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ABSTRAK 

 

 

RUMAH MEDIA didirikan pada tahun 2004 dan merupakan kumpulan 

pemuda yang berkreativitas dalam multimedia interaktif, yang kemudian 

mengkristal menjadi ide untuk mengembangkan Teknologi Informasi di Denpasar, 

Bali, dimana setiap detik kristal ide tersebut tumbuh, mengalir dan bertabrakan di 

setiap situasi. RUMAH MEDIA menyediakan solusi bisnis mulai dari desain, 

pengembangan situs web, pengembangan perangkat lunak dan juga pengembangan 

aplikasi. Rumah media memiliki beberapa start up salah satunya adalah 

sejarahbali.com. Sejarahbali.com adalah sebuah website yang bertujuan untuk 

menampung berbagai arsip sejarah yang ada dibali. Sejarahbali bertujuan untuk 

memberikan informasi dan sebgai media pembelajaran. Dikarenakan sejarahbali 

sudah dibuat sejak tahun 2017 dan memiliki konten yang jarang diupdate, rumah 

media berinisiatif untuk menghidupkan Kembali website dan melakukan 

pembaharuan terhadap tampilan website sejarahbali. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, hasil dari kerja praktik 

adalah pengembangan serta redesign tampilan dari website sejarahbali dan 

implementasi codeigniter pada website. Sehingga dengan pengembangan tersebut 

dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan kualitas dari website sejarahbali 

sebelumnya. 

 
 

Kata Kunci: website, redesign, pembaharuan, sejarahbali, rumah media 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada era globalisasi ini perubahan-perubahan mendasar di lingkungan 

global, regional, maupun nasional bergerak begitu cepat. Saat ini informasi 

memegang peranan penting dalam dunia teknologi yang sekarang terus 

berkembang. Perkembangan teknologi tersebut mencakup berbagai bidang ke- 

hidupan termasuk dunia penjualan dan sebagainya. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk 

juga sektor industri. Pada saat ini dalam kehidupan bermasyarakat sendiri masih 

sedikit kesadaran untuk menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menunjang 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah. 

Dalam buku yang ditulis oleh Diani Ayu Pratiwi(2021:34), menurut J. 

Bank sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu, yang bertujuan 

untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Dikarenakan pentingnya sejarah sebagai sebuah gambaran masa lampau maka 

dibutuhkan sebuah wadah untuk menampung berbagai ke-jadian sejarah baik dalam 

bentuk arsip atau pun video agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana asal-usul 

atau kejadian di masa lalu. Oleh karena itu CV. Rumah Media berinisiatif untuk 

membuat sebuah start up Sejarahbali.com. Website Sejarahbali.com dibuat sebagai 

tempat untuk menampung berbagai arsip sejarah daerah bali baik dalam bentuk 

artikel dan dalam bentuk video. Untuk melakukan publikasi konten sejarah pada 

website, admin dari pihak Rumah Media menggunakan website backoffice dari 
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website sejarahbali, admin dapat melakukan pengolaha berbagai konten pada 

 

website sejarahbali.com. 

 

Website sejarahbali.com sempat berhenti beroprasi selama satu tahun, hal 

ini dapat dilihat dari artikel sejarah yang terakhir diperbaharui pada bulan agustus 

tahun 2020. Dikarenakan pihak Rumah Media ingin mengoprasikan website 

sejarahbali kembali maka dari pihak rumah media berinisiatif untuk melakukan 

redesign tampilan beserta update pada engine dari website sejarahbali.com. Hal 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat pembaca dan melakukan perbaikan 

pada fungsi yang masih belum berjalan dengan baik pada engine website yang lama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan perma- 

salahan yaitu bagaimana mengembangkan platform website arsip sejarah daerah 

Bali. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada pengembangan website sejarah daerah bali yuitu : 

 

a. Website tidak memiliki fungsi login untuk pembaca. 

 

b. Website menampilkan arsip sejarah dalam bentuk artikel. 

 

c. Konten sejarah diisi oleh pihak CV.Rumah Media. 

 

d. Website menampilkan arsip sejarah dalam bentuk video. 

 

e. Desain website baru berdasarkan yang ditugaskan oleh bagian software 

development CV. Rumah Media 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Menghasilkan pembaharuan pada platform website arsip sejarah Bali 

“SejarahBali.com”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dengan dibangunnya aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 

 

a. Meningkatkan minat pembaca pada website sejarahbali.com 

 

b. Memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang sejarah 

 

c. Memberikan informasi terkini tentang sejarah bali. 

 

d. Mempercepat akses pada website sejarah bali 



 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 
 

 

 

Gambar 2.1. CV Rumah Media 

 
 

CV Rumah media meupakan perusahaan yang menyediakan solusi bisnis 

mulai dari desain, pengembangan situs web, pengembangan perangkat lunak dan 

juga pengembangan aplikasi. 

 

2.2 Identitas Instansi 

 
Nama Instansi : CV Rumah Media 

 

Alamat : Jalan Gunung Sanghyang, Kesambi Baru No. A-12 Kerobokan, 

Kuta Utara, Badung, Bali. 

No. Telepon : +62 361 426623 

 

No. Fax : +62 361 426623 

 

Website : www.rumahmedia.com 
 

Email : info@rumahmedia.com 
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2.3 Visi dan Misi Instansi 

 

Visi dari Rumah Media yaitu menjadi perusahaan Teknologi Informasi 

terkemuka di Bali pada umumnya dan Denpasar khususnya. Misi Rumah Media, 

menjadi perusahaan Teknologi Informasi terdepan dalam mengembangkan kualitas 

layanan, kreativitas, peningkatan kualitas layanan, cepat, akurat dan tepat dalam 

aspek teknologi informasi. 

 
2.4 Deskripsi Tugas Umum 

 

Adapun tugas dan fungsi dalam CV Rumah Media akan diuraikan dalam 

penjelasan di bawah ini : 

1. Chief Executive Officer 

 

CEO pada CV Rumah Media bertugas sebagai seorang komunikator, 

pengambil keputusan, pemimpin, pengelola (manajer), dan eksekutor. 

2. Marketing 

 

Marketing bertanggung-jawab terhadap manajemen bagian pemasaran, 

perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana. Tugasnya melakukan 

perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan 

sumber daya perusahaan. 

3. System Analyst 

 

System Analyst merupakan penghubung antara vendor dan profesional 

teknologi informasi. System Analyst bertanggung jawab untuk pertimbangan 

desain, dan implementasi timeline yang telah ditetapkan 

4. Project Manager 

 

Project Manager pada CV Rumah Media mempunyai tanggung jawab dan 

tugas terfokus pada hal-hal yg teknis sifatnya. Bagaimana layaknya seorang 
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Project Manager harus mempunyai kemampuan membuat tim tetap solid, 

mampu memonitor dan mengontrol budget. 



 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Web 

 

Menurut Yuhefizar(2008:2) World Wide Web (WWW) adalah suatu 

metode untuk menampilkan sumber informasi di internet berupa teks, gambar, 

suara dan video yang interaktf. Web berfungsi untuk menghungkan (link) antara 

satu file dengan file yang lainnya yang diakses melaui browser dengan syarat harus 

terhubung dengan internet. 

A. Website Statis 

 

Merupakan website yang mempunyai halaman tidak berubah. Untuk melakukan 

sebuah perubahan pada suatu halaman hanya bisa dilakukan secara manual 

yaitu dengan cara mengedit kode-kode yang menjadi struktur dari website itu 

sendiri 

B. Website Interaktif 

 

Web interaktif adalah pengembangan dari website dinamis. Proses 

pengembangan didalam website interaktif terjadi komunikasi dua arah antara 

pengunjung dan pemilik website. 

 

 
 

3.2 Framework 

 

Menurut Wardana(2010:3) Framework adalah kumpulan intruksi-intruksi 

yang dikumpulkan dalam class dan function dengan fungsi masing - masing untuk 

memudahkan developer dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax 
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program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu. Framework 

terdiri dari : 

A. Model 

 

Model mencakup semua proses yang terkait dengan pemanggilan struktur data 

baik berupa pemanggilan fungsi, input processing atau mencetak output ke 

dalam browser. 

B. View 

 

View mencakup semua proses yang terkait layout output. Bisa dibilang untuk 

menaruh template interface website atau aplikasi. 

C. Controller 

 

Controller mencakup semua proses yang terkait dengan pemanggilan database 

dan kapsulisasi proses-proses utama. 

 
3.3 Codeigniter 

 

Menurut Putratama(2018:109) Codeigniter adalah sebuah framework php 

yang bersifat open source dan menggunakan metode MVC (Model, View, 

Controller). Framework PHP dapat membantu membuat developer dalam 

pengembangan aplikasi web berbasis PHP dibanding jika menulis semua kode 

program dari awal. Codeigniter didasarkan pada pola pengembangan Model-View- 

Controller (MVC). Menurut Daqiqil Id (2011) “Dengan implementasi Twitter 

Bootstrap pada framework Codeignier akan mempermudah dan mempercepat 

pembuatan maupun pengembangan website dinamis tanpa harus kesulitan membuat 

desain”. Adapun bagian dari MVC yaitu : 
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A. Model 

 

Berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mengelola database, seperti 

add, edit, delete. 

B. View 

 

Untuk mengatur tampilan halaman website. bagian inilah yang bertugas untuk 

mempresentasikan data kepada user. View berbentuk struktur HTML yang 

berisikan variabel data yang dikirimkan oleh Controller. 

C. Controller 

 

Merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View. 

Controller berisi fungsi-fungsi untuk memproses suatu data. Codeigniter 

memungkinkan untuk memasukkan script yang di buat sendiri, atau bahkan 

mengembangkan library inti untuk system. 



 

BAB IV 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

 
 

Pada bab ini menjelaskan tentang kerja praktik yang dilakukan oleh 

penulis di CV Rumah Media dalam waktu satu bulan. Tugas yang diberikan 

penyelia meredesign website yang dimiliki oleh CV Rumah Media. 

 

4.1 Analisis Sistem 

 

Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan untuk website, analisis 

sistem dilakukan dengan teknik pengambilan data wawancara dan observasi. 

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung kepada bagian yang terlibat 

yaitu bagian web development mengenai design website untuk memperoleh data 

secara menyeluruh demi tercukupinya kebutuhan sistem. Begitu pula observasi, 

kegiatan mengamati langsung berupaya untuk mengidentifikasi proses apa saja 

yang terlibat dalam aktivitas tersebut. 

1. Wawancara 

 

Dalam teknik pengumpulan data, pendekatan dilakukan melalui 

wawancara dengan bagian Software development untuk mendapatkan informasi 

yang mendukung dalam pembaharuan website sejarahbali.com. Dalam proses 

wawancara ini didapatkan data pendukung dari pihak terkait berupa penugasan 

bagain-bagian yang harus diperbaharui pada website sejarahbali.com. 

2. Observasi 

 

Tahap observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati dan 

menganalisis tampilan lama dari website sejarahbali.com. Tahap observasi 
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dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembaharuan website 

 

sejarahbali.com. 

 
 

Tabel 4.1. Tabel Penugasan Pengembangan Website 

 

No Penugasan Deskripsi 

1 Update konten pada header Melakukan redesign terhadap 

header pada website sejarah 

bali, mengubah ukuran 

banner, background header 

2 Update carausel Mengimplementasikan desain 

 

carausel baru pada website 

 

sejarah bali 

3 Update tampilan   pada   konten 

 

artikel sejarah 

Merapikan tampilan artikel 

 

dan dapat menampilkan iklan 

4 Update tampilan pada halaman 

video sejarah dalam website 

sejarahbali.com 

Merapikan tampilan tata letak 

video dan tampil iklan pada 

halaman 

 

 
4.2 Desain Tampilan Awal Website 

 

Pada desain awal tampilan ini menjelaskan tentang bagaimana desain awal 

dari website sejarahbali.com atau tampilan sebelum adanya redesign. Berikut 

penjelasan dan gambar desain awal sejarahbali.com. 
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Gambar 4.1. Design Awal Website Sejarahbali 

 
 

Gambar 4.1 merupakan tampilan halaman depan atau beranda dari 

 

website sejarahbali.com yang lama. 
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4.2.1 Desain Awal Halaman Depan 

 

Desain awal website sejarahbali.com yang dibuat oleh CV. Rumah Media 

sebagai berikut 

 

Gambar 4.2. Tampilan list konten sejarahbali.com 

 
 

Gambar 4.2 merupakan tampilan konten berupa list pada halaman depan 

pada website sejarahbali.com. Pada list terdapat judul artikel, kategori, tanggal 

puublikasi serta gambar artikel sejarah terkait. 
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4.2.2 Desain Awal Sejarah Terkini 
 

 
 

 

Gambar 4.3. Tampilan sejarah terkini pada sejarahbali.com 

 
 

Gambar 4.3 merupakan tampilan artikel sejarah tekini pada halaman depan 

website sejarahbali.com. Pada tampilan tersebut terdapat artikel-artikel terkini atau 

artikel terbaru. 

 
4.3 Hasil Pekerjaan 

 

Dalam mengimplementasikan desain pada website terjadi perubahan dan 

tambahan dari desain awal web. Perubahan terjadi karena permintaan dari pihak 

Rumah Media dan juga karena ada kekurang atau kesalahan dari desain awal 

website. Penulis dalam mengerjakan selain melihat desain awal website juga 

melihat di tabel detail pekerjaan pada setiap modul atau halaman yang telah dibuat 

oleh tim pada CV. Rumah Media. Berikut hasil dari redesign website sejarah bali 

yang dikerjakan penulis dan penjelasan mengenai hasil tersebut. 
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4.3.1 Halaman Depan 
 

 

 
Gambar 4.3 Tampilan halaman depan 

 
Gambar 4.3 merupakan tampilan baru halaman depan pada website sejarah 

bali. Dalam halaman depan terdapat carausel baru dan konten video yang lebih 

tertata rapi dibandingkan tampilan sebelumnya. Dalam halaman depan sendiri 

terdapat bagian header, menu navigasi yang berisi beranda, asal usul, biografi, 

ceritaa, ekspedisi, histeria, kultur, klasik dan video. 
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4.3.2 Tampilan Berita Sejarah Terkini 
 

 

Gambar 4.4 Tampilan baru list konten sejarah terkini 

 
 

Gambar 4.4 merupakan tampilan baru list konten sejarah pada website 

sejarah bali. Dalam baru tersebut terdapat list yang sudah tertata rapi dan gambar 

yang sudah tampil serta sudah menggunakan tema hitam sesuai dengan permintaan 

Rumah Media. 
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4.3.3 Tampilan konten sejarah 
 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan konten sejarahbali 

 
 

Gambar 4.5 merupakan tampilan baru konten atau isi pada website sejarah 

bali. Dalam tampilann baru tersebut terdapat judul artikel sejarah, gambar serta 

deskripsi serta artikel sejarah pada website sejarahbali. 
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4.3.4 Tampilan konten video sejarah 
 

 

 
Gambar 4.6 Tampilan konten video sejarah pada web 

 
 

Gambar 4.6 merupakan tampilan baru konten video pada website sejarah 

bali. Dalam tampilann baru tersebut terdapat judul video sejarah, video sejarah dari 

youtube beserta deskripsi sejarah pada website sejarahbali. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan Pengembangan website 

sejarahbali.com pada CV Rumah Media, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam pengembangan subuah website terjadi perubahan pada desain sistem 

awal dan hasil. 

2. Pembuatan beberapa fitur pada website sejarah bali sedikit memakan waktu 

karena framework Codeignier yang tidak mendukung beberapa fitur tersebut. 

3. Website dapat menampilkan informasi tentang sejarah bali terkini pada halaman 

utama. 

5.1 Saran 

 

Saran yang dapat diberikan untuk website sejarahbali.com pada CV 

Rumah Media yaitu: 

1. Menggunakan framework Laravel agar memiliki firur lebih dari codeigniter 

 

2. Melakukan integrasi dengan website lain yang dikelola oleh CV Rumah Media 
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