
 

 

 

 

 

 

RANCANG BANGUN APLIKASI COMPANY PROFILE  

PADA UMKM NIKITA ETNIK BERBASIS WEBSITE 

 

KERJA PRAKTIK 

 

Program Studi 

S1 Sistem Informasi 

 

 

Oleh: 

AGUNG WASKITO 

18410100168 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2022



i 

 

RANCANG BANGUN APLIKASI COMPANY PROFILE  

PADA UMKM NIKITA ETNIK BERBASIS WEBSITE 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Sarjana 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Nama : AGUNG WASKITO 

NIM : 18410100168 

Program : S1 (Strata Satu) 

Jurusan : Sistem Informasi 

 

 

 

 

FAKULTASI TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2022 

 

 



 

 

ii 

 

 

  



 

 

iii 

 

 

  



 

 

iv 

 

ABSTRAK 

 

UMKM Nikita Etnik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan kerajinan tangan yang berlokasi di Jl. Medokan Asri Utara XI/48 Blok 

MA3N-24, Medokan Ayu, Surabaya. UMKM Nikita Etnik melayani pembuatan 

kerajinan tangan yang terbuat dari batu alam. dalam melakukan proses promosi 

UMKM Nikita EtnikProses masih menggunakan brosur yang dibagikan pada saat 

mengikuti pameran dan pada saat pelanggan datang langsung ke boot yang ada pada 

pameran. berdasarkan permasalahan tersebut UMKM Nikita membutuhkan sebuah 

media promosi website company profile yang menyajikan infomasi mengenai 

UMKM Nikita Etnik seperti profil perusahaan, kontak, alamat perusahaan dan 

produk ditawarkan. dari website company profile tersebut dapat membantu UMKM 

Nikita Etnik dalam melakukan promosi sehingga dapat dikenal oleh banyak 

pelanggan. 

Kata Kunci: Company Profile, Website, UMKM Nikita Etnik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nikita Etnik merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

berdiri pada tahun 2015 yang beralamatkan Jl. Medokan Asri Utara XI/48 Blok 

MA3N-24, Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan 

ini Bergerak di bidang aksesoris atau perlengkapan busana wanita. Telah ada 1000 

pelanggan dari berbagai kota seperti Surabaya, Malang, Mojokerto dan Sidoarjo 

yang telah menggunakan dan membeli aksesoris yang berbahan dari batu alam dan 

kulit kerang dan saat ini masih berjalan dalam menjalankan komitmennya untuk 

melayani pelanggan dengan standar mutu yang tinggi. 

Selama menjalankan usaha ini UMKM Nikita Etnik malakukan promosi 

menggunakan media sosial, informasi barang mulut ke mulut, dan mengikuti 

pameran-pameran diadakan oleh Dinas koperasi perdagangan Kota Surabaya. Hal 

ini tidak efektif dan bukan cara terbaik dikarenakan dengan melakukan promosi 

produk secara manual, pihak UMKM membutuhkan banyak waktu dan tenaga, dan 

juga media sosial masih memiliki keterbatasan komunikasi dengan pelanggan 

akhirnya UMKM kurang maksimal dalam memperoleh pelanggan baru. Jangkauan 

promosi serta penjualan masih terbatas dan belum bisa meluas ke beberapa daerah. 

Kendala lain yang dialami oleh pihak UMKM adalah persaingan yang cukup ketat. 

Hal ini membuat pihak UMKM harus membuat strategi pemasaran yang berbeda 

dari pesaing yang lain. oleh sebab itu, UMKM perlu memikirkan dan mencari cara 

lain untuk dapat menjual dan memasarkan produknya secara cepat dan efisien. 
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Berlandasan permasalahan yang ada maka UMKM Nikita Etnik 

membutuhkan aplikasi company profile berbasis website yang nantinya dapat 

digunakan pihak UMKM sebagai media promosi. Aplikasi company profile 

memiliki fitur catalog produk yang akan menampilkan infomasi mengenai semua 

jenis barang yang ada pada UMKM Nikita Etnik dan website ini juga dapat 

membantu pelanggan dalam mengetahui infomasi mengenai produk-produk terbaru 

yang dimiliki oleh UMKM Nikita Etnik. Website ini juga dapat menampilkan 

infomasi tentang UMKM Nikita Etnik, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu 

pihak UMKM dalam mendistribusikan produk yang ditawarkan, Sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan proses bisnis dan dapat meningkatkan ekonomi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirumuskan 

di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah merancang dan 

membangun sistem aplikasi yang berbasis website company profile UMKM Nikita 

Etnik yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan promosi produk. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari pembuatan aplikasi website company profile 

UMKM Nikita Etnik antara lain: 

1. Aplikasi ini tidak membahas proses transaksi pemesanan. 

2. Aplikasi ini berfokus sebagai media promosi UMKM. 

3. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman Hypertext Prepocessor (PHP) 

dengan bantuan freamwork Laravel. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pembuatan aplikasi dari 

kerja praktik ini adalah merancang dan membangun website company profile 

UMKM Nikiti Etnik sebagai media promosi produk dan memudahakan pelanggan 

mencari informasi layanan UMKM Nikiti Etnik. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari rancangan website company profile UMKM Nikiti Etnik 

sebagai berikut: 

1. Membantu memperluas jangkauan pemasaran dan target pasar ke daerah. 

2. Memberikan kemudahan dalam mengakses produk-produk yang ditawarkan 

UMKM Nikiti Etnik. 

3. Memberikan informasi mengenai produk-produk yang di tawarkan kepada 

pelanggan.
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BAB II  

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

2.1 Identitas Perusahaan 

Nama  :     UMKM NIKITA ETNIK 

Alamat : Jl. Medokan Asri Utara XI/48 Blok MA3N-24, Medokan Ayu, 

Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60295 

Telpon : 0813-3186-0111 

Fax  :     - 

Bisnis Utama :     Pembuatan Aksesoris Wanita Menggunakan Batu Alam 

 

2.2 Logo Perusahaan 

Berikut ini merupakan logo dari UMKM Nikita Etnik, dapat di lihat pada 

Gambar dibawah: 

 

 

Gambar 2.1 Logo UMKM Nikita Etnik 
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2.3 Sejarah Perusahaan 

UMKM Nikita Etnik merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah yang 

bergerak pada bidang pembuatan dan penjualan aksesoris wanita yang 

menggunakan batu alam sebagai bahan dasar pembuatannya. Nitkita Etnik menjual 

aksesoris seperti kalung, gelang, bros dan manik-manik yang terbuat dari batu alam. 

Usaha ini didirikan oleh Ibu Peni Pernomowati pada tahun 2015 yang berawal dari 

hobi yang gemar dalam membuat kalung gelang dan kalung dengan bahan batu 

alam, pada tahun 2015. Pada awalnya ibu Peni memasarkan aksesoris tersebut 

dengan mulut-kemulut, teman dan kerabat, namun dengan cara tersebut tidak 

efisien dalam memasarkan produk tersebut, membuat ibu peni perlu memikirkan 

strategi lain agar usahanya dapat berjalan dan dikenal banyak masyarakat. Sehingga 

ibu peni memutuskan untuk beralih memasarkan produk melalui media sosial 

dengan demikian produk aksesoris dengan bahan alam tersebut banyak dikenal oleh 

masyarakat. Seiring banyaknya peminat dan pelanggan dari berbagai daerah ibu 

peni mendirikan UMKM untuk memasarkan hasil dari kerajinan tangan yang sudah 

dibuat. Hasil pendirian UMKM tersebut peminat dari bahan alam tersebut semakin 

meluar ke berbagai negeri salah satunya Amerika serikat, aksesoris tersebut pernah 

menjadi salah satu pameran di berbagai negara.  

Nikita Etnik juga pernah menjadi salah satu pameran terbaik di salah satu 

pameran di Surabaya yang dinaungi oleh pemerintahan Surabaya. Dari mulai 

berdiri hingga sekarang, UMKM ini tidak pernah berubah, usaha yang ditekuni oleh 

ibu peni dengan pemikirannya sendiri dengan melihat keadaan pasar yang ada, 

dimana saat itu belum ada aksesoris Wanita yang terbuat dari bahan alam. Hingga 

saat ini UMKM Nikita Etnik semakin dikenal dan berkembang dengan memiliki 
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beberapa pegawai di Surabaya. Dalam memuaskan peminat dan pelanggan pihak 

UMKM memiliki supplier untuk memasok produk dan pembuatan eksesoris juga 

semakin bertambah. 

 

2.4 Visi Misi Perusahaan 

Sebagai UMKM yang bergerak dibidang penjualan aksesoris Wanita 

berbahan batu alam, UMKM Nikita Etnik memiliki visi dan misi dalam 

menjalankan kegiatan usaha operasionalnya sebagai berikut: 

a. Visi  

Menjadi pusat penjulan aksesoris Wanita yang berbahan batu alam yang 

berkualitas terbaik dan dapat dijangkau oleh peminat dan konsumen berbagai kota 

dan daerah. 

b. Misi  

1. Menjual berbagi macam jenis aksesoris Wanita terlengkap dengan harga yang 

ekonomis 

2. Menghasilkan laba dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara 

berkelanjutan dan kesejahteraan UMKM Nikita Etnik 

3. Menjalankan bisnis yang prima dan didukung oleh karyawan yang professional 

sesuai etik yang berlaku. 

4. Menjadikan lapang pekerjaan bagi masyarakat Surabaya. 

 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada UMKM Nikita Etnik dapat dilihat pada gambar 

2.2 dibawah: 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi  

 

2.6 Deskripsi Struktur Organisasi 

Dari struktur organisasi di atas, maka terdapat deskripsi pekerjaan untuk 

masing-masing fungsi sebagai berikut: 

a. Pemilik (Owner) 

Fungsi dari Owner adalah: 

1. Menentukan serta memutuskan kebijakan dan peraturan dalam 

UMKM atau perusahaan.  

2. Bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang akan 

dialami. 

3. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

dan pembelanjaan dari hasil UMKM atau perusahaan. 

4. Bertanggung jawab atas perekrutankaryawan 

5. Melakukan pembayaran gaji dan lembur karyawan 

6. Mencatat, memeriksa, dan membuat laporan semua transaksi yang 

berkaitan dengan keuangan. 

7. Menyusun dan membuat berbagai laporan seperti perpajakan, utput 

dan input. 
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b. Karyawan 

Fungsi dari karyawan yaitu melakukan proses produksi seperti membuat 

lapisan kerangka yang tebuat dari tembaga dan merakit batu alam sehingga menjadi 

suatu produk.  
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Rancang Bangun 

Perancangan adalah seperangkat teknik untuk menerjemahkan hasil 

analisis sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk menjelaskan secara rinci 

bagaimana mengimplementasikan kompone sistem.  (R Pressman, 2009). 

Menurut (Maulani1 et al., 2018) mengklaim bahwa “desain adalah kreasi 

dan kreasi aplikasi dan sistem yang belum ada pada suatu instansi atau objek”. Oleh 

karena itu, istilah desain adalah suatu kegiatan yang mentransformasikan hasil suatu 

analisis ke dalam format paket perangkat lunak sebelum membuat atau 

memperbaiki sistem yang sudah ada. 

 

3.2 Website 

Dalam dunia teknologi yang serba cepat ini, yang dibutuhkan biasanya 

adalah jaringan yang memfasilitasi dan mempercepat penyampaian informasi 

dalam jumlah besar dan dapat dengan mudah dan cepat dibangun oleh siapa saja 

yang memiliki akses ke Internet. (Trimarsiah & Arafat, 2017) menyimpulkan: 

Website adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi 

tekstual, gambar diam atau video, animasi, suara, dan/atau semua kombinasi dari 

kumpulan tampilan statis dan dinamis. Bangunan yang saling terhubung, jaringan 

yang saling terhubung.  
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3.3 Sistem Informasi 

Menurut Hutahaean dalam (Sadikin & Rusmawan, 2017) sistem informasi 

adalah sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari 

manajemen transaksi dan mendukung operasi, manajemen organisasi dan kegiatan 

strategis, dan menyediakan laporan yang diperlukan kepada pihak luar tertentu. 

 

3.4 Company Profil 

Menurut (Liem et al., 2019) company profile adalah sebuah aset suatu 

lembaga atau perusahaan yang biasa digunakan sebagai tanda  pengenal dalam 

melakukan komunikasi baik dan  kerjasama dalam lingkup dalam perusahaan, mitra  

usaha ataupun pihak-pihak terkait lainnya diluar  lingkungan perusahaan tersebut. 

Banyak hal yang bisa ditulis dalam company profile. Tapi Menurut 

Kriyantono dalam (Iman, 2019) isi profil perusahaan meliputi: 

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

asal muasal, proses perkembangan, dll 

2. Filosofis perusahaan, bisa disebut pandangan atau ideologi dasar-dasar 

perusahaan 

3. Budaya perusahaan, adalah nilai-nilai kunci dan konsep bersama yang 

membentuk citra anggota organisasi terhadap organisasinya. Misalnya, etos 

kerja tinggi, maju untuk semua, makan tidak makan yang penting kumpul, dsb. 

4. Sambutan dari pimpinan (direktur utama dan komisaris utama) tentang segala 

hal yang sangat berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan rencana jangka 

panjang. 

5. Identitas perusahaan, termasuk disini logo, uniform, interior gedung dan 

kantor, kualitas cetakan atau kualitas audiovisualnya 
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6. Visi, misi strategi perusahaan, termasuk komitmen perusahaan untuk meraih 

kemajuan. Ini menunujukan bahwa oprasional perusahaan dilakukan tidak 

sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang mtang dan berkeseimbangan. 

Sebagai jaminan masa depan bisnis yang berkelanjutan. Pada akhirnya 

menciptakan kepercayaan publik, bahwa masa depan perusahaan terjamin. 

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

wilayah menujukan jalur distribusi yang merata. Pada akhirnya mencerminkan 

kebersamaan dan prestise perusahaan 

8. Gambaran tentang SDM, ceritakan orang-orang dibalik operasional 

perusahaan, siapa saja figur pengendali dijajaran manajemen termasuk tokoh 

berpengaruh di masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan. 

9. Sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Dalam persaingan ketat 

dewasa ini, pelayanan pelanggan memegang kunci strategis. Gambaran 

kelebihan perusahaan dari sisi yang membedakan dengan kompetitor. 

10. Prestasi dan keunggulan perusahaan, termasuk segala hal yang telah dilakukan 

perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menuntut bukan hanya 

kualitas produk atau jasa, tapi juga apa yang bisa dilakukan perusahaan dalam 

upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Misalnya program peduli 

lingkungan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan (CSR). 

11. Laporan perkembangan perusahaan (annual report), termasuk informasi 

keuangan perusahaan. 

12. Deskripsi tentang produk-produk dan jasa utama yang ditawarkan. 

13. Program pengembangan dimasa mendatang 
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3.5 Laravel 

Laravel adalah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, pertama 

kali dikembangkan oleh Taylor Otwell dan dibangun dengan konsep MVC (Model 

View Controller). Laravel adalah pengembangan situs web berbasis MVP yang 

ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas 

perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan awal 

(Awaludin, 2016). 

 

3.6 Mysql 

MySql adalah perangkat lunak manajemen basis data (sistem manajemen 

basis data) yang menggunakan perintah SQL dasar. MySql memiliki dua lisensi, 

Free Software dan Shareware. MySQL merupakan DBMS (database server) yang 

dapat mengelola database dengan sangat cepat, menampung data dalam jumlah 

yang sangat besar, dan dapat diakses oleh banyak pengguna (Indrawan et al., 2021).
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Deskripsi pekerjaan membahas mengenai suatu perancangan sistem yang 

didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang telah 

dilakukan pada UMKM Nikita Etnik. 

 

4.1 Analisis Sistem  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dilakukan analisis 

sistem pada UMKM Nikita Etnik. Kumpulkan data untuk memperoleh data untuk 

analisis, desain, dan Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan cara berikut: 

1. Observasi 

Pada tahap wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi – 

infomasi tentang proses bisnis yang terjadi pada UMKM Nikita Etnik sehingga dari 

hasil wawancara yang telah dilakukan nantinya dapat membantu dalam pembuatan 

Aplikasi Company Profile Pada UMKM Nikita Etnik. 

2. Wawancara 

Pada tahap ini dilakukan secara langsung kepada pemilik UMKM Nikita 

Etnik untuk memaparkan infomasi umum mengenai UMKM Nikita Etnik seperti 

profil perusahaan, kontak perusahaan, produk yang ditawarkan dan sebagainya. 

Hasil observasi ini nantinya dapat membantu untuk mengetahui data - data apa saja 

yang dibutuhkan dan digunakan pada program yang akan dibuat. 
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4.2 Analisis Proses Bisnis 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan owner 

UMKM Nikita Etnik. Telah didapatkan hasil yang menyatakan bahwa UMKM 

Nikita Etnik menggunakan media cetak atau brosur sebagai media promosi mereka 

yang nantinya akan dibagikan pada saat mengikuti pameran. Metode promosi ini 

kurang efektif dikarenakan informasi yang terpadat pada brosur sangat terbatas, 

sehingga pelanggan kurang mengenal dan kesulitan memperoleh informasi tentang 

UMKM Nikita Etnik. Berikut merupakan proses bisnis yang sedang berjalan. 
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Gambar 4.1 System Flow Proses Bisnis yang sedang berjalan 

 

 

4.3 Analisis Permasalahan 

Permasalahan yang terjadi, UMKM Nikita Etnik membutuhkan media 

promosi yang dapat membantu memperkenalkan UMKM Nikita Etnik kepada 

masyarakat dengan mudah dan cepat. UMKM Nikita Etnik membutuhkan aplikasi 

company profile berbasis website. Dengan adanya aplikasi berbasis website ini, 
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berguna untuk memperluas jangkauan pemasaran produk karena pelanggan dapat 

dengan mudah mencari dan menemukan layanan yang ditawarkan oleh UMKM 

Nikita Etnik. 

 

4.4 Identifikasi Pengguna 

Identifikasi pengguna dilakukan untuk mengetahui pengguna yang 

memiliki hak akses pada aplikasi website company profile UMKM Nikita Etnik, 

yaitu: 

a. Admin 

b. Pelanggan 

 

4.5 Identifikasi Data 

Kebutuhan data dalam merancang dan membangun aplikasi website 

company profile UMKM Nikita Etnik sebagai berikut: 

a. Data Admin  

b. Data Produk 

c. Data Artikel 

d. Data About 

e. Data Kategori 

f. Data Kritik dan Saran 

 

4.6 Kebutuhan Fungsional 

Dalam perancangan website company profile UMKM Nikiti Etnik 

memerlukan kebutuhan fungsional sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional 

No Pengguna Fungsional 

1.  Pelanggan (Pembeli atau 

calon pembeli) 

Dapat mengetahui profil dan visi 

misi UMKM Nikita Etnik 

Dapat mengetahui informasi 

mengenai produk yang ditawarkan 

oleh UMKM Nikita Etnik 

Dapat mengetahui informasi 

tentang artikel mengenai kerajinan 

batu alam yang di produksi oleh 

UMKM Nikita Etnik  

Dapat memberikat kritik dan saran 

untuk UMKM Nikita Etnik 

2.  Admin Dapat menambahkan, menghapus 

dan mengedit isi dari profil 

UMKM dan visi misi UMKM 

Nikita Etnik 

Dapat menambahkan, menghapus 

dan mengedit isi dari data produk 

yang ditawarkan oleh UMKM 

Nikita Etnik 

Dapat menambahkan, menghapus 

dan mengedit isi dari data kategori 

produk yang terdapat pada 

UMKM Nikita Etnik 

Dapat menambahkan, menghapus 

dan mengedit isi dari data artikel 

yang terdapat pada website 

UMKM Nikita Etnik 

Dapat melihat kritik yang 

disampaikan oleh pelanggan 

UMKM Nikita Etnik 

 

 

4.7 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional dilakukan agar dapat mengetahui kubutuhan 

spesifikasi yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem yang dibuat. 

a. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan non fungsional dilakukan agar dapat mengetahui kubutuhan 

spesifikasi yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem yang dibuat. 
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Tabel 4.2 Kebutuhan Non Fungsional Perangkat Keras 

Kebutuhan Perangkat Keras 

Processor Core i5 3470 

RAM 8GB DDR3 

1600MHz 

HDD 1TB 

Monitor Resolusi 1920 x 

1080  

Lainnya Keyboard, Mouse, 

Printer 

 

 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun sebuah 

sistem antara lain sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3 Kebutuhan Non Fungsional Perangkat Lunak 

Kebutuhan Perangkat Lunak 

Text Editor Visual Studio 

Code 

Database 

Server 

MySQL 

Local Web 

Server 

XAMPP 

Sistem Operasi Microsoft 

Windows 10  

Web Browser Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge, 

Google Chrome 

 

4.8 Perancangan Sistem 

Pada proses perancangan sistem terdiri dari use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram. 
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4.8.1 Use Case Diagram 

Use case diagram berfungsi untuk menjelaskan fungsi sistem apa saja 

yang dapat dijalankan oleh pengguna. Berikut merupakan use case diagram sistem: 

 

 

Gambar 4.2 Use Case Diagram Aplikasi Company Profile 

 

Use case diagram pada gambar diatas menjelaskan proses apa saja yang 

dapat lakukan oleh user dan admin. Pada website ini user atau pengguna hanya 

dapat melihat beranda, about, produk, artikel, contact dan kritik dan saran. Namun 

untuk admin dapat melakukan login, mengelola data kategori, data produk, data 

artikel dan data contact. 

 

4.8.2 Activity Diagram 

Activity Diagram berfungsi untuk mejelaskan alur proses pada sistem yang 

sedang dirancang.  
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1. Activity Diagram Produk Pengguna 

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Produk Pengguna 

 

Pada gambar 4.3 activity diagram ini menjelaskan proses pengguna 

mengakses halaman produk dan detail produk. Proses diawali dengan pengguna 

mengakses halaman beranda selanjutnya memilih menu produk, sistem akan 

mengambil data produk dari database, selanjutnya sistem menampilkan data produk 

kemudian pengguna dapat mengakses halaman produk dan halaman detail produk.  
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2. Activity Diagram Artikel Pengguna 

 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Artikel Pengguna 

 

Pada gambar 4.4 activity diagram ini menjelaskan proses pengguna 

mengakses halaman artikel dan detail artikel. Proses diawali dengan pengguna 

mengakses halaman beranda selanjutnya memilih menu artikel, sistem akan 

mengambil data artikel dari database, selanjutnya sistem menampilkan data artikel 

kemudian pengguna dapat mengakses halaman artikel dan halaman detail artikel.  



22 

 

 

 

3. Activity Diagram Kritik dan Saran 

 

 
Gambar 4.5 Activity Diagram Kritik dan Saran Pengguna 

 

Pada gambar 4.5 activity diagram ini menjelaskan proses pengguna 

memberikan kritik dan saran untuk UMKM Nikita Etnik. Proses pertama pengguna 
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mengakses halaman beranda selanjutnya memilih menu contact, sistem akan 

mengambil data dan menampilkan halaman contact. Selanjutnya pengguna 

memilih menu kritik dan saran, sistem akan menampilkan form kritik dan saran. 

Pengguna diminta untuk mengisi form kritik dan saran, jika sudah maka sistem akan 

melakukan proses validasi jika proses validasi berhasil kritik dan saran akan 

ersimpan namun jika proses validasi gagal sistem akan menampilkan form kritik 

dan saran kembali. 

4. Activity Diagram Data Produk 

 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Tambah Data Produk 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin menambahkan 

produk baru pada website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil 

admin akan masuk pada halaman admin, selanjutnya membuka menu produk, 

selanjutnya menekan tombol tambah produk kemudian produk akan di validasi, jika 

validasi berhasil produk akan tersimpan namun jika data tidak valid maka akan 

kembali pada proses tambah data. 

 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Edit Data Produk 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin mengedit produk pada 

website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil admin akan masuk 

pada halaman admin, selanjutnya membuka menu produk, selanjutnya menekan 

tombol edit produk kemudian mulai melakukan proses edit, selanjutnya data akan 

di validasi, jika data valid maka produk akan tersimpan pada database. Namun jika 

tidak valid maka akan kembali pada proses edit produk. 

 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Hapus Data Produk 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin menghapus produk 

pada website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil admin akan 

masuk pada halaman admin, selanjutnya membuka menu produk, selanjutnya 

menekan tombol hapus produk kemudian mulai melakukan proses hapus, 

selanjutnya data yakin dihapus maka produk akan terhapus, jika batal dihapus maka 

akan kembali pada membuka menu produk. 

5. Activity Diagram Kategori 

 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Tambah Data Kategori 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin menambahkan 

kategori baru pada website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil 

admin akan masuk pada halaman admin, selanjutnya membuka menu kategori, 

selanjutnya menekan tombol tambah kategori kemudian kategori akan di validasi, 

jika validasi berhasil kategori akan tersimpan namun jika data tidak valid maka 

akan kembali pada proses tambah data. 

 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Edit Data Kategori 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin mengedit kategori 

pada website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil admin akan 

masuk pada halaman admin, selanjutnya membuka menu kategori, selanjutnya 

menekan tombol edit produk kemudian mulai melakukan proses edit, selanjutnya 

data akan di validasi, jika data valid maka kategori akan tersimpan pada database. 

Namun jika tidak valid maka akan kembali pada proses edit kategori. 

 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Hapus Data Kategori 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin menghapus kategori 

pada website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil admin akan 

masuk pada halaman admin, selanjutnya membuka menu kategori, selanjutnya 

menekan tombol hapus produk kemudian mulai melakukan proses hapus, 

selanjutnya data yakin dihapus maka kategori akan terhapus, jika batal dihapus 

maka akan kembali pada membuka menu kategori. 

6. Activity Diagram Artikel 

 

 

Gambar 4.12 Activity Diagram Tambah Data Artikel 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin menambahkan artikel 

baru pada website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil admin akan 

masuk pada halaman admin, selanjutnya membuka menu artikel, selanjutnya 

menekan tombol tambah artikel kemudian artikel akan di validasi, jika validasi 

berhasil artikel akan tersimpan namun jika data tidak valid maka akan kembali pada 

proses tambah data.  

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Edit Data Artikel 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin mengedit artikel pada 

website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil admin akan masuk 

pada halaman admin, selanjutnya membuka menu artikel, selanjutnya menekan 

tombol edit artikel kemudian mulai melakukan proses edit, selanjutnya data akan di 

validasi, jika data valid maka artikel akan tersimpan pada database. Namun jika 

tidak valid maka akan kembali pada proses edit artikel. 

 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Hapus Data Artikel 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin menghapus artikel 

pada website. Proses pertama admin melakukan login, jika berhasil admin akan 

masuk pada halaman admin, selanjutnya membuka menu artikel, selanjutnya 

menekan tombol hapus artikel kemudian mulai melakukan proses hapus, 

selanjutnya data yakin dihapus maka artikel akan terhapus, jika batal dihapus maka 

akan kembali pada membuka menu artikel. 

7. Activity Diagram Kritik dan Saran 

 

 

Gambar 4.15 Activity Diagram Kritik dan Saran 
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Pada activity diagram ini menjelaskan proses admin menampilkan kritik 

dan saran yang telah diberikan pengguna pada website. Proses pertama admin 

melakukan login, jika berhasil admin akan masuk pada halaman admin, selanjutnya 

membuka menu kritik dan saran, selanjutnya sistem akan mengambil data dan 

menampilakan data kritik dan saran pelanggan, selanjutnya admin dapat melihat 

kritik-kritik yang telah diberikan oleh pengguna sebagai acuan UMKM dalam 

melakukan proses evaluasi. 

 

4.8.3 Sequence Diagram 

Berikut merupakan Sequence Diagram sistem pada website company 

profile UMKM Nikita Etnik. 

1. Sequence Diagram Produk Pengguna 

 

 

Gambar 4.16 Sequence Diagram Produk Pengguna 

 

Pada Sequence Diagram Produk memiliki aktor pengguna. Pada proses ini 

pengguna hanya dapat melihat halaman produk dan halaman detail produk. 
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2. Sequence Diagram Artikel Pengguna 

Pada Sequence Diagram Artikel memiliki aktor pengguna. Pada proses 

ini pengguna hanya dapat melihat halaman artikel dan halaman detail artikel. 

 

 

Gambar 4.17 Sequence Diagram Artikel Pengguna 

 

3. Sequence Diagram Kritik dan Saran 

 

 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Kritik dan Saran Pengguna 
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Pada Sequence Diagram Artikel memiliki aktor pengguna. Pada proses 

ini pengguna dapat melakukan proses menambahkan kritik dan saran. Dari kritik 

dan saran tersebut akan dijadikan acuan UMKM Nikita Etnik dalam melakukan 

proses evaluasi. 

 

4. Sequence Diagram Produk 

Pada Sequence Diagram Produk memiliki aktor admin. Pada proses ini 

admin dapat melakukan proses menambahkan, mengubah, dan menghapus data 

produk. Admin juga dapat mengelola data produk pada database. 
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Gambar 4.19 Sequence Diagram Produk 
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5. Sequence Diagram Kategori 

 

  

Gambar 4.20 Sequence Diagram Kategori 

 

Pada Sequence Diagram Kategori memiliki aktor admin. Pada proses ini 

admin dapat melakukan proses menambahkan, mengubah, dan menghapus data 

produk. Admin juga dapat mengelola data kategori pada database. 
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6. Sequence Diagram Artikel 

 

 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Artikel 

 

Pada Sequence Diagram Artikel memiliki aktor admin. Pada proses ini 

admin dapat melakukan proses menambahkan, mengubah, dan menghapus data 

produk. Admin juga dapat mengelola data artikel pada database. 
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7. Sequence Diagram Kritik dan Saran 

 

 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Kritik dan Saran 

 

Pada Sequence Diagram Artikel memiliki aktor admin. Pada proses ini 

admin dapat melakukan proses menambahkan, mengubah, dan menghapus data 

kritik dan saran. Admin juga dapat mengelola data kritik dan saran pada database. 



40 

 

 

 

4.8.4 Class Diagram 

 

 
Gambar 4.23 Class Diagram UMKM Nikita Etnik 

  

Pada gambar 4.23 merupakan rancangan Class Diagram untuk pembuatan 

aplikasi company profile pada UMKM Nikita Etnik berbasi website. 
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4.8.5 Struktur Data 

1. Tabel Users 

Nama Tabel : Users 

Primary Key : Id users 

Fungsi : Menyimpan data admin 

 

Tabel 4.4  Tabel Data Uses 

NO Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id Interger 20 Primary 

Key 

2 nama Varchar 255  

3 password Varchar 255  

 

 

2. Tabel Produk 

Nama Tabel : Produk 

Primary Key : Id 

Fungsi : Menyimpan data produk 

 

Tabel 4.5 Tabel Data Produk 

NO Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id Interger 20 Primary 

Key 

2 Id_ketegori Varchar 255  

3 nama_produk Varchar 255  

4 harga Interger 11  

5 gambar Varchar 255  

6 status Varchar 10  

 

3. Tabel Kategori 

Nama Tabel : Kategori 

Primary Key : Id_kategori 
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Fungi : Menyimpan data kategori 

 

Tabel 4.6 Tabel Data Kategori 

NO Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id_kategori Interger 20 Primary 

Key 

2 Nama_kategori Varchar 255  

 

4. Tabel Artikel 

Nama Tabel : Artikel 

Primary Key : Id 

Fungsi : Menyimpan data artikel 

 

Tabel 4.7 Tabel Data Artikel 

NO Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id Interger 20 Primary 

Key 

2 judul Varchar 255  

3 deskripsi Varchar 255  

4 gambar Varchar 255  

5 penulis Varchar 255  

 

5. Table Contact 

Nama Tabel : Contact 

Primary Key : Id_contact 

Fungsi : Menyimpan data contact 

Tabel 4.8 Tabel Data Contact 

NO Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 Id_contact Interger 20 Primary 

Key 

2 name Varchar 255  

3 email Varchar 255  

4 no_phone Interger 20  
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4.9 Implementasi Sistem 

1. Halaman Dashboard\ 

Pada halaman ini merupakan tampilan home dari company profile yang 

telah dibuat. terdapat menu bar, Home, About, Produk, Artikel, Contact, dan Login, 

serta berisi tentang informasi singkat tentang UMKM Nikita Etnik. 

 

 

Gambar 4.24 Halaman Dasboard 

 

2. Halaman About 

Pada halaman ini memuat tentang infomasi perusahaan seperti profil 

perusahaan, visi dan misi perusahaan dan bidang perusahaan. 
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Gambar 4.25 Halaman About 

 

3. Halaman Produk 

Pada halaman ini memuat tentang produk-produk yang ditawarkan oleh 

UMKM Nikita Etnik 
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Gambar 4.26 Halaman Produk 

 

4. Halaman Detail Produk 

Pada halaman ini memuat tentang infomasi mengenai produk tersebut, 

seperti nama produk deskripsi dan harga produk. 
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Gambar 4.27 Halaman Detail Produk 

 

5. Halaman Artikel 

Pada halaman ini berisi kumpulan informasi terbaru dan kumpulan artikel-

artikel yang mengulas tentang kerajinan-kerajinan tangan yang terbuat dari batu 

alam batu alam. 
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Gambar 4.28 Halaman Artikel 

 

6. Halaman Contact 

Pada halaman ini memuat tentang infomasi UMKM seperti lokasi, email 

dan No telepon perusahaan. 
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Gambar 4.29 Halaman Contact 

 

Pada halaman ini juga terdapat form kritik dan saran untuk pengguna. Dari 

hasil form ini nantinya akan menjadi acuan UMKM Nikita Etnik dalam melakukan 

evaluasi. 
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Gambar 4.30 Halaman Kritik dan Saran 

 

7. Halaman Login 

Halaman ini admin diwajibkan untuk mengisi email dan password yang 

telah terdaftar pada database. Dapat dilihat pada gambar diatas. 
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Gambar 4. 31 Halaman Login 

 

8. Halaman Dashboard Admin 

Pada halaman ini berisi tentang infomasi jumlah, jumlah artikel dan jumlah 

kritik dan saran produk yang terdapat pada database. 

 

 

 

Gambar 4.32 Halaman Dashboard Admin 
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9. Halaman Kategori Admin 

Pada Halaman Kategori terdapat tabel kategori produk yang berisi tentang 

infomasi kategori produk seperti jumlah dan jenis kategori. Pada halaman ini admin 

juga dapat menambahkan kategori baru dengan menekan tombol tambah kategori. 

 

 

 

Gambar 4.33 Halaman Kategori 

 

10. Halaman Produk Admin 

Pada Halaman Produk terdapat tabel produk yang berisi tentang infomasi 

mengenai produk seperti gambar, nama produk, harga produk, deskripsi produk dan 

status produk. 
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Gambar 4.34 Halaman Produk 

 

Pada Halaman ini berisi tentang infomasi mengenai detail produk yang 

ditawarkan. Pada halaman detail produk admin juga dapat mengubah, menghapus 

produk dengan menekan tombol edit dan hapus. 

 

 

Gambar 4.35 Halaman Detail Produk 

 

Pada Halaman Tambah Produk berisi form untuk menambahkan produk-

produk baru UMKM Nikita Etnik. 
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Gambar 4.36 Halaman Tambah Produk 

 

11. Halaman Artikel Admin 

Pada Halaman Artikel terdapat tabel artikel yang berisi tentang infomasi 

mengenai artikel seperti judul artikel, deskripsi artikel, gambar artikel dan penulis 

artikel. 

 

 

Gambar 4.37 Halaman Artikel 



54 

 

 

 

Pada Halaman ini berisi tentang infomasi mengenai detail artikel yang 

ditawarkan. Pada halaman detail artikel admin juga dapat mengubah, menghapus 

artikel dengan menekan tombol edit dan hapus. 

 

 

Gambar 4.38 Halaman Detail Artikel 

 

Pada Halaman Tambah Produk berisi form untuk menambahkan artikel-

artikel baru mengenai kerajinan tangan yang tebuat dari batu alam. 

 

 

Gambar 4.39 Halaman Tambah Artikel 
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12. Halaman Kritik dan Saram Admin 

Pada halaman kritik dan saran terdapat tabel berisi nama, no telpon, email 

dan pesan yang di sampaikan pengguna untuk UMKM Nikita Etnik 

 

 

Gambar 4.40 Halaman Kritik dan Saran 

 

Pada halaman detail kritik dan saran berisi tentang kritik dan saran yang 

telah diberikan oleh pengguna. Dari kritik dan saran tersebut digunakan UMKM 

sebagai acuan untuk evalusi UMKM Nikita Etnik. 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Halaman Detail Kritik dan Saran 
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13. Laporan Produk  

Halaman ini merupakan hasil cetak dari halaman produk yang terdapat 

pada database. implementasi halaman cetak halaman produk dapat dilihat seperti 

gambar diatas. 

 

 

 

Gambar 4.42 Halaman Laporan Produk 

 

14. Laporan Kritik dan Saran 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari halaman kritik dan saran yang 

terdapat pada database. implementasi halaman cetak halaman artikel dapat seperti 

gambar diatas.
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Gambar 4.43 Laporan Kritik dan Saran  
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil kerja praktik yang dilakukan dapat di tarik kesimpulan aplikasi 

company profile berbasis website pada UMKM Nikita Etnik sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Dengan adanya website company profile, konsumen lebih 

mudah mendapatkan informasi tentang layanan yang diberikan oleh UMKM 

Nikita Etnik. 

2. Dengan website company profile, UMKM nikita etnik menjadi lebih mudah 

melakukan promosi atau branding kepada konsumen dan pihak lain. 

 

5.2 Saran 

Meskipun merupakan aplikasi profil perusahaan berbasis website untuk 

UMKM, Nikita Etnik dapat memberikan solusi kepada perusahaan tentang cara 

memberikan layanan dan pemasaran atau branding kepada konsumen secara luas, 

tetapi tetap saja diperlukan pengembangan yang lebih baik. Saran pengembangan 

yang harus dilakukan adalah mengembangkan lebih banyak fitur halaman admin 

pengembangan fungsi untuk pesanan atau layanan layanan milik perusahaan.  
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