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ABSTRAK 

 

PT. Weba International merupakan salah satu perusahaan perdagangan 

yang bergerak pada bidang penjualan sepatu dan melakukan penjualan produk 

kepada beberapa instansi besar di Indonesia. Namun, sejak awal berdirinya 

perusahaan masih belum memaksimalkan peran teknologi informasi dalam 

melakukan promosi dan mengakibatkan perusahaan sulit untuk dijangkau. Untuk 

dapat menjangkau customer-nya PT. Weba International harus mendatangi secara 

langsung untuk menawarkan suatu kerjasama. 

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

mengenai pembuatan website company profile dan product catalog yang nantinya 

dapat digunakan oleh PT. Weba International dalam menyebar-luaskan informasi 

mengenai perusahaan ke dalam website tersebut. Terdapat juga website untuk 

admin agar mempermudah mengelola segala informasi yang akan ditampilkan pada 

website company profile. Website ini dibangun dengan basis bahasa pemrograman 

Javascript dan dibantu dengan library ReactJS yang berguna untuk 

mengembangkan bagian frontend dan pada sisi backend menggunakan ExpressJS, 

NodeJS, dan MongoDB sebagai database.  

Hasil dari kerja praktik ini menunjukkan bahwa website company profile 

maupun website admin sudah dapat digunakan, dan data atau informasi yang sudah 

maupun akan dimasukkan melalui website admin nantinya akan dapat langsung 

terlihat pada website company profile.  

Kata kunci: Company Profile, Product Catalog, Website, MERN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  

1.1 Latar Belakang 

PT. Weba International merupakan salah satu perusahaan dagang yang 

berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan bergerak pada bidang penjualan sepatu dan 

sandal yang melakukan penjualan produknya kepada beberapa instansi besar di 

Indonesia. Beberapa instansi besar tersebut seperti Kontingen Garuda Indonesia, 

Kopassus, TNI AD, dan juga melakukan ekspor penjualan mereka ke berbagai 

penjuru negara seperti United Arab Emirates, Jerman, Australia, Italia, dan 

beberapa negara lain. PT. Weba International telah berdiri sejak tahun 1975 sebagai 

bisnis keluarga dan menjadi PT pada tahun 1991 (Indonesia Defence Industries, 

2021). 

Pesatnya perkembangan era globalisasi menyebabkan banyak perusahaan 

baru dituntut untuk dapat lebih efisien dan selektif dalam keberlangsungan 

perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat bersaing dengan 

perusahaan lain adalah bagaimana suatu perusahaan dapat menjangkau dan 

memberikan informasi yang diperlukan oleh customer dengan lebih cepat, hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi yang memanfaatkan 

kekuatan teknologi. 

Promosi merupakan salah satu bentuk pemasaran untuk upaya 

meningkatkan penjualan baik produk atau jasa yang dijalankan oleh suatu 

perusahaan. Promosi yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi secara  
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jelas yang dapat meyakinkan calon customer mengenai produk atau jasa yang 

dijalankan oleh suatu perusahaan. 

Sejak awal berdirinya PT. Weba International masih belum 

memaksimalkan peran teknologi informasi dalam melakukan promosi, seperti tidak 

terdapatnya sosial media dari PT. Weba International. Hal tersebut mengakibatkan 

penjualan yang selama ini berlangsung menjadi tidak maksimal, yang seharusnya 

kemampuan dari PT. Weba International dapat melakukan penjualan atau 

kerjasama kepada beberapa instansi sekaligus. Namun, yang terjadi di lapangan 

adalah mereka hanya mampu mendapatkan customer atau satu instansi saja dalam 

satu rentang waktu pengerjaan produk yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam 

melakukan kerjasama. Dan juga dikarenakan informasi mengenai PT. Weba 

International sendiri sulit untuk didapat, sehingga untuk dapat menjangkau 

customer-nya PT. Weba International harus mendatangi secara langsung kepada 

suatu instansi untuk menawarkan suatu kerjasama, begitu juga sebaliknya. 

Terkait permasalahan yang telah diuraikan yaitu mengenai sarana promosi 

yang masih terkendala dalam penyampaian informasi kepada calon customer, maka 

PT. Weba International membutuhkan sarana penyampaian informasi yang dapat 

diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Website company profile tersebut nantinya 

akan terdapat macam-macam informasi didalamnya seperti produk-produk yang 

ditawarkan yang akan disajikan dalam bentuk product catalog, sejarah awal, visi 

misi dan pencapaian juga kerjasama yang telah dilakukan oleh PT. Weba 

International, juga berita terkini mengenai perusahaan. Dengan adanya company 

profile dan product catalog berbasis website ini diharapkan dapat meningkatkan 

keberlangsungan bisnis perusahaan dikarenakan calon-calon customer dapat 
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menjangkau atau menggali informasi terbaru mengenai PT. Weba International 

secara lengkap, jelas dan mudah. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas 

maka didapatkan rumusan masalah adalah mengenai bagaimana rancang bangun 

company profile dan product catalog berbasis website dapat digunakan sebagai 

sarana media informasi dan promosi PT. Weba International. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya pokok-pokok bahasan, maka akan dibatasi 

pokok bahasan tersebut sehingga hanya meliputi, sebagai berikut: 

1. Website yang dibentuk nantinya tidak dapat menangani kegiatan transaksi pada 

perusahaan. 

2. Pengunjung nantinya hanya dapat melihat informasi mengenai perusahaan, 

produk, sejarah mengenai perusahaan, dan berita perusahaan. 

3. Admin sebagai pengelola konten website hanya dapat mengelola konten 

produk, client, tentang sejarah perusahaan dan berita perusahaan, untuk 

mengubah konten selain itu nantinya akan diserahkan kepada pihak developer. 

4. Website company profile dan product catalog dibangun dengan menggunakan 

stack atau kerangka pemrograman yang dikenal dengan istilah MERN 

(MongoDB, ExpressJS, ReactJS, dan NodeJS). 

 
1.4 Tujuan 

Dengan berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kerja praktik 
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ini adalah melakukan rancang bangun company profile dan product catalog 

berbasis website pada PT. Weba International yang berguna sebagai sarana 

pengenalan dan penyampaian informasi baik produk maupun capaian-capaian 

perusahaan kepada pelanggan dan juga sebagai sarana media promosi perusahaan. 

 
1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kerja praktik pada 

PT. Weba International, antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dengan melakukan kerja praktik pada 

PT. Weba International dengan membuat rancang bangun company profile dan 

product catalog adalah mahasiswa dapat menerapkan segala ilmu yang telah 

didapatkan selama duduk dibangku perkuliahan ke lapangan atau suatu 

perusahaan secara langsung sehingga nantinya mahasiswa dapat 

mengembangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan yang lebih untuk dapat 

mempersiapkan diri di dunia pekerjaan nanti. 

2. Bagi Perusahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh PT. Weba International adalah dapat memiliki 

company profile yang selama ini tidak dimiliki atau bahkan pernah memiliki 

sebelumnya namun sudah tidak digunakan kembali. Dengan berbagai fitur 

yang ada di dalam website tersebut diharapkan dapat menjangkau calon-calon 

customer yang sedang mencari kebutuhan yang dapat disediakan oleh PT. 

Weba International, dengan kemudahan penyampaian informasi yang 

dibutuhkan oleh calon customer.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.  

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Weba International merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan sepatu dalam skala besar. PT. Weba International merupakan anak 

perusahaan dari PT. Rajapaksi Adyaperkasa sebagai perusahaan yang melakukan 

produksi sepatu dan keperluan lainnya sesuai dengan permintaan klien, yang kedua 

adalah PT. Kharisma Indonesia yang masih merupakan anak perusahaan dari PT. 

Rajapaksi Adyaperkasa yang menangani perdagangan baik ekspor maupun impor. 

Yang terakhir adalah PT. Weba International sebagai perusahaan dagang dalam 

skala cakupan nasional namun juga menerima klien dalam skala internasional dan 

juga memiliki beberapa klien tetap seperti Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Republik Indonesia (PT. Weba International, 2009a). 

 
2.2 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Weba International 

Sumber:  (PT. Weba International, 2009b)
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Pada gambar 2.1 di atas terdapat struktur organisasi dari PT. Weba 

International, setiap bagian memiliki tugas pokok, wewenang, dan fungsi yang 

berbeda dari setiap bagian sehingga harus mengemban tanggung jawab yang 

berbeda pula. Di bawah ini merupakan deskripsi tugas dari setiap bagian pada PT. 

Weba International: 

1. Direktur Utama 

Direktur Utama memiliki tugas yang mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, penggerak dan mengontrol jalannya perusahaan untuk 

mencapai tujuan internal dan eksternal. Disamping itu Direktur Utama 

memiliki wewenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari General 

Manager, melakukan evaluasi kinerja terhadap General Manager, dan 

menentukan kebijakan sehubungan dengan kemajuan perusahaan. Direktur 

Utama juga tetap harus mengemban tanggung jawab untuk melakukan 

pemantauan pelaksanaan pencapaian tujuan perusahaan, bertanggung jawab 

atas kelancaran jalannya perusahaan, bertanggung jawab terhadap semua 

ketetapan yang berlaku diperusahaan, dan bertanggung jawab penuh terhadap 

para pemegang saham. 

2. General Manager 

General Manager memiliki tugas yang mencakup penerapan, pengelolaan, dan 

pengendalian kebijakan pimpinan dilingkungan perusahaan. Disamping itu 

General Manager memiliki wewenang untuk meminta laporan 

pertanggungjawaban dari Manager masing-masing departemen, dan 

melakukan evaluasi kinerja terhadap Manager masing-masing departemen. 

General Manager juga tetap harus mengemban tanggung jawab kepada 
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Direktur Utama, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan perusahaan, 

bertanggung jawab atas inventaris, perusahaan, dan atas sarana distribusi. 

3. Management Representative 

Management Representative memiliki tugas untuk memastikan bahwa 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dijalankan dengan baik 

dilingkungan perusahaan. Disamping itu Management Representative 

memiliki wewenang untuk memberi persetujuan setiap adanya permintaan 

perubahan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 maupun untuk 

penerbitannya, menentukan personil perusahaan yang akan dipilih sebagai tim 

audit mutu internal, memberi teguran atau peringatan kepada karyawan 

perusahaan yang tidak mau atau tidak konsisten dalam menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001, dan untuk memastikan bahwa penerapan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001 dilakukan dengan baik. Management 

Representative juga tetap harus mengemban tanggung jawab kepada General 

Manager, bertanggung jawab atas penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001 dilakukan dengan baik dan konsisten dilingkungan perusahaan dengan 

selalu melakukan perbaikan demi kemajuan bersama. 

4. Manager Informasi dan Teknologi 

Manager Informasi dan Teknologi memiliki tugas yang mencakup pekerjaan 

hardware, software, networking, dan database server. Manager Informasi dan 

Teknologi juga tetap harus mengemban tanggung jawab dengan melakukan 

fungsi sebagai informasi dan teknologi serta memberikan laporan 

pertanggungjawaban kepada General Manager. 
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5. Manager Accounting 

Manager Accounting memiliki tugas yang mencakup pencatatan, penyusunan, 

penghitungan, perencanaan, pengawasan, dan analisis seluruh transaksi 

keuangan yang terjadi di perusahaan. Disamping itu Manager Accounting 

memiliki wewenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Staff 

Accounting, melakukan evaluasi kinerja terhadap Staff Accounting, dan 

mendelegasikan fungsi-fungsi kegiatan pada personel Staff Accounting. 

Manager Accounting juga tetap harus mengemban tanggung jawab kepada 

General Manager, bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan kelancaran 

proses arus keluar masuknya keuangan perusahaan, dan bertanggung jawab 

terhadap kinerja setiap personel Staff Accounting. 

6. Manager Marketing 

Manager Marketing memiliki tugas yang mencakup tentang perencanaan 

produk dan strategi pemasaran produk. Disamping itu Manager Marketing 

memiliki wewenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Kepala 

Bagian Gudang Jadi dan Adminstrasi Marketing, dan melakukan evaluasi 

kinerja terhadap Kepala Bagian Gudang Jadi dan Administrasi Marketing. 

Manager Marketing juga tetap harus mengemban tanggung jawab kepada 

General Manager, bertanggung jawab atas kelancaran dan pencapaian target 

penjualan, dan bertanggung jawab terhadap penagihan piutang yang sudah 

mendekati jatuh tempo. 

7. Manager PPIC 

Manager PPIC memiliki tugas yang mencakup perencanaan produk, produksi, 

dan pengontrolan kelengkapan untuk kebutuhan produksi. Disamping itu 
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Manager PPIC memiliki wewenang untuk meminta laporan 

pertanggungjawaban dari Administrasi PPIC, melakukan evaluasi kinerja 

terhadap Administrasi PPIC, menentukan perencanaan produksi global, dan 

mengambil keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 

kondisi mendesak dan emergency. Manager PPIC juga tetap harus mengemban 

tanggung jawab kepada General Manager, bertanggung jawab atas kelancaran 

bahan baku dan bahan pembantu untuk kelancaran proses produksi, dan 

bertanggung jawab untuk efisiensi pemakaian bahan dan biaya produksi sesuai 

dengan perhitungan. 

8. Manager Development 

Manager Development memiliki tugas yang mencakup perencanaan dan 

pembuatan sample produk sesuai dengan sample request dari Marketing. 

Disamping itu Manager Development memiliki wewenang untuk meminta 

laporan pertanggungjawaban dari Administrasi Development dan personil 

Development, melakukan evaluasi kinerja Administrasi Development dan 

personil Development, memberi segala keputusan mengenai kualitas produk 

sample di Department Development, mendelegasikan fungsi-fungsi kegiatan 

kepada personel yang tepat dibagian Development, dan memberi teguran atau 

peringatan kepada karyawan bagian Development yang tidak mentaati 

peraturan-peraturan yang ditetapkan. Manager Development juga tetap harus 

mengemban tanggung jawab kepada General Manager, bertanggung jawab 

atas kelancaran persiapan fasilitas-fasilitas persiapan sample dan persiapan 

produksi dibagian Development, dan bertanggung jawab untuk 
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mengkoordinasi dengan bagian/unit kerja terkait dalam persiapan sample dan 

persiapan produksi dibagian Development. 

9. Manager HRD & GA 

Manager Human Resource Development (HRD) & General Affairs (GA) 

memiliki tugas yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan proses-proses 

manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga pemutusan 

hubungan kerja dengan karyawan. Disamping itu Manager HRD & GA 

memiliki wewenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Kepala 

Bagian Personalia dan Kepala Bagian Umum, melakukan evaluasi kinerja 

terhadap Kepala Bagian Personalia dan Kepala Bagian Umum, dan 

menentukan kebijakan yang berlaku dilingkungan perusahaan. Manager HRD 

& GA juga tetap harus mengemban tanggung jawab kepada General Manager, 

melakukan fungsi perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program 

pengembangan sumber daya manusia dan melakukan koodinasi dengan 

bagian/unit kerja terkait dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan 

sarana/prasarana perusahaan. 

10. Kepala Bagian Gudang Jadi 

Kepala Bagian Gudang Jadi memiliki tugas yang mencakup pencatatan seluruh 

transaksi yang terjadi pada Gudang Jadi. Kepala Bagian Gudang Jadi juga tetap 

harus mengemban tanggung jawab Manager Marketing, bertanggung jawab 

atas ketertiban administrasi Gudang Jadi, bertanggung jawab atas kelancaran 

dokumentasi file-file di Gudang Jadi, dan bertanggung jawab atas pencatatan 

semua transaksi yang dilakukan di Gudang Jadi. 
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11. Administrasi dan Penjualan 

Administrasi dan Penjualan memiliki tugas yang mencakup permintaan 

pelanggan, mentapkan target penjualan, mempertahankan hubungan baik 

dengan pelanggan, menjawab permintaan pelanggan, dan membuat laporan 

penjualan. Bagian administrasi dan penjualan juga harus mengemban tanggung 

jawab ke Manager Marketing, bertanggung jawab atas pesanan yang 

berlangsung, menangani faktur penjualan, memastikan pembayaran 

dibayarkan tepat waktu, mencatat seluruh penjualan dan catatan pelanggan 

12. Kepala Bagian Umum 

Kepala Bagian Umum memiliki tugas yang mencakup pelaksanaan proses 

kebersihan, kerapian, dan keamanan di lingkungan perusahaan. Disamping itu 

Kepala Bagian Umum memiliki wewenang untuk meminta laporan 

pertanggungjawaban dari Kepala Security, sopir, dan petugas kebersihan dan 

melakukan evaluasi kinerja terhadap Kepala Security, sopir, dan petugas 

kebersihan. Kepala Bagian Umum juga tetap harus mengemban tanggung 

jawab untuk melakukan fungsi bagian umum dan memberikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Manager HRD & GA. 

13. Kepala Bagian Personalia 

Kepala Bagian Personalia memiliki tugas yang mencakup pelaksanaan proses 

karyawan mulai absensi hingga sampai dengan penggajian. Disamping itu 

Kepala Bagian Personalia memiliki wewenang untuk meminta laporan 

pertanggungjawaban dari Administrasi Personalia dan Administrasi Payroll, 

melakukan evaluasi kinerja terhadap Administrasi Personalia dan Administrasi 

Payroll, dan memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada 
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karyawan yang terbukti melanggar peraturan perusahaan. Kepala Bagian 

Personalia juga tetap harus mengemban tanggung jawab untuk melakukan 

fungsi kepersonaliaan dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada 

Manager HRD & GA. 

14. Kepala Security 

Kepala Security memiliki tugas yang mencakup pelaksanaan keamanan dalam 

lingkup perusahaan. Disamping itu Kepala Security memiliki wewenang untuk 

menlakukan koordinasi dengan anggota security. Kepala Security juga tetap 

harus mengemban tanggung jawab untuk menjaga keamanan di lingkungan 

perusahaan. 

 
2.3 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2.2 Logo Perusahaan PT. Weba International 

Sumber: (Magdalena, 2022) 

 
2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

Untuk menggambarkan tujuan dan harapan yang dimiliki oleh perusahaan 

dan diterapkan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, maka PT. Weba 

International memiliki visi dan misi yang berguna sebagai tujuan dan tolak ukur 

untuk melangkah kedepan. Berikut di bawah ini merupakan visi dan misi dari PT. 

Weba International: 



13 
 

 
 

a. Visi 

Menjadi Perusahaan Sepatu yang bereputasi dan bernilai baik kepada 

pelanggan, mitra bisnis dan pekerja (PT. Weba International, 2009a). 

b. Misi 

1. Memberikan inovasi produk yang berkwalitas secara konsisten melalui 

perkembangan teknologi, staff ahli dan penggunaan material terbaik. 

2. Berkomunikasi & berkerjasama secara sebagai satu tim dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan pelanggan untuk pengiriman tepat waktu & kepuasan 

pelanggan (PT. Weba International, 2009a). 

 
2.5 Identitas Perusahaan 

Berikut merupakan informasi lokasi dan peta dari PT. Weba International: 

Nama Perusahaan : PT. Weba International 

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Candi No. 20 – Kabupaten Sidoarjo 

Email   : webainternational@yahoo.com 

Telepon  : (031) 8944952 

 

 

Gambar 2.3 Peta PT. Weba International 

Sumber: (Google Maps, 2022)

mailto:webainternational@yahoo.com
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.  

3.1 Rancang Bangun 

Rancangan awal sistem merupakan tahapan dimana ditentukannya proses 

dan kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem baru. Sistem tersebut berbasis 

komputer, dan rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan 

digunakan. Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, 

perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah 

ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi (Purwanto, 2018). Sehingga 

daripada itu rancang bangun memiliki beberapa tujuan, diantaranya:  

1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 

2. Untuk memberikan gambaran secara jelas dan rancang bangun yang lengkap 

kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli lain dibidang teknik. 

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan untuk 

menganalisis kebutuhan, dan menerjemahkan hasil analisis tersebut kedalam suatu 

bentuk sistem perangkat lunak, yang kemudian dapat menciptakan sebuah sistem 

baru ataupun dapat memperbaiki sistem yang sudah ada. Dengan tujuan akhir dari 

rancang bangun ini adalah menjawab suatu permasalahan yang ada dengan 

mempersiapkan segala kebutuhan dan menghasilkan suatu solusi untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi
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3.2 Website 

Didalam dunia teknologi yang sungguh pesat ini diperlukan suatu jaringan 

yang dapat mempermudah serta mempercepat untuk penyampaian informasi secara 

luas, dan dengan harapan dapat mudah dan cepat dapat diakses oleh siapapun yang 

memiliki akses kepada koneksi internet (Prayitno & Safitri, 2015).  

Website merupakan kumpulan berbagai halaman media informasi yang 

berfungsi untuk menampilkan berbagai informasi dapat berupa tulisan, gambar, 

suara, video, dan lainnya dalam sebuah domain yang terbentuk dalam satu 

rangkaian yang salin terkait dan domain tersebut dapat diakses oleh siapapun yang 

menggunakan jaringan internet (Prasetyo, 2015). 

Berdasarkan jenisnya website diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Website Statis, merupakan website yang seiring berjalannya waktu tidak 

adanya perubahan terhadap tampilan halaman-halaman pada website tersebut. 

2. Website Dinamis, dibentuk dan diperuntukkan kepada website yang terstruktur 

dan nantinya website tersebut akan dilakukan perubahan sesering mungkin, 

sehingga dapat mengalami perubahan secara dinamis dalam hal tampilan. 

3. Website Interaktif, website ini merupakan website yang memiliki tingkat 

popularitas yang tinggi, sehingga tujuannya dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

berdiskusi seperti, forum, blog, jual beli, dan lain sebagainya. 

Dengan berdasar pada teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

hal ini peneliti membentuk suatu website dinamis, dikarenakan berdasarkan 

permintaan klien bahwa nantinya pada website tersebut dapat dilakukan perubahan 

terhadap beberapa konten yang ada bergantung pada perubahan yang terjadi di 

perusahaan. 
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3.3 MERN Stack 

MERN merupakan kerangka pemrograman yang digunakan untuk 

menggambarkan sekumpulan teknologi dengan basis bahasa pemrograman yang 

sama menggunakan JavaScript yang digunakan sebagai proses pengembangan 

berbagai jenis website. MERN adalah alat yang berfungsi sebagai penyangga untuk 

memudahkan dalam pembuatan aplikasi secara universal khususnya website 

menggunakan Mongo, Express, React, dan Node JS (tutorialspoint, 2022). 

Dirancang dengan gagasan agar proses pengembangan sebuah website dapat 

berjalan dengan lancar, seluruh faktor ini memainkan peran yang sangat penting 

dalam proses pengembangan suatu website dan yang menyediakan kerangka kerja 

utama bagi para pengembang website. 

Sekarang pengembang di seluruh dunia mencoba untuk meningkatkan 

dalam hal antarmuka pengguna dan meningkatkan proses pengembangan dalam 

membangun sebuah website dari implementasi proyek dan dari persyaratan 

pengembangan dalam deadline yang telah ditentukan. Dikarenakan MERN 

didasarkan pada bahasa JavaScript, maka pengembang hanya perlu mengetahui 

tentang satu bahasa pemrograman, sehingga membuat seluruh pengembangan jauh 

lebih mudah (Hoque, 2020). 

Dapat disimpulkan bahwa kerangka pemrograman MERN dapat 

memudahkan developer dalam mengembangkan website dikarenakan teknologi-

teknologi yang digunakan dapat langsung berhubungan satu dengan yang lainnya 

dan seluruhnya menggunakan satu bahasa pemrograman saja. Juga dengan 

banyaknya komunitas yang terus menerus mengembangkan kerangka 
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pemrograman ini maka para developer dapat menggunakan bantuan dari apa yang 

telah dibentuk oleh komunitas tersebut. 

  
3.4 MongoDB 

MongoDB merupakan database open-source yang menyediakan 

kemampuan untuk dapat menyimpan data aplikasi dan dirancang dengan 

mempertimbangkan skalabilitas dan kelincahan bagi developer (MongoDB, 2022). 

MongoDB menjembatani antara penyimpanan utama seperti JSON dengan cepat 

dan berskala, serta relasional database yang memiliki fungsionalitas yang 

melimpah (MongoDB, 2022). MongoDB digunakan untuk fleksibilitas, Flexible 

Query Model, Native Aggregation, dan Schema. MongoDB ini merupakan jenis 

penyimpanan database dengan jenis NoSQL dimana data disimpan dalam bentuk 

key values dan disusun secara baris dan kolom. 

MongoDB sendiri tidak memerlukan pengaturan tambahan yang lebih 

dalam penerapannya kedalam aplikasi, seperti kontrol data internal dan 

pembaruannya setelah pengaturan awal yang dilakukan secara internal beserta 

koneksi dan konfigurasinya (Bradshaw et al., 2019). 

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

MongoDB pada Kerja Praktik ini adalah sebagai penyedia layanan database dapat 

digunakan oleh siapa saja baik perseorangan maupun korporasi dikarenakan 

sifatnya yang terbuka untuk umum atau open-source sehingga layanan-layanan 

yang disediakan oleh MongoDB dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan 

dengan jenis penyimpanan database NoSQL dapat memudahkan dalam 

pembentukan dan membaca data-data yang disimpan. 
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3.5 ExpressJS 

ExpressJS merupakan kerangka kerja web yang minimalis dengan 

kemampuan yang sangat cepat dan merupakan kerangka kerja aplikasi web untuk 

NodeJS. ExpressJS menyediakan banyak fitur yang membuat pengembangan 

website dapat dilakukan secara cepat dan mudah, yang membutuhkan lebih banyak 

waktu jika hanya dengan menggunakan NodeJS (Express, 2017). ExpressJS 

dirancang untuk menggunakan modul middleware NodeJS yang disebut connect 

yang mampu untuk mengimplementasikan modul HTTP. 

ExpressJS sendiri dirancang untuk dapat bekerja dan berfungsi namun 

dengan ukuran yang relatif kecil, dikarenakan desain dari ExpressJS yang ringan 

dan dapat dikostumisasi maka ExpressJS mampu membentuk dasar untuk beberapa 

komponen JavaScript seperti Feather, KeystoneJS, Kraken, dan Sails, yang 

dirancang untuk jenis aplikasi tertentu seperti ExpressJS yang menyediakan fitur 

server yang solid seperti navigation, HTTP cache, dan template yang bekerja 

dengan efisien. ExpressJS merupakan kerangka kerja pada server-side atau 

backend, tidak sama seperti client-side framework seperti React, Angular, dan Vue 

(Mehra et al., 2021). 

Berdasarkan penjabaran dari teknologi di atas sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pada Kerja Praktik ini, ExpressJS dapat mempermudah pengemban dalam 

pembentukan backend dari sebuah proyek dikarenakan fungsi dari ExpressJS 

sebagai salah satu middleware yang dapat membantu kinerja dari NodeJS sehingga 

dapat mengimplementasikan modul dari HTTP. 



19 
 

 
 

3.6 ReactJS 

ReactJS merupakan salah satu dari beberapa library JavaScript yang 

dirancang untuk membangun sumber daya web pengguna. ReactJS dikelola oleh 

Facebook, Instagram, dan komunitas pengembang baik personal maupun korporasi 

(React, 2022). React memungkinkan pengembangnya untuk mengembangkan 

aplikasi yang besar dan mendukung kemampuan untuk memuat data yang baru 

tanpa perlu untuk melakukan refresh halaman terlebih dahulu dan mampu untuk 

memberikan pengalaman bagi pengguna agar dapat menjelajah lebih baik. 

ReactJS dibangun berdasarkan object, sehingga hal tersebut dapat dibuat 

dengan fungsi Class React Object. Melihat dari kinerja React, kerangka kerja ini 

menyediakan pengembangan untuk antarmuka yang memiliki tingkat efisiensi yang 

tinggi (Sidelnikov, 2017). 

Jadi mengapa developer menggunakan kerangka kerja ini, dikarenakan 

pengerjaan untuk bagian frontend sangat sederhana dan tidak memiliki 

fungsionalitas yang rumit sehingga dapat dibentuk dengan mudah dan dapat 

digunakan secara berulang. ReactJS sendiri memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan kerangka kerja sebelumnya, dikarenakan kurva pembelajaran yang 

lebih cepat dan mudah, dukungan dan program pengembangan yang diorganisir 

oleh Facebook langsung, dan dokumentasi yang kuat sehingga membuat kerangka 

kerja ini dapat dipelajari dengan mudah dan berguna (Banks & Porcello, 2020). 

Berdasarkan penjabaran dari teknologi di atas sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam pengerjaan Kerja Praktik ini, ReactJS berperan dalam pembentukan 

pada sisi frontend dalam suatu proyek, dan dikarenakan salah satu library dari 

JavaScript ini dibentuk oleh salah satu perusahaan besar yang bergerak dibidang 
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teknologi yaitu Facebook, maka library ini masih terus mendapatkan perkembangan 

versi dan penyesuaian dengan teknologi terkini, juga dengan besarnya komunitas 

yang menggunakan teknologi ini maka dalam penggunaan ReactJS dapat lebih 

dipermudah dengan bantuan dari komunitas tersebut. 

 
3.7 NodeJS 

NodeJS merupakan runtime JavaScript yang bekerja dibagian backend 

dengan bantuan dari ExpressJS. NodeJS didasarkan oleh mesin dari Google yang 

bernama V8 JavaScript, yang mampu menyediakan beberapa fitur penting untuk 

mengembangkan aplikasi web termasuk HTTP. NodeJS juga mendukung instalasi 

modul dengan bantuan pihak ketiga yang bernama Node Package Manager (npm) 

(Node.js, 2022). 

Modul dari Node menyediakan berbagai API yang dapat digunakan secara 

umum, nantinya modul tersebut bisa digunakan setelah dilakukan instalasi dengan 

npm kedalam script pemrograman yang ada. Modul dasar yang ada disertakan 

secara langsung dengan instalasi Node dan disinkronkan dengan dimulainya siklus 

Node itu sendiri (Pasquali, 2013). 

Untuk NodeJS dapat disimpulkan, bahwa NodeJS bergerak pada bagian 

backend yang dibantu dengan ExpressJS sehingga dapat mengembangkan website 

termasuk pada sisi client-side termasuk juga HTTP. NodeJS juga memiliki banyak 

sekali bantuan dari third-party yang dibentuk oleh komunitas yang dapat digunakan 

untuk pengembangan web kita sendiri dengan bantuan dari NPM. 

Sehingga pada pengerjaan Kerja Praktik ini, NodeJS berguna sebagai salah 

satu teknologi untuk melakukan instalasi pada library javascript yang berguna 
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untuk memudahkan pengembang dalam mengembangkan suatu website baik dari 

sisi frontend maupun backend. 

 
3.8 The Work System Life Cycle 

The Work System Life Cycle mewakili perubahan yang direncanakan 

sebagai proyek yang mencakup fase inisiasi, pengembangan, implementasi, operasi 

dan pemeliharaan. Pengembangan melibatkan penciptaan atau perolehan sumber 

daya yang diperlukan untuk implementasi perubahan yang diinginkan dalam 

organisasi. Pengembangan dapat mencakup salah satu dari berikut ini: 

pengembangan perangkat lunak, akuisisi perangkat lunak, konfigurasi perangkat 

lunak, pembuatan prosedur baru, pembuatan dokumentasi dan materi pelatihan, dan 

perolehan sumber daya lain yang diperlukan untuk implementasi versi baru dari 

sistem kerja(Supriana, 2018). Berbeda dengan pandangan implementasi di sebagian 

besar metode pengembangan perangkat lunak, implementasi dari The Work System 

Life Cycle mengacu pada implementasi dalam organisasi, bukan implementasi 

algoritma pada komputer.  

 

 

Gambar 3.1 Siklus Hidup The Work System Framework 

Sumber: (Alter, 2011) 
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1. Tahap Initiaion 

Dalam siklus hidup The Work System ini diawali dengan tahap initiation 

dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui 

wawancara kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang terjadi dan 

diakhiri dengan studi literatur agar dapat menentukan apa saja kebutuhan yang 

perlu disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

2. Tahap Development 

Pada tahap development ini dilakukan perancangan terkait kebutuhan dalam 

membangun website company profile yang merupakan hasil dari wawancara 

yang telah dilakukan pada fase sebelumnya. 

3. Tahap Implementation 

Pada fase ini dilakukan implementasi dari apa yang telah dibangun pada fase 

sebelumnya. Juga pada fase ini dilakukan uji coba secara langsung baik kepada 

calon admin maupun pengguna umum yang telah ditunjuk, agar hasil dari uji 

coba tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk menentukan bahwa website yang 

dibangun telah memenuhi kebutuhan dan mengatasi suatu permasalahan. 

4. Tahap Operation and Maintenance 

Pada tahapan operation and maintenance merupakan fase terakhir dari siklus 

hidup The Work System, sehingga pada fase ini dilakukan pengawasan terhadap 

website company profile yang telah berjalan. Jika mungkin terdapat 

permasalahan atau terdapat hal-hal yang tidak diinginkan setelah development, 

maka dapat segera dilakukan maintenance pada website tersebut agar website 

nantinya dapat berjalan sebagaimana harusnya sesuai dengan yang diinginkan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.  

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan dan mengembangkan 

pengerjaan penelitian ini adalah menggunakan metode The Work System Lifecycle, 

dengan tahapan penyelesaian yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.1 Tahapan Penyelesaian Pekerjaan  

 
4.1 Initiation 

 
4.1.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara akurat yang dilakukan dengan bertemu secara langsung, bertatap 

muka dan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait. Dalam hal ini pihak terkait 

yang dimaksud adalah Ibu Royse Magdalena Nusa sebagai staff administrasi dan 

penjualan pada PT. Weba International. Dari wawancara tersebut didapatkan apa
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 saja kebutuhan yang diperlukan untuk ditampilkan dalam website company profile 

dan juga aset-aset berupa gambar, informasi, dan dokumen yang nantinya 

digunakan untuk keperluan membangun website. Laporan hasil wawancara dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

 
4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Dengan berdasar pada hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka didapati siapa saja pengguna yang nantinya dapat menggunakan ataupun 

mengakses website. Maka dibentuklah tabel analisis kebutuhan pengguna di bawah 

ini dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna yang akan berhubungan 

langsung dengan website yang dibangun agar dapat sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan. 

 
Tabel 4.1 Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Tanggung Jawab Kebutuhan 

1 Admin - Mengelola data produk 

- Mengelola data client 

- Mengelola data berita 

- Mengelola informasi 

sejarah perusahaan 

- Melihat seluruh data 

yang tersimpan 

- Input / Update / Delete 

data produk 

- Input / Update / Delete 

data client 

- Input / Update / Delete 

data berita 

- Input / Update / Delete 

informasi sejarah 

perusahaan 

- Read seluruh data 

2 Masyarakat 

umum atau 

client 

- Melihat seluruh data 

yang telah disajikan 

- Read seluruh informasi 

yang disajikan 
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4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Dengan dilakukannya analisis kebutuhan fungsional maka diharapkan 

dapat mengetahui proses-proses jalannya sistem yang akan dibuat dan dibangun ke 

dalam website. Fungsi-fungsi yang dibangun ke dalam sistem nantinya akan 

digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Di bawah ini merupakan 

hasil dari analisis kebutuhan fungsional yang telah dilakukan agar pengguna dapat 

memiliki panduan atau arahan dalam menggunakan website yang akan dibangun. 

 
A. Fungsi Login Admin 

Fungsi login admin digunakan untuk melakukan login oleh admin untuk 

yang pertama kalinya ke dalam website admin. Di bawah ini merupakan kebutuhan 

fungsional login admin. 

 
Tabel 4.2 Fungsi Login Admin 

Nama Fungsi Fungsi Login Admin 

Pengguna Staff (Admin) 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh 

admin untuk login pertama kalinya ke dalam website admin. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Login Pengguna 

Pengguna yang merupakan 

seorang admin melakukan login 

ke website admin 

Sistem menampilkan 

form login website admin 

Admin memasukkan username 

dan password dan diakhiri 

dengan menekan tombol “Login” 

Sistem menyimpan data 

login sementara selama 

beberapa jam yang 

disebut session login dan 
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mengarahkan ke 

dashboard admin 

Kondisi Akhir Data login tersimpan 

 

B. Fungsi Pengelolaan Data Produk 

Fungsi ini dibentuk untuk menghasilkan panduan dalam mengelola 

keseluruhan data produk hasil kerjasama dengan client yang ada di PT. Weba 

International. Kebutuhan fungsional pengelolaan data produk dapat dilihat pada 

tabel 4.3 di bawah ini. 

 
Tabel 4.3 Fungsi Pengelolaan Data Produk 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Produk 

Pengguna Staff (Admin) 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data produk merupakan serangkaian 

langkah yang dilakukan oleh admin untuk mengelola 

keseluruhan detail data dari produk. 

Kondisi Awal Data Produk 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Produk 

Pengguna membuka halaman 

produk 

Sistem menampilkan 

halaman produk yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

produk dan tombol “Tambah 

Produk Baru” 

Pengguna menekan tombol 

“Tambah Produk Baru” 

Sistem menampilkan form 

untuk menambahkan produk 

Pengguna menambahkan data 

produk sesuai dengan form 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Data Produk Baru 
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yang tersedia termasuk juga 

gambar produk diakhiri 

dengan menekan tombol 

“Tambah” 

Berhasil Ditambahkan” jika 

berhasil. Namun Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert “Gagal! Data Produk 

Baru Gagal Ditambahkan”  

Mengubah Data Produk 

Pengguna membuka halaman 

produk 

Sistem menampilkan 

halaman produk yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

produk dan tombol “Tambah 

Produk Baru” 

Pengguna memilih data 

produk berdasarkan tabel 

yang tersedia kemudian 

menekan icon berbentuk 

pensil yang sesuai dengan 

baris produk pada tabel 

Sistem menampilkan form 

untuk mengubah data 

produk dengan berisikan 

data yang telah tersimpan 

sebelumnya 

Pengguna memasukkan 

perubahan dengan form yang 

tersedia termasuk juga gambar 

produk diakhiri dengan 

menekan tombol “Ubah” 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Data Produk 

Berhasil Diubah” jika 

berhasil. Namun Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert “Gagal! Data Produk 

Gagal Diubah”  

Menghapus Data Produk 

Pengguna membuka halaman 

produk 

Sistem menampilkan 

halaman produk yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

produk dan tombol “Tambah 

Produk Baru” 
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Pengguna memilih data 

produk berdasarkan tabel 

yang tersedia kemudian 

menekan icon berbentuk tong 

sampah yang sesuai dengan 

baris produk pada tabel 

Sistem akan menampilkan 

alert berupa modal yang 

berisikan “Apakah anda 

yakin menghapus data 

produk ini?” Dan terdapat 

juga pilihan yaitu “Batal” 

untuk membatalkan dan 

“Hapus” untuk melanjutkan 

Pengguna menekan tombol 

“Hapus” pada alert berupa 

modal yang muncul 

Sistem akan menghapus data 

produk yang dipilih dan 

menampilkan tabel dengan 

produk yang dipilih sudah 

tidak ada 

Melihat Data Produk 

Pengguna membuka halaman 

produk 

Sistem menampilkan 

halaman produk yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

produk dan tombol “Tambah 

Produk Baru” 

Pengguna memilih data 

produk yang akan ditampilkan 

secara detail dengan menekan 

icon berbentuk mata yang 

sesuai dengan baris produk 

pada tabel 

Sistem akan menampilkan 

data produk dengan detail 

Kondisi Akhir Dari sisi pengguna fungsi ini digunakan untuk melakukan 

pengelolaan data produk. Pada sisi sistem fungsi ini berguna 

untuk memproses hasil pengelolaan yang dilakukan oleh 

pengguna. 
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C. Fungsi Pengelolaan Data Client 

Fungsi ini dibentuk untuk menghasilkan panduan dalam mengelola 

keseluruhan data client yang telah bekerjasama dengan PT. Weba International. 

Kebutuhan fungsional pengelolaan data produk dapat dilihat pada tabel 4.4 di 

bawah ini. 

 
Tabel 4.4 Fungsi Pengelolaan Data Client  

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Client 

Pengguna Staff (Admin) 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data client merupakan serangkaian 

langkah yang dilakukan oleh admin untuk mengelola 

keseluruhan detail data dari client. 

Kondisi Awal Data Client 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Client 

Pengguna membuka halaman 

client 

Sistem menampilkan 

halaman client yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

client dan tombol “Tambah 

Client Baru” 

Pengguna menekan tombol 

“Tambah Client Baru” 

Sistem menampilkan form 

untuk menambahkan client 

Pengguna menambahkan data 

client sesuai dengan form 

yang tersedia termasuk juga 

gambar logo client diakhiri 

dengan menekan tombol 

“Tambah” 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Data Client Baru 

Berhasil Ditambahkan” jika 

berhasil. Namun Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert “Gagal! Data Client 

Baru Gagal Ditambahkan”  
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Mengubah Data Client 

Pengguna membuka halaman 

client 

Sistem menampilkan 

halaman client yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

client dan tombol “Tambah 

Client Baru” 

Pengguna memilih data client 

berdasarkan tabel yang 

tersedia kemudian menekan 

icon berbentuk pensil yang 

sesuai dengan baris client 

pada tabel 

Sistem menampilkan form 

untuk mengubah data client 

dengan berisikan data yang 

telah tersimpan sebelumnya 

Pengguna memasukkan 

perubahan dengan form yang 

tersedia termasuk juga gambar 

logo client diakhiri dengan 

menekan tombol “Ubah” 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Data Client 

Berhasil Diubah” jika 

berhasil. Namun Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert “Gagal! Data Client 

Gagal Diubah”  

Menghapus Data Client 

Pengguna membuka halaman 

client 

Sistem menampilkan 

halaman client yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

client dan tombol “Tambah 

Client Baru” 

Pengguna memilih data client 

berdasarkan tabel yang 

tersedia kemudian menekan 

icon berbentuk tong sampah 

Sistem akan menampilkan 

alert berupa modal yang 

berisikan “Apakah anda 

yakin menghapus data client 

ini?” Dan terdapat juga 
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yang sesuai dengan baris 

client pada tabel 

pilihan yaitu “Batal” untuk 

membatalkan dan “Hapus” 

untuk melanjutkan 

Pengguna menekan tombol 

“Hapus” pada alert berupa 

modal yang muncul 

Sistem akan menghapus data 

client yang dipilih dan 

menampilkan tabel dengan 

client yang dipilih sudah 

tidak ada 

Melihat Data Client 

Pengguna membuka halaman 

client 

Sistem menampilkan 

halaman client yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

client dan tombol “Tambah 

Client Baru” 

Pengguna memilih data client 

yang akan ditampilkan secara 

detail dengan menekan icon 

berbentuk mata yang sesuai 

dengan baris client pada tabel 

Sistem akan menampilkan 

data client dengan detail 

Kondisi Akhir Dari sisi pengguna fungsi ini digunakan untuk melakukan 

pengelolaan terhadap data client. Pada sisi sistem fungsi ini 

berguna untuk memproses hasil pengelolaan yang dilakukan 

oleh pengguna. 

 

D. Fungsi Pengelolaan Data Berita 

Fungsi ini dibentuk untuk menghasilkan panduan dalam mengelola 

keseluruhan data berita yang ada dan yang sedang terjadi di PT. Weba International 

agar masyarakat luas dapat mengetahui mengenai kondisi ataupun berita yang 



32 
 

 
 

sedang terjadi di PT. Weba International. Kebutuhan fungsional pengelolaan data 

berita dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

 
Tabel 4.5 Fungsi Pengelolaan Data Berita 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Berita 

Pengguna Staff (Admin) 

Deskripsi Fungsi pengelolaan data berita merupakan serangkaian 

langkah yang dilakukan oleh admin untuk mengelola 

keseluruhan detail data dari berita. 

Kondisi Awal Data Berita 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Berita 

Pengguna membuka halaman 

berita 

Sistem menampilkan 

halaman berita yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

berita dan tombol “Tambah 

Berita Baru” 

Pengguna menekan tombol 

“Tambah Berita Baru” 

Sistem menampilkan form 

untuk menambahkan berita 

Pengguna menambahkan data 

berita sesuai dengan form 

yang tersedia termasuk juga 

gambar berita diakhiri dengan 

menekan tombol “Tambah” 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Data Berita Baru 

Berhasil Ditambahkan” jika 

berhasil. Namun Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert “Gagal! Data Berita 

Baru Gagal Ditambahkan”  

Mengubah Data Berita 

Pengguna membuka halaman 

berita 

Sistem menampilkan 

halaman berita yang pada 

halaman tersebut terdapat 
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tabel yang berisikan data 

berita dan tombol “Tambah 

Berita Baru” 

Pengguna memilih data berita 

berdasarkan tabel yang 

tersedia kemudian menekan 

icon berbentuk pensil yang 

sesuai dengan baris berita 

pada tabel 

Sistem menampilkan form 

untuk mengubah data berita 

dengan berisikan data yang 

telah tersimpan sebelumnya 

Pengguna memasukkan 

perubahan dengan form yang 

tersedia termasuk juga gambar 

berita diakhiri dengan 

menekan tombol “Ubah” 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Data Berita 

Berhasil Diubah” jika 

berhasil. Namun Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert “Gagal! Data Berita 

Gagal Diubah”  

Menghapus Data Berita 

Pengguna membuka halaman 

berita 

Sistem menampilkan 

halaman berita yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

berita dan tombol “Tambah 

Berita Baru” 

Pengguna memilih data berita 

berdasarkan tabel yang 

tersedia kemudian menekan 

icon berbentuk tong sampah 

yang sesuai dengan baris 

berita pada tabel 

Sistem akan menampilkan 

alert berupa modal yang 

berisikan “Apakah anda 

yakin menghapus data berita 

ini?” Dan terdapat juga 

pilihan yaitu “Batal” untuk 

membatalkan dan “Hapus” 

untuk melanjutkan 
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Pengguna menekan tombol 

“Hapus” pada alert berupa 

modal yang muncul 

Sistem akan menghapus data 

berita yang dipilih dan 

menampilkan tabel dengan 

berita yang dipilih sudah 

tidak ada 

Melihat Data Berita 

Pengguna membuka halaman 

berita 

Sistem menampilkan 

halaman berita yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan data 

berita dan tombol “Tambah 

Berita Baru” 

Pengguna memilih data berita 

yang akan ditampilkan secara 

detail dengan menekan icon 

berbentuk mata yang sesuai 

dengan baris berita pada tabel 

Sistem akan menampilkan 

data berita dengan detail 

Kondisi Akhir Dari sisi pengguna fungsi ini digunakan untuk melakukan 

pengelolaan data berita. Pada sisi sistem fungsi ini berguna 

untuk memproses hasil pengelolaan yang dilakukan oleh 

pengguna. 

 

E. Fungsi Pengelolaan Informasi Sejarah Perusahaan 

Fungsi ini dibentuk untuk menghasilkan panduan dalam mengelola 

keseluruhan informasi terkait sejarah PT. Weba International. Kebutuhan 

fungsional pengelolaan data berita dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini. 
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Tabel 4.6 Fungsi Pengelolaan Informasi Sejarah Perusahaan 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Informasi Sejarah Perusahaan 

Pengguna Staff (Admin) 

Deskripsi Fungsi pengelolaan informasi sejarah perusahaan merupakan 

serangkaian langkah yang dilakukan oleh admin untuk 

mengelola keseluruhan detail informasi mengenai sejarah 

perusahaan. 

Kondisi Awal Data Informasi Sejarah Perusahaan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Informasi Sejarah Perusahaan 

Pengguna membuka halaman 

sejarah 

Sistem menampilkan 

halaman sejarah yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan 

informasi sejarah 

perusahaan dan tombol 

“Tambah Sejarah 

Perusahan” 

Pengguna menekan tombol 

“Tambah Sejarah Perusahan” 

Sistem menampilkan form 

untuk menambahkan sejarah 

perusahaan 

Pengguna menambahkan 

informasi sejarah perusahaan 

sesuai dengan form yang 

tersedia termasuk juga gambar 

para pemimpin perusahaan 

yang sekarang sedang 

menjabat diakhiri dengan 

menekan tombol “Tambah” 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Informasi Sejarah 

Perusahaan Berhasil 

Ditambahkan” jika berhasil. 

Namun Ketika gagal akan 

menampilkan alert “Gagal! 

Informasi Sejarah 

Perusahaan Gagal 

Ditambahkan”  

Mengubah Informasi Sejarah Perusahaan 
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Pengguna membuka halaman 

sejarah 

Sistem menampilkan 

halaman sejarah yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan 

informasi sejarah 

perusahaan dan tombol 

“Tambah Sejarah 

Perusahan” 

Pengguna memilih informasi 

sejarah perusahaan 

berdasarkan tabel yang 

tersedia kemudian menekan 

icon berbentuk pensil yang 

sesuai dengan baris sejarah 

perusahaan pada tabel 

Sistem menampilkan form 

untuk mengubah informasi 

sejarah perusahaan dengan 

berisikan data yang telah 

tersimpan sebelumnya 

Pengguna memasukkan 

perubahan dengan form yang 

tersedia termasuk juga gambar 

para pemimpin perusahaan 

yang sekarang sedang 

menjabat diakhiri dengan 

menekan tombol “Ubah” 

Sistem menampilkan alert 

“Sukses! Informasi Sejarah 

Perusahaan Berhasil 

Diubah” jika berhasil. 

Namun Ketika gagal akan 

menampilkan alert “Gagal! 

Informasi Sejarah 

Perusahaan Gagal Diubah”  

Menghapus Informasi Sejarah Perusahaan 

Pengguna membuka halaman 

sejarah 

Sistem menampilkan 

halaman sejarah yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan 

informasi sejarah 

perusahaan dan tombol 

“Tambah Sejarah 

Perusahan” 
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Pengguna memilih informasi 

sejarah perusahaan 

berdasarkan tabel yang 

tersedia kemudian menekan 

icon berbentuk tong sampah 

yang sesuai dengan baris 

sejarah perusahaan pada tabel 

Sistem akan menampilkan 

alert berupa modal yang 

berisikan “Apakah anda 

yakin menghapus informasi 

sejarah perusahaan ini?” 

Dan terdapat juga pilihan 

yaitu “Batal” untuk 

membatalkan dan “Hapus” 

untuk melanjutkan 

Pengguna menekan tombol 

“Hapus” pada alert berupa 

modal yang muncul 

Sistem akan menghapus 

informasi sejarah 

perusahaan yang dipilih dan 

menampilkan tabel dengan 

sejarah perusahaan yang 

dipilih sudah tidak ada 

Melihat Detail Informasi Sejarah Perusahaan 

Pengguna membuka halaman 

sejarah 

Sistem menampilkan 

halaman sejarah yang pada 

halaman tersebut terdapat 

tabel yang berisikan 

informasi sejarah 

perusahaan dan tombol 

“Tambah Sejarah 

Perusahan” 

Pengguna memilih informasi 

sejarah perusahaan 

berdasarkan tabel yang 

tersedia kemudian menekan 

icon berbentuk mata yang 

sesuai dengan baris sejarah 

perusahaan pada tabel 

Sistem akan menampilkan 

informasi sejarah 

perusahaan dengan detail 
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Kondisi Akhir Dari sisi pengguna fungsi ini digunakan untuk melakukan 

pengelolaan informasi sejarah perusahaan. Pada sisi sistem 

fungsi ini berguna untuk memproses hasil pengelolaan yang 

dilakukan oleh pengguna. 

 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional dibentuk untuk mengetahui kebutuhan-

kebutuhan yang nantinya ada di website company profile diluar kebutuhan 

fungsional dan terbagi menjadi beberapa kriteria seperti yang dapat dilihat pada 

tabel 4.7 di bawah ini. 

 
Tabel 4.7 Kebutuhan Non Fungsional 

Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

Keamanan Keamanan hak akses untuk dapat masuk ke dalam 

website bagian admin serta keamanan untuk 

merubah data-data yang ada, hanya dapat dilakukan 

oleh pengguna yang memiliki akses saja yaitu 

admin, dan setiap admin hanya memiliki satu 

username dan password untuk dapat masuk ke dalam 

website admin.  

Kenyamanan Saat mengakses website baik pengguna maupun 

admin dapat memperoleh kemudahan dalam 

menggunakan serta desain yang dibangun ke dalam 

website sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus 

menambahkan desain yang tidak relevan.  

Kegunaan Pengguna berupa admin hanya yang berasal dari staff 

PT. Weba International yang dapat mengakses 

website bagian admin. Sedangkan masyarakat 
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Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

umum atau client hanya dapat mengakses website 

company profile. 

Waktu Respon Performa website dirancang untuk dapat memproses 

Input / Update / Delete sekitar 5 detik dan desain atau 

tampilan website dapat dimuat kurang dari satu 

menit. 

 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

Berdasar kepada hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya di PT. 

Weba International, menghasilkan bahwa company profile yang dibangun akan 

dirancang pada platform website yang nantinya akan terbagi menjadi dua kategori 

pengguna. Pengguna dengan role admin yang digunakan oleh staff di PT. Weba 

International dapat mengakses website admin sedangkan pengguna dengan role 

user biasa hanya dapat mengakses website company profile saja. 

 
4.1.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis ini dibentuk dengan maksud sebagai acuan dalam penggunaan 

perangkat lunak yang nantinya digunakan untuk merancang, membangun, dan 

mengembangkan website company profile untuk PT. Weba International. Daftar 

perangkat lunak yang digunakan dapat dilihat di bawah ini: 

1. Javascript digunakan sebagai basis dari bahasa pemrograman yang digunakan. 

2. Visual Studio Code sebagai text editor yang berguna untuk menerjemahkan 

bahasa pemrograman yang digunakan menjadi logika atau tampilan website 

yang dibangun. 

3. Figma digunakan untuk dapat merancang desain antar muka website. 
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4. PowerDesigner digunakan untuk merancang struktur tabel database dan relasi 

antar tabel. 

5. MongoDB sebagai penyimpanan database yang berbasis NoSQL. 

6. Browser sebagai tempat untuk menampilkan hasil pengembangan yang telah 

dilakukan dibelakang, browser yang telah memiliki interpreter javascript 

didalamnya dapat digunakan sebagai salah satu perangkat lunak untuk 

mengembangkan website dengan basis bahasa pemrograman javascript. 

Namun, browser yang disarankan adalah Google Chrome atau Chromium 

karena didalamnya terdapat V8 Engine Javascript yang dapat membaca kode 

dan mengatur mekanisme, prioritas, dan urutan kode javascript yang dibentuk 

dengan lebih cepat. Hal ini berlaku juga pada smartphone. 

 
4.1.7 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan perangkat lunak sebelumnya 

yang telah dibentuk, maka didapati beberapa minimal spesifikasi perangkat keras 

yang digunakan sehingga nantinya komponen perangkat keras tersebut dapat 

berjalan dan membangun sebuah website yang telah dirancang. Kebutuhan minimal 

spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan, dapat dilihat pada daftar berikut:  

1. Processor: 2GHz CPU 

2. Penyimpanan: 32 GB 

3. Memory: 4 GB RAM 

4. OS: Windows 8.0 

5. Mouse dan Keyboard 

6. Layar Monitor 
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7. Smartphone, yang mampu menjalankan browser seperti Google Chrome atau 

Mozilla Firefox sebagai alat untuk melakukan test responsive website. 

 
4.2 Development 

 
4.2.1 Diagram IPO 

Diagram IPO berguna untuk mengidentifikasi proses dan alur berjalannya 

website company profile PT. Weba International yang digambarkan dalam diagram 

input, process, dan output. Diagram IPO tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 4.2 Diagram IPO (Input, Process, Output)  
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4.2.2 System Flow 

System Flow dapat menggambarkan seluruh proses rangkaian yang 

berhubungan dengan pengelolaan data-data yang dibutuhkan guna menunjang 

dalam membangun website company profile PT. Weba International. Di bawah ini 

adalah macam-macam system flow yang digunakan pada website company profile 

PT. Weba International. 

 
A. System Flow Login Admin 

System flow login admin merupakan alur sistem yang berguna agar role 

admin dapat masuk dan mengakses website admin. Proses yang terjadi dalam 

system flow login admin yaitu, admin diharuskan untuk memasukkan username dan 

password dengan tepat. Kemudian admin tersebut dapat menekan tombol login dan 

jika benar maka admin dapat masuk ke dashboard atau halaman admin. System flow 

ini dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini.  

 

 

Gambar 4.3 System Flow Login Admin 
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B. System Flow Pengelolaan Data Produk 

System flow pengelolaan data produk merupakan alur sistem yang berguna 

agar admin dapat melakukan pengelolaan data produk baik yang belum terdaftar 

maupun yang sudah terdaftar sebelumnya ke dalam website. Pengguna yang mampu 

untuk mengelola data produk secara langsung adalah pengguna yang memiliki role 

admin. Proses yang dapat dilakukan pada system flow pengelolaan data produk 

adalah menambahkan dan juga mengubah data produk dengan mengisi form 

tambah ataupun ubah produk seperti kode produk, nama produk, nama client, 

deskripsi produk, detail produk, material produk, dan gambar produk. Kemudian 

admin dapat menekan tombol tambah atau ubah untuk menyimpan data yang telah 

dimasukkan ke dalam form. Selain kedua hal tersebut pengguna juga dapat 

melakukan hapus data produk dan melihat detail data produk tersebut. System flow 

pengelolaan data produk dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 
C. System Flow Pengelolaan Data Client 

System flow pengelolaan data client merupakan alur sistem yang berguna 

agar admin dapat melakukan pengelolaan data client baik yang belum terdaftar 

maupun yang sudah terdaftar sebelumnya ke dalam website. Pengguna yang mampu 

untuk mengelola data client secara langsung adalah pengguna yang memiliki role 

admin. Proses yang dapat dilakukan pada system flow pengelolaan data client 

adalah menambahkan dan juga mengubah data client dengan mengisi form tambah 

ataupun ubah client seperti nama client, dan logo client. Kemudian admin dapat 

menekan tombol tambah atau ubah untuk menyimpan data yang telah dimasukkan 

ke dalam form. Selain kedua hal tersebut pengguna juga dapat melakukan hapus 
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data client dan melihat detail data client tersebut. System flow pengelolaan data 

client dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.4 System Flow Pengelolaan Data Produk 



45 
 

 
 

 

Gambar 4.5 System Flow Pengelolaan Data Client 
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D. System Flow Pengelolaan Data Berita 

System flow pengelolaan data berita merupakan alur sistem yang berguna 

agar admin dapat melakukan pengelolaan data berita baik yang belum terdaftar 

maupun yang sudah terdaftar sebelumnya ke dalam website. Pengguna yang mampu 

untuk mengelola data berita secara langsung adalah pengguna yang memiliki role 

admin. Proses yang dapat dilakukan pada system flow pengelolaan data berita 

adalah menambahkan dan juga mengubah data berita dengan mengisi form tambah 

ataupun ubah berita seperti jenis berita, gambar berita, judul berita, deskripsi berita, 

tanggal rilis berita, penulis berita, dan isi berita. Kemudian admin dapat menekan 

tombol tambah atau ubah untuk menyimpan data yang telah dimasukkan ke dalam 

form. Selain kedua hal tersebut pengguna juga dapat melakukan hapus data berita 

dan melihat detail data berita tersebut. System flow pengelolaan data berita dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

 
E. System Flow Pengelolaan Informasi Sejarah Perusahaan 

System flow pengelolaan informasi sejarah perusahaan merupakan alur 

sistem yang berguna agar admin dapat melakukan pengelolaan informasi sejarah 

perusahaan baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar sebelumnya ke 

dalam website. Pengguna yang mampu untuk mengelola informasi sejarah 

perusahaan secara langsung adalah pengguna yang memiliki role admin. Proses 

yang dapat dilakukan pada system flow pengelolaan informasi sejarah perusahaan 

adalah menambahkan dan juga mengubah informasi sejarah perusahaan dengan 

mengisi form tambah ataupun ubah sejarah perusahaan seperti jumlah client, jumlah 

proyek, jumlah produk yang telah dibuat, foto pimpinan, nama pimpinan, dan 

jabatan pimpinan. Kemudian admin dapat menekan tombol tambah atau ubah untuk 
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menyimpan data yang telah dimasukkan ke dalam form. Selain kedua hal tersebut 

pengguna juga dapat melakukan hapus informasi sejarah perusahaan dan melihat 

detail informasi sejarah perusahaan tersebut. System flow pengelolaan informasi 

sejarah perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.6 System Flow Pengelolaan Data Berita 
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Gambar 4.7 System Flow Pengelolaan Informasi Sejarah Perusahaan 
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F. System Flow Mengakses Website Company Profile 

System flow mengakses website merupakan alur sistem yang berguna agar 

pengguna umum dapat mengakses dengan mudah website company profile. Proses 

yang terjadi dalam system flow ini adalah seluruh pengguna dapat mengakses 

berbagai halaman website dengan informasi yang telah disediakan seperti halaman 

beranda, produk katalog, tentang kami, berita, dan kontak kami. System flow 

mengakses website company profile dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini.  

 

 

Gambar 4.8 System Flow Mengakses Website Company Profile 
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4.2.3 Context Diagram 

Context Diagram merupakan diagram yang paling dasar dari data flow 

diagram, yang hanya menjelaskan mengenai pemetaan sistem dengan cara yang 

sederhana, jelas, dan mudah untuk dipahami. Misalnya, adalah flow yang digunakan 

untuk menggambarkan aliran data antar entitas, proses, dan database. Dalam hal 

ini Context Diagram yang telah dibentuk dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 
4.2.4 Data Flow Diagram 

 
A. Data Flow Diagram Level 0 

Pada gambar 4.9 menggambarkan secara umum proses dan ruang lingkup 

secara keseluruhan yang terjadi pada website, terdapat dua entitas yaitu admin dan 

pengguna website yang saling mengirim dan mendapatkan informasi. Detail dari 

context diagram akan disajikan pada Data Flow Diagram Level 0 terlebih dahulu 

yang dapat dilihat pada gambar 4.10, dan untuk detail dari proses yang terjadi dapat 

dilihat pada gambar 4.11 yang merupakan Data Flow Diagram Level 1. 

 

 

Gambar 4.9 Context Diagram 
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Gambar 4.10 Data Flow Diagram Level 0 

 
B. DFD Level 1 Mengelola Data Master 

Pada gambar 4.10 merupakan DFD yang menggambarkan alur yang terjadi 

selama entry data master dimulai dari aktor berupa entitas ke proses dan akhirnya 

masuk ke dalam database. DFD Level 1 merupakan alur proses dimana aktor 

melakukan input data ke dalam sistem sesuai dengan kebutuhan. Kemudian data 

yang telah dimasukkan akan diproses dan masuk ke dalam database. Rancangan 

dari Data Flow Diagram Level 1 dapat dilihat pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 DFD Level 1 Mengelola Data Master 

 
4.2.5 Conceptual Data Model (CDM) 

CDM merupakan perancangan basis data dimana terdapat proses 

identifikasi, analisis, dan pengumpulan data didalamnya dengan tujuan untuk 

menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus ada dalam suatu sistem 

database. Pada gambar 4.12 di bawah ini disajikan hasil pembentukan Conceptual 

Data Model. 

 

 

Gambar 4.12 Conceptual Data Model Website Company Profile 



53 
 

 
 

4.2.6 Physical Data Model (PDM) 

PDM merupakan tahapan lanjutan dari CDM dimana pada PDM ini 

merupakan gambaran asli dari bentukan database yang sebenarnya dengan ciri khas 

yang lebih khusus dan spesifik, seperti gambaran tabel beserta atribut dan tipe 

datanya sudah digambarkan jelas pada tahapan ini. Pada gambar 4.13 di bawah ini 

disajikan hasil pembentukan Physical Data Model. 

 

 

Gambar 4.13 Physical Data Model Website Company Profile 

 
4.2.7 Struktur Tabel 

Struktur tabel di bawah ini dibentuk dengan tujuan agar dapat mengetahui 

secara detail mengenai atribut, tipe data, dan ukuran dari atribut tersebut, disertai 

juga penjelasan mengenai kegunaan dari masing-masing tabel. Di bawah ini 

merupakan beberapa penjelasan tabel: 

1. Nama Tabel : Master 

Primary Key : id_master 
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Foreign Key : id_produk, id_client, id_berita, id_sejarah, id_admin 

Fungsi  : Sebagai tabel master yang berguna untuk menghubungkan 

tabel-tabel yang lain, sehingga nantinya tabel satu dengan 

tabel yang lain dapat saling berhubungan melalui tabel 

master. 

 
Tabel 4.8 Tabel Master 

Atribut Tipe Data Ukuran 

id_master Varchar 24 

id_produk Varchar 24 

id_client Varchar 24 

id_berita Varchar 24 

id_sejarah Varchar 24 

 

2. Nama Tabel : Produk 

Primary Key : id_produk 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Sebagai tabel yang berguna untuk menyimpan berbagai 

data-data dan informasi mengenai detail dari produk. 

 
Tabel 4.9 Tabel Produk 

Atribut Tipe Data Ukuran 

id_produk Varchar 24 

kode_produk Varchar 24 

nama_produk Varchar 100 

nama_client Varchar 100 

deskripsi_produk Long Varchar 2000 
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Atribut Tipe Data Ukuran 

detail_produk Long Varchar 2000 

material_produk Long Varchar 2000 

gambar_produk Image 10000000 

 

3. Nama Tabel : Client 

Primary Key : id_client 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Sebagai tabel yang berguna untuk menyimpan berbagai 

data-data dan informasi mengenai detail dari client yang 

telah bekerjasama. 

 
Tabel 4.10 Tabel Client 

Atribut Tipe Data Ukuran 

id_client Varchar 24 

nama_client Varchar 100 

logo_client Image 10000000 

 

4. Nama Tabel : Berita 

Primary Key : id_berita 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Sebagai tabel yang berguna untuk menyimpan berbagai 

data-data dan informasi mengenai detail dari berita atau 

kabar yang terjadi di perusahaan.  
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Tabel 4.11 Tabel Berita 

Atribut Tipe Data Ukuran 

id_berita Varchar 24 

jenis_berita Varchar 50 

judul_berita Varchar 100 

deskripsi_berita Varchar 255 

penulis_berita Varchar 100 

tanggal_rilis_berita Date - 

isi_berita Long Varchar 2000 

gambar_berita Image 10000000 

 

5. Nama Tabel : Sejarah 

Primary Key : id_sejarah 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Sebagai tabel yang berguna untuk menyimpan berbagai 

data-data dan informasi mengenai detail sejarah perusahaan. 

 
Tabel 4.12 Tabel Sejarah 

Atribut Tipe Data Ukuran 

id_sejarah Varchar 24 

jml_client Varchar 10 

jml_project Varchar 10 

jml_produk_jadi Varchar 10 

nama_leader Varchar 50 

jabatan_leader Varchar 50 

foto_leader Image 10000000 
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6. Nama Tabel : Admin 

Primary Key : id_admin 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Sebagai tabel yang berguna untuk menyimpan data 

username dan password agar admin dapat melakukan 

autentikasi masuk ke dalam website admin. 

 
Tabel 4.13 Tabel Admin 

Atribut Tipe Data Ukuran 

id_admin Varchar 24 

username Varchar 50 

password Varchar 50 

 

4.3 Implementation 

Pada fase yang ketiga merupakan fase dimana dimulainya implementasi 

dari apa yang telah ditentukan pada fase-fase sebelumnya. Terkait fungsi dan 

layanan yang telah dibentuk akan diimplementasikan pada website company profile 

dan juga pada website untuk bagian admin. 

 
4.3.1 Implementasi Halaman Utama / Landing Page 

Pada halaman utama website ini dapat diakses oleh seluruh pengguna baik 

user biasa ataupun oleh admin. Pada halaman ini sebagai halaman utama pengguna 

pada saat pengguna baru saja mengakses website dimana pada halaman ini terdapat 

informasi-informasi singkat atau secara garis besar mengenai perusahaan 

disampaikan di halaman utama ini. 

 



58 
 

 
 

 

Gambar 4.14 Halaman Utama / Landing Page 

 
4.3.2 Implementasi Halaman Produk 

Halaman ini merupakan halaman dimana produk yang telah diproduksi 

oleh PT. Weba International ditampilkan disini dalam bentuk produk katalog. 

Halaman ini dapat diakses oleh seluruh pengguna dimana pada halaman ini 

ditampilkan produk-produk beserta contoh gambar produk, nama produk, dan juga 



59 
 

 
 

nama client yang telah bekerjsama untuk menghasilkan produk tersebut. Halaman 

produk katalog tersebut dapat dilihat pada gambar 4.15 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.15 Halaman Produk Katalog 

 
Selain halaman produk katalog di atas, terdapat juga halaman untuk detail 

dari produk tersebut. Pada halaman detail produk ini ditampilkan mengenai detail 

informasi dari suatu produk seperti beberapa contoh gambar produk, kode produk, 

nama dari produk tersebut, deskripsi produk, detail produk, material produk, dan 

ditampilkan juga beberapa produk terkait. Implementasi untuk halaman detail 

produk dapat dilihat pada gambar 4.16 di bawah ini. 
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Gambar 4.16 Halaman Detail Produk 

 
4.3.3 Implementasi Halaman Tentang Kami 

Pada halaman tentang kami disajikan beberapa informasi baik mengenai 

sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, seberapa banyak proyek yang pernah 

dikerjakan, dan juga ditampilkan juga beberapa pimpinan atau petinggi dari PT. 

Weba International. Halaman tentang kami juga dapat diakses oleh semua 

pengguna yang ingin mengetahui mengenai informasi sejarah perusahaan. Halaman 

tentang kami dapat dilihat pada gambar 4.17 di bawah ini. 
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Gambar 4.17 Halaman Tentang Kami 

 
4.3.4 Implementasi Halaman Berita 

Halaman berita merupakan halaman dimana berita-berita dan kabar 

mengenai perusahaan disajikan di halaman ini. Halaman ini dapat diakses dan oleh 

seluruh pengguna dan pengguna tersebut dapat memperoleh informasi mengenai 
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contoh gambar berita, judul berita dan deskripsi berita. Halaman berita dapat dilihat 

pada gambar 4.18 berikut ini. 

 

 

Gambar 4.18 Halaman Berita 

 
Mengenai detail dan isi dari suatu berita disajikan pada halaman detail 

berita, di halaman ini lah disajikan beberapa informasi berita yang meliputi gambar 

berita, judul berita, nama penulis berita, tanggal rilis berita dan isi dari berita itu 

sendiri. Halaman detail berita tersebut dapat dilihat pada gambar 4.19 di bawah ini. 
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Gambar 4.19 Halaman Detail Berita 

 
4.3.5 Implementasi Halaman Kontak Kami 

Halaman kontak kami dapat diakses oleh seluruh pengguna baik pengguna 

umum ataupun admin. Halaman ini dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah 

pengunjung dalam mencari informasi mengenai bagaimana cara menghubungi 

pihak PT. Weba International. Halaman kontak kami dapat dilihat pada gambar 

4.20 di bawah ini. 
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Gambar 4.20 Halaman Kontak Kami 

 
4.3.6 Implementasi Halaman Login Admin 

Halaman login admin hanya dapat diakses oleh user yang memiliki role 

admin. Dikarenakan pada halaman ini membutuhkan username dan password untuk 

dapat mengakses dan masuk ke dalam website admin secara keseluruhan, dan 

nantinya admin dapat melakukan CRUD terhadap data-data yang ada. Tampilan 

halaman login admin dapat dilihat pada gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.21 Halaman Login Admin 
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Terdapat juga peringatan berupa alert atau notifikasi yang terdapat persis 

di atas form input username dan password jika username maupun password tidak 

ada, atau salah dalam memasukkan isiannya. Contoh tampilan notifikasi kesalahan 

dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

 

Gambar 4.22 Notifikasi Gagal Login 

 
Website bagian admin juga dilengkapi dengan fitur session login dimana, 

ketika website tidak digunakan untuk apapun dalam beberapa waktu maka admin 

akan terlempar kembali secara langsung ke halaman login admin, dan admin 

diharuskan untuk memasukkan data user kembali. Tampilan notifikasi session login 

habis terdapat pada gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 Notifikasi Session Login Habis 

 
4.3.7 Implementasi Halaman Dashboard Admin 

Halaman dashboard admin merupakan halaman awal yang disajikan 

setelah admin berhasil masuk atau login ke dalam website admin. Pada halaman 

dashboard ini disajikan beberapa informasi mengenai jumlah atau total data dari 

masing-masing tabel database seperti total data pada tabel produk, client dan juga 

berita. Tampilan dashboard admin dapat dilihat pada gambar 4.24 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.24 Halaman Dashboard Admin  
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4.3.8 Implementasi Halaman Pengelolaan Data Produk 

Halaman awal ketika pertama kali memilih menu master products adalah 

menampilkan tabel yang berisi keseluruhan data produk yang telah ditambahkan 

sebelumnya. Data yang disajikan pada tabel tersebut diantaranya terdapat kode 

produk, nama produk, nama client yang bekerjasama, deskripsi produk, detail 

produk dan material produk. Untuk gambar dari produk tidak langsung disajikan 

pada halaman muka master products namun, harus memilih untuk melihat dalam 

fitur detail produk. Tampilan awal pengelolaan data produk disajikan pada gambar 

4.25. 

 

 

Gambar 4.25 Halaman Pengelolaan Data Produk 

 
Untuk dapat menambahkan produk baru, dapat mengakses fitur Add 

Product dan mengisi form-form yang masih kosong seperti kode produk, nama 

produk, untuk nama client dapat memilih dari yang telah disediakan pada form 

dropdown, dilanjutkan dengan deskripsi, detail, material, dan gambar produk harus 

memenuhi sebanyak lima gambar kemudian dapat menekan tombol Add. Untuk 

tampilan tambah produk disajikan pada gambar 4.26 di bawah ini. 
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Gambar 4.26 Halaman Tambah Data Produk 

 
Setelah data berhasil ditambahkan maka akan ditampilkan alert atau 

notifikasi bahwa data produk baru berhasil ditambahkan. Contoh notifikasi tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4.27 Notifikasi Tambah Data Produk Berhasil 

 
Terdapat juga fitur detail produk untuk dapat melihat secara detail data 

produk hasil dari yang telah ditambahkan sebelumnya, dengan cara menekan 

tombol icon berbentuk mata. Pada halaman detail disajikan dalam bentuk form 
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namun dengan sifatnya yang hanya readonly atau hanya dapat dilihat saja, disajikan 

juga gambar dari produk tersebut. Contoh dari halaman detail produk disajikan pada 

gambar 4.28. 

 

 

Gambar 4.28 Halaman Detail Produk 

 
Admin juga diberikan akses berupa layanan update data produk dengan 

menekan tombol icon berbentuk pensil, dimana jika data yang telah tersimpan 

sebelumnya memiliki kesalahan dalam memasukkan data, atau informasi dari suatu 

produk telah berganti maka dapat menggunakan fitur update produk, dengan 

mengisi kembali atau merubah data tersebut dan diakhiri dengan menekan tombol 

Update. Dengan contoh seperti pada gambar 4.29 di bawah ini. 
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Gambar 4.29 Halaman Ubah Data Produk 

 
Sama seperti ketika berhasil menambahkan data, jika update data berhasil 

dilakukan maka akan tampil alert atau notifikasi yang menyatakan bahwa update 

data produk berhasil dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.30 di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 4.30 Notifikasi Ubah Data Produk Berhasil 

 
Terdapat juga layanan untuk dapat menghapus data produk, dengan cara 

menekan tombol dengan icon berbentuk sampah. Jika suatu data produk berhasil 
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dihapus, maka akan diberikan sebuah alert atau notifikasi yang menyatakan bahwa 

suatu data berhasil untuk dihapus. Contoh menghapus data produk dapat dilihat 

pada gambar 4.31 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.31 Notifikasi Hapus Data Produk Berhasil 

 
4.3.9 Implementasi Halaman Pengelolaan Data Client 

Halaman awal ketika pertama kali memilih menu master clients adalah 

menampilkan tabel yang berisi keseluruhan data client yang telah ditambahkan 

sebelumnya. Data yang disajikan pada tabel tersebut diantaranya terdapat nama 

client, logo client. Tampilan awal pengelolaan data client disajikan pada gambar 

4.32. 
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Gambar 4.32 Halaman Pengelolaan Data Client 

 
Untuk dapat menambahkan client baru, dapat mengakses fitur Add Client 

dan mengisi form-form yang masih kosong seperti nama client, dan logo client 

kemudian dapat menekan tombol Add. Untuk tampilan tambah client disajikan pada 

gambar 4.33 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.33 Halaman Tambah Data Client  
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Setelah data berhasil ditambahkan maka akan ditampilkan alert atau 

notifikasi bahwa data client baru berhasil ditambahkan. Contoh notifikasi tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.34. 

 

 

Gambar 4.34 Notifikasi Tambah Data Client Berhasil 

 
Terdapat juga fitur detail client untuk dapat melihat secara detail data 

client hasil data dari yang telah ditambahkan sebelumnya, dengan cara menekan 

tombol icon berbentuk mata. Pada halaman detail disajikan dalam bentuk form 

namun dengan sifatnya yang hanya readonly atau hanya dapat dilihat saja, disajikan 

juga logo dari client. Contoh dari halaman detail client disajikan pada gambar 4.35. 

 

 

Gambar 4.35 Halaman Detail Client 
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Admin juga diberikan akses berupa layanan update data client dengan 

menekan tombol icon berbentuk pensil, dimana jika data yang telah tersimpan 

sebelumnya memiliki kesalahan dalam memasukkan data, atau informasi dari suatu 

client telah berganti maka dapat menggunakan fitur update client, dengan mengisi 

kembali atau merubah data tersebut dan diakhiri dengan menekan tombol Update. 

Dengan contoh seperti pada gambar 4.36 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.36 Halaman Ubah Data Client 

 
Sama seperti ketika berhasil menambahkan data, jika update data berhasil 

dilakukan maka akan tampil alert atau notifikasi yang menyatakan bahwa update 

data client berhasil dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.37 di bawah 

ini. 

 



75 
 

 
 

 

Gambar 4.37 Notifikasi Ubah Data Client Berhasil 

 
Terdapat juga layanan untuk dapat menghapus data client, dengan cara 

menekan tombol dengan icon berbentuk sampah. Jika suatu data client berhasil 

dihapus, maka akan diberikan sebuah alert atau notifikasi yang menyatakan bahwa 

suatu data berhasil untuk dihapus. Contoh menghapus data client dapat dilihat pada 

gambar 4.38 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.38 Notifikasi Hapus Data Client Berhasil 
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4.3.10 Implementasi Halaman Pengelolaan Data Berita 

Halaman awal ketika pertama kali memilih menu master news adalah 

menampilkan tabel yang berisi keseluruhan data berita yang telah ditambahkan 

sebelumnya. Data yang disajikan pada tabel tersebut diantaranya terdapat jenis 

berita, judul, deskripsi, penulis, tanggal rilis, isi, dan gambar berita. Tampilan awal 

pengelolaan data berita disajikan pada gambar 4.39. 

 

 

Gambar 4.39 Halaman Pengelolaan Data Berita 

 
Untuk dapat menambahkan berita baru, dapat mengakses fitur Add News 

dan mengisi form-form yang masih kosong seperti jenis berita, judul, deskripsi, 

penulis, tanggal rilis, isi, dan gambar berita kemudian dapat menekan tombol Add. 

Untuk tampilan tambah berita disajikan pada gambar 4.40 di bawah ini. 
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Gambar 4.40 Halaman Tambah Data Berita 

 
Setelah data berhasil ditambahkan maka akan ditampilkan alert atau 

notifikasi bahwa data berita baru berhasil ditambahkan. Contoh notifikasi tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.41. 

 

 

Gambar 4.41 Notifikasi Tambah Data Berita Berhasil 

 
Terdapat juga fitur detail berita yang dapat digunakan untuk melihat secara 

detail data berita hasil dari data yang telah ditambahkan sebelumnya, dengan cara 

menekan tombol icon berbentuk mata. Pada halaman detail berita disajikan dalam 

bentuk form namun dengan sifatnya yang hanya readonly atau hanya dapat dilihat 
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saja, disajikan juga gambar berita. Contoh dari halaman detail berita disajikan pada 

gambar 4.42. 

 

 

Gambar 4.42 Halaman Detail Berita 

 
Admin juga diberikan akses berupa layanan update data berita dengan 

menekan tombol icon berbentuk pensil, dimana jika data yang telah tersimpan 

sebelumnya memiliki kesalahan dalam memasukkan data, atau informasi dari suatu 

berita telah berganti maka dapat menggunakan fitur update berita, dengan mengisi 

kembali atau merubah data tersebut dan diakhiri dengan menekan tombol Update. 

Dengan contoh seperti pada gambar 4.43 di bawah ini. 
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Gambar 4.43 Halaman Ubah Data Berita 

 
Sama seperti ketika berhasil menambahkan data, jika update data berhasil 

dilakukan maka akan tampil alert atau notifikasi yang menyatakan bahwa update 

data berita berhasil dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.44 di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 4.44 Notifikasi Ubah Data Berita Berhasil 

 
Terdapat juga layanan untuk dapat menghapus data berita, dengan cara 

menekan tombol dengan icon berbentuk sampah. Jika suatu data berita berhasil 
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dihapus, maka akan diberikan sebuah alert atau notifikasi yang menyatakan bahwa 

suatu data berhasil untuk dihapus. Contoh menghapus data berita dapat dilihat pada 

gambar 4.45 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.45 Notifikasi Hapus Data Berita Berhasil 

 
4.3.11 Implementasi Halaman Pengelolaan Informasi Sejarah Perusahaan 

Halaman awal ketika pertama kali memilih menu master history adalah 

menampilkan tabel yang berisi keseluruhan data sejarah perusahaan yang telah 

ditambahkan sebelumnya. Data yang disajikan pada tabel tersebut diantaranya 

terdapat jumlah client, jumlah proyek, jumlah produk jadi, nama pimpinan, dan foto 

pimpinan. Tampilan awal pengelolaan data sejarah perusahaan disajikan pada 

gambar 4.46. 
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Gambar 4.46 Halaman Pengelolaan Informasi Sejarah Perusahaan 

 
Untuk dapat menambahkan data sejarah perusahaan baru, dapat 

mengakses fitur Add History dan mengisi form-form yang masih kosong seperti 

jumlah client, proyek, produk jadi, dilanjutkan dengan nama pimpinan, dan foto 

pimpinan kemudian dapat menekan tombol Add. Untuk tampilan tambah sejarah 

perusahaan disajikan pada gambar 4.47 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.47 Halaman Tambah Data Sejarah Perusahaan 
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Setelah data berhasil ditambahkan maka akan ditampilkan alert atau 

notifikasi bahwa data sejarah perusahaan baru berhasil ditambahkan. Contoh 

notifikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 4.48. 

 

 

Gambar 4.48 Notifikasi Tambah Data Sejarah Perusahaan Berhasil 

 
Terdapat juga fitur detail sejarah perusahaan yang dapat digunakan untuk 

melihat secara detail data sejarah perusahaan hasil dari data yang telah ditambahkan 

sebelumnya, dengan cara menekan tombol icon berbentuk mata. Pada halaman 

detail sejarah perusahaan disajikan dalam bentuk form namun dengan sifatnya yang 

hanya readonly atau hanya dapat dilihat saja, disajikan juga foto pimpinan 

perusahaan. Contoh dari halaman detail sejarah perusahaan disajikan pada gambar 

4.49. 
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Gambar 4.49 Halaman Detail Sejarah Perusahaan 

 
Admin juga diberikan akses berupa layanan update data sejarah 

perusahaan dengan menekan tombol icon berbentuk pensil, dimana jika data yang 

telah tersimpan sebelumnya memiliki kesalahan dalam memasukkan data, atau 

informasi dari suatu sejarah perusahaan telah berganti maka dapat menggunakan 

fitur update sejarah perusahaan, dengan mengisi kembali atau merubah data 

tersebut dan diakhiri dengan menekan tombol Update. Dengan contoh seperti pada 

gambar 4.50 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.50 Halaman Ubah Data Sejarah Perusahaan 
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Sama seperti ketika berhasil menambahkan data, jika update data berhasil 

dilakukan maka akan tampil alert atau notifikasi yang menyatakan bahwa update 

data sejarah perusahaan berhasil dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

4.51 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.51 Notifikasi Ubah Data Sejarah Perusahaan Berhasil 

 
Terdapat juga layanan untuk dapat menghapus data sejarah perusahaan, 

dengan cara menekan tombol dengan icon berbentuk sampah. Jika suatu data 

sejarah perusahaan berhasil dihapus, maka akan diberikan sebuah alert atau 

notifikasi yang menyatakan bahwa suatu data berhasil untuk dihapus. Contoh 

menghapus data sejarah perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.52 di bawah ini. 
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Gambar 4.52 Notifikasi Hapus Data Sejarah Perusahaan Berhasil 

 
4.4 Operation and Maintenance 

 
4.4.1 Mengatasi dan Memperbaiki Bug dan Error 

Seiring berjalannya pengembangan website company profile ini tentunya 

akan bertemu dengan suatu titik permasalahan dalam pengembangan. Hal tersebut 

dapat berupa bug atau yang dapat dikatakan hasil dari pengembangan tidak sesuai 

dengan ekspektasi awal sehingga hal tersebut dapat memunculkan suatu bug yang 

hingga dapat membuat website yang dikembangkan menjadi tidak dapat berjalan 

dengan seharusnya. Hal kedua yaitu error, error dapat terjadi jika sebagai 

pengembang mempunyai kesalahan dalam penulisan kode yang tentunya berakibat 

fatal untuk hasil website dan biasanya error tersebut akan terlihat pada console 

pengembang. 

Sebagai seorang pengembang tentunya memiliki kewajiban agar website 

yang dibentuk tidak terdapat satupun bug ataupun error. Salah satu contoh error 

yang didapat sewaktu pengembangan website ini, yang menyebabkan website tidak 

dapat berjalan dan tidak terdapat tampilan yang terlihat. 
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Gambar 4.53 Error yang Terjadi Saat Pengembangan 

 
4.5 Black Box Testing 

Black Box Testing dibentuk guna memastikan apakah fungsional dari 

website company profile dan website admin nantinya dapat sesuai dengan hasil yang 

direncanakan sebelumnya, baik untuk fitur utama maupun fitur pendukungnya 

dapat digunakan dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk menguji hal tersebut 

digunakan suatu metode pengujian yaitu Black Box Testing. 

 
Tabel 4.14 Tabel Desain Uji Coba Black Box Testing 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Login 

1. Memasukkan 

username dan 

password dengan 

benar 

Username: admin 

Password: rahasia 

Login berhasil 

dan admin dapat 

masuk ke dalam 

website admin 

Berhasil 

2. Memasukkan 

username salah 

dan password 

benar 

Username: superadmin 

Password: rahasia 

Login gagal dan 

muncul pesan 

“User Not 

Found” 

Berhasil 

3. Memasukkan 

username benar 

dan password 

salah 

Username: admin 

Password: superrahasia 

Login gagal dan 

muncul pesan 

“Password Not 

Correct” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

4. Memasukkan 

username salah 

dan password 

salah 

Username: superadmin 

Password: superadmin 

Login gagal dan 

muncul pesan 

“User Not 

Found” 

Berhasil 

Desain Uji Coba Pengelolaan Data Produk 

5. Memasukkan 

kode produk, 

nama produk, 

nama client, 

deskripsi, detail, 

material, dan 

gambar produk 

dengan benar 

Kode Produk: 

SPTWB001 

Nama Produk: PDL 

Kulit Jeruk 

Nama Client: TNI AD 

Deskripsi: Shoe Last 

(Kelebut Sepatu) di 

rancang sedemikian rupa 

supaya kaki pengguna 

sepatu selalu dalam 

posisi yang se-natural 

mungkin sehingga kaki 

tidak gampang capek 

dan tetap nyaman 

dipakai 

Detail: Speed Lacing 

System, Water Repellent, 

High Durable Nylon 

ESPREE Fabric, 

Microfiber Synthetic 

Leather, Pro-Water 

Construction System, 

Universal Press 

Cementing System, Multi 

Terrain Engineered 

Data produk 

berhasil 

ditambahkan 

dan muncul 

pesan “Success 

Add New 

Product”  

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Rubber Outsole, Rubber 

Sheet for Flexibility & 

Comfort, Back Pull Lace 

for Easy On & Off, 

Hidden Pocket for Small 

Knife or Keys 

Material: Heavy Duty 

Zipper, 

Heat/Waterproof Lace, 

Comfort Foam/Leather 

Collar, Heavy Duty Inset 

Velcro, Zip Full Cover, 

Full Grain Leather 

Fire/Water Resistant, 

Rustproof/Heat 

Resistant Eyelets, 

Protection Rubber Strip, 

Pure Steel Cap Toe, 

Superior Quality 

Cushioned Footbed, 

Insole Board, Cushioned 

Highly Abrasion 

Resistant, Spike 

Protection Steel Plate, 

Heavy Duty Nitrile 

Rubber, Double Density 

PU Outsole, Heat, Oil & 

Acid Resistant, 

Reflective Tape, Heavy 

Duty Back Counter 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Gambar Produk: 

gambar_sepatu_1.png 

6. Memasukkan 

data produk 

namun terdapat 

form input yang 

masih kosong 

Kode Produk: 

SPTWB0001 

Nama Produk: - 

Nama Client: - 

Deskripsi: - 

Detail: - 

Material: - 

Gambar Produk: - 

Form input yang 

masih kosong 

muncul pesan 

“Please fill out 

this field.” 

Berhasil 

7. Ubah data produk 

dengan form 

input terisi secara 

keseluruhan 

Kode Produk: 

SPTWB001 

Nama Produk: PDL TNI 

2012 

Nama Client: TNI AD 

Deskripsi: Shoe Last 

(Kelebut Sepatu) di 

rancang sedemikian rupa 

supaya kaki pengguna 

sepatu selalu dalam 

posisi yang se-natural 

mungkin sehingga kaki 

tidak gampang capek 

dan tetap nyaman 

dipakai 

Detail: Speed Lacing 

System, Water Repellent, 

High Durable Nylon 

ESPREE Fabric, 

Microfiber Synthetic 

Data produk 

berhasil diubah 

dan muncul 

pesan “Success 

Update Data 

Product” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Leather, Pro-Water 

Construction System, 

Universal Press 

Cementing System, Multi 

Terrain Engineered 

Rubber Outsole, Rubber 

Sheet for Flexibility & 

Comfort, Back Pull Lace 

for Easy On & Off, 

Hidden Pocket for Small 

Knife or Keys 

Material: Heavy Duty 

Zipper, 

Heat/Waterproof Lace, 

Comfort Foam/Leather 

Collar, Heavy Duty Inset 

Velcro, Zip Full Cover, 

Full Grain Leather 

Fire/Water Resistant, 

Rustproof/Heat 

Resistant Eyelets, 

Protection Rubber Strip, 

Pure Steel Cap Toe, 

Superior Quality 

Cushioned Footbed, 

Insole Board, Cushioned 

Highly Abrasion 

Resistant, Spike 

Protection Steel Plate, 

Heavy Duty Nitrile 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Rubber, Double Density 

PU Outsole, Heat, Oil & 

Acid Resistant, 

Reflective Tape, Heavy 

Duty Back Counter 

Gambar Produk: 

gambar_sepatu_1.png 

8. Hapus data 

produk 

Kode Produk: 

SPTWB001 

Nama Produk: PDL 

Kulit Jeruk 

Nama Client: TNI AD 

Deskripsi: Shoe Last 

(Kelebut Sepatu) di 

rancang sedemikian rupa 

supaya kaki pengguna 

sepatu selalu dalam 

posisi yang se-natural 

mungkin sehingga kaki 

tidak gampang capek 

dan tetap nyaman 

dipakai 

Detail: Speed Lacing 

System, Water Repellent, 

High Durable Nylon 

ESPREE Fabric, 

Microfiber Synthetic 

Leather, Pro-Water 

Construction System, 

Universal Press 

Data produk 

berhasil dihapus 

dan tampil pesan 

“Success Delete 

Data Product” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Cementing System, Multi 

Terrain Engineered 

Rubber Outsole, Rubber 

Sheet for Flexibility & 

Comfort, Back Pull Lace 

for Easy On & Off, 

Hidden Pocket for Small 

Knife or Keys 

Material: Heavy Duty 

Zipper, 

Heat/Waterproof Lace, 

Comfort Foam/Leather 

Collar, Heavy Duty Inset 

Velcro, Zip Full Cover, 

Full Grain Leather 

Fire/Water Resistant, 

Rustproof/Heat 

Resistant Eyelets, 

Protection Rubber Strip, 

Pure Steel Cap Toe, 

Superior Quality 

Cushioned Footbed, 

Insole Board, Cushioned 

Highly Abrasion 

Resistant, Spike 

Protection Steel Plate, 

Heavy Duty Nitrile 

Rubber, Double Density 

PU Outsole, Heat, Oil & 

Acid Resistant, 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Reflective Tape, Heavy 

Duty Back Counter 

Gambar Produk: 

gambar_sepatu_1.png 

Desain Uji Coba Pengelolaan Data Client 

9. Memasukkan 

nama client dan 

logo client 

Nama Client: TNI AD 

Logo Client: 

logo_client_1.png 

Data client 

berhasil 

ditambahkan 

dan muncul 

pesan “Success 

Add New Client” 

Berhasil 

10. Memasukkan 

data client namun 

terdapat form 

input yang masih 

kosong 

Nama Client: - 

Logo Client: 

logo_client_1.png 

Form input yang 

masih kosong 

muncul pesan 

“Please fill out 

this field.” 

Berhasil 

11. Ubah data client 

dengan form 

input terisi secara 

keseluruhan 

Nama Client: TNI AD 

Logo Client: 

logo_client_2.png 

Data client 

berhasil diubah 

dan muncul 

pesan “Success 

Update Data 

Client” 

Berhasil 

12. Hapus data client Nama Client: TNI AD 

Logo Client: 

logo_client_2.png 

Data client 

berhasil dihapus 

dan tampil pesan 

“Success Delete 

Data Client” 

Berhasil 

Desain Uji Coba Pengelolaan Data Berita 

13. Memasukkan 

jenis, judul, 

Jenis Berita: Popular 

News 

Data berita 

berhasil 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

deskripsi, 

penulis, tanggal 

rilis, isi, dan 

gambar berita  

Judul Berita: Kualitas 

Sepatu Kulit Yang 

Dimiliki PT WEBA 

International 

Deskripsi Berita: PT 

WEBA merupakan 

sebuah perusahaan 

manufaktur yang berdiri 

diatas areal 5 ha di 

Sidoarjo dan 4 ha di 

Nganjuk dan memiliki 

1800 unit sewing 

machines, 

Penulis Berita: Weba 

Admin 

Tanggal Rilis: 

28/08/2020 

Isi: PT WEBA 

merupakan sebuah 

perusahaan manufaktur 

yang berdiri diatas areal 

5 ha di Sidoarjo dan 4 ha 

di Nganjuk dan memiliki 

1800 unit sewing 

machines, 63 unit cutting 

machines, 7 unit 

perakitan dan juga 

berbagai sistem sol 

seperti “Single/ Double 

Density Polyurethane 

ditambahkan 

dan muncul 

pesan “Success 

Add New News” 



95 
 

 
 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Direct Injection soling 

system”, “TPR/ PVC 

Direct Injection Soling 

System”, dan “Direct 

Vulcanized Rubber 

Injection Soling 

System”. 

 

PT WEBA kerap kali 

dipilih untuk membuat 

sepatu dinas milik abdi 

negara. Hal tersebut 

terjadi karena sepatu 

kulit yang dibuat 

memiliki banyak 

keunggulan yaitu anti 

air, ramah lingkungan, 

dapat dengan mudah 

dibersihkan, menyerap 

bau, nyaman saat 

digunakan karena kulit 

tersebut dapat mengikuti 

bentuk ergonomis dari 

kaki, tahan lama 

walaupun selalu terkena 

sinar matahari dan 

perubahan suhu, dan 

dapat diperbaiki. PT 

WEBA juga menerima 

pesanan kustom yang 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

menyelaraskan dengan 

pakaian yang digunakan 

para abdi negara. 

Gambar Berita: 

logo_berita_1.png 

14. Memasukkan 

data berita namun 

terdapat form 

input yang masih 

kosong 

Jenis Berita: - 

Judul Berita: - 

Deskripsi Berita: - 

Penulis Berita: - 

Tanggal Rilis: - 

Isi: - 

Gambar Berita: 

logo_berita_1.png 

Form input yang 

masih kosong 

tampil pesan 

“Please fill out 

this field.” 

Berhasil 

15. Ubah data berita 

dengan form 

input terisi secara 

keseluruhan 

Jenis Berita: Popular 

News 

Judul Berita: Kualitas 

Sepatu Kulit Yang 

Dimiliki PT WEBA 

International 

Deskripsi Berita: PT 

WEBA merupakan 

sebuah perusahaan 

manufaktur yang berdiri 

diatas areal 5 ha di 

Sidoarjo dan 4 ha di 

Nganjuk dan memiliki 

1800 unit sewing 

machines, 

Penulis Berita: Weba 

Admin 

Data berita 

berhasil diubah 

dan muncul 

pesan “Success 

Update News 

Data” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Tanggal Rilis: 

28/08/2020 

Isi: PT WEBA 

merupakan sebuah 

perusahaan manufaktur 

yang berdiri diatas areal 

5 ha di Sidoarjo dan 4 ha 

di Nganjuk dan memiliki 

1800 unit sewing 

machines, 63 unit cutting 

machines, 7 unit 

perakitan dan juga 

berbagai sistem sol 

seperti “Single/ Double 

Density Polyurethane 

Direct Injection soling 

system”, “TPR/ PVC 

Direct Injection Soling 

System”, dan “Direct 

Vulcanized Rubber 

Injection Soling 

System”. 

 

PT WEBA kerap kali 

dipilih untuk membuat 

sepatu dinas milik abdi 

negara. Hal tersebut 

terjadi karena sepatu 

kulit yang dibuat 

memiliki banyak 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

keunggulan yaitu anti 

air, ramah lingkungan, 

dapat dengan mudah 

dibersihkan, menyerap 

bau, nyaman saat 

digunakan karena kulit 

tersebut dapat mengikuti 

bentuk ergonomis dari 

kaki, tahan lama 

walaupun selalu terkena 

sinar matahari dan 

perubahan suhu, dan 

dapat diperbaiki. PT 

WEBA juga menerima 

pesanan kustom yang 

menyelaraskan dengan 

pakaian yang digunakan 

para abdi negara. 

Gambar Berita: 

logo_berita_2.png 

16. Hapus data berita Jenis Berita: Popular 

News 

Judul Berita: Kualitas 

Sepatu Kulit Yang 

Dimiliki PT WEBA 

International 

Deskripsi Berita: PT 

WEBA merupakan 

sebuah perusahaan 

manufaktur yang berdiri 

Data berita 

berhasil dihapus 

dan tampil pesan 

“Success Delete 

News Data” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

diatas areal 5 ha di 

Sidoarjo dan 4 ha di 

Nganjuk dan memiliki 

1800 unit sewing 

machines, 

Penulis Berita: Weba 

Admin 

Tanggal Rilis: 

28/08/2020 

Isi: PT WEBA 

merupakan sebuah 

perusahaan manufaktur 

yang berdiri diatas areal 

5 ha di Sidoarjo dan 4 ha 

di Nganjuk dan memiliki 

1800 unit sewing 

machines, 63 unit cutting 

machines, 7 unit 

perakitan dan juga 

berbagai sistem sol 

seperti “Single/ Double 

Density Polyurethane 

Direct Injection soling 

system”, “TPR/ PVC 

Direct Injection Soling 

System”, dan “Direct 

Vulcanized Rubber 

Injection Soling 

System”. 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

PT WEBA kerap kali 

dipilih untuk membuat 

sepatu dinas milik abdi 

negara. Hal tersebut 

terjadi karena sepatu 

kulit yang dibuat 

memiliki banyak 

keunggulan yaitu anti 

air, ramah lingkungan, 

dapat dengan mudah 

dibersihkan, menyerap 

bau, nyaman saat 

digunakan karena kulit 

tersebut dapat mengikuti 

bentuk ergonomis dari 

kaki, tahan lama 

walaupun selalu terkena 

sinar matahari dan 

perubahan suhu, dan 

dapat diperbaiki. PT 

WEBA juga menerima 

pesanan kustom yang 

menyelaraskan dengan 

pakaian yang digunakan 

para abdi negara. 

Gambar Berita: 

logo_berita_2.png 

Desain Uji Coba Pengelolaan Data Sejarah Perusahaan 

17. Memasukkan 

jumlah client, 

Jumlah Client: 6 

Jumlah Project: 10 

Data sejarah 

perusahaan 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

jumlah project, 

jumlah produksi 

pertahun, nama 

pimpinan, 

jabatan pimpinan 

dan foto 

pimpinan 

Jumlah Produk Jadi: 

7650000 

Nama Pimpinan: Panji 

Budiono, Megawati 

Jabatan Pimpinan: 

Direktur Utama, Dewan 

Komisaris 

Foto Pimpinan: 

foto_pimpinan_1.png, 

foto_pimpinan_2.png 

berhasil 

ditambahkan 

dan muncul 

pesan “Success 

Add New 

History” 

18. Memasukkan 

data sejarah 

perusahaan 

namun terdapat 

form input yang 

masih kosong 

Jumlah Client: - 

Jumlah Project: - 

Jumlah Produk Jadi: - 

Nama Pimpinan: - 

Jabatan Pimpinan: - 

Foto Pimpinan: 

foto_pimpinan_1.png, 

foto_pimpinan_2.png 

Form input yang 

masih kosong 

muncul pesan 

“Please fill out 

this field.” 

Berhasil 

19. Ubah data sejarah 

perusahaan 

dengan form 

input terisi secara 

keseluruhan 

Jumlah Client: 6 

Jumlah Project: 10 

Jumlah Produk Jadi: 

7650000 

Nama Pimpinan: Panji 

Budiono, Megawati 

Jabatan Pimpinan: 

Direktur Utama, Dewan 

Komisaris 

Foto Pimpinan: 

foto_pimpinan1.png, 

foto_pimpinan2.png 

Data sejarah 

perusahaan 

berhasil diubah 

dan muncul 

pesan “Success 

Update Data 

History” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

20. Hapus data 

sejarah 

perusahaan 

Jumlah Client: 6 

Jumlah Project: 10 

Jumlah Produk Jadi: 

7650000 

Nama Pimpinan: Panji 

Budiono, Megawati 

Jabatan Pimpinan: 

Direktur Utama, Dewan 

Komisaris 

Foto Pimpinan: 

foto_pimpinan1.png, 

foto_pimpinan2.png 

Data sejarah 

perusahaan 

berhasil dihapus 

dan tampil pesan 

“Success Delete 

Data History” 

Berhasil 



 
 

103 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari Rancang Bangun Company Profile dan 

Product Catalog Berbasis Website Pada PT. Weba International dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pada website admin, pengguna dengan role admin dapat menggunakan website 

tersebut untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap data-data dan informasi 

perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada website company profile. 

2. Untuk pengguna umum dapat mengakses website company profile dan 

menggali seluruh informasi yang telah disajikan. 

3. Berdasarkan hasil uji coba menggunakan metode black box testing didapati 

bahwa yang telah diterapkan pada website PT. Weba International dapat 

berjalanan sesuai dengan alur dan rencana awal pembentukan. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengembangan website yang dibentuk, maka terdapat 

beberapa saran yang diberikan dengan rincian, sebagai berikut: 

1. Perlu dikembangkan atau ditambahkan fitur bot chat atau chatting langsung 

dengan customer service pada setiap halaman website company profile. 

Dengan tujuan untuk mempermudah berkomunikasi dan berhubungan 

langsung dengan kedua belah pihak
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2. Menambahkan carousel yang bersifat dinamis dengan tujuan untuk 

mempersingkat dan memudahkan penyampaian informasi yang dikemudian 

hari tentunya informasi tersebut akan bertambah banyak. 

3. Melakukan peninjauan terhadap copyright dan juga lisensi dari keseluruhan 

aspek yang dicantumkan pada website, kemudian dapat diajukan kepada atasan 

untuk ditinjau kembali sehingga nantinya website tersebut dapat digunakan 

oleh masyarakat luas.
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