, form, tombol, dan lain 

sebagainya. HTML memiliki ciri khas pada tag-tag HTML yang terdiri dari tag 

pembuka “<...>”dan tag penutup “</…>”.  
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3.8 PHP 

PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang berhubungan dengan server dan dimasukkan ke HTML dalam melakukan 

perancangan website (Adelheid, 2012). PHP bekerja dengan dari dipanggil web 

browser, PHP akan diuraikan ke web server lalu diterjemahkan dengan HTML dan 

ditampilkan ke web browser (Prasetyo, 2015). PHP berhubungan dengan database 

seperti MySQL, Oracle dan sebagainya. Sehingga untuk pembuatan website dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP membutuhkan web server untuk 

menjalankan aksinya.  

 

3.9 CSS 

Cascading Style Sheets atau CSS merupakan bentuk bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk web design. CSS memiliki fungsi utama yaitu untuk 

memberikan penampilan yang menarik pada HTML agar website terlihat rapi dan 

terstruktur (Rudjiono, 2020). CSS mengatur format tampilan dalam halaman web 

dengan perancangan desain seperti font, warna, ukuran, bentuk dan sebagainya.   

 

3.10 Database 

Database merupakan kumpulan file yang menyimpan data dan hubungan 

antar data (Sutarman, 2012). Database dikelola menggunakan Database 

Management System (DBMS) yang dapat menyimpan isi data pada database dan 

melakukan maintenance data pada database (Sofwan, 2011). Database yang 

tersimpan dalam komputer dapat mempermudah mengolah data dengan 

menggunakan query. Beberapa database yang dapat digunakan diantaranya 

MySQL, SQL Server, Oracle dan sebagainya. 
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3.11 Software Development Life Cycle (SDLC) - Waterfall 

SDLC atau System Development Life Cycle atau waterfall merupakan 

salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang mengidentifikasi 

kebutuhan dalam perancangan perangkat lunak (Hermawan, 2016).  SDLC 

membantu dalam perancangan perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat 

lunak yang berkualitas dan menyelesaikan permasalahan tentang pengembangan 

perangkat lunak.  Model Waterfall dilakukan secara berurutan sesuai tahapahan 

yang terdiri dari tahap analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem dan 

pengujian.  Tahapan pada Model Waterfall dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Model Waterfall 

 

• Tahap analisis sistem melakukan identifikasi permasalahan dengan 

melakukan wawancara dan observasi serta mengidentifikasi kebutuhan 

perangkat lunak agar mudah dipahami sesuai kebutuhan user dan rencana 

yang akan dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak 

• Tahap desain dilakukan proses perncangan sistem perangkat lunak seperti 

System Flowchart Diagram, Context Diagram, HIPO (Hierarchy Input-
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Process-Output), DFD (Data Flow Diagram), CDM (Conceptual Data 

Model), PDM (Physical Data Model), dan Struktur tabel. 

• Tahap implementasi dilakukan translasi dari desain ke dalam program 

perangkat lunak dimana hasil dari tahap ini harus sesuai dengan desain yang 

telah ditentukan 

• Tahap pengujian  berfokus pada pengujian fungsional perangkat lunak dan 

memastikan semua bagian sudah diuji untuk meminimalisir adanya kesalahan 

dan menghasilkan perangkat lunak yang sesuai 

 

3.12 Black Box Testing 

Black box testing merupakan metode pengujian yang dilakukan untuk  

menguji sebuah sistem (Mustaqbal, et al., 2015). Black box testing disebut sebagai 

pengujian perilaku yang didapatkan dari kondisi input dan fungsional sistem secara 

keseluruhan. Pengujian dengan black box dapat menemukan kesalahan yang tidak 

diketahui sebelumnya seperti kesalahan data, struktur dan sebagainya. Proses yang 

berlangsung pada metode pengujian black box yaitu dimulai dari input kemudian 

diproses oleh sistem output yang diharapkan dan hasil output secara kenyataan.



 

 

14 

 

BAB IV  

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

Analisis dan perancangan Company Profile berbasis Website pada KBPR 

Arta Kencana dilakukan berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan dengan 

secara observasi dan wawancara kepada sejumlah karyawan. Langkah yang 

dilakukan dalam perancangan Company Profile berbasis Website pada KBPR Arta 

Kencana yaitu dijelaskan pada sub bab berikut. 

 

4.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan di KBPR Arta Kencana. Pengumpulan data untuk menyelesaikan 

dilakukan untuk memperoleh data untuk menganalisis, merancang dan 

mengembangkan perangkat lunak dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana 

proses bisnis dan perilaku nasabah yang terjadi pada KBPR Arta Kencana. 

Berdasarkan obervasi yang dilakukan dapat diketahui bagaimana calon nasabah 

atau nasabah dalam mencari informasi terutama informasi mengenai layanan yang 

ditawarkan oleh KBPR Arta Kencana yaitu dengan mendatangi langsung kantor 

KBPR Arta Kencana.  

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan secara lisan kepada beberapa karyawan KBPR Arta 

Kencana untuk menjelaskan mengenai informasi layanan yang dibutuhkan oleh 

nasabah atau calon nasabah. Informasi tersebut termasuk informasi yang bersifat 
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umum seperti profil perusahaan, layanan yang ditawarkan, kontak perusahaan dan  

sebagainya. Dimana informasi-informasi tersebut dapat diakses dengan mudah 

melalui Website KBPR Arta Kencana. 

 

4.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah karyawan dan observasi yang 

dilakukan secara langsung mengenai proses bisnis yang berlangsung pada KBPR 

Arta Kencana yaitu mencangkup layanan utama yang terdiri dari tabungan, kredit 

dan deposito. Customer atau calon nasabah yang sering datang ke KBPR Arta 

Kencana selain melakukan transaksi seperti menabung atau melakukan penarikan 

dana juga banyak yang menanyakan informasi mengenai layanan yang ditawarkan 

langsung ke kantor. Customer atau calon nasabah biasa menanyakan informasi 

mengenai ketentuan, persyaratan dari sebuah layanan dan kembali lagi untuk 

melengkapi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan. 

 

4.1.2  Analisis Permasalahan 

Permasalahan yang ditimbulkan dari proses bisnis yang berlangsung saat 

ini yaitu dirasa tidak efektif. Terlebih lagi bagi customer yang memiliki jadwal 

padat atau bahkan bertempat tinggal jauh dari kantor KBPR Arta Kencana. 

Perancangan company profile berbasis website pada KBPR Arta Kencana dapat 

digunakan untuk membantu customer atau calon nasabah untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Selain itu, website yang 

dirancang dapat bermanfaat sebagai salah satu media pemasaran KBPR Arta 

Kencana agar dikenal di pasar yang lebih luas. 
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4.1.3 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem dalam perancangan Website Company Profile pada 

KBPR Arta Kencana terbagi dalam Hardware dan Software. Kebutuhan sistem 

perancangan Website Company Profile KBPR Arta Kencana sebagai berikut. 

1. Hardware 

a. Prosesor  : minimal Core i3 

b. VGA : minimal 512 MB 

c. RAM : minimal 2 GB 

d. Harddisk : minimal 500 GB 

e. Mouse dan Keyboard 

 

2. Software 

a. Minimal Windows 10 

b. Aplikasi browser (Google Chrome dan Mozila Firefox) 

c. Notepad++ 

d. XAMPP 

 

4.1.4 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional dalam perancangan Website Company Profile 

KBPR Arta Kencana terdapat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional 

No Pengguna Fungsional 

1. Customer (Nasabah dan calon 

nasabah) 

Dapat mengetahui profil singkat dan 

visi misi KBPR Arta Kencana 
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No Pengguna Fungsional 

Dapat mengetahui informasi layanan 

tabungan KBPR Arta Kencana 

Dapat mengetahui informasi layanan 

deposito KBPR Arta Kencana 

Dapat mengetahui informasi layanan 

kredit KBPR Arta Kencana 

Dapat melakukan simulasi kredit 

bulanan KBPR Arta Kencana 

Dapat melakukan simulasi kredit 

musiman KBPR Arta Kencana 

Dapat mengetahui berita KBPR Arta 

Kencana 

  Dapat melihat informasi layanan 

kantor seperti alamat dan nomor 

telepon kantor pusat, kantor cabang 

dan kantor pusat 

2 Admin  Dapat menambahkan, mengedit dan 

menghapus isi profil, dan visi misi 

KBPR Arta Kencana 

Dapat menambahkan, mengedit dan 

menghapus isi konten layanan 

tabungan 
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No Pengguna Fungsional 

Dapat menambahkan, mengedit dan 

menghapus isi konten layanan deposito 

Dapat menambahkan, mengedit dan 

menghapus isi konten layanan kredit 

Dapat menambahkan, mengedit dan 

menghapus informasi kantor pusat, 

kantor cabang dan kantor kas 

Dapat menambahkan, mengedit dan 

menghapus berita 

 

 

4.2 Perancangan Sistem 

Setelah dilakukan analisis sistem yang dibutuhkan pada perancangan 

Website Company Profile KBPR Arta Kencana dilakukan tahap perancangan 

sistem. Perancanagan sistem yang akan dilakukan berdasarkan tahapan yang dapat 

digunakan diantaranya dengan System Flowchart Diagram, Context Diagram, DFD 

(Data Flow Diagram), HIPO (Hierarchy Input-Process-Output), CDM 

(Conceptual Data Model), PDM (Physical Data Model), dan Struktur tabel. 

 

4.2.1 System Flowchart Diagram 

System Flowchart Diagram merupakan diagram yang menunjukkan 

tahapan alur sistem yang dilakukan dalam sebuah aplikasi. Pada perancangan 

Website Company Profile KBPR Arta Kencana terdiri dari system flowchart 

customer atau nasabah dan system flowchart admin untuk mengelola isi website. 
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Berikut system flowchart yang digunakan pada Website Company Profile KBPR 

Arta Kencana. 

A. System Flowchart Customer atau Nasabah 

System flowchart customer atau nasabah berikut menunjukkan alur sistem 

yang dilakukan untuk menampilkan menu-menu dalam website. 

1. System Flowchart Customer Halaman Beranda 

System flowchart customer pada halaman beranda dapat dilihat pada gambar 

4.1. 

 

 

Gambar 4.1 System Flowchart Halaman Beranda 
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2. System Flowchart Customer Halaman Informasi Tabungan 

System flowchart customer pada halaman informasi tabungan dapat dilihat 

pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 System Flowchart Customer Halaman Tabungan 

 

3. System Flowchart Customer Halaman Informasi Deposito 

System flowchart customer pada halaman informasi deposito dapat dilihat 

pada gambar 4.3. 

 



21 

 

 

 

 

Gambar 4.3 System Flowchart Customer Halaman Informasi Deposito 

 

4. System Flowchart Customer Halaman Informasi Kredit 

System flowchart customer pada halaman informasi kredit dapat dilihat pada 

gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 System Flowchart Customer Halaman Informasi Kredit 

 

5. System Flowchart Customer Halaman Simulasi Kredit Bulanan 

System flowchart customer pada halaman simulasi kredit bulanan dapat 

dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 System Flowchart Customer Halaman Simulasi Kredit Bulanan 

 

6. System Flowchart Customer Halaman Simulasi Kredit Musiman 

System flowchart customer pada halaman simulasi kredit musiman dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 System Flowchart Customer Halaman Simulasi Kredit Musiman 

 

7. System Flowchart Customer Halaman Informasi Berita 

System flowchart customer pada halaman informasi berita dapat dilihat pada 

gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 System Flowchart Customer Halaman Informasi Berita 

 

8. System Flowchart Customer Halaman Informasi Kantor 

System flowchart customer pada halaman informasi kantor dapat dilihat pada 

gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 System Flowchart Customer Halaman Informasi Kantor 

 

B. System Flowchart Admin  

System flowchart admin menunjukkan alur sistem yang dilakukan admin 

dalam melakukan maintenance isi website. Pada sysflow tersebut terdapat aktivitas 

input, edit dan hapus data pada database.  

a. System Flowchart Admin Maintenance Profil 

System flowchart admin maintenance profile dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 



27 

 

 

 

 

Gambar 4.9 System Flowchart Admin Maintenance Profil 

 

b. System Flowchart Admin Maintenance Informasi Tabungan 

System flowchart admin maintenance informasi tabungan dapat dilihat pada 

gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 System Flowchart Admin Maintenance Informasi Tabungan 

 

c. System Flowchart Admin Maintenance Informasi Deposito 

System flowchart admin maintenance informasi deposito dapat dilihat pada 

gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 System Flowchart Admin Maintenance Informasi Deposito 

 

d. System Flowchart Admin Maintenance Informasi Kredit 

System flowchart admin maintenance informasi kredit dapat dilihat pada 

gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 System Flowchart Admin Maintenance Informasi Kredit 

 

e. System Flowchart Admin Maintenance Berita 

System flowchart admin maintenance berita dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 System Flowchart Admin Maintenance Berita 

 

f. System Flowchart Admin Maintenance Informasi Kantor 

System flowchart admin maintenance informasi kantor dapat dilihat pada 

gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 System Flowchart Admin Maintenance Informasi Kantor 

 

4.2.2 Context Diagram 

Context diagram merupakan proses yang menggambarkan aktivitas data 

pada sistem secara keseluruhan data mulai dari data masuk, data diolah hingga data 

keluar. External entity pada perancangan website company profile ini terdiri dari 

dua entitas eksternal yaitu entitas admin dan customer atau nasabah. Context 

diagram pada website company profile KBPR Arta Kencana dapat dilihat pada 

gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Context Diagram 

 

4.2.3 Hierarchy Input-Process-Output (HIPO) 

Hierarchy Input-Process-Output (HIPO) adalah diagram yang 

mendokumentasikan proses suatu program untuk mengetahui perkembangan dalam 

perancnagan sebuah sistem. HIPO pada perancangan sistem website company 

profile KBPR Arta Kencana terdapat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Hierarchy Input-Process-Output 

 

Keterangan 

a. Login Admin (1.1) 

Input data admin merupakan aktivitas penambahan data admin yang akan 

mengelola halaman website.  

b. Maintenance Profil Perusahaan dan Visi Misi (1.2) 

- Input data profil dan visi misi perusahaan merupakan aktivitas 

penambahan data profil perusahaan dan visi misi yang akan ditampilkan 

pada halaman beranda website dan menyimpannya pada database 
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- Edit data profil merupakan aktivitas mengubah data profil perusahaan 

dan visi misi dan mengubah data pada database 

- Hapus data profil merupakan aktivitas menghapus data profil 

perusahaan dan menghapusnya dari database 

c. Maintenance Informasi Tabungan (1.3) 

- Input informasi tabungan merupakan aktivitas menambahkan data 

informasi tabungan yang akan ditampikan pada halaman tabungan 

website dan menyimpannya pada database 

- Edit informasi tabungan merupakan aktivitas mengubah data informasi 

tabungan dan mengubah data pada database 

- Hapus informasi tabungan merupakan aktivitas menghapus data 

informasi tabungan dan menghapusnya dari database 

d. Maintenance Informasi Kredit (1.4) 

- Input informasi kredit merupakan aktivitas menambahkan data 

informasi kredit yang akan ditampilkan pada halaman kredit website 

dan menyimpannya pada database 

- Edit informasi kredit merupakan aktivitas mengubah data informasi 

kredit dan mengubah data pada database 

- Hapus informasi kredit merupakan aktivitas menghapus data informasi 

kredit dan menghapusnya dari database 

e. Maintenance Informasi Deposito (1.5) 

- Input informasi deposito merupakan aktivitas menambahkan data 

informasi deposito yang akan ditampilkan pada halaman deposito 

website dan menyimpannya pada database 
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- Edit informasi deposito merupakan aktivitas mengubah data informasi 

deposito dan mengubah data pada database 

- Hapus informasi deposito merupakan aktivitas menghapus data 

informasi deposito dan menghapusnya dari database 

f. Maintenance Berita (1.6) 

- Input berita merupakan aktivitas menambahkan data berita dan 

menyimpannya pada database 

- Edit berita merupakan aktivtas mengubah data berita dan mengubahnya 

pada database 

- Hapus berita merupakan aktivitas menghapus data berita dan 

menghapusnya dari database 

g. Maintenance Informasi Kantor (1.7) 

- Input informasi kantor merupakan aktivitas menambahkan data 

informasi kantor dan menyimpannya pada database 

- Edit informasi kantor merupakan aktivitas mengubah data informasi 

kantor dan mengubah data pada database 

- Hapus informasi kantor merupakan aktivitas menghapus data informasi 

kantor dan menghapusnya dari database 

 

4.2.4 Data Flow Diagram (DFD 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram yang menjelaskan 

mengenai proses data pada suatu entitas. DFD merupakan bentuk penjabaran dari 

context diagram mengenai proses input proses dan output suatu data pada sistem. 

DFD perancangan website company profile terdapat tujuh proses yang terdiri dari 

proses login admin dan enam proses maintenance isi website company profile. DFD 
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pada perancangan website company profile dimulai dari DFD level 0 yang 

kemudian di kembangkan menjadi DFD level 1 berdasarkan modul proses. 

A. DFD Level 0 

DFD level 0 pada perancangan website company profile dapat dilihat pada 

gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 DFD Level 0 

 

B. DFD Level 1 Login Admin 

DFD level 1 pengembangan proses login admin pada website company 

profile dapat dilihat pada gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 DFD Level 1 Login Admin 

 

C. DFD Level 1 Maintenance Profil 

DFD level 1 pengembangan proses maintenance profil pada website 

company profile dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

 

Gambar 4.19 DFD Level 1 Maintenance Profil 

 

D. DFD Level 1 Maintenance Tabungan 

DFD level 1 pengembangan proses maintenance tabungan pada website 

company profile dapat dilihat pada gambar 4.20. 
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Gambar 4.20 DFD Level 1 Maintenance Tabungan 

 

E. DFD Level 1 Maintenance Deposito 

DFD level 1 pengembangan proses maintenance deposito pada website 

company profile dapat dilihat pada gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.21 DFD Level 1 Maintenance Deposito 

 

F. DFD Level 1 Maintenance Kredit 

DFD level 1 pengembangan proses maintenance kredit pada website 

company profile dapat dilihat pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 DFD Level 1 Maintenance Kredit 

 

G. DFD Level 1 Maintenance Berita 

DFD level 1 pengembangan proses maintenance berita pada website 

company profile dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

 

Gambar 4.23 DFD Level 1 Maintenance Berita 

 

H. DFD Level 1 Maintenance Kantor 

DFD level 1 pengembangan proses maintenance kantor pada website 

company profile dapat dilihat pada gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 DFD Level 1 Maintenance Kantor 

 

4.2.5 Conceptual Data Model (CDM ) 

Conceptual Data Model atau CDM merupakan pemodelan konsep data 

berupa gambaran antara tabel dan hubungan antar tabel atau relasi dalam suatu 

database. Tabel yang digunakan pada CDM website company profile mengacu pada 

datastore DFD diantaranya admin, profil, tabungan, deposito, kredit, berita, dan 

kontak. Terdapat relasi yang terhubung antara tabel admin dengan tabel lainnya 

seperti tabel profil, tabel tabungan, tabel deposito, tabel kredit, tabel berita dan tabel 

kontak. CDM pada website company profile KBPR Arta Kencana dapat dilihat pada 

gambar 4.25.  
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Gambar 4.25 Conceptual Data Model 

 

4.2.6 Physical Data Model (PDM ) 

Physical Data Model atau PDM meupakan penggambaran secara fisik dari 

model CDM. PDM menjelaskan hubungan antar tabel seperti primary key dan 

foreign key pada tabel yang saling berelasi. PDM website company profile KBPR 

Arta Kencana dapat dilihat pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Physical Data Model 

 

4.2.7 Struktur Tabel 

Struktur tabel yang digunakan dalam perancangan website company 

profile KBPR Arta Kencana untuk menyimpan data pada database yaitu: 

A. Tabel Admin 

Nama tabel : admin 

Primary key : id_admin 

Foreign key : - 

Fungsi : menyimpan data admin 
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Tabel 4.2 Tabel Admin 

No Nama  Tipe data Size Constraint 

1. id_admin int 11 Primary key 

2. nama_admin varchar 50 - 

3. username varchar 50 - 

4. password varchar 50 - 

 

 

B. Tabel Tabungan 

Nama tabel : tabungan 

Primary key : id_tabungan 

Foreign key : - 

Fungsi : menyimpan informasi tabungan 

 

Tabel 4.3 Tabel Tabungan 

No Nama  Tipe data Size Constraint 

1. id_tabungan int 11 Primary key 

2. tabungan_ak text  - 

3. jenis_tabungan text  - 

4. keunggulan_tabungan text  - 

5. persyaratan_tabungan text   

 

 

C. Tabel Kredit 

Nama tabel : kredit 

Primary key : id_kredit 
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Foreign key : - 

Fungsi : menyimpan informasi kredit 

 

Tabel 4.4 Tabel Kredit 

No Nama  Tipe data Size Constraint 

1. id_kredit int 11 Primary key 

2. kredit_ak text  - 

3. persyaratan_kredit text  - 

4. ketentuan_kredit text  - 

 

 

D. Tabel Deposito 

Nama tabel : deposito 

Primary key : id_deposito 

Foreign key : - 

Fungsi : menyimpan informasi deposito 

 

Tabel 4.5 Tabel Deposito 

No Nama  Tipe data Size Constraint 

1. id_deposito int 11 Primary key 

2. deposito_ak text  - 

3. keunggulan_deposito text  - 

4. fasilitas_deposito text  - 
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E. Tabel Berita 

Nama tabel : berita 

Primary key : id_berita 

Foreign key : - 

Fungsi : menyimpan data berita 

 

Tabel 4.6 Tabel Berita 

No Nama  Tipe data Size Constraint 

1. id_berita int 11 Primary key 

2. judul_berita varchar 255 - 

3. jenis_berita varchar 255 - 

4. isi_berita text  - 

 

 

F. Tabel Halaman 

Nama tabel : halaman 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi : menyimpan data profil  

 

Tabel 4.7 Tabel Halaman 

No Nama  Tipe data Size Constraint 

1. id int 11 Primary key 

2. artakencana text  - 

3. visi text  - 
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No Nama  Tipe data Size Constraint 

4. misi text  - 

 

 

G. Tabel Kantor 

Nama tabel : kantor 

Primary key : id_kantor 

Foreign key : - 

Fungsi : menyimpan data kantor 

 

Tabel 4.8 Tabel Kantor 

No Nama  Tipe data Size Constraint 

1. id_kantor int 11 Primary key 

2. jenis_kantor varchar 50 - 

3. nama_kantor varchar 50 - 

4. alamat_kantor varchar 100 - 

5. telp_kantor varchar 20 - 

6. fax_kantor varchar 20 - 

 

 

4.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan bentuk implementasi dari perancangan 

sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Implementasi sistem dilakukan dengan 

menggambarkan tampilan antar muka pengguna berdasarkan perancangan sistem 

yang telah disusun. Antarmuka pengguna digunakan untuk memudahkan pengguna 

memahami dalam berkomunikasi dengan sistem.  Antarmuka pengguna dirancang 
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berdasarkan dua sisi yaitu dari sisi admin atau backend dan sisi customer atau 

frontend. Penjabaran masing-masing tampilan antar muka pengguna pada website 

company profile KBPR Arta Kencana sebagai berikut. 

 

4.3.1 Halaman Registrasi Admin 

Halaman registrasi admin berisi tentang proses penambahan data admin 

seperti nama admin, username dan password. Registrasi admin dilakukan dengan 

memasukkan nama lengkap, username, password dan konfirmasi password. 

Tampilan halaman registrasi dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Registrasi Admin 

 

4.3.2 Halaman Login Admin 

Halaman login admin berisi tentang proses admin untuk dapat masuk pada 

halaman maintenance website company profile. Login admin dilakukan dengan 

memasukkan username dan password yang sesuai pada saat registrasi. Tampilan 

halaman login admin dapat dilihat pada gambar 4.28. 
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Gambar 4.28 Halaman Login Admin 

 

4.3.3 Halaman Maintenance Profil 

Pada tampilan halaman maintenance profil perusahaan terdapat tabel yang 

berisi tentang informasi seperti profil, visi dan misi KBPR Arta Kencana. Tampilan 

halaman utama maintenance profil dapat dilihat pada gambar 4.29.  

 

 

Gambar 4.29 Halaman Maintenance Profil 

Untuk menambahkan data baru informasi profil dapat dilakukan dengan 

mengklik tambah profil dan berpindah ke halaman input data profil seperti pada 
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gambar 4.30. Data yang ditambahkan yaitu profil arta kencana, visi dan misi 

kemudian klik simpan data. 

 

 

Gambar 4.30 Halaman Input Data Profil 

 

4.3.4 Halaman Maintenance Tabungan 

Halaman maintenance tabungan terdapat tabel informasi tabungan di 

KBPR Arta Kencana yang berisi tentang keterangan tabungan, pilihan jenis 

tabungan, keterangan tabungan dan persyaratan tabungan. Tampilan halaman 

utama maintenance tabungan dapat dilihat pada gambar 4.31. Untuk menambahkan 

data baru informasi tabungan terdapat halaman input informasi tabungan yang 

dapat dilihat pada gambar 4.32. Data yang dimasukkan yaitu keterangan tabungan, 

jenis tabungan, keunggulan tabungan, dan persyaratan tabungan kemudian klik 

simpan data. 
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Gambar 4.31 Halaman Maintenance Tabungan 

 

 

Gambar 4.32 Halaman Input Informasi Tabungan 

 

4.3.5 Halaman Maintenance Deposito 

Halaman maintenance deposito terdapat tabel informasi deposito di KBPR 

Arta Kencana yang berisi tentang keterangan deposito, keunggulan deposito dan 

fasilitas deposito. Tampilan halaman utama maintenance deposito dapat dilihat 

pada gambar 4.33. Untuk menambahkan data baru informasi deposito terdapat 



52 

 

 

 

halaman input informasi deposito yang dapat dilihat pada gambar 4.34. Data yang 

dimasukkan yaitu keterangan deposito, keunggulan deposito, dan fasilitas deposito 

kemudian klik simpan data. 

 

 

Gambar 4.33 Halaman Maintenance Deposito 

 

 

Gambar 4.34 Halaman Input Informasi Deposito 
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4.3.6 Halaman Maintenance Kredit 

Halaman maintenance kredit terdapat tabel informasi kredit di KBPR Arta 

Kencana yang berisi tentang keterangan kredit, persyaratan kredit dan ketentuan 

pembayaran kredit. Tampilan halaman utama maintenance kredit dapat dilihat pada 

gambar 4.35.  

 

 

Gambar 4.35 Halaman Maintenance Kredit 

 

Untuk menambahkan data baru informasi kredit terdapat halaman input 

informasi kredit yang dapat dilihat pada gambar 4.36. Data yang dimasukkan yaitu 

keterangan kredit, persyaratan kredit, dan ketentuan kredit kemudian klik simpan 

data. Setelah data berhasil disimpan akan kembali ke tampilan awal halaman 

maintenance kredit. 
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Gambar 4.36 Halaman Input Informasi Kredit 

 

4.3.7 Halaman Maintenance Berita 

Halaman maintenance berita terdapat tabel informasi berita di KBPR Arta 

Kencana yang berisi tentang judul berita, jenis berita dan isi berita. Tampilan 

halaman utama maintenance berita dapat dilihat pada gambar 4.37. Untuk 

menambahkan data baru informasi berita terdapat halaman input informasi berita 

yang dapat dilihat pada gambar 4.38. Untuk menambahkan data baru informasi 

kredit terdapat halaman input informasi kredit yang dapat dilihat pada gambar 4.36. 

Data yang dimasukkan yaitu judul berita, jenis berita, dan isi berita kemudian klik 

simpan data. Setelah data disimpan maka tampilan akan kembali ke tampilan awal 

halaman maintenance berita. 
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Gambar 4.37 Halaman Maintenance Berita 

 

 

Gambar 4.38 Halaman Input Berita 

 

4.3.8 Halaman Maintenance Informasi Kantor 

Halaman maintenance informasi kantor terdapat tabel informasi kantor di 

KBPR Arta Kencana yang berisi tentang jenis kantor, nama kantor alamat kantor, 

nomor telfon kantor dan nomor faksimile kantor. Tampilan halaman utama 

maintenance informasi kantor dapat dilihat pada gambar 4.39. Untuk 

menambahkan data baru informasi kantor terdapat halaman input informasi kantor 
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yang dapat dilihat pada gambar 4.40. Data yang dimasukkan yaitu jenis kantor, 

nama kantor, alamat kantor, telpon kantor dan nomor faksimile kantor kemudian 

klik simpan data. Setelah data disimpan maka tampilan akan kembali ke tampilan 

awal halaman maintenance informasi kantor. 

 

 

Gambar 4.39 Halaman Maintenance Informasi Kantor 

 

 

Gambar 4.40 Input Informasi Kantor 
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4.3.9 Halaman Beranda 

Halaman beranda merupakan tampilan awal customer saat masuk pada 

website KBPR Arta Kencana. Terdapat sejumlah informasi yang ditampilkan pada 

halaman beranda diantaranya profil, visi dan misi, layanan yang ditawarkan, 

informasi simulasi kredit, dan berita terbaru. Tampilan halaman beranda website 

KBPR Arta Kencana dapat dilihat pada gambar 4.41. 

 

 

Gambar 4.41 Halaman Beranda 
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4.3.10 Halaman Informasi Tabungan 

Halaman informasi tabungan atau Simasda (Simpanan Masyarakat Desa) 

pada website KBPR Arta Kencana berisi tentang informasi layanan tabungan yang 

terdiri dari informasi keterangan tabungan, pilihan jenis tabungan, keunggulan 

tabungan dan persyaratan tabungan. Tampilan halaman informasi tabungan dapat 

dilihat pada gambar 4.42. 

 

 

Gambar 4.42 Halaman Tabungan 
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4.3.11 Halaman Informasi Kredit 

Halaman informasi kredit pada website KBPR Arta Kencana berisi tentang 

informasi layanan tabungan yang terdiri dari informasi keterangan tabungan, 

pilihan jenis tabungan, keunggulan tabungan dan persyaratan tabungan. Tampilan 

halaman informasi tabungan dapat dilihat pada gambar 4.43. 

 

 

Gambar 4.43 Halaman Kredit 



60 

 

 

 

 

4.3.12 Halaman Simulasi Kredit 

Halaman simulasi kredit pada website KBPR Arta Kencana digunakan 

customer atau nasabah dalam melakukan simulasi kredit secara mandiri. Simulasi 

kredit yang disediakan terdapat simulasi kredit bulanan dan kredit musiman. 

Tampilan halaman simulasi kredit bulanan dapat dilihat pada gambar 4.44 dan 

halaman simulasi kredit musiman dapat dilihat pada gambar 4.45. 

 

 

Gambar 4.44 Simulasi Kredit Bulanan 
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Gambar 4.45 Simulasi Kredit Musiman 

 

4.3.13 Halaman Informasi Deposito 

Halaman informasi deposito pada website KBPR Arta Kencana berisi 

tentang informasi layanan depostio yang terdiri dari informasi keterangan deposito, 

keunggulan deposito, dan fasilitas deposito. Tampilan halaman informasi deposito 

dapat dilihat pada gambar 4.46. 
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Gambar 4.46 Halaman Deposito 

 

4.3.14 Halaman Berita 

Halaman berita pada website KBPR Arta Kencana berisi informasi berita 

mengenai KBPR Arta Kencana. Halaman berita dibedakan menjadi 3 jenis berita 

yaitu berita tentang simasda-kredit-deposito, berita tentang acara dan berita tentang 

serba-serbi. Tampilan berita tentang simasda-kredit-deposito dapat dilihat pada 
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gambar 4.47, tampilan berita tentang acara dapat dilihat pada gambar 4.48, dan 

tampilan berita serba-serbi dapat dilihat pada gambar 4.49. 

 

 

Gambar 4.47 Halaman Berita Simasda – Kredit – Deposito  

 

 

Gambar 4.48 Halaman Berita Acara 
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Gambar 4.49 Halaman Berita Serba-Serbi 

 

4.3.15 Halaman Informasi Kantor 

Halaman informasi kantor pada website KBPR Arta Kencana berisi 

informasi kantor-kantor KBPR Arta Kencana yang terdiri dari kantor pusat, kantor 

cabang dan kantor kas. Masing-masing kantor terdapat nama, alamat, nomor telefon 

dan nomor faksimile. Tampilan informasi kantor dapat dilihat pada gambar 4.50.  
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Gambar 4.50 Halaman Informasi Kantor 

 

4.4 Testing 

Testing merupakan proses yang dilakukan untuk melakukan pengujian 

terhadap keberhasilan dalam melakukan perancangan sebuah sistem. Testing yang 

dilakukan pada perancangan website company profile pada KBPR Arta Kencana 

menggunakan metode black box testing. Black box testing dilakukan untuk 
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melakukan pengujian sistem baik menu dan fitur pada perancangan website 

company profile. Implementasi pengujian menggunakan black box testing dapat 

dilihat pada tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Tabel Implementasi Black Box Testing 

No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

Black box testing pada registrasi admin 

1 Registrasi admin 

untuk dapat 

melakukan 

maintenance pada 

website 

Nama: istijah 

Username: 

istijah 

Password: 

istiak01 

Konfirmasi 

password: 

Istiak01 

Registrasi admin 

berhasil 

Berhasil  

Black box testing pada login admin 

2 Login admin 

menggunakan 

username dan 

password yang 

sama saat registrasi 

admin 

Username: 

istijah 

Password: 

Istiak01 

Berhasil login dan 

masuk dalam sistem 

maintenance website 

company profile 

Berhasil  

Black box testing pada maintenance data profil 
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

3 Menampilkan 

halaman utama 

maintenance profil  

Klik menu 

“Profil” 

Sistem menampilkan 

halaman awal 

maintenance profil 

yaitu tabel data 

informasi profil 

Berhasil  

4 Menambahkan data 

informasi profil 

baru dengan klik 

tombol “Tambah 

Profil” 

Profil arta 

kencana: coba 

tambah profil 

Visi: coba 

tambah visi 

Misi: coba 

tambah misi 

Sistem berpindah 

berhasil menambahkan 

data informasi profil 

dan menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

5 Mengubah data 

informasi profil 

dengan klik “edit” 

pada data yang 

akan diubah 

Profil arta 

kencana: coba 

tambah profil 2 

Visi: coba 

tambah visi 2 

Misi: coba 

tambah misi 2 

Sistem berhasil 

mengubah data dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

6 Menghapus data 

informasi profil 

Klik tombol 

“delete” pada 

Sistem menampilkan 

pesan “Apakah anda 

akan menghapus 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

opsi data yang 

ingin dihapus 

data?”, jika iya akan 

menampilkan pesan 

“Data berhasil dihapus” 

Black box testing pada maintenance informasi tabungan 

7 Menampilkan 

halaman utama 

maintenance 

informasi tabungan  

Klik menu 

“Tabungan” 

Sistem menampilkan 

halaman awal 

maintenance tabungan 

yaitu tabel data 

informasi tabungan 

Berhasil  

8 Menambahkan data 

informasi tabungan 

baru dengan klik 

tombol “Tambah 

Keterangan 

Tabungan” 

Keterangan 

tabungan: coba 

ket baru 

Jenis tabungan: 

coba jenis baru 

Keunggulan 

tabungan: coba 

unggul baru 

Persyaratan 

baru: coba 

syarat baru 

Sistem berhasil 

menambahkan data 

informasi tabungan dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

9 Mengubah data 

informasi tabungan 

dengan klik tombol 

“Edit” pada data 

yang akan diubah 

Keterangan 

tabungan: coba 

ket baru 2 

Jenis tabungan: 

coba jenis baru 

2 

Keunggulan 

tabungan: coba 

unggul baru 2 

Persyaratan 

baru: coba 

syarat baru 2 

Sistem berhasil 

mengubah data dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

10 Menghapus data 

informasi tabungan 

Klik tombol 

“delete” pada 

opsi data yang 

ingin dihapus 

Sistem menampilkan 

pesan “Apakah anda 

akan menghapus 

data?”, jika iya akan 

menampilkan pesan 

“Data berhasil dihapus” 

Berhasil  

Black box testing pada maintenance informasi kredit 

11 Menampilkan 

halaman utama 

Klik menu 

“Kredit” 

Sistem menampilkan 

halaman awal 

maintenance kredit 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

maintenance 

informasi kredit  

yaitu tabel data 

informasi kredit 

12 Menambahkan data 

informasi kredit 

baru dengan klik 

tombol “Tambah 

Keterangan Kredit” 

Kredit: coba 

kredit 

Persyaratan 

kredit: coba 

syarat kredit 

Ketentuan 

kredit: coba 

ketentuan 

kredit 

Sistem berhasil 

menambahkan data 

informasi kredit dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

13 Mengubah data 

informasi kredit 

dengan klik “Edit” 

pada data yang 

akan diubah 

Kredit: coba 

kredit 2 

Persyaratan 

kredit: coba 

syarat kredit 2 

Ketentuan 

kredit: coba 

ketentuan 

kredit 2 

Sistem berhasil 

mengubah data dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

14 Menghapus data 

informasi kredit 

Klik tombol 

“delete” pada 

Sistem menampilkan 

pesan “Apakah anda 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

opsi data yang 

ingin dihapus 

akan menghapus 

data?”, jika iya akan 

menampilkan pesan 

“Data berhasil dihapus” 

Black box testing pada maintenance informasi deposito 

15 Menampilkan 

halaman utama 

maintenance 

informasi deposito  

Klik menu 

“Deposito” 

Sistem menampilkan 

halaman awal 

maintenance deposito 

yaitu tabel data 

informasi deposito 

Berhasil  

16 Menambahkan data 

informasi deposito 

baru dengan klik 

“Tambah 

Keterangan 

Deposito” 

Keterangan 

deposito: coba 

deposito 

Keunggulan 

deposito: coba 

unggul 

deposito 

Fasilitas 

deposito: coba 

fasilitas 

deposito 

Sistem berhasil 

menambahkan data 

informasi deposito dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

17 Mengubah data 

informasi deposito 

dengan klik “Edit” 

pada data yang 

akan diubah 

Keterangan 

deposito: coba 

deposito 2 

Keunggulan  

deposito: coba 

unggul 

deposito 2 

Fasilitas 

deposito: coba 

fasilitas 

deposito 2 

Sistem berhasil 

mengubah data dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

18 Menghapus data 

informasi deposito 

Klik tombol 

“delete” pada 

opsi data yang 

ingin dihapus 

Sistem menampilkan 

pesan “Apakah anda 

akan menghapus 

data?”, jika iya akan 

menampilkan pesan 

“Data berhasil dihapus” 

Berhasil  

Black box testing pada maintenance berita 

19 Menampilkan 

halaman utama 

maintenance berita  

Klik menu 

“Berita” 

Sistem menampilkan 

halaman awal 

maintenance berita 

yaitu tabel data berita 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

20 Menambahkan data 

berita baru dengan 

klik “Tambah 

Berita”  

Judul berita: 

coba berita 

Jenis berita: 

Acara 

Isi berita: coba 

isi 

Sistem berhasil 

menambahkan data 

berita dan menampilkan 

pesan “Sukses input” 

Berhasil  

21 Mengubah data 

berita dengan klik 

“Edit” pada data 

yang akan diubah 

Judul berita: 

coba berita 2 

Jenis berita: 

Acara 

Isi berita: coba 

isi 2 

Sistem berhasil 

mengubah data dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

22 Menghapus data 

berita 

Klik tombol 

“delete” pada 

opsi data yang 

ingin dihapus 

Sistem menampilkan 

pesan “Apakah anda 

akan menghapus 

data?”, jika iya akan 

menampilkan pesan 

“Data berhasil dihapus” 

Berhasil  

Black box testing pada maintenance informasi kantor 

23 Menampilkan 

halaman utama 

Klik menu 

“Kantor” 

Sistem menampilkan 

halaman awal 

maintenance kantor 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

maintenance 

informasi kantor  

yaitu tabel data 

informasi kantor 

24 Menambahkan data 

informasi kantor 

baru dengan klik 

“Tambah Kantor” 

Jenis kantor: 

kantor pusat 

Nama kantor: 

coba kantor 

Alamat kantor: 

coba alamat 

Telp kantor: 

coba telp  

Fax kantor: 

coba fax  

Sistem berhasil 

menambahkan data 

informasi kantor dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  

25 Mengubah data 

informasi kantor 

dengan klik “Edit” 

pada data yang 

akan diubah 

Jenis kantor: 

kantor kas 

Nama kantor: 

coba kantor 

Alamat kantor: 

coba alamat 

Telp kantor: 

coba telp  

Fax kantor: 

coba fax  

Sistem berhasil 

mengubah data dan 

menampilkan pesan 

“Sukses input” 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

26 Menghapus data 

informasi kantor 

Klik tombol 

“delete” pada 

opsi data yang 

ingin dihapus 

Sistem menampilkan 

pesan “Apakah anda 

akan menghapus 

data?”, jika iya akan 

menampilkan pesan 

“Data berhasil dihapus” 

Berhasil  

Black box testing pada logout admin 

27 Logout admin Klik tombol 

“Logout” 

Sistem berhasil keluar 

dari halaman 

maintenance dan 

berpidah ke halaman 

login admin 

Berhasil  

Black box testing pada website  

28 Menampilkan 

halaman beranda 

dan konten pada 

beranda (profil 

singkat, informasi 

layanan singkat, 

visi misi, informasi 

simulasi kredit 

Klik menu 

“Beranda” 

Sistem berhasil 

menampilkan halaman 

beranda dan konten 

pada halaman beranda 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

singkat, berita 

terkini) 

29 Menampilkan 

halaman informasi 

tabungan dan 

konten pada menu 

tabungan 

(pengertian 

tabungan KBPR 

Arta Kencana, 

pilihan tabungan, 

keunguulan 

tabungan, 

persyaratan 

tabungan) 

Klik menu 

“Tabungan” 

Sistem berhasil 

menampilkan halaman 

tabungan dan konten 

pada halaman tabungan 

Berhasil  

30 Menampilkan 

halaman informasi 

kredit dan konten 

pada menu kredit 

(pengertian kredit 

KBPR Arta 

Kencana, 

Klik menu 

“Kredit” 

Sistem berhasil 

menampilkan halaman 

kredit dan konten pada 

halaman kredit 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

persyaratan kredit, 

ketentuan kredit) 

31 Simulasi kredit 

bulanan untuk 

nasabah 

Jumlah 

pinjaman: 

1000000 

Lama 

pinjaman: 2 

tahun 

Sistem berhasil 

melakukan kalkulasi 

simulasi kredit bulanan 

dan menampilkan 

rincian hasil simulasi 

kredit bulanan 

Berhasil  

32 Simulasi kredit 

musiman untuk 

nasabah 

Jumlah 

pinjaman: 

1000000 

Lama 

pinjaman: 1 

tahun  

Sistem berhasil 

melakukan kalkulasi 

simulasi kredit 

musiman dan 

menampilkan rincian 

hasil simulasi kredit 

musiman 

Berhasil  

33 Menampilkan 

halaman informasi 

deposito dan 

konten pada menu 

deposito 

(pengertian 

deposito KBPR 

Klik menu 

“Deposito’ 

Sistem berhasil 

menampilkan halaman 

deposito dan konten 

pada halaman deposito 

Berhasil  
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No. Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Status 

Arta Kencana, 

keunggulan 

deposito, fasilitas 

deposito) 

34 Menampilkan 

halaman informasi 

layanan kantor  

Klik menu 

“Informasi 

Layanan 

Kantor” 

Sistem berhasil 

menampilkan halaman 

informasi layanan 

kantor 

Berhasil  

35 Mengetahui 

informasi Facebook 

KBPR Arta 

Kencana 

Klik ikon 

“Facebook” 

Sistem berhasil 

berpindah ke halaman 

Facebook KBPR Arta 

Kencana 

Berhasil  

36 Mengetahui 

informasi 

Instagram KBPR 

Arta Kencana 

Klik ikon 

“Instagram”  

Sistem berhasil 

berpindah ke halaman 

Instagram KBPR Arta 

Kencana 

Berhasil  

37 Mengetahui 

informasi Youtube 

KBPR Arta 

Kencana 

Klik ikon 

“Youtube” 

Sistem berhasil 

berpindah ke halaman 

Youtube KBPR Arta 

Kencana 

Berhasil  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Rancang Bangun Company Profile 

berbasis Website pada KBPR Arta Kencana dapat diambil beberapa kesimpulan: 

a. Website company profile yang telah dirancang dapat membantu 

memperkenalkan KBPR Arta Kencana ke jangkauan masyarakat yang lebih 

luas dan memudahkan customer atau calon nasabah dalam mencari informasi 

mengenai KBPR Arta Kencana 

b. Website company profile KBPR Arta Kencana memberikan informasi seperti 

informasi profil, visi dan misi, informasi tabungan, informasi kredit, 

informasi deposito, berita dan informasi kantor yang berisi alamat, nomor 

telefon, dan nomor faksmile.  

c. Website company profile ini dapat dilakukan perubahan pada konten pada 

beranda, tabungan, kredit, deposito, informasi kantor dan menambahkan 

berita yang dilakukan oleh admin 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan perancangan website company profile yang telah dilakukan 

terdapat beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki dan dikembangkan agar 

menjadi website yang baik dan sempurna. Saran diberikan kepada peneliti atau 

pengembang yang mengembangkan website company profile KBPR Arta Kencana, 

yaitu: 

a. Menambahkan fitur lupa password pada login admin
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b. Menambahkan fitur tanya jawab pada website company profile 

c. Menambahkan fitur berita dalam bentuk detail narasi 
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