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ABSTRAK

PT. Almaguna Cargo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang
jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Telah ada 10.000 lebih pelanggan dari
berbagai latar belakang bisnis yang telah menggunakan jasa PT. Almaguna Cargo.
Berdiri pada tahun 2011 dan hingga saat ini masih berjalan dalam memenuhi
komitmennya untuk melayani pelanggan dengan standar mutu tinggi, untuk
mencapai tujuan bersama dan mendatangkan manfaat dimasa depan. Branding atau
promosi merupakan salah satu bentuk implementasi dari manajemen pemasaran
untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang telah diterapkan oleh semua
perusahaan. Sejak berdirinya PT. Alamguna Cargo perusahaan ini belum memiliki
media promosi dan media informasi seperti perusahaan lainnya dan masih belum
memaksimalkan teknologi informasi secara maksimal. Hal ini mengakibatkan
prores bisnis PT. Almaguna Cargo tidak maksimal dan mengalami keterbatasan
dalam melakukan branding atau promosi kepada calon pelanggan atau masyarakat
umum, sehingga hal ini dapat berdampak terdahadap keberlangsungan bisnis
perusahaan. Terkait permasalahan dan media promosi atau branding yang masih
terkendala dan terbatas, maka PT. Alamaguna Cargo membutuhkan sistem
informasi company profile berbasis website sebagai media branding dan mengelola
informasi promosi PT. Almaguna Cargo.
Kata Kunci: Aplikasi Company Profile, Website, Company Profile.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
PT. Almaguna Cargo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang

jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Telah ada 10.000 lebih pelanggan dari
berbagai latar belakang bisnis yang telah menggunakan jasa PT. Almaguna Cargo,
mulai dari perusahaan, UMKM, retail maupun personal bisnis yang telah
menggunakan jasa pengiriman barang di PT. Almaguna Cargo. Berdiri pada tahun
2011 dan hingga saat ini masih berjalan dalam memenuhi komitmennya untuk
melayani pelanggan dengan standar mutu tinggi, untuk mencapai tujuan bersama
dan mendatangkan manfaat dimasa depan.
SAR-IT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang TI, jaringan
komputer dan digital marketing. Fokus SAR-IT dalam bidang TI adalah pembuatan
aplikasi berbasis website. Pada kerja praktik ini penulis berfokus dalam melayani
salah satu konsumen yang meminta bantuan dalam pembuatan aplikasi company
profile berbasis website.
Branding atau promosi merupakan salah satu bentuk implementasi dari
manajemen pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang telah
diterapkan oleh semua perusahaan. Branding dilakukan dengan memberikan
informasi dan penjelasan yang dapat meyakinkan konsumen tentang produk atau
jasa yang disediakan perusahaan
Branding dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melakukan
perikalanan diberbagai media, penjualan tatap muka dan metode lainnya yang dapat
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disesuaikan

dengan

perusahaan

masing-masing.

PT.

Alamguna

Cargo

menyediakan layanan berupa jasa pengiriman barang atau paket ekspedisi cargo.
Sejak berdirinya PT. Alamguna Cargo perusahaan ini belum memiliki media
promosi dan media informasi seperti perusahaan lainnya dan masih belum
memaksimalkan teknologi informasi secara maksimal. Hal ini mengakibatkan
prores bisnis PT. Almaguna Cargo tidak maksimal dan mengalami keterbatasan
dalam melakukan branding atau promosi kepada calon pelanggan atau masyarakat
umum, sehingga hal ini dapat berdampak terdahadap keberlangsungan bisnis
perusahaan.
Terkait permasalahan dan media promosi atau branding yang masih
terkendala dan terbatas, maka PT. Alamaguna Cargo membutuhkan sistem
informasi company profile berbasis website sebagai media promosi, branding dan
media informasi. Sistem tersebut dapat berisikan informasi tentang perusahaan,
layanan yang dimiliki oleh perusahaan, dan produk atau jasa yang ditawarkan.
Dengan diterapkan sistem informasi berupa company profile diharapkan dapat
meningkatkan proses bisnis perusahaan. Manfaat yang dapat diperoleh oleh
masuarakat umum atau konsumen dapat selalu mengetahui informasi terbaru
mengenai keuntungan yang akan didapat jika menjadi konsumen dari PT.
Almaguna Cargo.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam kerja

praktik ini adalah bagaimana merancang dan membangun company profile berbasis
website pada PT. Almaguna Cargo sebagai media branding dan media promosi
perusahaan.
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1.3

Batasan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah Batasan

masalah agar pembahasan masalah tidak terlalu melebar. Batasan masalah sebagai
berikut:
a.

Aplikasi ini tidak menangani kegiatan transaksi pada perusahaan.

b.

Pelanggan hanya dapat melihaht informasi mengenai produk dan jasa yang
dimiliki perusahaan.

c.

1.4

Tidak menyediakan fitur komentar di blog artikel.

Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis

menetapkan tujuan dari kerja praktik ini adalah membuat company profile berbasis
website pada PT. Almaguna Cargo sebagai media promosi dan branding
perusahaan agar menarik minat masyakarat dan konsumen.

1.5

Manfaat
Manfaat yang diharapkan dengan dibangunnya aplikasi ini sebagai

berikut:
1.

Bagi Mahasiswa

a.

Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari Universitas Dinamika
untuk pengabdian ilmu kedalam lingkup masyarakat.

b.

Mahasiswa dapat menerapkan ilmu IT yang diperoleh dari Universitas
Dinamika untuk dijadikan sebuah system informasi yang berguna untuk bisnis.

2.

Bagi Universitas Dinamika
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a.

Universitas Dinamika sebagai tempat asal mahasiswa dapat menjalin hubungan
baik dengan perusahaan.

3.

Bagi Perusahaan

a.

Perusahaan dipermudah dalam pengelolaan informasi untuk media promosi
atau branding kepada masyarakat luas.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Latar Belakang Perusahaan
SAR-IT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi

dalam pemasangan topologi jaringan internet, jaringan 5omputer dan pembuatan
website. Dengan kinerja profesionalnya, SAR-IT senantiasa menjamin pengerjaan
yang baik dengan standart keamanan tinggi dan mengutamakan kepuasan
pelanggan. Tak hanya dalam pemasangan topologi jaringan, jaringan computer dan
pembuatan website yang semuanya dikerjakan oleh tenaga kerja ahli dan
professional dibidangnya masing-masing.

2.2

Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi SAR-IT

2.3

Logo Perusahaan
SAR-IT memiliki background logo bertuliskan SAR-IT yang berasal dari

nama perusahaan, logo SAR-IT dapat dilihat dibawah ini:
5
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Gambar 2. 2 Logo Perusahaan

2.4

Visi dan Misi Perusahaan
Untuk menggambarkan profesionalitas didalam setiap pekerjaan yang

dilakukan, SAR-IT memiliki visi dan misi yang telah menjadi tujuan beserta tolak
ukur dalam melangkah kedepan.
a.

Visi
Menjadi Perusahaan penyedia jasa Teknologi Informasi yang terpercaya,
berintegritas dan memberikan pelayanan terbaik.

b. Misi
•

Memberikan pelayanan jasa berkualitas dan professional untuk kepuasan
pelanggan.

•

Membangun kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik
didalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

•

Membangun koneksi kemitraan dengan berbagai pelanggan dan perusahaan
laiinya.
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2.5

Lokasi Perusahaan

Berikut adalah informasi lokasi perusahaan SAR-IT:
Alamat Kantor : Jl. Letjend Sutoyo Jl. Komp. Kehakiman, Medaeng Wetan,
Medaeng, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Email

: sarit.surabaya@gmail.com

Telepon

: 0812-38390-3399

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1

Sistem Informasi
Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang

saling berhubungan, berkumpul besama – sama dan membentuk satu kesatuan,
saling berinteraksi dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya dengan cara –
cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, input, processing, output
berupa informasi (Sutanta, 2004).

3.2

Company Profile
Menurut Maemunah (2014) company profile merupakan gambaran aset

tentang perusahaan, dengan menampilkan poin yang ingin disampaikan mengenai
informasi perusahaan kepada public. Banyak hal yang dapat ditulis dalam company
profile, namun secara umum terdapat beberapa hal yang harus dicantumkan dalam
company profile yaitu:
1.

Sejarah perusahaan yang berisikanproses berdirinya perusahaan, beserta
filosofi perusahaan atau pandangan perusahaan.

2.

Sambutan dari pemimpin mengenai hal-hal yang berpengaruh pada aktivitas
perusahaan dalam jangka Panjang.

3.

Identitas perusahaan, visi dan misi perusahaan.

4.

Alamat perusahaan dan kontak perusahaan.

5.

Sistem layanan yang diberikan oleh perusahaan.

6.

Deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.
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3.3

Website
Menurut Mahajen, Kritika dkk (2015) menyatakan bahwa, “Website atau

disingkat web, dapat diartikan sebuah aplikasi hasil dari teknologi internet yang
sangatterkenal pada saat sekarang ini. Web merupakan sebuah sistem informasi
dalam bentukteks, gambar, suara dan media lain yang terdapat pada sebuah
web server yang dipresentasikan dalam bentuk hyperteks (HTML).

3.4

Rancang Bangun
Menurut Pressman yang dikutip oleh Buchari dkk dalam jurnal E-Journal

Teknik Informatika Vol. 6 No. 1 (2015), rancang merupakan serangkaian prosedur
untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa
pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponenkomponen sistem diimplementasikan.
Menurut Maulani dkk dalam Jurnal ICIT Vol. 4 No. 2 (2018:157),
“Rancang bangun adalah menciptakan dan membuat suatu aplikasi ataupun sistem
yang belum ada pada suatu instansi atau objek tersebut”.
Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa rancang
bangun adalah gambaran dari sistem untuk menciptakan sistem baru atau
memperbaharui sistem sebelumnya.

3.5

PHP (Perl Hypertext Preprocesor)
Menurut Anhar (2010) PHP adalah singkatan dari (Perl Hypertext

Preprocesor) yaitu bahasa pemograman web server-side yang bersifat open source.
PHP merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server
(serverside HTML embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk
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membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan
ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini
menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru atau up to date.
Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan.

3.6

Hyper Text Markup Language (HTML)
HTML adalah singkatan dari Hyper Text Markup Language, serangkaian

kode program yang merupakan dasar dari representasi visual sebuah halaman
website. Berisikan kumpulan informasi yang tersimpan dalam tag-tag yang
digunakan untuk format terhadap informasi yang dimaksud (Harrison, 2016).

3.7

MySQL
Menurut Pratama (2010) Database merupakan kumpulan beberapa data

yang saling berhubungan yang tersimpan atau disimpan dalam media penyimpanan
komputer. Data yang tersimpan merupakan representasi dari dunia nyata yang mana
database digunakan untuk melakukan proses dari data-data tersebut yang kemudian
menghasilkan informasi. Informasi tersebut didapatkan dari software pemroses
database dengan memberikan perintah dalam bahasa tertentu yaitu SQL
(Structured Query Language).

3.8

Data Flow Diagram (DFD)
Menurut Rosa A.S M. Shalahudin (2016), Data Flow Diagram (DFD) atau

dalam bahasa Indonesia menjadi Diagram Alir Data (DAD) adalah reprensentasi
grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang
diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan (Input) dan keluaran
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(Output). DFD dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah sistem atau
perangkat lunak pada beberapa level yang lebih detail untuk merepersentasikan
aliran informasi atau fungsi yang lebih detail.
DFD menyediakan mekanisme untuk pemodelan fungsional ataupun
pemodelan aliran informasi. Oleh karena itu, DFD lebih sesuai digunakan untuk
memodelkan fungsi-fungsi perangkat lunak yang akan diimplementasikan
menggunakan program-program terstruktur membagi-bagi bagiannya dengan
fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur.

Tabel 3. 1 Simbol Data Flow Diagram
Simbol
External Entity

Keterangan
Merupakan sumber atau tujuan dari
aliran data dari atau ke sistem.

Arus Data (Data Entity)

Menggambarkan aliran data.

Proses (Process)

Proses

atau

mentransformasikan

fungsi
data

yang
masukan

menjadi keluaran.
Simpanan Data (Data Store)

Komponen

yang

berfungsi

untuk

menyimpan data atau file.

Berikut ini tahapan-tahapan perancangan dengan menggunakan DFD:
1.

Membuat DFD Level 0 atau Context Diagram. Menggambarkan sistem yang
akan dibuat sebagai suatu entitas tunggal yang berinteraksi dengan orang
maupun sistem lain.
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2.

Membuat DFD Level 1. Menggambarkan modul-modul yang ada dalam sistem
yang akan dikembangkan.

3.

Membuat DFD Level 2. Menggambarkan modul-modul yang di breakdown
lebih detaildari DFD level 1.

4.

Membuat DFD Level 3 dan seterusnya. Merupakan breakdown dari modul
pada DFD level di atasnya.

3.9

CDM (Conceptual Data Model)
Menurut (Sukamto, Rosa A. dan M. Salahuddin, 2014), CDM (Conceptual

Data Model) atau model konsep data merupakan konsep yang berkaitan dengan
pandangan pemakai terhadap data yang di simpan dalam basis data. CDM sudah di
buat dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang menggambarkan relasi antar
tabel untuk keperluan implementasi ke basis data.CDM merupakan hasil
penjabaran labih lanjut dari ERD. Ada aturan-aturan yang harus diikuti dalam
melakukan konversi ERD menjadi CDM.
Maka disimpulkan CDM adalah sebuah konsep yang menggambarkan data
yang disimpan dalam basis data berdasarkan pandangan pengguna data. CDM
digambarkan dalam bentuk tabel dan tanpa menggambarkan relasi antar tabel satu
dengan lainnya.

3.10

PDM (Physical Data Model)
Menurut (Sukamto, Rosa A. dan M. Salahuddin, 2014), Model Relasional

atau Physical Data Model (PDM) adalah model yang menggunakan sejumlah tabel
untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel
mempunyai sejumlah kolom di mana setipa kolom memiliki nama yang unik
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beserta tipe datanya. PDM merupakan konsep yang menerangkan detail dari
bagaimana data di simpan di dalam basis data.
Maka dapat disimpulkan PDM adalah model dari basis data yang
menggunakan tabel sebagai gambaran data serta relasi-relasi antar dua data yang
ada dalam database secara detail.

3.11

Codeigniter
Menurut Supono dan Putratama (2018) Codeigniter adalah aplikasi open

source berupa framework dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk
membangun

website

dinamis

dengan

menggunakan

PHP.

Codeigniter

memudahkan developer atau pengembang web untuk membuat aplikasi web
dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuat dari awal. Framework
secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-funsi atau prosedurprosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga
bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang pemrograman tanpa
harus membuat fungsi class dari awal.
Codeigniter adalah aplikasi open source berupa framework dengan model
MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan
menggunakan PHP. Codeigniter memudahkan developer atau pengembang web
untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan
membuat dari awal. Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari
fungsi-funsi atau prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang
sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat
pekerjaan seorang pemrograman tanpa harus membuat fungsi class dari awal.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

4.1

Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan Langkah pertama dalam membuat suatu sistem

yang baru. Terdapat beberapa Langkah dalam anailis sistem, adapun Langkahlangkahnya yaitu:
1.

Observasi
Langkah observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati dan mencatat

proses bisnis yang ada pada perusahaan PT. Almaguna Cargo.
2.

Wawancara
Wawancara dilakukan dengan mewawancarai perusahaan staff perusahaan

SAR-IT, dimana perusahaan SAR-IT sebagai perusahaan yang diminta oleh PT.
Almaguna Cargo untuk membuat website company profile.

4.2

Analisis Kebutuhan Sistem
Terdapat kebutuhan sistem dimana terdapat spesifikasi perangkat lunak

yang digunakan dalam sebuah sistem. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk
membangun company profile berbasis website yaitu:
1.

Windows 10

2.

Browser Goodle Chrome, Mozilla Firefoz dan lainnya.

3.

Visual Studio

4.

XAMPP

5.

PHP Sdk
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4.4.1

Analisis Kebutuhan Fungsional
Tahap ini merupakan tahap dimana setiap pengguna menetapkan layanan

atau sistem yang ada pada aplikasi yang dibangun untuk mendukung kinerja
opersional dalam mengelola company profile perusahaan. Berikut penjelasan
mengenai analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional
No

Pengguna

1.

Pelanggan

Fungsi
1. Dapat melihat profil perusahaan
2. Dapat melihat produk dan jasa perusahaan
3. Dapat melihat beranda company profile
4.

Dapat

melihat

kontak

dan

alamat

perusahaan
2.

Admin

1. Terdapat login untuk admin
2. Dapat melakukan input, edit dan hapus pada
data profil perusahaan, alamat dan kontak
perusahaan.
3. Dapat melakukan input, edit dan hapus pada
artikel perusahaan.

4.3

Perancangan Sistem
Setelah melakukan analisis masalah. Selanjutnya dilakukan perancangan

sistem, yang didalamnya terdapat proses penggambaran sistem yang akan
diterapkan dalam kasus company profile berbasis website pada PT. Almaguna
Cargo.
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4.3.1

Diagram Input Proses Output
Diagram input dan output merupakan diagram yang digunakan agar

mengetahui proses dari data yang diinputkan hingga menjadi output. Berikut
merupakan diagram input dan output dapat dilihat digambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Input Process Output

4.3.2

System Flow
System Flow menunjukan alur kerja apa yang dikerjakan sistem secara

keseluruhan yang menjelaskan urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem.
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System Flow dari company profile perusahaan PT. Almaguna Cargo dijelaskan pada
gambar dibawah ini.
A.

System Flowchart Costumer
Gambar 4.2 menjelaskan bagaimana costumer dapat melihat company

profile perusahaan PT. Alamguna Cargo. Customer melihat halaman beranda,
profil, layanan, galeri, blog dan kontak.

Gambar 4.2 System Flow Company Profile Customer
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B.

System Flowchart Admin
Gambar 4.3 menjelaskan proses website company profile perusahaan PT.

Alamguna Cargo. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh admin adalah
melakukan login, sehingga sistem dapat verifikasi user. Setelah berhasil login,
admin memiliki hak akses untuk melakukan input, edit dan hapus data pada website
company profile perusahaan.

Gambar 4.3 System Flow Company Profile Admin
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4.3.3

Context Diagram
Context Diagram merupakan diagram yang menggambarkan alur data pada sistem. Didalamnya terdapat aktor sebagai pemicu

untuk menjadi pemicu dan alur data yang menggambarkan input dan output berfungsi sebagai jalannya sistem.

Gambar 4. 4 Context Diagram
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4.3.4

Data Flow Diagram

A. DFD Level 0
Data Flow Diagram merupakan suatu gambaran dari sistem yang telah atau baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa
melihat lingkungan fisik. Data Flow Diagram yang paling dasar merupakan DFD Level 0 yang merupakan proses utama dari sistem
dan didalamnya terdariri dari hubungan antar entry, proses, data flow, alur data dan data store.

Gambar 4. 5 DFD Level 0
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B.

DFD Level 1 Administrasi Website
DFD Level 1 Administrasi Website merupakan proses lanjutan dari DFD

Level 0, pada tahapan ini admin mengelola data administrasi.

Gambar 4. 6 DFD Level 1 Data Master

4.3.5

Perancangan Database
Database merupakan satu hal yang penting dalam pembuatan aplikasi.

Database adalah sekumpulan data yang saling terintegrasi satu dengan yang lain
dan dapat menghasilkan nilai atau informasi. Untuk dapat menghasilkan suatu nilai
dan informasi yang berguna pada perusahaan perancangan sistem database
merupakan hal yang penting. Database terbagi menjadi 2, yaitu:
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A.

CDM (Conceptual Data Model)
CDM merupakan model logika yang belum memandang fisik yang dimana memiliki entitas-entitas yang saling terkait. Untuk

detail CDM dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 7 Conceptual Data Model
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B.

PDM (Physical Data Model)
PDM merupakan model database yang berdasarkan kebutuhan aplikasi yang sebenarnya. Entitas-entitas yang terkait CDM

menjadi tabel-tabel dan saling berinteraksi satu sama lain Ketika adanya aksi yang dijalankan oleh pengguna.

Gambar 4.8 Physical Data Mode
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C.

Struktur Tabel
Struktur tabel merupakan penjelasan mengenai struktur tabel yang

digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Struktur tabel terdiri dari nama tabel, field
tipe data dan atribut pendukung lainnya yang digunakan dalam mendukung struktur
tabel aplikasi ini.
1.

Nama Tabel: Data Pengguna
Fungsi: Menyimpan Data Admin
Primary Key: pengguna_id

Tabel 4.2 Tabel Data Admin

2.

Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

pengguna_id

integer

pengguna_nama

varchar

50

pengguna_email

varchar

50

pengguna_jenkel

varchar

2

pengguna_username

varchar

30

pengguna_password

varchar

35

Pengguna_nohp

varchar

20

Pengguna_level

varchar

3

Pengguna_photo

varchar

40

Deskripsi
Primary Key

Nama Tabel

: Data Portofolio

Fungsi

: Menyimpan Data Layanan

Primary Key

: port_id

Tabel 4.3 Data Portfolio
Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

Deskripsi
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3.

port_id

integer

Primary Key

pengguna_id

integer

Foreign Key

port_judul

char

port_deskripsi

long varchar

port_tanggal

timestamp

port_author

varchar

40

port_image

varchar

40

Nama Tabel

: Data Inbox

Fungsi

: Menyimpan Data Pesan

Primary Key

: inbox_id

200

Tabel 4.4 Data Inbox

4.

Nama Tabel

Tipe Data

inbox_id

integer

Primary Key

pengunjung_id

integer

Foreign Key

inbox_nama

varchar

40

inbox_email

varchar

60

inbox_kontak

varchar

20

inbox_pesan

long varchar

inbox_tanggal

timestamp

inbox_status

integer

Nama Tabel

: Data Tulisan

Fungsi

: Menyimpan Data Blog

Primary Key

: tulisan_id

Ukuran

Deskripsi
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Tabel 4.5 Data Tulisan

5.

Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

Deskripsi

tulisan_id

integer

Primary Key

Kategori_id

integer

Foreign Key

pengguna_id

integer

Foreign Key

tulisan_judul

varchar

tulisan_isi

long varchar

tulisan_tanggal

timestamp

tulisan_kategori_id

integer

tulisan_kategori_nama

varchar

tulisan_views

integer

tulisan_gambar

varchar

tulisan_pengguna_id

integer

tulisan_author

varchar

tulisan_img_slider

integer

tulisan_slug

varchar

tulisan_rating

integer

200

30

40

40

250

Nama Tabel

: Data Galeri

Fungsi

: Menyimpan Data Galeri

Primary Key

: galeri_id

Tabel 4.6 Data Galeri
Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

galeri_id

integer

Primary Key

pengguna_id

integer

Foreign Key

album_id

integer

Foreign Key

galeri_judul

varchar

galeri_tanggal

timestamp

60

Deskripsi

27

6.

galeri_gambar

varchar

garleri_album_id

integer

galeri_pengguna_id

integer

galeri_author

varchar

40

60

Nama Tabel

: Data Album

Fungsi

: Menyimpan Data Album pada Galeri

Primary Key

: album_id

Tabel 4.7 Data Album

7.

Nama Tabel

Tipe Data

album_id

integer

album_nama

varchar

allbum_tanggal

timestamp

album_pengguna_id

integer

album_author

varchar

album_count

integer

album_cover

varchar

Ukuran

Deskripsi
Primary Key

50

60

40

Nama Tabel

: Data Log Aktivitas

Fungsi

: Menyimpan aktivitas login

Primary Key

: log_id

Tabel 4. 8 Data Log Aktivitas
Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

Deskripsi

log_id

integer

Primary Key

pengguna_id

integer

Foreign Key
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8.

log_nama

long varchar

log_tanggal

timestamp

log_ip

varchar

log_pengguna_id

integer

log_icon

binary

100

log_jenis_icon

varchar

50

Nama Tabel

: Data Komentar

Fungsi

: Menyimpan komentar

Primary Key

: komentar_id
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Tabel 4. 9 Data Komentar

9.

Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

komentar_id

integer

komentar_nama

varchar

30

komentar_email

varchar

50

komentar_web

varchar

100

komentar_isi

varchar

120

komentar_tanggal

timestamp

komentar_status

integer

komentar_tulisan_id

integer

komentar_parent

integer

Nama Tabel

: Data Kategori

Fungsi

: Menyimpan data kategori

Primary Key

: kategori_id

Deskripsi
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Tabel 4.10 Data Kategori
Nama Tabel

Tipe Data

kategori_id

integer

kategori_nama

varchar

kategori_tanggal

timestamp

10. Nama Tabel

Ukuran

Deskripsi
Primary Key

30

: Data Post View

Fungsi

: Menyimpan post view

Primary Key

: view_id

Tabel 4.11 Data Post View
Nama Tabel

Tipe Data

views_id

integer

Primary Key

tulisan_id

integer

Foreign Key

views_tanggal

timestamp

views_ip

varchar

views_tulisan_id

integer

11. Nama Tabel

Ukuran

Deskripsi

40

: Data Post Rating

Fungsi

: Menyimpan data post rating

Primary Key

: rate_id

Tabel 4. 12 Data Post Rating
Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

Deskripsi

rate_id

integer

Primary Key

tulisan_id

integer

Foreign Key

rate_tanggal

timestamp

30

rate_ip

varchar

rate_point

integer

rate_tulisan_id

integer

12. Nama Tabel

40

: Data Pengunjung

Fungsi

: Menyimpan data pengunjung

Primary Key

: pengunjung_id

Tabel 4.13 Data Pengunjung
Nama Tabel

Tipe Data

Ukuran

Deskripsi

Name

data type

length

Primary Key

pengunjung_id

integer

pengunjung_tanggal

timestamp

pengunjung_ip

varchar

40

pengunjung_perangkat

varchar

100

4.4

Implementasi Sistem

4.4.1

Tampilan Home
Pada Gambar 4.9 terdapat tampilan Home atau menu utama dari website

company profile yang telah dibuat. Pada menu ini terdapat layanan dan informasi
singkat mengenai perusahaan.
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Gambar 4. 9 Tampilan Home

4.4.2

Tampilan Layanan
Tampilan layanan pada website ini berisikan layanan yang dimiliki oeh

perusahaan, sehingga pengunjung dapat mengetahui layanan apada saja yang
dimiliki oleh perusahaan Almaguna Cargo Untuk informasi lebih lanjut dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 10 Tampilan Layanan

32

4.4.3

Tampilan Login
Sebelum masuk kedalam aplikasi pengguna harus login, dengan cara

memasukkan username dan password. Berikut merupakan halaman login yang
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 11 Tampilan Login

4.4.4

Tampilan Dashboard Admin
Pada saat pengguna sudah masuk kedalam aplikasi, maka tampilan yang

akan muncul setelah login adalah dashboard. Pada halaman dashboard berisi
tentang ringkasan informasi website.

Gambar 4.12 Tampilan Dashboard
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4.4.5

Tampilan Tambah Postingan Terbaru
Pada tampilan tambah postingan terbaru, pengguna dapat menambahkan

postingan terbaru pada website, seperti postingan blog tips dan trik, blog kesehatan
dan lain sebagainya. Untuk lebih detail dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.13 Tampilan Tambah Postingan Terbaru

4.4.6

Tampilan List Postingan
Pada tampilan kali ini pengguna dapat melihat mengenai postingan yang

sudah diterbitkan oleh website, sehingga pengguna dapat melihat aktifitas postingan
dengan mudah dan melakukan monitoring secara berkala. Untuk detail informasi
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4. 14 Tampilan List Psotingan

4.4.7

Tampilan Tambah Layanan
Pada tampilan kali ini pengguna dapat menambahkan layanan pada

website, sehingga fitur layanan dapat dengan mudah dilakukan pengubahan dan
penambahan. Untuk detail informasi dapat dilihat pada gambar dibawaj ini.

Gambar 4. 15 Tampilan Tambah Layanan

4.4.8

Tampilan List Layanan
Tampilan List Layanan berisi mengenai detail layanan apa saja yang ada

pada website, pada list layanan pengguna juga dapat melakukan perubahan layanan
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yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk detail informasi dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 16 List Layanan

4.4.9

Tampilan Tambah Pengguna
Pada menu kali ini pengguna dapat menambahkan admin atau pengguna

baru, dimana admin ini bertugas dalam mengelola konten website dengan harapkan
website dapat memberikan informasi kepada pelanggan. Detail menu tambah
pengguna dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.17 Tampilan Tambah Pengguna
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4.4.10 Tampilan Detail Pengguna
Pada tampilan menu detail pengguna dapat dilihat detail siapa saja
pengguna yang memiliki akses dalam pengelolaan website ini. Untuk detail
informasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.18 Tampilan Detail Pengguna

4.4.11 Tampilan Pesan
Pada menu pesan ini pengguna dapat melihat pesan yang ditulis oleh
konsumen melalui kolom pesan yang berada pada website, sehingga pengguna
dapat mengetahui pesan apa saja yang didapat oleh pengguna dan dapat melakukan
langkah yang tepat untuk menanggapi pesan yang dikirim oleh konsumen. Untuk
detail informasi dapat dililihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.19 Tampilan Pesan

BAB V
KESIMPULAN

5.1

Kesimpulan
Pada hasil kerja praktik yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan, pada

aplikasi company profile berbasis website sebagai berikut:
1.

Dengan adanya website company profile, konsumen lebih mudah mendapatkan
informasi mengenai layanan yang disediakan perusahaan PT. Almaguna
Cargo.

2.

Dengaan adanya website company profile, perusahaan lebih mudah dalam
melakukan promosi atau branding kepada konsumen dan stakeholder lainnya.

5.2

Saran
Walaupun aplikasi company profile berbasis website pada PT. Almaguna

Cargo dapat memberikan solusi kepada perusahaan tentang bagaimana pelayanan
dan pemasaran atau branding kepada konsumen secara luas, namun masih
diperlukan pengembangan yang lebih baik. Saran pengembangan yang bisa
dilakukan adalah mengembangan lagi fitur halaman administrator dan
pengembangan fitur pemesanan layanan atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan.
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