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ABSTRAK 

 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang bergerak di bidang jalan 

dan jembatan dan berlokasi pada Jalan Jimerto No. 6-8 Kota Surabaya. Tujuan dari 

dinas ini yaitu menciptakan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu 

dan berwawasan lingkungan untuk mendukung Kota Surabaya yang lebih sejahtera. 

Namun hingga saat ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga masih belum 

mempunyai Sistem Informasi berbasis Website yang dapat menampilkan informasi-

informasi terkait Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tersebut dan terkait 

sumber daya air yang terdapat di kota Surabaya. Berdasarkan permasalahan tersebut 

muncul solusi yang ditawarkan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

untuk membuat atau mengembangkan website company profile perusahaan, agar 

dinas dapat memberikan informasi terkait sumber daya air yang ada di kota 

Surabaya, yang bermanfaat untuk kedepannya bagi masyarakat dengan 

menggunakan framework Laravel. 

Kata kunci: Website, Company Profile, Laravel
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era perekonomian 4.0 ini, kemajuan teknologi berkembang dengan 

sangat cepat seiring berjalannya waktu. Teknologi dapat membantu manusia dalam 

berbagai hal termasuk aktivitas yang mereka lakukan. Hal ini tentu dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam bekerja. Semakin 

berkembangnya teknologi di masa ini, perusahaan, organisasi dituntut untuk selalu 

memberikan inovasi atau informasi terkait perusahaannya, misalnya dalam 

pengembangan website profil perusahaan agar mempunyai value yang sangat bagus 

di masyarakat. 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana 

Otonomi daerah yang dipimpin leh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui ekertaris Daerah, dinas ini 

berganti nama dari yang sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

dan Pematusan yang diatur dalam peraturan daerah kota Surabaya Nomor 3 tahun 

2021. Tujuan dari dinas ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota 

Surabaya pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sub urusan Sumber 

Daya Air (SDA), Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Jalan serta Jembatan sesuai 

dengan peraturan Walikota Surabaya No 72 Tahun 2021. Dinas ini berlokasi pada 

Jln. Jimerto No. 6-8 Kota Surabaya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, 

terpadu dan berwawasan lingkungan untuk mendukung Kota Surabaya lebih



2 

 

 

 

sejahtera, namun hingga saat ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga masih 

belum mempunyai Sistem Informasi berbasis Website yang dapat menampilkan 

informasi-informasi terkait Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tersebut dan 

terkait sumber daya air yang terdapat di kota Surabaya, misalnya seperti website 

profil, dimana website tersbut dapat menampilkan informasi yang terkait dinas, 

tujuannya agar pelajar yang mungkin ingin melakukan magang atau kerja praktik 

dapat melihat informasi tentang Dinas Bina Marga pada websitenya. 

Dari permasalahan tersebut disini kami menawarkan solusi kepada Dinas 

Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk membuat atau mengembangkan website 

company profile perusahaan, agar dinas dapat memberikan informasi terkait sumber 

daya air yang ada di kota Surabaya, yang akan bermanfaat kedepannya, dan 

masyarakat akan mengetahui dan bisa memberi feedback. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah pada kerja praktik ini adalah, membuat 

Rancang Bangun Company Profile Berbasis Website Pada Dinas Sumber Daya Air 

dan Bina Marga. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah yang terdapat di atas maka batasan 

masalah dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

Dalam hal ini masalah yang ditampilkan hanya seputar pembuatan 

company profile itu sendiri, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Dinas 

Sumber Daya Air dan Bina Marga. 
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1.4. Tujuan 

Pembuatan company profile memliki maksud agar semua masyarakat 

mengetahui informasi-informasi tentang dinas dan sumber daya air yang ada di 

Kota Surabaya selain dari pada itu mempunyai tujuan agar pelajar yang mungkin 

ingin melakukan magang atau kerja praktik dapat melihat informasi tentang Dinas 

Bina Marga pada websitenya. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari kerja praktik ini meliputi: 

1. Bagi Perusahaan 

Mempunyai website sendiri, agar informasi yang ingin di sampaikan melalui 

online dapat dengan mudah di tampilkan. 

2. Bagi Peneliti 

Mendapatkan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

perancangan website pada perusahaan atau Pemerintah Kota Surabaya. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat melihat berbagai informasi terkait sumber daya air yang terdapat di 

Kota Surabaya.
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau bisa disebut juga dengan 

Dinas Pekerjaan Umum, merupakan pelaksanaan urusan pemerintahaan otonomi 

yang bergerak dibidang Sumber Daya Air dan Bina Marga. Dinas ini bertugas untuk 

menghandel semua sumber daya air dan pembangunan yang terdapat di kota 

surabaya, selain menghandel sumber daya air, dinas ini juga bertanggung jawab 

atas perbaikan jalan yang rusak di kota. 

 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

Alamat  : Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya 

No. Telepon : (031) 5343051 

Website : binamarga.surabaya.go.id 

Email  : binamarga@surabaya.go.id 

 

2.3 Visi Perusahaan 

Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu dan 

berwawasan lingkungan untuk mendukung Jawa Timur lebih sejahtera.

 

 

mailto:binamarga@surabaya.go.id
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2.4 Misi Perusahaan 

Untuk mewujudkan visi yang dituju, Dinas Sumber Daya Air dan Bina 

Marga memiliki 3 misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain: 

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan. 

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara adil untuk berbagai 

kebutuhan.  

3. Mengendalikan dan mengurangi resiko daya rusak air. 

 

2.5 Struktur Organisasi 

Pada gambar dibawah ini merupakan struktur organisasi yang terdapat 

pada lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas 
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Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

Dinas memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam 

melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Sekretariat 

Sekretariatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana 

program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama 

dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekertariat mempunyai fungsi, 

sebgai berikut: 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknisi di 

bidang Sekertariat. 
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b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang Sekertariat. 

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain. 

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang. 

e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan 

penanganan masalah hukum. 

 

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur 

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengadaan tanah dan pemanfaatan 

infrastruktur yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja 

dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan 

instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi 

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan 

Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di 

Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur 

b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengadaan Tanah 

dan Pemanfaatan Infrastruktur. 

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain. 

d. Pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan sesuai bidangnya. 

e. Pelaksanaan identifikasi lahan untuk pengadaan tanah dalam rangka 

pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan 
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Bidang Drainase 

Bidang Drainase mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang drainase yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja 

dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan 

instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi 

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud, Bidang Drainase mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang 

drainase. 

b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang drainase. 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain. 

d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya. 

e. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis pembangunan sarana prasarana 

drainase. 

 

Bidang Jalan dan Jembatan 

Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Jalan dan Jembatan 

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk 

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan 

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas 
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sebagaimana yang dimaksud, Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi, 

sebagai berikut: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang 

jalan dan jembatan; 

b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang 

jalan dan jembatan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain; 

d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya; 

e. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan 

dan kelengkapannya; 

 
Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana 

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk 

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan 

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

mempunyai fungsi, sebagai berikut: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di 

Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana; 
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b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Sarana 

dan Prasarana; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain; 

d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya; 

e. pelaksanaan pemantauan sarana drainase secara berkala;
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Dinas 

Menurut (Yatimah, 2009) Kegiatan yang biasa dilakukan karena berbagai 

kepentingan, antara lain pelaksanaan pengawasan di kantor cabang atau perusahaan 

cabang, seminar, diklat, tender, janji pertemuan, penjajakan kerja sama, menghadiri 

acara seremonial, kegiatan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Menurut (Nuraida, 

2008) Menyusun perjalanan secara terperinci yang memuat rute perjalanan, jenis 

kendaraan yang akan digunakan, waktu keberangkatan, waktu kembali, 

penginapan, dan catatan informasi penting erat kaitannya dengan perjalanan yang 

dimaksud. 

Berdasarkan pengertian diatas menurut beberapa ahli, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa perjalanan dinas adalah kegiatan yang telah 

direncanakan oleh perusahaan untuk melaksanakan kepentingan yang berkaitan 

dengan tugas suatu perusahaan. Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

mempunyai layanan-layanan untuk keluhan masyarakat sampaikan, seperti yang 

ada dibawah ini: 

1. Command center 112 

2. Aplikasi wargaku
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3.2 Website 

Menurut (Abdulloh, 2015) Website atau disingkat web, dapat diartikan 

sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam 

bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang 

disediakan melalui jalur koneksi internet. 

Menurut (EMS, 2014) website adalah apa yang anda lihat via browser, 

sedangkan yang disebut web sebenarnya adalah sebuah aplikasi web, karena 

melakukan action tertentu dan membantu anda melakukan kegiatan tertentu. 

a. HTML (Hyper Text Markup Language) 

HyperText Markup Language (HTML) adalah kumpulan simbol atau kode 

markup yang dimasukkan ke dalam file yang dimaksudkan untuk ditampilkan 

di Internet. Markup memberi tahu browser web cara menampilkan kata-kata 

dan gambar halaman web. 

b. CSS (Cascading Style Sheet) 

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Ini adalah bahasa 

pengkodean yang memberikan tampilan dan tata letak situs web. Seiring 

dengan HTML, CSS adalah dasar untuk desain web. Tanpa itu, situs web akan 

tetap berupa teks biasa dengan latar belakang putih. 

c. Javascript 

JavaScript adalah bahasa skrip yang digunakan untuk membuat dan 

mengontrol konten situs web dinamis, yaitu apa pun yang bergerak, 

menyegarkan, atau berubah di layar Anda tanpa mengharuskan Anda memuat 

ulang halaman web secara manual. 
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d. jQuery 

jQuery adalah Library JavaScript yang akan mempercepat proses pembuatan 

website. Keistimewaan dari jQuery adalah kesederhanaannya yang bisa 

digunakan programmer pemula karena sintaksnya tidak terlalu rumit. Dengan 

jQuery kamu bisa membuat berbagai macam efek dan animasi menarik pada 

website yang sedang dikembangkan. Satu hal yang digarisbawahi dari 

kelebihan jQuery adalah kodenya yang ringkas dengan fiturnya yang lengkap. 

Karena itulah banyak programmer yang berpindah library dari JavaScript ke 

jQuery. 

e. Php 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman 

server side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting 

language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. 

Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP 

merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya 

akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan 

PHP antara lain Apache, Nginx, dan LiteSpeed. 

f. My SQL 

MySQL adalah sebuah DBMS (Database Management System) 

menggunakan perintah SQL (Structured Query Language) yang banyak 

digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi 

menjadi dua lisensi, pertama adalah Free Software dimana perangkat lunak 

dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah Shareware dimana perangkat 

lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya.  
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MySQL termasuk ke dalam RDBMS (Relational Database Management 

System). Sehingga, menggunakan tabel, kolom, baris, di dalam struktur 

databasenya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode 

relational database. Dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak 

dan database server. 

 

3.3 Laravel 

Laravel merupakan sebuah framework pemrograman berbasis website 

yang menggunakan pemodelan Model, View, Controller (MVC) dalam 

pengembangan aplikasi bertujuan untuk mempermudah, meningkatkan kualitas 

website dan meningkatkan produktifitas pekerjaan dengan efektif serta efisien 

karena sintak yang bersih dan fungsional yang dapat mempersingkat waktu 

pengerjaan (Luthfi F. , 2017). Menurut (Mediana & Nurhidayat, 2018) Laravel 

merupakan framework yang berbasis PHP dan bersifat open-source yang banyak 

digunakan oleh programmer. Laravel berada dibawah lisensi MIT yang dapat 

dijalankan dengan menggunakan Github. 

Dalam penggunaannya Laravel memiliki kelemahan dalam penyimpanan 

file, karena terdapat beberapa file default yang tidak bisa dihapus, sehingga 

memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar. Laravel dapat dijalankan pada 

laptop dan komputer dengan versi PHP minimal 5.4 (Mediana & Nurhidayat, 

2018). Instalasi Laravel harus terhubung pada internet, karena untuk proses 

penginstalan perlu mengunduh library Laravel serta sebelum melakukan proses 

instalasi, laptop atau komputer harus terinstal composer terlebih dahulu. Selain 
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composer, webserver seperti XAMPP harus ada pada komputer atau laptop sebelum 

membuat project Laravel. 

 

3.4 Company Profile 

Company profile adalah produk tulisan praktis yang berisi gambaran 

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

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

kepada publiknya (Kriyantono, Rachmat, 2008).  

Menurut (Agustrijanto, 2001) Company profile atau profil perusahaan 

yaitu gambaran umum mengenai diri suatu perusahaan yang hendak melakukan 

serangkaian promosi terpadu melalui sebuah buku atau media lain. Selain tujuan 

utama tersebut, company profile juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari sebuah 

company profile antara lain: 

1. Representasi perusahaan company profile adalah gambaran tentang 

perusahaan yang bisa mewakili sekaligus dapat membangun citra perusahaan 

agar masyarakat mempunyai pemahaman yang benar dan tepat tentang 

perusahaan. 

2. Komunikasi bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi 

terciptanya mutual understanding. Visi dan Misi Perusahaan 

3. Menghemat waktu transaksi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bisnis 

perusahaan tidak perlu menanyakan secara detail tentang informasi 

perusahaan karena hal itu sudah dicantumkan didalam company profile. 

Kontak informasi perusahaan 
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4. Membangun identitas dan citra korporat company profile yang dikemas 

menarik, detail, jelas, dan mewah mencerminkan image perusahaan di mata 

publik sebagai perusahaan yang besar dan bonafit. 

 

3.5 Black-box Testing 

Pengujian aplikasi perlu dilakukan untuk mengukur fungsional dari 

aplikasi yang telah dibuat dan mengevaluasi kesalahan yang ditemukan pada 

aplikasi tersebut. Salah satu metode pengukuran aplikasi adalah dengan 

menggunakan black-box testing, menurut (Jaya, 2018) black-box testing merupakan 

salah satu teknik pengujian aplikasi yang berfokus terhadap spesifikasi fungsional 

dan bekerja dengan mengabaikan struktur control, sehingga fokusnya beralih pada 

informasi domain. Pengujian fungsional yang dilakukan pada black-box 

membutuhkan inputan dari pengguna dan output yang dihasilkan dari aplikasi, 

namun pengguna yang diharapkan adalah pengguna yang tidak tahu tentanf 

bagaimana proses atau sistem aplikasi bekerja, agar dapat menghasilkan hasil 

pengujian fungsi yang maksimal dan mendapatkan banyak error pada aplikasi jika 

ada fungsi yang tidak sesuai (Luthfi F. , 2017). Menurut (Jaya, 2018) terdapat 3 

keuntungan dan 3 kekurangan dalam menggunakan black-box dalam pengujian 

fungsi aplikasi, antara lain:  

Keuntungan 

1. Penguji aplikasi tidak harus mengetahui Bahasa pemrograman tertentu dalam 

pembuatan aplikasi. 
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2. Pengujian aplikasi dilakukan dari sudut pandang pengguna, sehingga dapat 

membantu dalam mengungkapkan ambigus dan inkonsistensi dalam 

fungsional aplikasi. 

3. Pembangun aplikasi dan penguji aplikasi saling terhubung, sehingga 

memudahkan dalam melakukan perbaikan program apabaila ada fungsi yang 

tidak sesuai. 

Kekurangan 

1. Uji kasus sulit karena tidak didesain dengan spesifikasi yang jelas. 

2. Memiliki kemungkinan untuk pengulangan pengujian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh pengembang aplikasi. 

3. Metode pengujian aplikasi black-box dapat mengetahui apakah fungsi 

tertentu dari aplikasi dapat menerima masukan data yang tidak diharapkan 

dan menampilkan output yang sesuai atau tidak. (Yulianingsih, Y., Sagita, 

S.M.S., dan Cholifah, W.N.C. , 2017). 

 

3.6 User Acceptance Test 

Menurut (Lewis, 2009), acceptance testing merupakan pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna yang menggunakan teknik pengujian black-box untuk 

menguji sistem terhadap spesifikasinya. Sedangkan menurut (Perry, William E., 

2006), User Acceptance Testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh end-

user dimana user tersebut adalah staff/karyawan perusahaan yang langsung 

berinteraksi dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah 

berjalan sesuai dengan kebutuhan/fungsinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

User Acceptance Testing merupakan proses pengujian yang dilakukan kepada 
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pengguna aplikasi, dengan dokumen hasil pengujian yang dapat diterbitkan, dan 

dapat digunakan sebagai bukti bahwa perangkat lunak telah diterima dan memenuhi 

persyaratan.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang telah saya lakukan pada 

saat kerja praktik, saya mendapatkan tugas dan ditempatkan pada divisi bidang 

jalan dan jembatan dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan sistem publikasi 

secara online. Dalam kerja praktik ini, saya berusaha mempelajari serta mengatasi 

masalah tersebut. untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka diperlukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Analisis sistem. 

2. Desain sistem. 

3. Implementasi. 

Menganalisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang 

utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 

Mendesain sistem yakni menentukan suatu proses yang akan 

menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, pada tahap ini menyangkut 

mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari 

suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar menjadi 

rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem
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Desain sistem sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh 

dan mempunyai fungsi. 

Mengimplementasi sistem merupakan tahap meletakkan data yang bersifat 

terstruktur supaya siap dioperasikan. Dalam menjalankan kegiatan implementasi 

perlu dilakukan beberapa hal yaitu menerapkan rencana implementasi, 

implementation plan merupakan kegiatan awal dari tahap implementasi sistem, 

rencana implementasi dimaksudkan terutama untuk mengatur biaya dan waktu 

yang dibutuhkan, melakukan kegiatan implementasi kegiatan implementasi 

dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana 

implementasi, dilakukan dengan pengetesan penerimaan sistem terhadap data yang 

sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan bersama-sama dengan 

user. 

Pembahasan terhadap implementasi sistem yaitu mengetahui bagaimana 

suatu program atau aplikasi berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Pada langkah-

langkah di atas ditunjukkan untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang 

ada pada lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. 

Keempat langkah tersebut, dilakukan agar dapat menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada, lebih jelasnya akan dipaparkan pada sub bab di bawah ini. 

 

4.1 Analisis Sistem 

Tahapan analisis sistem merupakan tahap awal untuk membuat suatu 

sistem pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pada saat ini. Analisis sistem 

dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara, dan studi literatur pada 



21 

 

 

 

proses yang berjalan saat ini. Analisis yang dilakukan yaitu analisis proses bisnis, 

analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan fungsional pada sistem 

informasi (aplikasi) yang akan dibangun. 

Menganalisis sistem merupakan langkah awal dalam membuat sistem 

baru. Adapun beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain: 

 

4.1.1 Wawancara 

Pengumpulan data untuk pengenalan perusahaan dilakukan dengan cara 

wawancara, yang dimulai dari bagian wakil direktur. Dimana wakil direktur 

menjelaskan tentang tahap rencana yang akan di implementasikan. Kemudian lanjut 

kebagian staff untuk dilakukan pengumpulan data, dan data lain yang berhubungan 

dengan project. 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas. Wawancara tersebut 

bertujuan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas tentang fitur dan informasi 

yang ingin ditampilkan di dalam web yang akan dikembangkan. 

 

4.1.2 Analisis Proses Bisnis 

Tahapan analisis proses bisnis didapatkan dari hasil observasi 

(pengamatan) dan wawancara pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Hasil 

yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Tampilan website menarik. 

2. Menampilkan latar belakang perusahaan dimana agar dapat memberi value 

yang positif bagi perusahaan. 

3. Setelah itu menampilkan gambar aktivitas pekerjaan. 

4. Menampilkan visi dan misi. 
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5. Dapat mengubah visi&misi secara otomatis, tidak perlu masuk kedalam 

codingan. 

6. Kemudian menampilkan Lokasi. 

7. Terakhir menampilkan informasi-informasi terkait. 

 

Setelah menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan mengetahui 

permasalahan yang ada dalam proses bisnis tersebut, maka tahap selanjutnya adalah 

perencanaan sistem yang akan dibuat di Sumber Daya Air dan Bina Marga. Usulan 

sistem yang akan dijalankan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah 

sebagai berikut: 

1. User membuka browser dan memasukkan link websitenya. 

2. Jika user (pengunjung) sudah masuk kehalaman website, pengunjung dapat 

melihat sekilas dari latar belakang dinas, visimisi, foto-foto pekerja, 

informasi-informasi terkait dinas. 

3. Jika user (admin) sudah melakukan login sebagai admin. 

4. User (admin) dapat mengklick bagian edit visi&misi. 

5. Jika user (admin) ingin mengubah kolom visi misi, user hanya perlu menekan 

tombol yang ada pada form tersebut. 

6. Jika user (admin) sudah menekan tombol, akan muncul form lagi dengan teks 

yang sama. 

7. Jika user (admin) ingin mengganti teks, user hanya perlu menghapus teks 

yang lama dan menggantikannya dengan teks yang baru. 

8. Setelah itu user (admin) menekan tombol Submit, setelah menekan tombol 

submit, user dapat melihat perubahan pada tabel, atau pada halaman Home. 
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Gambar 4.1 Proses Bisnis 

 

4.1.3 Studi Litelatur 

Setelah wawancara dan pengamatan selesai dilakukan, satu hal yang 

sangat perlu dilakukan untuk studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan mulai dari tentang 

website, company profile. Studi literatur dilakukan dengan mencari buku, jurnal, 

atau sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Informasi penting lainnya yang 

tidak ada pada saat melakukan wawancara atau observasi dapat terjawab dengan 

dilakukannya studi literatur ini. Harapan dari dilakukannya studi literatur yaitu 

kualitas analisa yang dilakukan sesuai kebutuhan. 
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Studi litelatur dilakukan untuk memperdalam pengetahuan mengenai 

website, setelah bahan dikumpulkan, pengerjaan web dilakukan menggunakan 

framework Laravel. 

 

4.2 Desain Sistem 

Desain sistem merupakan tahap awal pengembangan setelah analisis 

sistem dilakukan. Pada use case diagram sistem berbasis web ini menjelaskan 

proses-proses yang terjadi didalam sistem yang akan dibuat, agar mendapatkan 

suatu sistem yang terstruktur dan mudah dipahami. 

 

 

Gambar 4.2 Use Case Diagram 

 

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa pengunjung dapat melakukan 

aktivitas seperti melihat layanan yang tersedia meliputi profile, gallery, visi & misi, 

lokasi, informasi. Pengunjung juga dapat melihat artikel-artikel tentang satgas 

pemeliharaan jalan seperti deskripsi pekerjaan. 

Adapun proses yang terdapat pada use case diagram diatas adalah: 

1. View Home 
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Merupakan tampilan awal pada sebuah website. 

2. View Profil 

Menampilkan Latar Belakang Perusahaan. 

3. View Jumlah 

Menampilkan Jumlah laporan, yang telah melapor. 

4. Galerry 

Menampilkan Foto Project yang telah dan yang akan di kerjakan. 

5. Visi & Misi 

Menampilkan visi dan misi Perusahaan. 

6. Lokasi 

Menampilkan lokasi terkini dari perusahaan. 

7. Information 

Menampilkan informasi terkait perusahaan. 

8. Login 

Tampilan untuk melakukan login agar dapat mengakses halaman dashboard. 

9. Dashboard 

Menampilkan beberapa fitur bagian admin. 

10. Setting Visi & Misi 

Halaman ini untuk mengubah visi dan misi. 

11. Bagian Update 

Untuk melakukan update pada visi dan misi. 
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4.3 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem 

mulai dari awal hingga akhir. Terdapat 2 diagram activity yaitu, activity diagram 

untuk pengunjung dan activity diagram untuk admin atau user dari perusahaan, 

dinas. Adapun activity diagram dari sistem ini, sebagai berikut: 

 

4.3.1 Activity Diagram Pengunjung 

Pada gambar dibawah ini merupakan alur untuk pengunjung. Dimana 

pengunjung hanya dapat mengakses dan melihat tampilan home. 

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Pengunjung 

 

Dari gambar 4.3, dapat dilihat bahwa pengunjung harus membuka web 

browser terlebih dahulu dan memasukkan link website. Setelah itu user akan dapat 

mengakses website dari Satgas Pemeliharaan Jalan.  
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4.3.2 Activity Diagram Admin 

Pada gambar dibawah ini menunjukkan alur berjalannya admin untuk 

melakukan login. Agar dapat mengakses halaman dashboard. 

 

 

Gambar 4.4 Alur Login Admin 

 

Pada gambar 4.4 merupakan alur login untuk mengakses halaman 

dashboard. Form dashboard hanya dapat dilakukan oleh admin dimana adminnya 

adalah kepala atau staff yang bersangkutan yang dapat menghandel atau mengatur 

sebuah sistem. 
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4.3.3 Activity Diagram Update 

Pada gambar dibawah ini merupakan alur untuk melakukan update pada 

kolom visi & misi. Data yang telah di update akan masuk kedalam database. Dan 

akan ditampilkan pada halaman home pada website. 

 

 

Gambar 4.5 Update Visi Misi 
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Pada gambar 4.5 merupakan lanjutan dari gambar 4.4, dimana setelah 

login menggunakan user (admin). User dapat melakukan update pada kolom visi 

misi dinas.  

 

4.4 Website Map 

Pada gambar dibawah ini merupakan alur berjalannya website. Dimana 

website akan di akses oleh dua (2) orang user yaitu admin dan pengunjung. 

 

 

Gambar 4.6 Alur Website 

 

Pada gambar 4.6 merupakan alur pengguna website, dimana pengunjung 

hanya dapat mengakses halaman Home (Profil, Gallery, Visi & Misi, Lokasi, 

Informasi), sedangkan admin dapat mengkases halaman Home dan bagian 

dashboard. Pada bagian admin sebelum dapat mengakses halaman dashboard, user 
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harus melakukan login pada website agar dapat mengakses halaman tersebut, jika 

tidak melakukan login user tidak dapat mengakses halaman dashboard. 

 

4.4.1 Sequence Diagram 

Pada gambar dibawah ini merupakan Squence Diagram dari admin. 

1. Login Admin 

Sequence Diagram Login menjelaskan tentang bagaimana proses bisnis yang 

berlaku pada sistem. Aktifitas hanya dapat dilakukan oleh bagian admin. 

 

  

 
 

Gambar 4.7 Sequence Diagram Login Admin 

 

2. Edit Visi & Misi 

Sequence Diagram edit visi & misi menjelaskan tentang bagaimana cara 

admin ingin melakukan update pada visi & misi. Aktifitas ini hanya dapat 

dilakukan oleh bagian admin. 
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Gambar 4.8 Sequence Diagram Edit Visi & Misi 

 

3. Pengunjung 

Sequence Diagram pengunjung menjelaskan tentang bagaimana cara 

pengunjung mengakses website, pada website Satgas Pemeliharaan Jalan. 

Berikut adalah tampilan desain sequence diagram pengunjung. 

 

 
 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Pengjunjung 

 

4.4.2 Class Diagram 

Class Diagram ini menjelaskan tentang hubungan data satu dengan data 

yang lain pada sistem. Berikut adalah penjelasan class diagram pada sistem. 
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Gambar 4.10 Class Diagram 

 

4.5 Struktur Database 

Struktur database sangat penting dalam pembuatan rancang bangun 

aplikasi website company profile, meliputi: 

 

4.5.1 Tabel Login 

Dibawah ini merupakan tabel login, dimana tabel tersebut akan 

menyimpan data seseorang dalam melakukan login disebuah aplikasi 

Nama Tabel : users 

Primary Key : id 

Keterangan : Login 
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Table 4.1. Tabel Database Login 

No Field Type Length Key 

 Id bigint 20 Primary Key 

 Name Varchar 30  

 Level Varchar 10  

 Username Varchar  20  

 Email_verifed_at Timestamp   

 Password Varchar 100  

 Remember_token Varchar 100  

 Created_at Timestamp   

 Update_at Timestamp   

 

4.5.2 Tabel Visi Misi 

Pada tabel ini merupakan tempat penyimpanan database untuk form visi 

misi. Dimana jika admin mengubah isi dari visi misi, maka data tersebut akan 

tersimpan pada tabel ini. 

Nama Tabel : visi_misi 

Primary Key : id 

Keterangan : Kolom update visi & misi 

 

Table 4.2. Tabel Update Visi & Misi 

No Field Type Legth Key 

 Id Int 11 Primary Key 

 Visi Varchar 500  
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No Field Type Legth Key 

 Misi Varchar 500  

 

4.6 Kebutuhan Sistem 

4.6.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 

digunakan untuk mengembangkan dan membangun perangkat lunak. Adapun 

perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem operasi menggunakan sistem operasi windows minimal windows 10. 

2. Google Chrome 

3. Atom 

4. Xampp 

 

4.6.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Berdasarkan dari kebutuhan perangkat lunak yang ada, maka didapatkan 

kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras atau hardware merupakan 

komponen peralatan fisik yang membentuk sistem komputer secara terstruktur, 

serta perangkat keras lain yang mendukung komputer dalam menjalankan 

fungsinya. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Prosessor minimal AMD Ryzen. 

2. RAM minimal 4GB. 

3. VGA minimal SSD 128. 

4. Mouse, keyboard, and Monitor 
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4.7 Implementasi Sistem 

4.7.1 Halaman Home 

Tampilan halaman Home pada website Satgas Pemeliharaan Jalan. Dimana 

isi dari halaman ini hanya menampilkan sambutan. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Home Website 

 

Merupakan tampilan awal dari website yang berisi tentang sambutan untuk 

pengunjung website, yang telah mengaksesnya. Dan pengunjung dapat melihat 

berbagai tampilan pada website dengan cara scroll agar dapat melihat isi dari 

website tersebut. 

 

4.7.2 Halaman About 

Pada halaman about, merupakan latar belakang yang terdapat pada Satgas 

Pemeliharaan Jalan. Pada halaman ini juga menjelaskan tentang tugas yang 

dikerjakan oleh Satgas Pemeliharaan Jalan. 
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Gambar 4.12 Halaman About 

 

Pada Halaman About pengunjung atau user dapat melihat informasi 

singkat tentang dinas. Dimana informasi tersebut adalah gambaran besar sebuah 

perusahaan, yang berisi tentang latar belakang perusahaan tersebut. 

 

4.7.3 Halaman Jumlah 

Pada halaman jumlah, yaitu informasi singkat terkait Satgas Pemeliharaan 

Jalan. Informasi yang di tampilkan meliputi (tenaga kerja, alat berat, dan laporan). 
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Gambar 4.13 Halaman Jumlah 

 

Pada view Jumlah, masyarakat dapat melihat jumlah laporan, tenaga kerja, 

dan alat berat yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, selain itu user 

juga dapat melihat jumlah laporan yang di ajukan pada pihak dinas. Masyarakat 

juga dapat membuat laporan tentang jalan yang rusak kepada pihak dinas dalam 

kolom pengaduan jalan rusak sebagaimana yang tertera di View Home pada gambar 

4.11 diatas. 

 

4.7.4 Halaman Gallery 

Pada halaman gallery, menunjukkan hasil dan proses pembangunan yang 

telah di kerjakan oleh pihak Satgas. 

 

Gambar 4.14 Halaman Gallery 
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Pada view gallery pengunjung dapat melihat sekilas foto tentang aktivitas 

pekerja yang telah memperbaiki atau membenahi jalan yang rusak dan 

pembangunan yang ada pada kota surabaya. 

 

4.7.5 Halaman Visi & Misi 

Halaman ini merupakan tampilan bagian visi & misi pada website. Pada 

halaman ini merupakan visi & misi dari perusahaan. 

 

 

Gambar 4.15 Bagian Visi Misi 

 

Pada kolom ini, terdapat visi & misi dari Satgas Pemeliharaan Jalan. Yang 

wajib ada pada sebuah organisasi atau perusahaan. Agar mempunyai tujuan yang 

jelas dalam bekerja. 

 

4.7.6 Halaman Lokasi 

Halaman ini menunjukkan lokasi pada Satgas Pemeliharaan Jalan, yang 

dibawah naungan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. 
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Gambar 4.16 Bagian Lokasi 

 

Tampilan pada kolom ini merukapan lokasi tempat kerja satgas 

pemeliharaan jalan yang di bawah naungan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina 

Marga Surabaya. 

 

4.7.7 Halaman Informasi 

Pada kolom ini terdapat informasi terkait dinas.  

 

 

Gambar 4.17 Bagian Informasi 
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Pada kolom ini, terdapat beberapa informasi, mulai dari kontak (alamat, 

email, no-telp, Fax) dan sosial media (instagram, twitter, youtube, facebook) yang 

ada pada dinas sumber daya air dan bina marga. Dimana pengunjung atau 

masyarakat atau user dapat mengetahui informasi terkait Dinas Sumber Daya Air 

dan Bina Marga. 

 

4.7.8 Halaman Login 

Gambar dibawah ini merupakan halaman login sebelum memasukki 

bagian dashboard. 

 

Gambar 4.18 Halaman Login 

 

Pada form login user di arahkan untuk memasukkan id dan password yang 

tentunya agar dapat mengakses beberapa fitur didalamnya. Jika tidak melakukan 

login, user tidak dapat mengakses halaman pada dashboard, tentunya user tidak 

dapat melakukan aktivitas yang terdapat pada form dashboard. Dimana aktivitas 

pada dashboard yaitu dapat menambahkan dan mengubah isi pada website. 
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4.7.9 Halaman Dashboard 

Halaman dashboard, merupakan halaman untuk melakukan input update 

data pada laporan dan visi misi perusahaan.  

 

Gambar 4.19 Form Dashboard 

 

Pada form ini, user yang telah login akan melakukan aktivitas yang 

terdapat didalamnya seperti input data dan update data. Pada form ini hanya dapat 

dilakukan oleh atasan atau karyawan yang ada pada Dinas Sumber Daya Air dan 

Bina Marga. 

 

4.7.10 Halaman Edit Visi Misi 

Halaman ini untuk mengubah text visi dan misi sebuah perusahaan yang 

akan di update. 
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Gambar 4.20 Bagian Edit Visi & Misi 

 

Pada form setting visi & misi, karyawan hanya dapat mengupdatenya dan 

tidak dapat menambahkan. Sebelum melakukan update, admin akan melakukan 

login seperti pada gambar 4.17. 

 

4.7.11 Halaman Update Visi Misi 

Pada form ini merupakan tampilan pada saat menekan tombol update. 

Yang akan mengubah isi dari visi misi. 

 

Gambar 4.21 Form Update 
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Pada gambar 4.19 merupakan lanjutan dari gambar 4.18 dimana jika user 

ingin mengupdate visi & misi pada dinas yang terdapat pada website, user hanya 

perlu menekan tombol update pada bagian “edit visi misi” setelah itu akan muncun 

form update seperti pada gambar diatas, pada gambar diatas juga user hanya diminta 

untuk menggantikan teks yang lama dengan teks yang baru, agar teks yang lama 

digantikan oleh teks yang baru setelah itu user menekan tombol submit untuk 

menyimpan teks, dan user dapat melihat hasil dari perubahan tersebut melalui 

halaman Home. 

 

4.8 Testing 

4.8.1 Black-box Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kinerja sistem menggunakan 

metode black-box testing dengan dilakukan serangkaian aktivitas pengujian. 

Berikut adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan. 

 

Table 4.3. Hasil Black-box Testing 

Kode 

Testing 
User Aktifitas Status 

BT01 
Bagian Admin 
Testing 

Menambah data akun pass 

BT02 
Bagian Admin 

Testing 

Mengubah data akun pass 

BT03 
Bagian Admin 
Testing 

Megubah data visi & misi pass 

 

4.8.2 User Acceptance Test 

Untuk mengetahui tanggapa responden (user) terhadap aplikasi yang akan 

diimplementasikan, maka dilakukan pengujian dengan memberikan total 4 

pertanyaan kepada bagian Jalan dan Jembatan melalui Staff karyawan dimana 
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jawaban dari pernyataan tersebut terdiri dari tingkatan yang dapat dipilih sebagai 

berikut: 

 

Table 4.4. Kriteria Penilaian Testing 

Jawaban Keterangan Bobot 

A Sangat Bagus/Mudah 5 

B Bagus/Mudah 4 

C Netral 3 

D Kurang Bagus/Mudah 2 

E Sangat Kurang Bagus/Mudah 1 

 

1. Bagian Jalan dan Jembatan 

Pada bagian ini uji coba dilakukan pada dua staff karyawan pada bagian 

jalan dan jembatan, hasil yang didapat sebagai berikut: 

 

Table 4.5. Hasil Kuisioner Penilaian Sistem Bagian Jalan dan Jembatan 

 

Kode 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

A B C D E 

DN01 Apakah tampilan sistem yang telah dibangun 

dapat dipahami dengan mudah? 

1 1 
   

DN02 Apakah fungsi sistem yang telah dibangun dapat 

 

dijalankan dengan baik? 

 

2 

    

DN03 Apakah fungsi admin dapat melakukan Login 
 

dengan lebih efisien? 

 

2 
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Kode 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

A B C D E 

DN04 Apakah sistem edit visi & misi dapat berjalan  

 

dengan lancar, dan mudah dipahami? 

 

2 
    

 

Dari hasil kuisioner yang telah didapatkan, selanjutnya dilakukan 

perhitungan dan pembobotan dan didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Table 4.6. Hasil Kuisioner Penilaian Bagian Jalan dan Jembatan 

Kode 

Pernyataan 

Nilai 

(Jawaban × Bobot) 

 

Jumlah 

Rata – 

Rata 

Nilai 

 

Presentase 

A B C D E 

DN01 5 4 0 0 0 9 4,5 90% 

DN02 10 0 0 0 0 10 5 100% 

DN03 10 0 0 0 0 10 5 100% 

DN04 5 4 0 0 0 9 4,5 90% 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh proses yang telah dijelaskan sebelumnya, rancang 

bangun company profile pada dinas sumber daya air dan bina marga yang telah 

dibuat selama kegiatan kerja praktik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut: 

1. Seluruh fitur yang dibuat pada sistem dapat dioperasikan dengan baik dan 

tidak melewati batas maksimal waktu respon, hal ini dibuktikan dengan hasil 

black-box testing terhadap sistem dimana semua status aktifitas pengujian 

bernilai pass. 

2. Sistem yang dibangun dapat digunakan dengan mudah dan memiliki tampilan 

yang baik hal ini dibuktikan dengan hasil user acceptance test dengan 

memiliki presentase diatas 85%. 

 

5.2 Saran 

Saat ini sistem yang dibangun tidak dapat sepenuhnya dianggap sempurna 

karena masih banyak sistem yang berhubungan dengan company profile yang 

belum diterapkan pada sistem ini diharapkan pada peneliti dan pengembangan 

sistem selanjutnya dapat membuat beberapa hal antara lain. 

1. Membuat tampilan website lebih bagus dan menarik 

2. Membuat tampilan yang lebih responsive 

3. Dapat menginputkan gambar secara otomatis  
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