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ABSTRAK 

 

Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati, yaitu Klinik atau Praktik Dokter Gigi 

yang didirikan oleh drg. Sri Kurniati, berlokasi di Jl. Kalijudan Elok No. 7. 

Surabaya. Klinik atau Praktik ini berdiri kurang dari 1 tahun, dan dipimpin oleh 

Drg. Sri Kurniati sebagai dokter umum, serta memiliki asisten dalam menjalankan 

layanan kesehatan gigi. 

Pada pengoperasian usaha klinik tersebut, banyak kendala yang dihadapi 

seperti mengenalkan layanan kesehatannya masih dari antar relasi seperti teman, 

saudara hingga kerabat, hal ini menjadikan calon pasien juga harus memiliki kontak 

pribadi drg. Sri Kurniati dan membuat janji manual periksa. Perlunya perhatian 

khusus agar dapat mengenalkan Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati kepada 

masyarakat dengan promosi ataupun permasaran yang lebih baik. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mewujudkan Klinik atau Praktik 

Dokter Gigi drg. Sri Kurniati dalam membangun dan merancang sebuah Website 

Company Profile, guna melakukan promosi dan pemasaran kepada masyarakat. 

Website Company Profile juga bertujuan untuk mengenalkan tampilan informasi 

yang dapat bermanfaat, sehingga pasien juga dapat mengisi form pengajuan janji 

pada website tersebut. Hal ini bertujuan guna menunjang layanan kesehatan dengan 

baik.  

Kata Kunci: Website Company Profile, Appointment, Laravel, Rancang Bangun
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Klinik atau Praktik Dokter Gigi Pribadi merupakan sebuah sarana atau 

bangunan yang didirikan oleh perorangan, dimana menyediakan pelayanan berupa 

medis baik dasar maupun spesialistik. Dalam pelaksanaanya, Klink atau Praktik 

Dokter Gigi dijalankan lebih dari satu tenaga medis dan dipimpin oleh seorang 

dokter umum ataupun dokter spesialis. Sehingga dengan adanya fasilitas layanan 

Kesehatan khususnya gigi yang diselengarakan oleh perorangan, maka masyarakat 

dapat melakukan perawatan pada gigi seperti pencegahan, pengobatan, hingga 

pemulihan. 

Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati, yaitu Klinik atau Praktik Dokter Gigi 

yang didirikan oleh drg. Sri Kurniati, berlokasi di Jl. Kalijudan Elok No. 7. 

Surabaya. Klinik atau Praktik ini berdiri kurang dari 1 tahun, dan dipimpin oleh 

Drg. Sri Kurniati sebagai dokter umum, serta memiliki asisten dalam menjalankan 

layanan kesehatan gigi. Selama beroperasinya layanan kesehatan Klinik atau 

Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati, didapatkan kendala dalam mendapatkan 

pelanggan atau pasien. 

Kendala Klinik atau Praktik yang terjadi, yaitu dalam mengenalkan 

layanan kesehatannya masih dari antar relasi seperti teman, saudara hingga kerabat, 

hal ini menjadikan calon pasien juga harus memiliki kontak pribadi drg. Sri Kurniati 

dan membuat janji manual periksa. Maka perlu perhatian khusus agar dapat 

mengenalkan Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati kepada masyarakat dengan 
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promosi ataupun permasaran yang lebih baik. Sehingga masyarakat umum dapat 

mengetahui keberadaan layanan Kesehatan gigi yang didirikan oleh drg. Sri 

Kurniati. 

Promosi dan pemasaran merupakan sebuah proses bisnis yang harus 

dijalankan untuk membangun dan membesarkan citra usaha. Sehingga dengan 

kegiatan tersebut maka dapat lebih mudah mengenalkan kepada masyarakat. 

Promosi dan pemasaran juga dapat menjadi pengaruh masyarakat atau konsumen 

untuk lebih percaya dan yakin bahwa suatu usaha memiliki nilai dan keunggulan 

lebih baik dari kompetitor lainnya. 

Website Company Profile merupakan sebuah website yang dapat diakses 

oleh masyarakat dengan menggunakan web browser. Dengan website juga dapat 

menyimpan data berupa gambar, teks, video, dan format data lainnya. Maka pada 

Klinik atau Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati perlu sebuah website company 

profile sebagai sarana media promosi dan pemasaran, serta juga sebagai pengenalan 

informasi terkait Klinik atau Praktik tersebut kepada masyarakat umum. Kemudian 

juga untuk pasien yang ingin mengajukan janji, dapat langsung mengisi form 

melalui website secara langsung. Hal ini menjadi salah satu proses bisnis dalam 

berjalannya layanan kesehatan gigi berupa Klinik atau Praktik. 

Dari permasalahan diatas, maka penulis ingin mewujudkan Klinik atau 

Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati dalam membangun dan merancang sebuah 

Website Company Profile, guna melakukan promosi dan pemasaran kepada 

masyarakat. Serta mengenalkan berupa tampilan informasi yang dapat bermanfaat. 

Pasien juga dapat mengisi form pangajuan janji pada website tersebut. Sehingga 

dapat meningkatkan layanan kesehatan dengan baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka di dapatkan 

perumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun sebuah website 

company profile berbasis website pada Praktek Pribadi Dokter Gigi sebagai salah 

satu sarana media promosi dan pemasaran serta mengenalkan kepada masyarakat 

dan dapat melakukan pengajuan janji dengan mudah melalui website. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam merancang dan membangun website company profile, terdapat 

batasan masalah agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diambil. 

Berikut batasan masalah dari penulis : 

1 Website Company Profile pada Praktek Dokter Gigi dalam pembuatannya 

menggunakan bahasa pemograman HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, PHP, 

Laravel Framework dan database yang digunakan adalah MySQL. 

2 Website Company Profile tidak melakukan kegiatan transaksi. 

3 Pengguna hanya dapat melihat informasi Praktek Dokter Gigi seperti informasi 

umum tentang klinik, layanan yang diberikan, jam layanan dan fasilitas. 

4 Calon pasien dapat melakukan pengajuan janji dengan Dokter melalui website. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka kerja 

praktik ini bertujuan dalam merancang dan membangun website company profile 

pada Praktek Dokter Gigi sebagai sarana promosi dan pemasaran serta memberikan 

informasi Praktek Dokter Gigi drg. Sri Kurniati pada masyarakat atau pelanggan 

dan dapat melakukan pengajuan janji melalui website. 
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1.5 Manfaat 

Beberapa manfaat dari kegiatan Kerja Praktik di Praktek Dokter Gigi 

sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis: 

a. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dan mengabdikan  

ilmu kedalam lingkup masyarakat. 

b. Mendapatkan sebuah pengalaman didunia kerja yang sebenarnya. 

2. Bagi Praktek Dokter Gigi: 

a. Dapat memanfaatkan website sebagai sarana promosi dan pemasaran  

kepada masyarakat 

b. Pencarian informasi mengenai praktek lebih cepat. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Klinik atau Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati merupakan klinik yang 

didirikan oleh drg. Sri kurniati guna menyediakan pelayanan kesehatan berupa 

perawatan gigi. Sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan, pengobatan, 

hingga pemulihan. Praktik Dokter gigi ini sendiri berlokasi di Jl. Kalijudan Elok 

No. 7. Surabaya. Praktik ini terbilang masih muda karena berdiri kurang dari 1 

tahun, dan dipimpin oleh drg. Sri Kurniati sebagai dokter umum dan memiliki 

beberapa asisten dalam membantu menjalankan layanan kesehatan gigi.  

 

2.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Klinik drg. Sri kurniati 

  

Pada gambar 2.1 di atas memiliki organisai yang terstruktur, sehingga 

terdapat bagian atau jabatan dengan tugas pokok, wewenang dan fungsi tiap-tiap 

anggota serta memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Berikut adalah deskripsi 

tugas dari setiap struktural pada praktek pribadi dokter gigi drg. Sri Kurniati. 
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1. Pemilik 

Pemilik Praktek Pribadi Dokter Gigi drg. Sri Kurniati memiliki tugas yang 

mencakup dalam perencanaan, pengorganisasian, dan mengontrol jalannya 

Praktek Pribadi Dokter Gigi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Asisten Dokter 1 

Asisten Dokter 1 bertugas dalam membantu drg. Sri kurniati dalam 

menjalankan tugasnya seperti memberikan pelayanan kesehatan dokter gigi 

dan dapat menjadi pengganti drg. Sri Kurniati dalam menjalankan operasional 

klinik. 

3. Asisten Dokter 2 

Asisten Dokter 2 bertanggung jawab dalam membantu dokter ataupun asisten 

dokter 1 dalam melayani pasien, seperti membersihkan alat klinik. 

4. Admin IT 

Admin IT bertugas dalam mengelola halaman admin guna kepentingan 

berjalannya sebuah website. Admin IT mengelola data dari website company 

profile dan appointment, dan juga membuat laporan terkait semua informasi 

yang ada pada website, terutama appointment dan contact us. 

 

2.3 Logo Perusahaan 

Klinik atau Praktik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati memiliki logo. Logo dari 

klinik atau praktik dokter gigi drg. Sri Kurniati memiliki arti, ikon “Gigi” 

melambangkan bahwa melayani pelayanan gigi seperti perawatan gigi. “Dental 

Care” menekankan jika klinik atau praktek yang melayani perawatan gigi. Berikut 

logo perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini: 
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Gambar 2.2 Logo Klinik drg. Sri Kurniati 

 

2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi  

Mewujudkan pelayanan Klinik atau Praktek Dokter Gigi yang berkualitas, 

terpercaya, dan bertanggung jawab. 

b. Misi :  

1. Menciptakan pelayanan kesehatan gigi bagi keluarga yang berkualitas, staf 

yang ramah dan konsep yang berbeda. 

2. Menyediakan Dokter gigi yang professional serta alat yang modern dan 

fasilitas nyaman. 

 

2.5 Identitas Perusahaan 

Berikut deskripsi lengkap mengenai beberapa informasi mengenai 

identitas perusahaan. 

Nama Instansi :  Praktek Dokter Gigi drg. Sri Kurniati 

Alamat  :  Jl. Kalijudan Elok No. 7. Surabaya. 

No Telepon :  0318944952 

Website  : - 

Email   : - 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Company Profile 

Company Profile merupakan aset pada suatu perusahaan atau lembaga 

dalam meningkatkan image ataupun citra perusahaan, lembaga dan instansi terkait 

dalam membantu kerja sama pada relasinya (Maimunah et al., 2012). Dan juga, 

Company Profile adalah asset yang berfungsi sebagai tanda/identitas dari 

perusahaan, Lembaga atau instansi itu sendiri. Secara umum Company Profile 

dapat berbentuk dalam sebuah buku yang menggunakan unsur desain ataupun 

sebuah website. 

 

3.2 Web 

World wide web atau sering disebut juga sebagai web merupakan suatu 

layanan yang menyajikan berbagai informasi dengan memanfaatkan konsep 

hyperlink (tautan), sehingga memudahkan pengguna untuk berselancar menelusuri 

informasi melalui internet (Randi V. Palit et al., 2015). Dengan keunggulannya ini, 

menjadikan web sebagai media layanan yang cukup cepat tumbuh. Sebuah website 

dapat memuat media seperti dokumen, text, hingga file suara. Web juga dapat saling 

menghubungkan dokumen satu sama lain dengan sebuah browser yang memiliki 

Graphical User Interface (GUI), dimana terdapat link yang dapat terhubung ke 

tujuan dengan menekannya. 
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3.3 Rancang Bangun 

Dijelaskan menurut Sutabri bahwasanya rancangan sistem adalah sebuah 

penentu pada proses dan data yang dibutuhkan oleh sistem terbaru (Kinaswara et 

al., 2019). Sehingga sistem merupakan berbasis komputer, dan sebuah rancangan 

dapat merincikan spesifikasi jenis perangkat keras maupun lunak yang akan 

digunakan. Pada dasarnya, rancang sistem dapat didefinisikan sebagai gambaran, 

perencanaan, pembuatan alur sketsa dari suatu sistem. 

Adapun tujuan dari sebuah rancangan sistem sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan pada sistem yang akan dirancang dan digunakan 

sehingga terpenuhi. 

2. Dapat memberikan pemodelan dan gambaran secara menyeluruh sehingga 

rancang bangun sesuai dengan pembuat program dan sistem. 

Dengan demikian bisa diartikan bahwa rancang bangun adalah kegiatan 

dalam menerjemahkan hasil dari analisa menjadi bentuk perangkat yang kemudian 

tercipta sistem baru untuk memperbarui ataupun menambah sistem yang sudah ada. 

 

3.4 PHP 

PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan salah satu bahasa 

pemograman dengan script open source yang cocok digunakan dalam 

pengembangan sebuah website dan dapat dipadukan dengan script HTML (Firman 

et al., 2016). Bahasa pemograman PHP sendiri merupakan bahasa scripting server-

side, sehingga proses data dilakukan di sisi server yang ditambahkan pada HTML. 

Dimana sederhananya server bekerja jika memiliki permintaan dari client, dengan 

menggunakan kode PHP dalam pengiriman permintaan ke server. Sehingga pada 
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penggunaanya menjadikan sebuah website yang dinamis dengan menampilkan 

halaman berdasarakan permintaan client.  

 

3.5 Laravel 

Laravel adalah salah satu framework dari sebuah web dengan memiliki 

sturktur konseptual dasar guna memecahkan atau menangani suatu permasalahan. 

Framework ini berbasis PHP yang sifatnya open source. Diluncurkan tahun 2011 

dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Framework ini menjadi popular dan 

mendapatkan bintang dari platfrom github.  

Laravel sendiri merupakan framework dari PHP dengan lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (model view controller). Laravel dikembangkan 

menjadi website yang berbasis MVP dan ditulis menggunakan PHP untuk 

dirancang dalam mengurangi biaya pengembangan dan juga pemeliharaan, serta 

meningkatkan pengalaman kerja dengan sintaks yang ekspresif (Hermanto et al., 

2019). 

 

3.6 MYSQL 

MySQL merupakan sebuah program database server yang digunakan 

dalam menerima ataupun mengirim data dengan rentang waktu yang cepat, multi 

user serta menggunakan standar SQL (Structured Query Language) (Salamun, 

2017).  Keunggulan dari MySQL sendiri yaitu dapat mengakses data dengan 

pengguna yang banyak sekaligus berdasarkan dari hak user (Previllage). Selain itu 

MySQL adalah software database dengan tipe data relasional, artinya MySQL akan 

menyimpan semua data dalam bentuk table yang saling berhubungan. MySQL 
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sendiri meruapan program yang bersifat open source, sehingga pengguna dapat 

menggunakan secara gratis ataupun membayar lisensi tersebut. 

 

3.7 Konsep Sistem Appointment (Perjanjian Online) 

Sistem Appointment atau perjanjian online merupakan sebuah sistem 

dalam memanjemen antrian setiap pasien dalam melakukan aktivitas pendaftaran 

dan perjanjian dengan seseorang atau lebih dokter (Syahidin et al., 2019). Sehingga 

dapat pasien dapat lebih mudah dan sekaligus lebih cepat dalam melakukan janji 

konsultasi dengan dokter. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Sistem 

Berikut adalah analisis sistem dari langkah membuat sistem dengan 

menguraikan dan menjadi beberapa bagian untuk kemudian diidentifikasi dan 

evaluasi setiap permalasahan. Berikut terdapat beberapa langkah-langkah dalam 

analisis sistem, yaitu :  

1. Observasi 

Tahapan observasi, langkah ini melaksanakan observasi yaitu mengamati 

secara langsung pada Klinik Dokter Gigi dr. Sri Kurniati yang berlokasi di Jl. 

kalijudan, Surabaya, Jawa Timur. Dimana bertujuan untuk memperoleh data proses 

bisnis yang dibutuhkan untuk rancang bangun website company profile dan 

appointment. 

2. Wawancara 

Tahapan ini menjalankan sebuah wawancara dalam mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Dimana narasumber adalah dari pihak pemilik Klinik 

Dokter Gigi. Dimana tujuan dari hasil wawancara ini adalah mengetahui 

permasalahan dan kebutuhan yang terjadi. 

 

4.1.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Terdapat beberapa kebutuhan dalam membangun sebuah sistem, dimana 

spesifikasi pada perangkat lunak menjadi kebutuhan untuk membangun sistem, 

perlu spesifikasi perangkat yang memadai sebagai berikut: 
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1. Minimum Sistem Operasi Windows 8 

2. Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya sebagai browser 

3. Figma sebagai platform rancangan desain 

4. Visual Studio Code sebagai code editor 

5. Adminer-custom sebagai database 

6. Laragon untuk web server   

 

4.1.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Selain perangkat lunak sebagai kebutuhan analisis sistem, maka 

diperlukan juga yaitu perangkat keras sebagai pendukung komponen device dalam 

membentuk kebutuhan lingkungan sistem. Berikut perangkat keras yang diperlukan 

sebagai berikut : 

1. Processor : Intel Core i3-6006U 

2. Hardisk : Minimal kapasitas hardisk 100 GB 

3. Memory : Minimal 4 GB RAM 

4. Keyboard dan Mouse 

 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka selanjutnya 

membuat tabel sebagai analisis kebutuhana pengguna sesuai hasil yang didapatkan. 

Berikut hasil analisis kebutuhan pengguna dimana menghasilkan peran dan 

tanggung jawab pengguna: 
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Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

No. Pengguna Fungsi 

1. Pelanggan 1. Dapat melihat profil 

perusahaan 

  2. Dapat melihat tentang 

perusahaan 

  3. Dapat melihat produk dan jasa 

perusahaan 

  4. Dapat melihat kontak dan 

alamat perusahaan 

2. Admin 1. Terdapat login untuk admin 

  2. Dapat melakukan input, edit, 

hapus pada data website 

perusahaan 

  3. Dapat mengelola data 

Appointment booking online 

 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Pada tahap ini yaitu mengidentifikasi pengguna dalam menetapkan 

layanan atau sistem untuk pengguna, sehingga berguna dalam menggambarkan 

suatu proses dan kinerja sistem perusahaan. berikut merupakan uraian dari analisis 

kebutuhan fungsional. 

1. Fungsi Mengelola Data Layanan / Service 

Fungsi ini merupakan aktivitas mengelola data dari menambah / mengubah 

/ menghapus sehingga menghasilkan informasi berupa layanan / service pada 

halaman website company profile dan appointment praktek pribadi drg. Sri 

Kurniati. Berikut tabel 4.2 ini merupakan hasil uraian dari kebutuhan fungsional. 
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Tabel 4.2 Fungsi Pengelolaan Service / Layanan 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Layanan / Service 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini merupakan aktivitas dalam mengelola data layanan 

/ service. 

Kondisi Awal Data Layanan / Service 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Time 

Melihat Data Layanan / Service 

Pengguna membuka 

halaman dashboard layanan 

/ service 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard layanan / service, 

kemudian tampil seluruh data 

service / layanan dalam bentuk 

tabel, dan terdapat tombol 

“tambah service baru”, dan 

tombol aksi “edit” dan “hapus” 

Menambah Data Layanan / Service 

Pengguna membuka 

halaman dashboard layanan 

/ service 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard layanan / service, 

kemudian tampil seluruh data 

service / layanan dalam bentuk 

tabel, dan terdapat tombol 

“tambah service baru”, dan 

tombol aksi “edit” dan “hapus” 
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Pengguna memilih tombol 

“tambah service baru” 

Sistem menampilkan halaman 

input form service atau layanan 

untuk ditambahkan data baru. 

Pengguna mengisi data 

layanan / service sesuai 

pada form yang tersedia, 

kemudian menekan tombol 

“simpan”. 

Sistem akan kembali ke 

halaman dashboard service / 

layanan dan menampilkan data 

jika berhasil melakukan input 

sesuai sistem, Dan akan 

muncul peringatan pada setiap 

form jika terdapat kesalahan 

atau kosong pada inputan form. 

Mengedit Data Layanan / Service 

 Pengguna membuka 

halaman dashboard layanan 

/ service 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard layanan / service, 

kemudian tampil seluruh data 

service / layanan dalam bentuk 

tabel, dan terdapat tombol 

“tambah service baru”, dan 

tombol aksi “edit” dan “hapus” 

Pengguna memilih baris 

data yang akan dilakukan 

edit, kemudian memilih dan 

menekan tombol “aksi” dan 

pilih “edit”. 

Sistem menampilkan halaman 

input form service atau layanan 

yang sudah terisi data 

sebelumnya yang tersimpan. 
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Pengguna mengganti isi 

data layanan / service 

sebelumnya, dan mengisi 

sesuai pada form yang 

tersedia, kemudian menekan 

tombol “simpan”. 

Sistem akan kembali ke 

halaman dashboard service / 

layanan dan menampilkan data 

yang diubah, jika berhasil 

melakukan input sesuai sistem, 

Dan akan muncul peringatan 

pada setiap form jika terdapat 

kesalahan atau kosong pada 

inputan form. 

 Menghapus Data Service / Layanan 

Pengguna membuka 

halaman dashboard layanan 

/ service 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard layanan / service, 

kemudian tampil seluruh data 

service / layanan dalam bentuk 

tabel, dan terdapat tombol 

“tambah service baru”, dan 

tombol aksi “edit” dan “hapus” 

Pengguna memilih baris 

data yang akan dilakukan 

hapus, kemudian memilih 

dan menekan tombol “aksi” 

dan pilih “hapus”. 

Sistem menampilkan halaman 

layanan / service dan data yang 

sebelumnya dilakukan aksi 

hapus tidak akan kembali 

tampil, 

Kondisi Akhir Fungsi ini melakukan pengelolaan data layanan / service 

Eror Handling - 
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2. Fungsi Mengelola Data Fasilitas / Facilities 

Fungsi ini merupakan aktivitas mengelola data dari menambah / mengubah 

/ menghapus sehingga menghasilkan informasi berupa Fasilitas / Facilities pada 

halaman website company profile dan appointment praktek pribadi drg. Sri 

Kurniati. Berikut tabel 4.3 dibawah ini hasil uraian dari kebutuhan fungsional. 

 

Tabel 4.3 Fungsi Pengelolaan Facilities / Fasilitas 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Fasilitas / Facilities 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini merupakan aktivitas dalam mengelola data Fasilitas 

/ Facilities. 

Kondisi Awal Data Fasilitas / Facilities 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Time 

Melihat Data Fasilitas / Facilities 

Pengguna membuka 

halaman dashboard Fasilitas 

/ Facilities 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Fasilitas / Facilities, 

kemudian tampil seluruh data 

Fasilitas / Facilities dalam 

bentuk tabel, dan terdapat 

tombol “tambah facilities 

baru”, dan tombol aksi “edit” 

dan “hapus” 

Menambah Data Layanan / Service 
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Pengguna membuka 

halaman dashboard Fasilitas 

/ Facilities 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Fasilitas / Facilities, 

kemudian tampil seluruh data 

Fasilitas / Facilities dalam 

bentuk tabel, dan terdapat 

tombol “tambah facilities 

baru”, dan tombol aksi “edit” 

dan “hapus” 

Pengguna memilih tombol 

“tambah facilities baru” 

Sistem menampilkan halaman 

input form facilities atau 

fasilitas untuk ditambahkan 

data baru. 

Pengguna mengisi data 

Fasilitas / Facilities sesuai 

pada form yang tersedia, 

kemudian menekan tombol 

“simpan”. 

Sistem akan kembali ke 

halaman dashboard Fasilitas / 

Facilities dan menampilkan 

data jika berhasil melakukan 

input sesuai sistem, Dan akan 

muncul peringatan pada setiap 

form jika terdapat kesalahan 

atau kosong pada inputan form. 

Mengedit Data Fasilitas / Facilities 

 Pengguna membuka 

halaman dashboard Fasilitas 

/ Facilities 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Fasilitas / Facilities, 

kemudian tampil seluruh data 
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Fasilitas / Facilities dalam 

bentuk tabel, dan terdapat 

tombol “tambah facilities 

baru”, dan tombol aksi “edit” 

dan “hapus” 

Pengguna memilih baris 

data yang akan dilakukan 

edit, kemudian memilih dan 

menekan tombol “aksi” dan 

pilih “edit”. 

Sistem menampilkan halaman 

input form facilities atau 

fasilitas yang sudah terisi data 

sebelumnya yang tersimpan. 

Pengguna mengganti isi 

data Fasilitas / Facilities 

sebelumnya, dan mengisi 

sesuai pada form yang 

tersedia, kemudian menekan 

tombol “simpan”. 

Sistem akan kembali ke 

halaman dashboard Fasilitas / 

Facilities dan menampilkan 

data yang diubah, jika berhasil 

melakukan input sesuai sistem, 

Dan akan muncul peringatan 

pada setiap form jika terdapat 

kesalahan atau kosong pada 

inputan form. 

 Menghapus Data Fasilitas / Facilities 

Pengguna membuka 

halaman dashboard Fasilitas 

/ Facilities 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Fasilitas / Facilities, 

kemudian tampil seluruh data 

Fasilitas / Facilities dalam 
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bentuk tabel, dan terdapat 

tombol “tambah facilities 

baru”, dan tombol aksi “edit” 

dan “hapus” 

Pengguna memilih baris 

data yang akan dilakukan 

hapus, kemudian memilih 

dan menekan tombol “aksi” 

dan pilih “hapus”. 

Sistem menampilkan halaman 

Fasilitas / Facilities dan data 

yang sebelumnya dilakukan 

aksi hapus tidak akan kembali 

tampil, 

Kondisi Akhir Fungsi ini melakukan pengelolaan data Fasilitas / Facilities 

Eror Handling - 

 

3. Fungsi Mengelola Data Fasilitas Gallery / Facilities Gallery 

Fungsi ini merupakan aktivitas mengelola data dari menambah / 

menghapus sehingga menghasilkan informasi berupa Fasilitas Galeri / Facilities 

Gallery pada halaman website company profile dan appointment praktek pribadi 

drg. Sri Kurniati. Berikut dibawah ini merupakan hasil uraian dari kebutuhan 

fungsional. 

 

Tabel 4.4 Fungsi Pengelolaan Facilities Galley / Fasilitas Galeri 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Fasilitas Galeri / Facilities Gallery 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini merupakan aktivitas dalam mengelola data Fasilitas 

Galeri / Facilities Gallery. 
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Kondisi Awal Data Fasilitas Galeri / Facilities Gallery 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Time 

Melihat Data Fasilitas Galeri / Facilities Gallery 

Pengguna membuka 

halaman dashboard Fasilitas 

Galeri / Facilities Gallery 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Fasilitas Galeri / 

Facilities Gallery, kemudian 

tampil seluruh data Fasilitas 

Galeri / Facilities Gallery 

dalam bentuk tabel, dan 

terdapat tombol “tambah 

facilities baru”, dan tombol 

aksi “hapus” 

Menambah Data Fasilitas Gallery / Facilities Gallery 

Pengguna membuka 

halaman dashboard Fasilitas 

Gallery / Facilities Gallery 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Fasilitas Gallery / 

Facilities Gallery kemudian 

tampil seluruh data Fasilitas 

Gallery / Facilities Gallery 

dalam bentuk tabel, dan 

terdapat tombol “tambah 

facilities baru”, dan tombol 

aksi “hapus” 

Pengguna memilih tombol 

“tambah facilities baru” 

Sistem menampilkan halaman 

input form facilities atau 
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fasilitas untuk ditambahkan 

data baru. 

Pengguna mengisi data 

Fasilitas / Facilities sesuai 

pada form yang tersedia, 

kemudian menekan tombol 

“simpan”. 

Sistem akan kembali ke 

halaman dashboard Fasilitas / 

Facilities dan menampilkan 

data jika berhasil melakukan 

input sesuai sistem, Dan akan 

muncul peringatan pada setiap 

form jika terdapat kesalahan 

atau kosong pada inputan form. 

 Menghapus Data Fasilitas Gallery / Facilities Gallery 

Pengguna membuka 

halaman dashboard Fasilitas 

Gallery / Facilities Gallery 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Fasilitas Galeri / 

Facilities Gallery, kemudian 

tampil seluruh data Fasilitas 

Gallery / Facilities Gallery 

dalam bentuk tabel, dan 

terdapat tombol “tambah 

facilities baru”, dan tombol 

aksi “hapus” 

Pengguna memilih baris 

data yang akan dilakukan 

hapus, kemudian memilih 

Sistem menampilkan halaman 

Fasilitas Galeri / Facilities 

Gallery dan data yang 

sebelumnya dilakukan aksi 
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dan menekan tombol “aksi” 

dan pilih “hapus”. 

hapus tidak akan kembali 

tampil, 

Kondisi Akhir Fungsi ini melakukan pengelolaan data Fasilitas Galeri / 

Facilities Gallery 

Eror Handling - 

 

4. Fungsi Mengelola Appointment 

Fungsi ini merupakan aktivitas mengelola data appointment website 

company profile dan appointment praktek pribadi drg. Sri Kurniati. Berikut 

dibawah ini merupakan hasil uraian dari kebutuhan fungsional 

 

Tabel 4.5 Fungsi Pengelolaan Data Appointment 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Appointment 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini merupakan aktivitas dalam mengelola data 

Appointment 

Kondisi Awal Data Apoinment 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Time 

Melihat Data Appointment 

Pengguna membuka 

halaman dashboard 

Appointment 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Appointment, 

kemudian tampil seluruh data 

Appointment dalam bentuk 
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tabel, dan terdapat tombol aksi 

“hapus” 

 Menghapus Data Appointment 

Pengguna membuka 

halaman dashboard 

Appointment 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard Appointment, 

kemudian tampil seluruh data 

Appointment dalam bentuk 

tabel, dan terdapat tombol aksi 

“hapus” 

Pengguna memilih baris 

data yang akan dilakukan 

hapus, kemudian memilih 

dan menekan tombol “aksi” 

dan pilih “hapus”. 

Sistem menampilkan halaman 

Appointment dan data yang 

sebelumnya dilakukan aksi 

hapus tidak akan kembali 

tampil, 

Kondisi Akhir Fungsi ini melakukan pengelolaan data Appointment 

Eror Handling - 

 

5. Fungsi Appointment 

Fungsi ini merupakan aktivitas pelanggan / customer untuk melakukan 

janji online melalui form appointment pada website company profile dan 

appointment praktek pribadi drg. Sri Kurniati. Berikut dibawah ini merupakan hasil 

uraian dari kebutuhan fungsional. 
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Tabel 4.6 Fungsi Pengelolaan Appointment 

Nama Fungsi Fungsi Appointment 

Pengguna Pelanggan / Masyarakat Umum 

Deskripsi Fungsi ini merupakan aktivitas dalam melakukan Appointment 

Kondisi Awal Data Apoinment 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Time 

 Menambah Data Appointment 

Pengguna membuka alamat 

website dan memilih 

halaman Appointment 

Sistem menampilkan halaman 

Appointment, kemudian tampil 

form pengisian Appointment 

dan tombol submit. 

Pengguna mengisi setiap 

form dengan benar, dan 

menekan tombol kirim 

untuk mengirim data yang 

telah diisi. 

Sistem mengirim data form 

yang telah diisi oleh pengguna 

ke database. 

Kondisi Akhir Fungsi ini melakukan Appointment 

Eror Handling - 
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6. Fungsi Contact Us 

Fungsi ini merupakan aktivitas pelanggan / customer untuk melakukan 

komunikasi atau menghubungi melalui form contact pada website company 

profile dan appointment praktek pribadi drg. Sri Kurniati. Berikut dibawah ini 

merupakan hasil uraian dari kebutuhan fungsional. 

 

Tabel 4.7 Fungsi Pengelolaan Contact Us 

Nama Fungsi Fungsi Contact 

Pengguna Pelanggan / Masyarakat Umum 

Deskripsi Fungsi ini merupakan aktivitas dalam melakukan Contact 

Kondisi Awal Data Contact Us 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Time 

 Menambah Data Contact Us 

Pengguna membuka alamat 

website dan memilih 

halaman Contact Us 

Sistem menampilkan halaman 

Contact Us, kemudian tampil 

form pengisian Contact Us dan 

tombol submit. 

Pengguna mengisi setiap 

form dengan benar, dan 

menekan tombol kirim 

untuk mengirim data yang 

telah diisi. 

Sistem mengirim data form 

yang telah diisi oleh pengguna 

ke database. 

Kondisi Akhir Fungsi ini melakukan Contact Us 

Eror Handling - 
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4.1.5 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional dilaksanakan sebagai kebutuhan dari 

Website Company Profile dan Appointment Praktek Pribadi drg. Sri Kurniati yang 

dibangun dari luar kebutuhan fungsional. 

 

Tabel 4.7 Kebutuhan Non Fungsional 

Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

Keamanan Keamanan data website diperlukan sebagai upaya 

perlindungan data. Maka diberikan sistem login pada 

admin dan akan diberikan akses username dan 

password kepada pihak tertentu yang telah ditugasi. 

Kenyamanan Tampilan yang memudahkan, serta terdapat keterangan 

pada setiap halaman admin, akan memudahkan dalam 

melakukan tambah, edit, dan hapus. 

Kegunaan Halaman admin diberikan kepada pihak bersangkutan 

untuk melakukan penambahan, perubahan dan 

penghapusan data informasi pada halaman web. 

Sedangkan halaman web digunakan oleh pelanggan 

atau masyarakat umum untuk mencari informasi 

ataupun melakukan appointment kepada pihak klinik. 

Waktu Respon Pada halaman website ataupun halaman admin, telah 

dirancang agar dapat memuat halaman atau melakukan 

proses tambah, edit, dan hapus secepat mungkin. 
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4.2 Perancangan sistem 

Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis permasalahan, maka 

dilakukan beberapa rancangan proses gambaran sistem yang diimplementasikan 

pada kasus rancang bangun Company Profile dan Appointment pada Klinik Dokter 

Gigi drg. Sri Kurniati. 

 

4.2.1 Diagram Input Proses Output 

Diagram input dan output merupakan suatu diagram yang digunakan 

dalam mengetahui proses data yang diinputkan hingga menjadi output. Berikut 

merupakan diagram input dan output dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.3 Input Process Output 
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4.2.2 System Flow 

System Flow merupakan bagan alur kerja yang menjelaskan dari 

keseluruhan sistem. Dimana bagan ini aka menjelaskan urutan dari prosedur sistem 

yang ada. Berikut adalah system flow dari Website company profile dan 

appointment klinik dokter gigi drg sri kurniati pada gamabar dibawah ini. 

 

A. System Flowchart Login 

Pada system flow dibawah  ini, menjelaskan tentang proses login sebagai 

admin agar dapat mengelola halaman website, dengan langkah pertama yaitu 

dengan melakukan login, sehingga user akan terverifikasi. Kemudian setelah 

berhasil login, user akan masuk kehalaman admin dan memiliki akses untuk 

melakukan tambah, edit, dan hapus data pada halaman website company profile dan 

appoiment klinik dokter gigi. 

 

 

Gambar 4.4 System Flow Login Admin 
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B. System Flowchart Pelanggan 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

ketika pelanggan mengujungi website company profile dan appointment. 

Dimulai dari pelanggan mengakses alamat website dan kemudian menuju 

halaman yang diinginkan, seperti halaman home, about us, service, facilities, 

contact us, dan appointment. 

 

 

Gambar 4.5 System Flow Pelanggan 
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C. System Flowchart Pengelolaan Data Service 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

tentang pengelolaan data service / layanan pada Website, dimana terdapat 

aktivitas admin yaitu user yang memiliki hak dalam melihat data, menambah, 

menghapus dan mengedit data service / layanan pada website. 

 

 

Gambar 4.6 System Flow CRUD Service / Layanan 
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D. System Flowchart Pengelolaan Data Facilities 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

tentang pengelolaan data facilities / fasilitas pada Website Company Profile 

Praktek Pribadi drg. Sri Kurniati, dimana terdapat aktivitas admin yaitu user 

yang memiliki hak dalam melihat data, menambah, menghapus, dan mengedit 

data facilities / fasilitas pada website. 

 

 

Gambar 4.7 System Flow CRUD Facilities / Fasilitas 
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E. System Flowchart Pengelolaan Data Facilities Gallery 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

tentang pengelolaan data Facilities Gallery pada Website Company Profile Praktek 

Pribadi drg. Sri Kurniati, dimana terdapat aktivitas admin yaitu user yang memiliki 

hak dalam melihat data, menambah, dan menghapus data facilities / fasilitas pada 

website. 

 

 

Gambar 4.8 System Flow CRUD Facilities Gallery / Fasilitas Galeri 
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F. System Flowchart Pengelolaan Data Contact Us 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

tentang pengelolaan data Contact Us pada Website Company Profile Praktek 

Pribadi drg. Sri Kurniati, dimana terdapat aktivitas admin yaitu user yang memiliki 

hak dalam melihat data, dan menghapus data Contact Us pada website. 

 

 

Gambar 4.9 System Flow Pengelolaan Data Contact Us 
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G. System Flowchart Pengelolaan Data Appointment 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

tentang pengelolaan data Appointment pada Website Company Profile Praktek 

Pribadi drg. Sri Kurniati, dimana terdapat aktivitas admin yaitu user yang memiliki 

hak dalam melihat data, dan menghapus data Appointment pada website. 

 

 

Gambar 4.10 System Flow Pengelolaan Data Appointment 
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H. System Flowchart Data Contact 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

tentang melakukan contact pada Website Company Profile Praktek Pribadi drg. Sri 

Kurniati, dimana terdapat aktivitas pelanggan / masyarakat umum yaitu user yang 

mengisi form contact untuk mengirim pesan dan komunikasi pada pihak klinik 

melalui website. 

 

 

Gambar 4.11 System Flow Contact 
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I. System Flowchart Data Appointment 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran alur 

tentang melakukan appointment pada Website Company Profile Praktek Pribadi drg. 

Sri Kurniati, dimana terdapat aktivitas pelanggan / masyarakat umum yaitu user 

yang mengisi form appointment untuk melakukan janji secara online pada website. 

 

 

Gambar 4.12 System Flow Appointment 
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4.2.3 Context Diagram 

Context Diagram merupakan sebuah awal dari data flow diagram guna 

menentukan konteks dan pemodelan pada suatu sistem, context diagram juga 

digunakan dalam menetapkan Batasan-batasan pemodelan sistem. 

 

Gambar 4.13 Context Diagram 

 

4.2.4 Data Flow Diagram 

1. DFD Level 0 

Data Flow Diagram merupakan tampilan tentang aliran data dan informasi 

suatu sistem yang sudah ada ataupun baru. Data Flow Diagram level 0 

menggambarkan desain sistem secara umum dan menerangkan aliran input output. 

Berikut dapat dilihat pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 DFD Level 0 

 

2. DFD Level 1 

Data Flow Diagram level 1 adalah tahapan lanjutan dari tahap sebelumnya, 

dimana berisi diagram konteks dari setiap proses diperinci dan dipecah menjadi sub 

proses yang lebih kecil lagi. Berikut lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 DFD Level 1 
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4.3 Perancangan Database 

Database merupakan kumpulan data yang saling terintegrasi dan dapat 

dimanipulasi secara cepat. Selain itu database merupakan Requirement Collection 

and Analysis dimana dapat melakukan proses dan menganalisis data berupa 

informasi untuk melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Database juga dapat 

dimanfaatkan sebagai penyimpanan data ataupun melakukan aktivitas perubahan 

dan menampilkan data tersebut secara cepat. 

 

4.3.1 CDM (Conceptual Data Model) 

CDM merupakan langkah awal dalam merancang data model sesuai 

dengan entitas dan kebutuhan yang saling terkait dan pandangan terhadap data yang 

akan disimpan pada suatu basis data. Berikut CDM dapat dilihat pada gambar 4.16 

dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.16 Conceptual Data Model 
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4.3.2 PDM (Physical Data Model) 

PDM merupakan langkah lanjutan dari CDM, dimana memuat model 

database yang sebenarnya sesuai dengan entitas dan kebutuhan aplikasi. Pada PDM 

juga menjelaskan yang lebih spesifik seperti relasi, tipe data, dan atribut. Berikut 

PDM dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.17 Physical Data model 

 

4.3.3 Struktur Tabel 

Struktur tabel merupakan sebuah penjelasan dari struktur tabel yang 

dirancang dalam pembuatan aplikasi ini. Struktur ini menjelaskan nama atribut, 

type, ukuran field, beserta penjelasan kegunaannya, yang nantinya akan digunakan. 

Berikut penjelasannya : 

1. Nama Tabel : Service 

Fungsi : Menyimpan Data Service 

Primary Key : service_id 
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Tabel 4.8 Tabel Service 

Nama Tabel Tipe Data Ukuran Deskripsi 

services_id integer  Primary Key 

title string  50  

image string   

 

2. Nama Tabel : ContactUs 

Fungsi : Menyimpan Data Contact 

Primary Key : ContactUs_id 

 

Tabel 4.9 Tabel Contact Us 

Nama Tabel Tipe Data Ukuran Deskripsi 

ContactUs_id integer  Primary Key 

name_contact string  50  

email_contact string 50  

phone_number_contact string 15  

message_contact  string 80  

 

3. Nama Tabel : Appointments 

Fungsi : Menyimpan Data Appointment 

Primary Key : appointment_id 
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Tabel 4.10 Tabel Appointment 

Nama Tabel  Tipe Data  Ukuran Deskripsi 

Appointments_id Integer  Primay Key 

name string 50  

address string 50  

provinces_id integer   

regencies_id Integer   

zip_code string   

email string 50  

phone_number string 15  

message string 100  

 

4. Nama Tabel : Facilities 

Fungsi : Menyimpan Data Facilities 

Primary Key : facilities_id 

 
Tabel 4.11 Tabel Facilities 

Nama Tabel Tipe Data Ukuran Deskripsi 

facilities_id integer  Primary Key 

name_facility string  50  

description string 50  
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5. Nama Tabel : Facilities_Gallery 

Fungsi : Menyimpan Data Facilities_Galleries 

Primary Key : facilities_galleries_id 

Foreign Key : facilities_id 

 
Tabel 4.12 Tabel Facilities Galleries 

Nama Tabel Tipe Data Ukuran Deskripsi 

Facilities_gallery_id integer  Primary Key 

Facilities_id integer   Foreign_key 

photo string   

 

4.4 Implementasi sistem 

Berikut dibawah ini merupakan implementasi dari hasil fase sebelumnya  

terkait dengan fungsi dan layanan pada rancang bangun Website Company Profile 

dan Appointment praktek pribadi dokter gigi drg. Sri Kurniati,  

 

4.4.1 Halaman Home / Landing Page 

Pada tampilan halaman home / landing page dibawah ini, merupakan 

halaman yang menampilkan informasi mengenai praktek pribadi drg. Sri Kurniati, 

dengan menampilkan beberapa informasi dari setiap halaman website. 
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Gambar 4.18 Tampilan Home / Landing Page 

 

4.4.2 Halaman About 

Pada tampilan gambar 4.19 yaitu halaman about, merupakan halaman 

untuk mengetahui identitas dari sebuah website atau usaha, dimana halaman 

website ini menampilkan informasi mengenai deskripsi secara singkat tentang 

klinik, siapa pendiri klinik, dan foto dari pendiri klinik pada website praktek pribadi 

drg. Sri Kurniati, sehingga nantinya pelanggan atau masyarakat umum yang 

menggunakan website ini, dapat mengetahui informasi umum dan menambah nilai 

penting untuk mendapat kepercayaan bagi pengguna ketika akan menggunakan jasa 

tersebut. 

 



47 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan About 

 

4.4.3 Halaman Service / Layanan 

Pada gambar 4.20 merupakan tampilan halaman service / layanan, 

merupakan halaman untuk menampilkan informasi mengenai apa saja service / 

layanan yang ada pada website praktek pribadi drg. Sri Kurniati. 

 

Gambar 4.20 Tampilan Service 
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4.4.4 Halaman Facilities / Fasilitas 

Pada gambar 4.21 adalah tampilan halaman facilities / fasilitas, merupakan 

halaman untuk menampilkan informasi mengenai apa saja facilities / fasilitas yang 

tersedia pada website praktek pribadi drg. Sri Kurniati. 

 

 

Gambar 4.21 Tampilan Facilities / Fasilitas 

 

4.4.5 Halaman Facilities Detail / Fasilitas Detail 

Pada tampilan halaman facilities detail / fasilitas detail, merupakan 

halaman untuk menampilkan informasi mengenai lebih detail facilities / fasilitas 

yang tersedia pada website praktek pribadi drg. Sri Kurniati, seperti foto dan 

deskripsi. Berikut dapat dilihat pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Tampilan Facilities Detail / Fasilitas Detail 

 

4.4.6 Halaman Contact 

Pada tampilan halaman contact, merupakan halaman untuk menampilkan 

informasi mengenai lokasi, informasi kontak, sosial media, dan form contact 

dimana pelanggan / masyarakat umum dapat langsung mengisi form yang tersedia 

pada website praktek pribadi drg. Sri Kurniati yang berkaitan khususnya bisnis pada 

prakter dokter gigi drg. Halaman contact dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

 

 Gambar 4.23 Tampilan Contact  
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4.4.7 Halaman Appointment 

Pada tampilan halaman appointment, merupakan halaman untuk 

pelanggan / masyarakat umum dapat mengajukan janji secara online dengan 

langsung mengisi form yang tersedia pada website praktek pribadi drg. Sri Kurniati. 

Berikut halaman Appointment dapat dilihat pada gambar 2.24. 

 

 

Gambar 4.24 Tampilan Appointment 

 

4.4.8 Halaman Dashboard Admin 

Pada tampilan halaman ini, berfungsi untuk menampilkan data yang terkait 

dengan aktivitas website, seperti menampilkan appointment yang masuk, total 

appointment dan contact yang masuk. Ketika pelanggan mengisi form dan menekan 

tombil kirim, maka akan menambah jumlah pada halaman dashboard agar diketahui 

oleh admin, terdapat juga fitur histori jumlah pada admin untuk mengetahui semua 

appointment yang masuk. Berikut dapat dilihat pada gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Tampilan Dashboard 

 

4.4.9 Halaman Pengelolaan Data Service 

Pada gambar 4.25 merupakan tampilan admin untuk mengelola seluruh 

data service, dimana dapat melakukan tambah, edit, hapus untuk informasi service 

yang akan tampil pada halaman Website Company Profile dan Appointment pada 

Klinik Pribadi drg. Sri Kurniati. 

 

 

Gambar 4.26 Tampilan Pengelolaan Service 
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4.4.10 Halaman Pengelolaan Data Facilities 

Pada tampilan ini merupakan admin untuk mengelola seluruh data 

Facilities, dimana dapat melakukan tambah, edit, hapus untuk informasi Facilities 

yang akan tampil pada halaman Website Company Profile dan Appointment pada 

Klinik Pribadi drg. Sri Kurniati. Berikut dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4.27 Tampilan Pengelolaan Facilities 

 

4.4.11 Halaman Pengelolaan Data Facilities Gallery 

Pada tampilan ini merupakan admin untuk mengelola seluruh data 

Facilities Gallery, dimana dapat melakukan tambah, edit, hapus untuk informasi 

Facilities Gallery yang akan tampil pada halaman Website Company Profile dan 

Appointment pada Klinik Pribadi drg. Sri Kurniati. Halaman ini berfungsi untuk 

menambah setiap gambar yang tersedia pada setiap facilities dan pada halaman 

facilities gallery ini dapat menambahkan lebih dari satu gambar untuk setiap 

facilities yang tersedia. berikut halaman tampilan dapat dilihat pada gambar 4.28. 
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Gambar 4.28 Tampilan Facilities Gallery 

 

4.4.12 Halaman Pengelolaan Data Appoinmnet 

Pada gambar 4.29 merupakan tampilan admin untuk mengelola seluruh 

data Appointment, dimana dapat melihat data yang masuk dari permintaan 

pengajuan online yang dilakukan pelanggan / masyarakat umum pada halaman 

Website Company Profile dan Appointment pada Klinik Pribadi drg. Sri Kurniati. 

 

 

Gambar 4.29 Tampilan Pengelolaan Appointment 
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4.4.13 Halaman Pengelolaan Data Contact 

Pada tampilan ini merupakan admin untuk mengelola seluruh data 

Contact, dimana dapat melihat data yang masuk dari permintaan pesan yang 

dilakukan pelanggan / masyarakat umum pada halaman Website Company Profile 

dan Appointment pada Klinik Pribadi drg. Sri Kurniati. 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan Pengelolaan Contact Us 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil 

kesimpulan dari Rancang Bangun Website Company Profile dan Appointment pada 

Praktek Pribadi Dokter Gigi adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat dengan adanya Rancang Bangun Website Company Profile dan 

Appointment pada Praktek pribadi Dokter Gigi dapat memudahkan klinik 

dalam mengenalkan profil dan citra usaha, sehingga masyarakat dapat 

mendapatkan informasi dengan mudah dan dapat menggunakan jasa yang 

disediakan. 

2. Dengan adanya Rancang Bangun Website Company Profile dan Appointment, 

maka pelanggan atau masyarakat umum dapat melakukan janji secara online 

melalui website. 

3. Keuntungan dari Rancang Bangun Website Company Profile dan Appointment 

pada Praktek pribadi Dokter Gigi adalah klinik dapat lebih mudah melakukan 

promosi dan branding kepada pelanggan atau masyarakat umum dan 

stakeholder yang bersangkutan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada website yang telah dibuat oleh penulis, maka dapat 

diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Dalam realisasinya website company profile dan appointment praktek pribadi 

dokter gigi, masih perlu diberikan konten berupa video yang disertakan pada 

website untuk lebih menarik perhatian masyarakat. 

2. Mengembangkan fitur apppoinment dimana dapat memilih jam dan tanggal 

yang tersedia, sehingga dapat meminimalisir yang sama dengan pelanggan atau 

masyarakat lainnya. 
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