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ABSTRAK 

CV. METRIKA TEKHNIK ialah perusahaan yang bergerak pada bidang 

Supplier dan Kontraktor yang berlokasi di kota Sidoarjo. Permasalahan yang terjadi 

pada CV. METRIKA TEKHNIK ialah belum mempunya Website untuk perusahaan 

yang dimana website tersebut nantinya akan beguna untuk menuju Go internasional. 

Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu aplikasi 

Website company profile untuk menunjang perusahaan dalam menyimpan berbagai 

data seperti foto pekerjaan yang telah di selesaikan (Portofolio) dan juga 

berkomunikasi dengan supplier lain yang ingin berbisnis bersama CV. METRIKA 

TEKHNIK. 

Para pengguna yang berasal dari pegawai perusahaan telah mencoba dan 

melihat isi dari aplikasi yang sudah diimplementasikan menjadi website rata-rata 

para user/pengguna ini sudah mengerti cara mengoperasikan website berupa 

Company Profile, dan dari penilaian para pengguna mengatakan website yang 

sudah cukup responsive namun masih bisa ditingkatkan lagi dari segi speed dan 

tampilan website.  Untuk penilaian menggunakan skala likert didapatkan hasil 

sebesar 81,4% (Kepuasan) dari 100% penilaian, yang berarti rata-rata 

pegawai/pengguna ini merasakan kepuasan didalam menggunakan aplikasi 

company profile berbasis website yang sudah diimplementasikan. 

 

Kata Kunci : Website, Company profile, CV.METRIKA TEKHNIK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 

CV. METRIKA TEKHNIK adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

supplier dan kontraktor untuk alat-alat pada kapal yang meliputi kompressor, 

kelistrikan, filter dan masih banyak lagi. Saat ini CV. METRIKA TEKHNIK ketika 

ingin menyimpan hasil dokumentasi pekerjaan baik berupa foto hanya melalui 

perangkat handphone saja, pihak perusahaan menginginkan sebuah aplikasi 

berbasis website company profile yang nantinya bisa membawa perusahaan untuk 

Go International dan menyimpan arsip foto kedalam website tersebut. 

Hal ini menyebabkan kinerja pihak CV. METRIKA TEKHNIK tidak 

efisien. Dengan di bangun nya sebuah aplikasi berbasis website nantinya 

diharapkan dapat mempermudah dari pihak perusahaan untuk melakukan 

pengarsipan foto kedalam website agar hal yang ditakutkan seperti 

ketidaksengajaan file foto yang terhapus di dalam handphone terjadi namun masih 

mempunya backup file yang sudah tersimpan di website tersebut. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada yaitu bagaimana membangun Company Profile Aplikasi  

Berbasis Website pada CV. METRIKA TEKHNIK Sidoarjo. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Aplikasi Company Profile Berbasis Website pada 

CV. METRIKA TEKHNIK Sidoarjo sebagai berikut: 

1) Aplikasi company profile berbasis website 

2) Aplikasi ditujukan kepada user dan viewer. 

3) Aplikasi ini hanya mencakup view foto pekerjaan yang telah di selesaikan oleh 

perusahaan dan dapat mengedit yang dapat dilakukan admin. 

 
1.4. Tujuan 

Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk membangun Company Profile 

Aplikasi Berbasis Website pada CV. METRIKA TEKHNIK Sidoarjo di mana 

sistem terdiri atas proses view, penyimpanan arsip foto pekerjaan pada CV. 

METRIKA TEKHNIK. 

 
1.5. Manfaat 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penulis dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

A. Bagi User 

1) Mempermudah pengenalan profil perusahaan yang ingin diajak untuk bekerja 

sama di dalam bidang supplier 

2) Mempermudah untuk menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan melalui 

halaman kontak perusahaan yang akan langsung di direct  melalui email 

perusahaan. 
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B. Bagi Perusahaan 

1)  Memberikan kemudahan untuk menyimpan file foto dan meminimalisir 

kehilangan foto yang penting bagi perusahaan 

2) Mempermudah proses transaksi antar perusahaan yang bergerak pada bidang 

supplier. 

3) Mempermudah menjalin komunikasi dengan pihak luar yang ingin mengajak 

untuk bekerja sama ataupun dengan supplier lain diluar. 

4) Mengangkat perusahaan untuk menuju go-international dan dikenal oleh pihak 

asing agar supaya bisa menjalin mitra baru dengan pihak luar negeri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 
 
2.1. Gambaran Umum CV. METRIKA TEKHNIK 

CV. METRIKA TEKHNIK adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

supplier dan kontraktor yang bertempat di kota Sidoarjo, perusahaan tersebut 

menerima kontrak dari luar berupa pengadaan barang-barang kapal seperti 

kompressor, filter, AC (Air Conditioner) dan masih banyak lagi. 

 
2.2. Logo CV. METRIKA TEKHNIK 

 

Gambar 2.1 Logo CV. METRIKA TEKHNIK 

2.3. Penjelasan Tentang Logo Perusahaan 
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2.4. Visi dan Misi 

Visi : 

“Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada suatu 

perusahaan lain dalam mensupport kinerja dan material dalam bentuk pemesanan 

barang pada kapal”. 

Misi : 

1) Membantu memberikan bantuan material dengan kualitas terbaik dan tinggi. 

2) Mewujudhkan perusahaan yang kompeten dan professional di bidangnya 

sebagai perusahaan supplier & contractor. 

3) Menjadikan perusahaan semakin Go-Internasional di masa mendatang. 
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2.5. Struktur Organisasi 

 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi CV. METRIKA TEKHNIK 

 
2.6. Penjelasan Tentang Jobdesk di dalam CV. METRIKA TEKHNIK 

1) Direktur: sebagai orang yang mengontrol dan memberi arahan para pegawai 

yang berada dibawahnya serta memberikan masing-masing jobdesk tersendiri. 

2) Staff: Melakukan controlling pekerjaan yang sedang atau sudah dilakukan agar 

berjalan dengan semestinya dan tidak terjadi miss-communication. 

3) Administrasi: Bagian yang menerima dan mengeluarkan barang dari dan luar 

perusahaan dan melakukan pendataan serta progress report dari pekerjaan yang 

sedang dilakukan. 

4) Karyawan: Orang yang turun langsung kelapangan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
 
3.1. Company Profile 

Company Profile adalah produk tulisan praktisi yang berisi gambaran 

umum perusahaan. Gambaran ini tidak sepenuhnya lengkap, detail dan mendalam. 

Perusahaan bisa memilih poin-poin apa saja yang ingin disampaikan secara terbuka 

kepada publiknya (Kriyantono, 2008). 

Menurut Agustrijanto (2001) Company profile atau profil perusahaan yaitu 

gambaran umum mengenai diri suatu perusahaan yang hendak melakukan 

serangkaian promosi terpadu melalui sebuah buku atau media lain. 

 
3.2. Fungsi Company Profile 

Adapaun menurut Kriyantono (2008) fungsi Company Profile yaitu 

sebagai berikut: 

1) Representasi perusahaan, Company Profile merupakan gambaran tentang 

perusahaan. bisa juga dianggap mewakili perusahaan sehingga publik tidak 

usah bersusah payah mencari informasi tentang perusahaan. Dapat juga 

digunakan sebagai alat membangun citra agar berbagai kelompok penekan 

dalam masyarakat mempunyai pemahaman yang benar tentang perusahaan. 

2) Bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya mutual 

understanding. Menghemat waktu transaksi, Pihak-pihak lain yang berkaitan 

dengan bisnis perusahaan tidak perlu menanyakan secara detail tentang 

perusahaan, produk, pasar, visi misi, posisi keuangan, Hal itu dapat dipelajari 

melalui Company Profile. 
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3.3. Isi Company Profile 

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

menurut Kriyantono (2008) isi company profile mencakup: 

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

asal muasal dan proses perkembangan. 

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. 

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 audiovisualnya. 

6) Visi, misi strategi perusahaan, termasuk komitmen perusahaan untuk meraih 

kemajuan, Ini menunjukan bahwa operasional perusahaan dilakukan tidak 

sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang matang dan berkeseimbangan. 

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

wilayah menunjukkan jalur distribusi yang merata. Pada akhirnya 

mencerminkan kebersamaan dan prestise perusahaan. 

8) Gambaran tentang SDM, certiakan orang-orang dibalik operasional 

perusahaan, siapa saja figur pengendali di jajaran manajemen termasuk tokoh 

berpengaruh di masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan. 
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9) Laporan perkembangan perusahaan (annual report), termasuk informasi 

keuangan perusahaan. 

10)  Deskripsi tentang produk-produk dan jasa utama yang ditawarkan program 

pengembangan dimasa mendatang. 

11) 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. 

 
3.4. Aplikasi 

Ada banyak pengertian mengenai aplikasi menurut beberapa ahli yaitu 

sebagai berikut: 

1) Menurut Henry (2004,12), “Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti perniagaan, 

pelayanan masyarakat, periklanan atau semua proses yang dilakukan manusia”. 

2) Menurut Janer (2004,12), “Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti system 

perniagaan, pelayanan masyarakat, periklanan atau semua proses yang 

dilakukan manusia”. 

3) Menurut Supriyanto (2005,2), Aplikasi adalah program yang memiliki 

aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan 

permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. 
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3.5. Website 

Secara umum, website (web) dipahami sebagai sekumpulan halaman yang 

terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, 

gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses dari 

seluruh dunia yang memiliki koneksi internet. Sejumlah definisi atau pengertian 

website menurut para ahli kami sebagai berikut: 

1) Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya 

saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpu6lan halaman 

yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan 

halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di 

bawah homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain 

dalam web (Gregorius, 2000). 

2) Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 

lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web 

page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari 

satu page ke page lain (hyper text), baik di antara page yang disimpan dalam 

server yang sama maupun server di seluruh dunia. Pages diakses dan dibaca 

melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila 

Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser lainnya (Hakim, 2004). 

3) Usability melibatkan pertanyaan “dapatkah user menemukan cara untuk 

menggunakan situs web tersebut dengan efektif (doing things right)” atau 

usability adalah sebagai suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi 

dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoprasikannya 

dengan mudah. 
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4) Content yang baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target audience 

web tersebut. Gaya penulisan bahasa yang dipergunakan harus sesuai dengan 

web dan target audience. Hindari kesalahan dalam penulisan, termasuk tata 

bahasa dan tanda baca, di tiap halaman, header dan judul 

5) Loading Time sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zona Research (april, 

1999) menyatakan bahwa 80% pengunjung akan menutup browser bila 

halaman web yang ia buka tidak tampil dalam 7-8 detik. Penelitian ini 

mengatakan bahwa 40% pengunjung akan kembali mengunjungi situs yang 

tampil lebih cepat. Sebuah situs web yang tampil lebih cepat kemungkinan 

besar akan kembali dikunjungi, apalgi dengan konten dan tampilan yang 

menarik. Waktu download memang tidak hanya dipengaruhi desain tetapi juga 

koneksi , server, dan lain-lain. Namun demikian desainer web harus 

memperhitungkan desain yang dibuatnya agar dapat tampil lebih cepat dengan 

menggunakan ukuran yang sekecil mungkin. 

6) Interactivity dasar dari Interaktivitas adalah hyperlinks (links) dan mekanisme 

feedback. Gunakan hyperlink untuk membawa pengunjung ke sumber berita, 

topic lebih lanjut, topic terkait atau lainya. Sedangkan untuk mekanisme 

feedback, contohnya seperti critiques, comments, questions. Keuntunganya 

user dapat memberitahu kritik/saran agar situs web kita bisa lebih baik. 

7) Compatibility situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat 

tampilanya, harus memberikan alternative bagi browser yang tidak dapat 

melihat situsnya. 
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8) Percancangan desain perancangan piranti lunak terbagi atas 4 tahapan penting, 

yaitu: Struktur data, arsitektur piranti lunak, detil prosedur, dan karakteristik 

user interface. 

9) Pengkodean (coding) pengkodean piranti lunak merupakan proses penulisan 

kedalam Bahasa pemrograman agar piranti lunak tersebut dapat digunakan oleh 

mesin. 

10) Pengujian (testing) proses ini akan menguji kode program yang telah dibuat 

dengan memfokuskan pada bagian dalam piranti lunak. Tujuannya untuk 

memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji dan memastikan juga bahwa 

input yang digunakan akan menghasilkan output yang sesuai. Pada tahap ini 

pengujian ini dibagi menjadi dua bagian, pengujian internal dan pengujian 

teksternal. 

11) Pemeliharaan (maintenance) proses ini dilakukan setelah piranti lunak telah 

digunakan oleh user. Suatu perubahan akan dilakukan jika terdapat kesalahan 

dan penyesuaian akan perubahan kebutuhan yang diinginkan user. 

 
3.6. Laravel 

Secara umum, Laravel adalah salah satu framework yang menggunakan 

Bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) yang biasanya digunakan 

untuk pengembangan aplikasi berbasis Website. Framework Laravel ini dibuat 

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

adalah framework open source yang bebas digunakan tanpa harus membeli. 

Framwork Laravel adalah salah satu framework yang sangat membantu para 

developer dalam membuat aplikasi karena memiliki banyak fitur modern yang bisa 

digunakan. 
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3.7. PHP 

Menurut (Arief, 2011), PHP adalah  Bahasa server side scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server side scripting maka sintak dan perintah-perintah PHP akan di 

eksekusi di server kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format 

HTML. 

Sedangkan menurut (Nugroho, 2006) “PHP atau  singkatan dari Personal 

Home Page merupakan bahasa skrip yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi 

bersifat server side”. PHP termasuk dalam open source product, sehingga source 

code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. 

 
3.8. MySQL 

Menurut (Arief, 2011) “MySQL adalah salah satu jenis database server 

yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya”. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih 

sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP. 

 
3.9. Analisa Sistem 

Analisa sistem menurut Jogiyanto Hartanto dalam bukunya yang berjudul 

Analisis dan Desain Sistem Informasi 2005 “sistem merupakan penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan 



14 
 

 
 

maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikan”. 

Langkah-langkah Analisa Sistem menurut (Jogiyanto, 2005) meliputi : 

1) Mengidentifikasi Masalah 

2) Memahami Kerja dari Sistem yang ada 

3) Menganalisa Sistem 

4) Membuat Laporan Hasil Analisis 

 
3.10. Flowchart 

Merupakan bagan yang secara grafis menampilkan rangkaian langkah 

detail (algoritma atau aliran logika) yang diperlukan untuk memecahkan masalah 

pemrograman. (Williams & Sawyer, 2007, p521-522) 

 
3.11. Symbol Flowchart 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan notasi-notasi berupa simbol 

beserta keterangan nama dan kegunaan masing-masing notasi itu. 

 
Tabel 4. 1 Notasi Flowchart 

Simbol Nama Fungsi 

 Process Simbol yang menyatakan 

suatu proses yang 

dilakukan komputer 

 Start/End Simbol yang menyatakan 

awal/akhir suatu program 
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 Decision Simbol yang 

menunjukkan kondisi 

tertentu yang akan 

menghasilkan 2 

kemungkinan yaitu “Ya” 

dan “Tidak” 

 Connector Simbol untuk keluar – 

masuk atau 

penyambungan proses 

dalam lembar kerja yang 

sama 

 Flowline Simbol yang digunakan 

untuk menggabungkan 

antara simbol yang satu 

dengan simbol yang lain. 

 Input/Output Simbol yang menyatakan 

proses input atau output 

tanpa tergantung 

peralatan 

 

3.12. Desain Sistem/Perancangan Sistem 

Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem adalah desain 

sistem. “Menurut John Burch dan Gary Grudnitski dalam bukunya (Jogiyanto, 

2005), bahwa Desain Sistem adalah berupa penggambaran, perencanaan dan 
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pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam 

satu kesatuan yang utuh dan berfungsi”. Tujuan dari desain sistem ini adalah 

memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan 

lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. 

 
3.13. Prinsip Layout 

Dalam membuat layout kita juga harus memahami prinsip-prinsip dasar 

antara lain: 

1) Urutan, menunjukkan pada aliran membaca. 

2) Penekanan, menunjukkan pada objek-objek penting dalam urutan pembacaan. 

3) Keseimbangan, menunjukkan pada pembagian berat ruang, termasuk 

pengeisian dalam ruang kosong. 

4) Kesatuan, menunjukkan pada usaha menciptakan kesatuan objek, termasuk 

ruang secara keseluruhan. 

 
3.14. Elemen Layout 

Di dalam desain adapun terdapat empat elemen layout yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tipografi adalah perpaduan antara seni dan teknik mengatur tulisan, agar 

maksud serta arti tulisan dapat tersampaikan dengan baik secara visual kepada 

pembaca. 

2) Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, 

lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan 

hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud. 
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3) Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat didalam suatu cahaya sempurna 

(berwarna putih). 

4) Bentuk adalah seluruh informasi geometris yang akan tidak berubah ketika 

parameter lokasi, skala, dan rotasi diubah. 

 
3.15. Tujuan Desain Web 

Untuk membuat situs web atau dokumen elektronik dan aplikasi yang 

berada pada web server dan menampilkan konten dan fitur antarmuka interaktif 

kepada pengguna akhir dalam dalam bentuk halaman  Web. Seperti unsur-unsur tek, 

gambar (gif, jpeg) untuk ditempatkan pada halaman menggunakan 

HTML/XHTML/tagHTML. Menampilkan media yang lebih kompleks (vektor 

gratis, animasi, video, suara) membutuhkan plug-in seperti Adobe Flash, 

QuickTime dan Java run-time. Secara umum, Laravel adalah salah satu framework 

yang menggunakan Bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) yang 

biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis Website. Framework 

Laravel ini dibuat pertama kali oleh Taylor Otwell yang dirilis pada tanggal 9 Juni 

2011. Laravel adalah framework open source yang bebas digunakan tanpa harus 

membeli. Framwork Laravel adalah salah satu framework yang sangat membantu 

para developer dalam membuat aplikasi karena memiliki banyak fitur modern yang 

bisa digunakan. 

 
3.16. Teori Warna 

Secara ilmiah pengertian warna merupakan gelombang elektromagnetik 

yang menuju ke mata kita dan kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai warna. 

Dengan kata lain arti warna adalah juga sesuatu yang berhubungan dengan emosi 
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manusia dan dapat menimbulkan pengaruh psikologis, Adams (2006) menjelaskan 

beberapa sifat dan kesan yang ditimbulkan dengan warna, yaitu sebagai berikut: 

1) Merah: hasrat, amarah, perhentian, perkelahian, cinta dan amarah. 

2) Kuning: kegembiraan, kecerdasan, peringatan, pengecut dan muda. 

3) Hijau: kesuburan, uang, kesehatan, kesuksesan, pertumbuhan. 

4) Putih: kesempurnaan, kesucian, pernikahan, bersih. 

5) Biru: pengetahuan, nyaman, tenang. 

6) Hitam: ketakutan, negatif, kematian, kejahatan. 

7) Ungu: mewah, kebijaksanaan, kerohanian. 

8) Jingga: kreativitas, kehidupan, unik, energi. 

9) Abu-Abu: netral, tidak berpihak, bimbang, ragu-ragu.  
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 
 
4.1. Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data telah direncanakan yaitu langkah yang 

dibutuhkan adalah melakukan pengenalan terhadap perusahaan dengan melakukan 

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

tahan studi literatur. Berikut adalah 2 tahapan yang dipakai dalam pengumpulan 

data pada CV. METRIKA TEKHNIK. 

 
4.1.1. Wawancara 

Tahap wawancara diperlukan sebagai proses dalam pengumpulan data 

tentang informasi perusahaan dan permasalahan yang dihadapi diperusahaan. Data 

yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan digunakan untuk menyelesaikan 

perancangan website company profile yang akan dibangun. Proses wawancara 

dilakukan pada Direktur CV. METRIKA TEKHNIK yaitu Bapak Hari Purnomo. 

Pada hasil wawancara didapatkan bahwa CV. METRIKA TEKHNIK ingin 

meningkatkan lagi lingkup segmen pasar dalam mempromosikan bisnis tetapi 

terdapat permasalahan belum mempunya alat untuk mencapai pasar luar negeri 

yaitu berupa website company profile. 

 
4.1.2. Observasi 

Tahap observasi diperlukan untuk mengamati proses bisnis yang 

berlangsung dan cara untuk mengenal perusahaan secara luas. Observasi ini 
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dilakukan dengan mengamati dan melihat secara langsung pada CV. METRIKA 

TEKHNIK. 

 
4.2. Analisis Sistem yang Telah Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan dilakukan oleh beberapa pelaku, yaitu Admin 

untuk menginput hasil pekerjaan yang telah di selesaikan berupa file dalam bentuk 

foto yang kemudian di tampilkan ke dalam website perusahaan. Berdasarkan proses 

sistem yang sudah ada dan sedang berjalan saat ini, maka dapat dibuatkan sistem 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. 1 Diagram proses user ingin menghubungi perusahaan. 
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4.3. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional ialah kebutuhan yang diperlukan dalam sistem yang 

bersis proses-proses kebutuhan yang ada hingga hasil akhir dari proses yang akan 

diperoleh. Berikut ialah hasil kebutuhan fungsional: 

 
Tabel 4. 2 Fungsi Kontak Perusahaan 

Nama Fungsi Fungsi Kontak Perusahaan 

Prioritas High 

Pengguna User 

Deskripsi Fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke 

dalam halaman form kontak perusahaan 

Kondisi Awal Pengguna mengakses halaman form kontak perusahaan 

Alur Normal Pengguna Sistem 

 Pengguna mengakses 

halaman form kontak pada 

website 

Sistem merespon dengan 

menampilkan halaman form 

kontak 

 Pengguna menginput data 

yang dibutuhkan kemudian 

menekan tombol kirim 

Sistem merespon dengan 

memvalidasi email dan data 

yang telah diisi kemudian 

mengarahkan pengguna ke 

dalam halaman email 

perusahaan 

Kondisi Akhir Pengguna dapat masuk ke dalam halaman email 
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Pengecualian Muncul pesan/pop up yang data yang dimasukkan kosong 

belum diisi 

 

4.4. Identifikasi Kebutuhan Non Fungsional 

Dalam pembangunan website company profile diperlukan kebutuhan non 

fungsional sebagai berikut: 

1) Availability aplikasi ini dapat beroperasi secara terus menerus selama 7 hari 

perminggu, 24 jam per hari tanpa berhenti, karena aplikasi ini bersifat web-

based dan akan diakses oleh pengguna dari berbagai tempat pada waktu yang 

berbeda-beda. 

2) Reliability aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan kehandalan dengan 

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

kehandalan setinggi mungkin diharapkan aplikasi ini dapat digunakan dengan 

baik pada saat dibutuhkan. Kehandalan yang dimiliki oleh aplikasi ini juga 

akan sangat bergantung pada beberapa hal eksternal, seperti kehandalan 

jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk akses internet, keandalan 

sistem daya listrik yang digunakan, dll. 

3) Ergonomy aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan desain tampilan yang 

nyaman, menarik dan mudah dimengerti sehingga pengguna nyaman saat 

menggunakan aplikasi 

4) Portability website ini dapat diakses di semua browser seperti Microsoft Edge, 

Google Chrome, Mozilla FireFox, dll sehingga pengguna dapat mudah dalam 

mengakses aplikasi. 
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5) Response Time website ini memiliki response time tepat waktu mampu 

menampilkan informasi dalam 1 detik. 

 
4.5. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Tahapan ini merupakan tahap yang dilakukan penulis untuk merancang 

sistem yang diusulkan guna membuat sistem yang baru, agar masalah-masalah yang 

terdapat pada sistem yang lama dapat teratasi. Dari hasil analisis sistem yang 

berjalan, maka dirancang suatu sistem untuk memudahkan perusahaan melakukan 

backup file berupa foto ke dalam website, sistem ini dilengkapi database yang 

berfungsi sebagai media penyimpanan data-data. 

 
4.6. Perancangan Kebutuhan Sistem 

Adapun perancangan sistem yang akan dibuat untuk CV. METRIKA 

TEKHNIK sebagai berikut: 

A. Use Case Diagram 

Berikut adalah Use Case Diagram merupakan sistem yang akan diusulkan 

di CV. METRIKA TEKHNIK sebagai berikut: 

1) Use Case Diagram Kontak Perusahaan 

Aktivitas ini dilakukan oleh User untuk menghubungi perusahaan melalui form 

kontak perusahaan yang akan langsung terhubung melalui email. 
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Gambar 4.2 Use Case Diagram Aplikasi Company Profile 

2) Activity Diagram 

Berikut adalah Activity Diagram sistem yang akan diusulkan di CV. 

METRIKA TEKHNIK sebagai berikut: 

1) Activity Diagram Kontak Perusahaan 

Aktivitas ini dilakukan oleh User untuk menghubungi perusahaan melalui 

email. Gambar 4.3 di bawah ini adalah Activity Diagram Kontak Perusahaan yang 

diusulkan: 
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Gambar 4.2 Activity Diagram Kontak Perusahaan 

 
Pada gambar 4.3 diatas terdapat aktivitas user mengisi Halaman kontak 

dan memasukkan data yang diperlukan  dan email. Sistem akan memvalidasi field 

yang dimasukkan. Jika field telah terisi dan tidak kosong, user dapat mengirim 

pesan melalui email ke perusahaan. 

 
4.7. Perancangan Desain Sistem 

A) Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan sebuah class yang digunakan untuk 

menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem. 

Betikut Sequence Diagram untuk CV. METRIKA TEKHNIK: 
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Gambar 4.12 Sequence Diagram kontak perusahaan 

B) Class Diagram 

Class Diagram merupakan sebuah class yang menggambarkan struktur 

dan penjelasan objek, class, paket serta hubungan satu sama lain. Adapun class 

diagram yang diusulkan pada gambar 4.11 sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 Class Diagram Aplikasi Company Profile. 

C) Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model (CDM) Aplikasi Company Profile CV. 

METRIKA TEKHNIK Berbasis Website  yang diusulkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.13 Conceptual Data Model Aplikasi Company Profile. 

Gambar di atas merupakan Conceptual Data Model (CDM) dari Aplikasi 

Company Profile CV. METRIKA TEKHNIK yang terdiri atas 5 tabel yang saling 

terhubung satu dengan lainnya. 5 tabel tersebut yaitu user,lokasi, portofolio, 

galeri,kontak. Masing-masing tabel yang ada memiliki Primary Key (PK) sendiri.  

 
D) Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM) merupakan rancangan database tahap akhir 

yang akan diterapkan pada aplikasi. Pada PDM, primary key (PK) yang terhubung 

dengan tabel lainnya akan berubah menjadi menjadi foreign key (FK) yang 

berfungsi sebagai penghubung dengan tabel lainnya. Physical Data Model (PDM) 

yang diusulkan Aplikasi Company Profile CV. METRIKA TEKHNIK ditunjukkan 

pada gambar berikut: 
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Gambar 4.14 Physical Data Model Aplikasi Company Profile. 

E) Struktur Tabel 

Struktur tabel untuk Aplikasi Company Profile CV. METRIKA 

TEKHNIK sebagai berikut: 

 
1) Tabel Kontak 

Nama Tabel : Kontak 

Primary Key : Kontakid 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data Kontak 
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Tabel 4. 3 Kontak 
 

Name Data Type 

Kontakid (PK) Integer 

Kontaknama Variable Character (50) 

Kontakemail Variable Character (50) 

Kontaknomor Variable Character (12) 

Kontakpesan Variable Character (100) 

 
 
2) Tabel Lokasi 

Nama Tabel : Lokasi 

Primary Key : Lokasiid 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data Lokasi 

 
Tabel 4. 4 Lokasi 

 
Name Data Type 

Lokasikid (PK) Integer 

Lokasialamat Variable Character (50) 

Lokasiwaktu Variable Character (10) 

 

3) Tabel Portofolio 

Nama Tabel : Portofolio 

Primary Key : Portofolioid 
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Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data Portofolio 

 
Tabel 4. 5 Portofolio 

 
Name Data Type 

Portofolioid (PK) Integer 

Portofoliogambar Variable Character (image) 

Portofoliojudul Variable Character (50) 

Portofolioketerangan Variable Character (12) 

Portofoliokategori Variable Character (2) 

 

4) Tabel Galeri 

Nama Tabel : Galeri 

Primary Key : Galeriid 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data Galeri 

 
Tabel 4. 6 Galeri 

 
Name Data Type 

Galeriid (PK) Integer 

Galerijudul Variable Character (50) 
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Galerigambar Variable Character (image) 

Galeriketerangan Variable Character (50) 

Galerikategori Variable Character (2) 

 

4.8 Desain Antarmuka Pengguna 

A) Halaman Dashboard 

 

Gambar 4.4 Desain halaman dashboard 

Pada halaman dashboard terdapat menu pada bagian atas header yaitu 

layanan, portofolio, tentang, lokasi, kontak, galeri nama perusahaan pada bagian 

tengah dan terdapat button atau tombol kenali kami yang akan langsung di direct 

menuju halaman selanjutnya. 
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B) Halaman Layanan 

 

Gambar 4.5 Desain halaman layanan 

Pada halaman layanan ini menjelaskan tentang layanan yang terdapat pada 

perusahaan CV. METRIKA TEKHNIK berupa supplier, bisnis, kontraktor. 
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C) Halaman Portofolio perusahaan 

 

 

 

Gambar 4.6 Desain halaman portofolio perusahaan 

Pada halaman portofolio menjelaskan tentang hasil pekerjaan yang telah di 

selesaikan oleh pihak perusahaan berupa foto untuk ditampilkan pada halaman 

depan perusahaan agar mempermudah pengguna atau pihak luar yang ingin 

mengajak untuk bekerja sama. 

 
D) Halaman Tentang perusahaan 

Pada halaman tentang ini menjelaskan perjalanan dan sejak kapan 

berdirinya CV. METRIKA TEKHNIK ini hingga sampai sekarang sehingga 

perusahaan luar yang ingin menjalin kerjasama agar lebih mengetahui sejarah dari 

CV. METRIKA TEKHNIK. 
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Gambar 4.7 Desain Halaman tentang perusahaan 

 
E) Halaman Lokasi perusahaan 

 

 

 

Gambar 4.8 Desain halaman lokasi perusahaan 

Pada halaman lokasi ini memberikan deskrpsi lokasi perusahaan CV. 

METRIKA TEKHNIK berada dimana dengan jelas sesuai arahan google maps. 
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F) Halaman Kontak perusahaan 

 

 

 

Gambar 4.9 Desain halaman kontak perusahaan 

Pada halaman kontak kami ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

pihak luar atau klien dengan perusahaan ketika ingin bekerja sama didalam bidang 

supplier dan kontraktor melalui email. 
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G) Halaman Galeri perusahaan 

 

 

 

Gambar 4.10 Desain halaman galeri perusahaan 

Pada halaman galeri, halaman galeri tidak jauh berbeda dengan portofolio 

menunjukkan hasil pekerjaan yang telah di selesaikan, namun yang membedakan 

ialah penempatan halaman yang dimana portofolio pada halaman depan dan hanya 

beberapa foto saja yang ditampilkan sedangan galeri memuat semua foto kegiatan 

perusahaan. 
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4.9 Implementasi Sistem 

A) Halaman Dashboard 

 

 

 

Gambar 4.21 Halaman dashboard 

Pada halaman dashboard terdapat menu pada bagian atas header yaitu 

layanan, portofolio, tentang, lokasi, kontak, galeri nama perusahaan pada bagian 

tengah dan terdapat button atau tombol kenali kami yang akan langsung di direct 

menuju halaman selanjutnya. 
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B) Halaman Layanan 

 

 

Gambar 4.22 Halaman layanan 

Pada halaman layanan ini menjelaskan tentang layanan yang terdapat pada 

perusahaan CV. METRIKA TEKHNIK berupa supplier, bisnis, kontraktor. 
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C) Halaman Portofolio Perusahan 

 

 

 

Gambar 4.23 Halaman portofolio perusahaan 

Pada halaman portofolio menjelaskan tentang hasil pekerjaan yang telah 

di selesaikan oleh pihak perusahaan berupa foto untuk ditampilkan pada halaman 

depan perusahaan agar mempermudah pengguna atau pihak luar yang ingin 

mengajak untuk bekerja sama. 
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D) Halaman Tentang perusahaan 

 

 

Gambar 4.24 Halaman tentang perusahaan 

Pada halaman tentang ini menjelaskan perjalanan dan sejak kapan 

berdirinya CV. METRIKA TEKHNIK ini hingga sampai sekarang sehingga 

perusahaan luar yang ingin menjalin kerjasama agar lebih mengetahui sejarah dari 

CV. METRIKA TEKHNIK. 
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E) Halaman Lokasi perusahaan 

 

 

Gambar 4.25 Halaman lokasi perusahaan 

Pada halaman lokasi ini memberikan deskrpsi lokasi perusahaan CV. 

METRIKA TEKHNIK berada dimana dengan jelas sesuai arahan google maps. 

 
F) Halaman Kontak perusahaan 

 

 

Gambar 4.26 Halaman kontak perusahaan 
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Pada halaman kontak kami ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

pihak luar atau klien dengan perusahaan ketika ingin bekerja sama didalam bidang 

supplier dan kontraktor melalui email. 

 
G) Halaman Galeri perusahaan 

 

 

 

Gambar 4.27 Halaman galeri perusahaan 

Pada halaman galeri, halaman galeri tidak jauh berbeda dengan portofolio 

menunjukkan hasil pekerjaan yang telah di selesaikan, namun yang membedakan 

ialah penempatan halaman yang dimana portofolio pada halaman depan dan hanya 

beberapa foto saja yang ditampilkan sedangan galeri memuat semua foto kegiatan 

perusahaan. 

 
4.10 Hasil Uji Coba Website Kepada Pengguna 

Usability testing ini dilakukan secara in-house. Artinya, subjek dan 

developer harus berada dilokasi yang sama atau bertemu secara langsung, Berikut 

adalah tiga parameter terkait usability testing: 
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1) Efektifitas: Kemudahan pengguna dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

2) Efisiensi: Waktu yang diperlukan pengguna untuk mencapai tujuan tersebut. 

3) Kepuasan: Tingkat kepuasan yang didapatkan pengguna selama proses untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Berikut Indikator penilaian dari pengguna atau user: 

1) √√√√√ : Sangat Puas (SP) 

2) √√√√ : Puas (P) 

3) √√√ : Cukup Baik (CB) 

4) √√  : Baik (B) 

5) √  : Kurang (K) 

No User Efektifitas Efisiensi Kepuasan 

1 Pegawai 1 √√√√ √√√√√ √√√√√ 

2 Pegawai 2 √√√ √√√√ √√√√√ 

3 Pegawai 3 √√√ √√√ √√√ 

4 Pegawai 4 √√√√√ √√√√√ √√√√ 

5 Pegawai 5 √√√√√ √√√ √√√√ 

 

Berdasarkan penilaian dari pengguna tentang aplikasi website yang 

sudahjadi rata-rata para pengguna yang berasal dari pegawai perusahaan telah 

mencoba dan melihat isi dari aplikasi yang sudah diimplementasikan menjadi 

website rata-rata para user/pengguna ini sudah mengerti cara mengoperasikan 

website berupa Company Profile, dan dari penilaian para pengguna mengatakan 

website yang sudah cukup responsive namun masih bisa ditingkatkan lagi dari segi 

speed dan tampilan website. 
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Untuk penilaian menggunakan skala likert didapatkan hasil sebesar 81,4% 

(Kepuasan) dari 100% penilaian, yang berarti rata-rata pegawai/pengguna ini 

merasakan kepuasan didalam menggunakan aplikasi company profile berbasis 

website yang sudah diimplementasikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Pada Rancang Bangun Aplikasi Company Profile Berbasis Website pada 

CV. METRIKA TEKHNIK Sidoarjo dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi ini membantu memudahkan mengarsipkan foto ke dalam Portofolio 

hasil pekerjaan menggunakan website sehingga dapat mempermudah 

pengguna. 

2. Aplikasi ini membantu perusahaan dalam pengelolaan data dan mengarsipkan 

laporan-laporan seperti foto yang penting, seperti laporan hasil pekerjaan yang 

telah di selesaikan oleh perusahaan. 

3. Untuk penilaian menggunakan skala likert didapatkan hasil sebesar 81,4% 

(Kepuasan) dari 100% penilaian, yang berarti rata-rata pegawai/pengguna ini 

merasakan kepuasan didalam menggunakan aplikasi company profile berbasis 

website yang sudah diimplementasikan. 

 
5.2 Saran 

Dalam menyelesaikan kerja praktik (KP), beberapa gagasan muncul 

sebagai suatu saran yang dapat menjadikan Aplikasi Company Profile CV. 

METRIKA TEKHNIK Berbasis Website. 

Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, maka dapat dikembangkan lagi 

menjadi website yang memiliki beberapa fitur / menu yang bermanfaat bagi user 

seperti informasi, melakukan download gambar perusahaan agar mempermudah 
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pengguna dalam melakukan aktivitas didalam website dan lain-lain. Agar website 

menjadi lebih baik diantaranya adalah sebagai berikut: Pembuatan website 

sebaiknya menggunakan framework agar struktur coding dan input/output data 

menjadi lebih baik. 
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