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ABSTRAK 

 

Website Company Profile merupakan sebuah halaman online yang 

berisikan tentang profil dari sebuah perusahaan yang berisikan tentang visi dan 

misi, produk atau jasa yang dijual, sejarah perusahaan dan struktur perusahaan dan 

lain sebagainya tergantung dari kebutuhan tiap perusahaan dan informasi apa saja 

yang dibutuhan oleh konsumen.  

Perusahaan PT. Lusuka Kreatif Indonesia (Klien PT. Wani Sinergi 

Bersama) merupakan perusahaan dibidang home décor seperti hiasan dinding 

(kaligrafi, nordic, quotes, tropical) dan pigora 2D. Dengan proses penjualannya 

melalui marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia dan tidak memiliki company 

profile. Sehingga hal tersebut membuat publikasi produk dan ,citra perusahaan 

kurang kuat dalam menarik konsumen. Solusi dari hal tersebut adalah dengan 

membuat sebuah website company profile untuk PT. Lusuka Kreatif Indonesia yang 

berisikan informasi perusahaan. Dengan menggunakan framework Codeigniter 

dalam membangun website company  profile dengan menggunakan konsep Object 

Oriented Programming.  

Hasil yang dihasilkan adalah perusahaan memiliki sebuah wadah 

komunikasi untuk memperkuat citra perusahaan. Sehingga perusahaan memiliki 

platform sendiri untuk mengunggah produk serta informasi perusahaan yang akan 

dapat digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan dalam menarik konsumen 

bahkan mencari partner bisnis.  

Kata kunci  : Website, Company Profile, Codeigniter, Object Oriented 

Programming.
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada revolusi industri 4.0 perkembangan teknologi begitu cepat sehingga 

segala kegiatan yang dikerjakan oleh manusia memerlukan bantuan dari sebuah 

teknologi terutama dari teknologi informasi. Adanya teknologi informasi di 

masyarakat dapat membantu dalam mengerjakan berbagai hal salah satunya adalah 

proses penyebaran sebuah informasi. Terutama dunia usaha dan dunia industri pun 

akan dipaksa mengikuti perkembangan era yang disesuaikan dengan kebutuhan dari 

masyarakat. Maka dari itu perusahaan harus berusaha untuk dapat memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi untuk melakukan penyebaran informasi tentang 

perusahaan. Untuk dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat yang luas 

maka perusahaan juga membutuhkan sebuah platform yang tepat. Penggunaan 

teknologi informasi mampu menyebarkan informasi dan mampu menarik dan 

meyakinkan masyarakat akan produk atau jasa yang dijual lebih luas dibandingkan 

dengan cara konvensional.  

Company Profile sendiri merupakan sebuah mempermudah hubungan 

antara perusahaan dan konsumen yang memiliki fungsi untuk mempermudah 

konsumen dalam memahami gambaran dari perusahaan beserta dengan produk – 

produk yang ditawarkan (Fauji & Sabri, 2021). Pada Company Profile perusahaaan 

tidak untuk menampilan keseluruhan secara mendetail cukup untuk menampilkan 

aaaaaaaaaaaaaaaaa
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hal-hal yang perlu untuk disampaikan. Selain itu, dengan adanya company profile 

konsumen dapat menemukan informasi yang mereka cari sebelum memesan produk 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Konten atau informasi yang biasanya 

disajikan pada sebuah company profile meliputi sejarah dari perusahaan, struktur 

dari organisasi atau sistem managemen, jumlah kantor atau cabang yang dimiliki, 

berbagai macam produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan. Seluruh 

informasi tersebut dimuat dalam sebuah website atau majalah.  

Website sendiri merupakan halaman - halaman digital yang berisikan 

informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh publik hanya dengan melalui jaringan 

internet. Dengan adanya website pada saat ini banyak perusahaan memanfaatkan 

media tersebut untuk membuat company profile mereka karena dapat lebih luas 

tersebar kepada publik dengan akses yang lebih mudah (Gunawan, Yudiana, & 

Apriansyah, 2021).  

PT Lusuka Kreatif Indonesia merupakan perusahaan yang berfokus untuk 

menghasilkan karya – karya kerajinan untuk hiasan rumah ataupun souvenir. 

Produk dari PT Lusuka Kreatif Indonesia terdiri dari hiasan dinding yang berisi 

kaligrafi, nordic, quotes, tropical, terdapat juga hiasan pigura. PT Lusuka Kreatif 

Indonesia dalam proses pemasarannya hanya mengandalkan platform market place 

seperti Shopee dan Tokopedia yang dirasa kurang efektif dan efisien dalam hal 

publikasi produk dan citra perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan feedback 

dari salah satu pelanggan yang memberikan saran untuk memiliki sebuah company 

profile untuk dapat menjadi acuan kualitas untuk pemesanan skala besar yang 

dilakukan oleh perusahaan serta menurut data penjualan pada setiap bulannya 

terdapat 20 – 30 barang saja yang terjual (Setiawan, 2022). PT Lusuka Kreatif 
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Indonesia telah memiliki media promosi sebelumnya dengan memanfaatkan sosial 

media Instagram dengan nama lusukacraft. Pada Instagram PT Lusuka Kreatif 

Indonesia melakukan posting berupa promosi produk, review produk, dan ucapan 

hari besar saja. PT Lusuka Kreatif Indonesia mulai berkembang sehingga dalam 

proses bisnisnya mulai membutuhkan partner kerja atau mitra untuk dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas. Untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari 

mitra diperlukan sebuah personal brand yang meyakinkan tidak bisa hanya melihat 

dari jumlah penjualan ataupun keaktifan pada media sosial. Untuk dapat 

mempermudah dalam menjalin hubungan dengan mitra adalah dengan 

meningkatkan citra dan branding perusahaan serta mempunyai sebuah media yang 

dapat digunakan mitra untuk dapat menilai kelayakan dan kecocokan perusahaan. 

Pada PT Lusuka Kreatif Indonesia belum memiliki sebuah media yang efektif untuk 

menyampaikan visi dan misi serta pengenalan perusahaan yang dapat dilihat secara 

luas terutama dapat dilihat oleh mitra.  

Sehingga perlu sebuah cara untuk mendapat kepercayaan partner bisnis 

PT Lusuka Kreatif Indonesia. Untuk dapat mendapatkan kepercayaan diperlukan 

citra perusahaan dan branding yang tepat selain itu diperlukan juga media untuk 

menyampaikan visi dan misi perusahaan serta menampilan perkembangan 

perusahaan yang mudah diakses oleh publik. Selain hal tersebut terdapat juga 

tantangan untuk menyiapkan cara yang mampu menjadi media sponsorship untuk 

menarik mitra.  Maka dari itu diperlukan sebuah media digital yang berisikan 

tentang informasi seputar perusahaan yang dapat digunakan untuk menarik minat 

dan kepercayaan dari masyarakat maupun mitra.  
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Sebagai langkah solusi dari permasalah yang dialami oleh PT Lusuka 

Kreatif Indonesia adalah dengan membuat sebuah website company profile yang 

dapat digunakan untuk membangun citra dan branding perusahaan yang terpercaya, 

dapat digunakan sebagai media sponsorship untuk mitra yang bekerjasama serta 

mampu manjadi media pengenalan pada masyarakat tentang produk yang dijual. 

Hal tersebut juga dapat gunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan jangkauan 

penjualan produk karena dapat langsung ditemukan pada search engine. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka 

dapat disampaikan bahwa rumusan masalah pada kerja praktik adalah bagaimana 

membuat sebuah Company Profile di PT. Lusuka Kreatif Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa batasan masalah, antara lain : 

1. Konten yang dibangun pada aplikasi akan berdasarkan kebutuhan pada PT. 

Lusuka Kreatif Indonesia. 

2. Aplikasi yang dibangun akan berisikan 5 segmen, yaitu: Home,  About Us,  Our 

Product,  Testimonial, dan Contact.  

3. Produk yang ditampilkan pada Aplikasi hanya sebatas display. 

4. Proses penjualan produk tidak termasuk pada aplikasi yang dibangun. 

5. Sistem Testimonial dimasukkan manual oleh admin. 
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1.4 Tujuan  

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disesuaikan bahwa, tujuan dari kerja praktik ini adalah pembuatan website 

Company Profile pada PT. Lusuka Kreatif Indonesia. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini untuk mitra 

perusahaan, antara lain : 

1. Menghasilkan sebuah aplikasi Company Profile berbasis website. 

2. Menjadikan website sebagai portofolio digital perusahaan PT. Lusuka Kreatif 

Indonesia. 

3. Membangun citra perusahaan yang terpercaya.  

4. Menjadi media pemasaran yang lebih mudah dicari.  

5. Membantu calon pembeli untuk menemukan informasi tentang produk yang 

dijual oleh  perusahaan.  

Sedangkan manfaat untuk mahasiswa dalam melakukan kerja praktik ini 

antara lain : 

1. Membantu mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas semester 6 dengan 

mata kuliah kerja praktik. 

2. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan Company Profile perusahaan. 

3. Mendapatkan pengalaman dalam bekerja secara langsung serta mampu 

menerapkan ilmu yang telah didapat pada waktu kuliah.   
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BAB 2    

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Lusuka Kreatif Indonesia bergerak dibidang industri kreatif, produk 

yang dihasilkan merupakan berbagai macam keperluan kado dan hiasan rumah 

seperti wooden acrylic (bunga), wooden acrylic (spidol), walldecor MDF wooden 

frame, wooden calendar, wooden box, dan wooden easel. Produk Lusuka 

dihadirkan untuk membantu melengkapi keperluan hari besar maupun hari spesial 

para customernya. Keunggulan dari produk lusuka adalah para customer bisa 

request sesuai kebutuhan dan keinginannya sendiri. 

 

 

(Lusuka Kreatif Indonesia, 2022) 

Gambar 2.1 Logo PT. Lusuka Kreatif Indonesia 

 

 

BAB II 
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PT. Lusuka Kreatif Indonesia berdiri pada tahun 2020 yang beralamat di 

Jl. Kebonsari Baru Selatan Gg. II No.38, Kec. Jambangan, Kota Surabaya. 

Perusahaan ini berawal dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan mahasiswa dan 

para pekerja harus kuliah dan bekerja dari rumah sehingga tidak bisa bertemu dan 

bertegur sapa satu sama lain antara rekan kerja maupun teman kuliah, namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk memberikan apresiasi kepada rekan kerja 

atau teman kuliah yang sedang diwisuda itu masih ada dan bahkan semakin tinggi. 

Maka dari itu, munculah ide untuk membantu mereka menyampaikan apresiasinya 

dengan cara memberikan gift yang dapat dipesan secara online, kemudahan dalam 

request isi dan ucapan sesuai keinginan dan dapat dikirim langsung ke tempat 

tujuan tanpa harus keluar rumah.  

 

 
(Google , 2022) 

Gambar 2.2. Peta Lokasi PT. Lusuka Kreatif Indonesia  
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2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi  : PT. Lusuka Kreatif Indonesia 

Alamat   : Jl. Kebonsari Baru Selatan Gg. II No.38, Kec. Jambangan,  

                                      Kota Surabaya 

No. Telepon  : (+62) 81930617718 

Email   : wsbinnovation@gmail.com 

 

2.3 Visi Perusahaan  

PT. Lusuka Kreatif Indonesia memiliki visi menjadi pusat furniture dan 

handycraft di Surabaya tahun 2026 (Lusuka Kreatif Indonesia, 2022). 

 

2.4 Misi Perusahaan 

Untuk mewujudkan visi yang dituju, PT. Lusuka Kreatif Indonesia 

Surabaya memiliki 4 misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain :  

1. Meningkatkan mutu dan kualitas produk. 

2. Menciptakan produk inovatif tepat guna. 

3. Membangun sistem manajemen handal dan kredibel. 

4. Membangun customer engagement 

 

2.5 Struktur Organisasi  

Dalam menjalankan proses operasional perusahaan, PT. Lusuka Kreatif 

Indonesia memiliki struktural organisasi untuk menjalankannya. PT. Lusuka 

Kreatif Indonesia di kepalai oleh Bapak Indra Yanto Setiawan dan Ibu Ulfa Lusi 

Maesaroh selaku pemilik PT. Lusuka Kreatif Indonesia. Pemilik perusahaan 

membawahi 4 bagian struktur organisasi PT. Lusuka Kreatif Indonesia yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 
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(Lusuka Kreatif Indonesia, 2022) 

Gambar 2.3. Bagan Struktur Organisasi PT. Lusuka Kreatif Indonesia 

 

Seperti yang tertera pada Gambar 2.3 terkait struktural organisasi PT. 

Lusuka Kreatif Indonesia Surabaya, bahwa pemilik perusahaan membawahi 4 

bagian yaitu designer, purchasing, admin dan produksi, serta bagian produksi. 

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi pada setiap bagian yaitu :  

1. Owner Perusahaan 

a. Memimpin dan memastikan proses operasional perusahaan berjalan dengan 

lancar. 

b. Membuat peraturan / kebijakan / SOP suatu perusahaan yang harus dipatuhi 

oleh para karyawan. 

c. Mengembangkan strategi perusahaan untuk mencapai keuntungan yang 

maksimal. 

2. Designer 

a. Membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk 

baru yang merupakan hasil dari ide dan tindakan kreatif. 
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b. Menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan konsumen atau 

klien. 

c. Menyesuaikan jenis dan bentuk desain sesuai dengan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

d. Bertanggung jawab atas serangkaian rencana inovasi dalam menciptakan 

produk yang diiinginkan dan sejalan dengan brand atau strategi perusahaan. 

3. Purchasing 

a. Memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli. 

b. Memastikan setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif. 

c. Memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tiba tepat waktu. 

d. Menjaga hubungan baik dengan vendor. 

e. Dokumentasi inovoice, faktur, purchase order. 

4. Admin dan Produksi 

a. Melakukan input data terkait kegiatan proses produksi. 

b. Mengolah data dari bagian produksi mulai dari bahan baku, proses produksi 

hingga barang yang sudah jadi dan siap untuk dikirim ke konsumen. 

c. Bertanggung jawab dalam hal pengawasan pada bagian operator produksi. 

d. Membuat jadwal kerja dan memastikan jam kerja berjalan dengan efektif, 

termasuk jam lembur sekalipun. 

e. Bertanggung jawab terhadap pesanan produk, permintaan bahan baku, dan 

mengurus pengembalian barang (retur barang). 
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5. Produksi 

a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan 

baku awal hingga menjadi barang jadi. 

b. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dapat diproses menjadi 

barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. 

c. Dapat berkoordinasi dengan divisi lain yang berkaitan dengan 

keberlangsung produksi. 

d. Mengadakan seluruh sarana kebutuhan operator mesin produksi yang 

berkenaan dengan proses produksi. 
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BAB 3  

LANDASAN TEORI  

 

3.1 Perseroan Terbatas (PT)  

Perseroan Terbatas atau yang disingkat merupakan gabungan dari dua 

buah istilah yaitu perseroan yang memiliki maksud untuk mengambarkan cara 

menentukan modal yaitu bagi dalam saham. Sedangkan istilah terbatas memiliki 

maksud untuk gambaran kepada batas tanggung jawab dari pemegang saham 

beruapa jumlah nominal saham yang dimiliki (Muhammad, 2002). Maka PT dapat 

dikatakan sebagai sebuah lembaga badan hukum yang diciptakan dengan 

didasarkan dari perjanjian untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang (Dirjosisworo, 1997).  

Dengan adanya PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian 

bangsa dengan berlandaskan hukum yang kuat untuk lebih memacu pada 

pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.  

Pemahaman akan pengertian PT pada proyek kerja praktik ini dilakukan 

untuk dapat menemukan bentuk website yang cocok digunakan untuk membuat 

company profile dan menganalisis kebutuhan website untuk waktu yang akan 

datang. Aspek yang diperhatikan dalam pemilihan bentuk website adalah 

kepemilikan, fungsi antara pemilik dan pengurus. Faktor pertama adalah 

kepemilikikan dari PT yang minimal berjumlah 2 sehingga memungkinkan  

BAB III 
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terjadinya perbedaan pendapat antara pemilik usaha untuk bentuk desain website 

yang akan di buat. Faktor selanjutnya adalah fungsi pemilik dan pengurus, pada PT 

terdapat sebuah pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus direksi 

dari PT hal ini dapat menimbulkan perbedaan kebutuhan informasi yang ingin 

disampaikan pada website company profile. 

 

3.2 Website  

Website merupakan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman 

yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa teks, gambar, video, 

audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet (Elgamar, 

2020). Sehinga pada sebuah website terdapat sebuah perankat lunak yang mampu 

mengelola data yang menangkap dan mengampilkan content sehingga dapat 

muncul pada sisi enduser. Website dapat berupa banyak kumpulan halaman atau  

hanya satu buah halaman dengan banyak section yang bersifat statis ataupun 

dinamis dengan sistem didalamnya yang seluruhnya saling berkerjasama untuk 

menampilkan informasi. Pemahaman akan pengertian website pada proyek kerja 

praktik ini dilakukan untuk mengetahui dasar – dasar dari sebuah website karena 

pada proyek ini menggunakan media website untuk mempublikasi company profile. 

 

3.3 Company Profile    

Company Profile merupakan sebuah deskripsi singkat dari informasi 

sebuah perusahaan yang didalamnya meliputi poin poin penting yang perlu 

disampaikan secara terbuka kepada umum atau pelangganya (Hidayat & 

Handayanto, 2019). Poin poin penting yang banyak dicantumkan dalam company 

profile adalah Visi dan Misi serta produk atau layanan yang dijual, selain hal hal 
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tersebut terdapat juga informasi lain seperti anggota tim yang terlibat, struktur 

organisasi, klien yang terlibat, mitra perusahaan dan foto foto pendukung 

perusahaan. Pemahaman akan pengertian company profile pada proyek kerja 

praktik ini dilakukan untuk dapat menentukan poin – poin dasar apa saja yang di 

butuhkan oleh perusahaan untuk dapat ditampilkan pada company profile. 

 

3.4 CodeIgniter   

CodeIgniter merupakan salah satu framework yang digunakan untuk 

pengembangkan website dengan bahasa pemrograman PHP. Framework 

codeigniter merupakan framework yang berbasis open-source sehingga dapat 

digunakan secara gratis dan dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan 

(idcloudhost, 2017). CodeIgniter berbasis model MVC (model, view, controller) 

yang cocok untuk dikembangkan dengan tipe website yang dinamis serta cepat dan 

ringan. Keunggulan dari CodeIgniter adalah karena sifat open-sourcenya sehingga 

memiliki banyak library yang cukup beragam sehingga lebih memungkinkan untuk 

melakukan pengembangan dan penyesuaian dengan kebutuhan (Alfiah, 2022). 

Pemahaman akan pengertian CodeIgniter pada proyek kerja praktik ini dilakukan 

untuk membantu untuk membuat website lebih terstuktur dan mudah.   

 

3.5 Systems Development Life Cycle (SDLC) 

Systems Development Life Cycle atau yang dapat disebut siklus hidup dari 

pengembangan sistem merupakan sebuah cara yang dimanfaatkan untuk proses 

pembuatan dan pengembangan sebuah sistem informasi agar dapat selesai lebih 

efektif. Hal ini membuat SDLC memiliki peran sebagai sebuah cara agar 

memperbaiki komunikasi antara devisi yang bertugas untuk mengembangkan 
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sistem informasi dengan devisi yang mengkoordinir proyek (Anggit & Noviyanto, 

2021). SDLC memiliki beberapa tahapan didalamnya seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.1.   

 

 

(Tutorial Point, 2022) 

Gambar 3.1. Diagram SDLC 

 

3.5.1 Tahapan Analisis Sistem  

Melakukan analisis kebutuhan dari aplikasi yang  akan dibuat dengan 

menganalisis kelebihan serta kekurangan dari sistem yang akan dibuat, membuat 

daftar fungsi apa saja yang akan dibuat dan lain sebagainya.  
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3.5.2 Tahapan Perancangan Sistem  

Melakukan perancangan terhadap aplikasi yang akan dikembangankan 

meliputi software design, system design, prototyping. Pada tahapan ini menghasil 

sebuah blueprint dari aplikasi yang siap untuk dibuat.  

 

3.5.3 Tahapan Pembangunan Sistem  

Melakukan pengembangan atau pembangunan berdasarkan blueprint yang 

telah dibuat sebelumnya. Sehingga rancangan yang telah di buat dari prototyping  

akan dikembangkan menuju desain frontend, system design akan menghasilkan 

rancangan basis data atau database dan software design akan menghasilkan code 

backend. Pada tahapan ini menghasilkan sebuah aplikasi akhir yang siap untuk diuji 

dan digunakan.  

 

3.5.4 Tahapan Pengujian Sistem  

Setelah melakuan pengembangan aplikasi yang direncanakan tahap 

selanjutnya adalah masuk kedalam tahapan pengujian. Pada tahapan pengujian 

aplikasi yang telah dikembangkan akan diuji dengan harapan untuk memastikan 

bahwa aplikasi yang telah dikembangkan telah berjalan dengan semestinya.  

 

3.5.5 Tahapan Implementasi  

Setelah aplikasi diuji dan dinyatakan layak untuk di publish kepengguna. 

Aplikasi akan diluncurkan atau dihostingkan dan siap dipakai sesuai dengan 

fungsinya.  
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3.5.6 Tahapan Pemeliharaan Sistem  

Tahapan terakhir setelah aplikasi telah selesai dan berhasil untuk 

digunakan adalah melakukan pemeliharaan terhadap sistem. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa seluruh fungsi aplikasi masih berjalan dengan sempurna 

serta melakukan pengecekan apa bila terjadi sebuah kerusakan yang terjadi secara 

tiba tiba.  

Pemahaman akan pengertian SDLC pada proyek kerja praktik ini 

dilakukan untuk membantu untuk mengembangkan serta merancang website 

company profile. 

 

3.6 Object Oriented Programming 

Object oriented programming atau yang dapat disebut OOP merupan salah 

satu metode pengembangan software dengan lebih berorientasi kepada sebuah 

objek. Sehingga untuk pengembangan dengan cara OOP akan memfokuskan 

kepada model perangkat lunak dengan pengaturan desain yang berfokus kepada 

data atau objek. Dengan menggunakan OOP proses penulisan program akan berupa 

menjadi potongan – potongan kode yang sederhana yang memungkin untuk 

digunakan kembali pada proses – proses yang lain (Rosyida, 2022). Cara seperti ini 

akan membuat proses pengkodean menjadi lebih ringkas.  

Untuk implementasi dari OOP sendiri menggunakan beberapa macam 

model yaitu model objek, model dinamis, dan model fungsional. Model objek 

menggambarkan tentang keterkaitan antar objek untuk model dinamis berfokus 

kepada perubahan yang terjadi pada objek dan model fungsional menggambarkan 

tentang aliran data pada seluruh sistem (Nanda, 2021). Pemilihan metode OOP pada 
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projek ini juga di dasari dari perminta perusahaan yaitu PT. Lusuka Kreatif 

Indonesia. Dimana kedepannya perusahaan akan membangun devisi IT untuk 

mengembangkan sistem yang ada sehingga untuk kode program dari company 

profile harus mudah untuk diperbaruh
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BAB 4  

DESKRIPSI PEKERJAAN  

 

Untuk  proses pembangunan website pada kerja praktik ini akan 

menggunakan metode   siklus hidup pengembangan sistem atau yang bisa disebut 

dengan Systems Development Life Cycle(SDLC). Untuk skema atau tahapan yang 

digunakan pada SDLC dapat dilihat pada Gambar  3.1 di bab sebelumnya.  

 

4.1 Analisis Sistem 

Berdasarkan dengan diagram yang digambarkan pada Gambar 3.1, 

diketahui tahapan awal adalah analisis sistem. Pada tahapan ini bertujuan untuk 

menemukan kebutuhan sistem yang memungkinkan pengguna dapat memahami 

proses bisnis dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur-fitur yang ada 

pada aplikasi. Untuk dapat melakukan Analisis sistem dapat dilakukan dengan 

melalui dua tahapan yaitu melakukan identifikasi masalah serta dilanjutkan dengan 

melakukan analisis kebutuhan.  

 

4.1.1 Identifikasi Masalah  

Untuk proses pembuatan website company profile dari PT. Lusuka Kreatif  

dimulai dengan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

Proses untuk dapat menemukan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dilakuan   

aaaaaaaa

BAB IV 
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dengan cara wawancara dengan pemilik perusahan. Hasil wawancara yang 

dilakukan dapat menghasilkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan  

sehingga dapat menemukan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Hasil dari identifikasi masalah dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi Masalah 

Masalah yang Ditemukan Solusi yang Diberikan 

Cara untuk mendapatkan kepercayaan 

dari mitra yang dapat meningkatkan 

citra dan branding perusahaan serta 

mempunyai sebuah media yang dapat 

digunakan mitra untuk dapat menilai 

kelayakan dan kecocokan perusahaan. 

Serta membutuhkan media promosi 

yang lebih profesional untuk 

meningkatkan minat pelanggan. 

Membuat sebuah company profile  

yang dapat digunakan untuk 

membangun citra dan branding 

perusahaan yang terpercaya serta 

mampu manjadi media pengenalan 

pada masyarakat tentang produk yang 

dijual yang di bangun berbasis website 

dengan menggunakan framework 

Codeigniter.  

 

4.1.2 Analisis Kebutuhan  

Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan analisis kebutuhan sistem 

atau website. Tahapan ini memiliki tujuan untuk dapat mencari informasi terkait hal 

apa saja yang dapat dilakukan oleh user aplikasi yaitu admin dari perusahaan 

terhadap aplikasi yang dibangun serta hal ini dapat membantu programmer dalam 

menentukan pemodelan yang akan dibuat pada tahapan selanjutnya. Untuk user 

yang nantinya menggunakan software adalaah admin dari perusahaan PT. Lusuka 
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Kreatif . Pada tahapan Analisis kebutuhan terdapat dua poin yang perlu di analisis 

yaitu kebuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, kebutuhan perangkat lunak 

dan kebutuhan perangkat keras.   

Kebutuhan fungsional  berisikan tentang apa proses yang nantinya akan 

dijalankan oleh sistem serta berisikan tentang data atau informasi yang akan 

dihasilkan oleh sistem. Sebagian besar dari kebutuhan fungsional pada company 

profile adalah dapat melakukan Create, Read, Update, Delete (CRUD). Untuk 

sistem CRUD yang dibuat berdasarkan hasil keputusan bersama dari pihak PT. 

Lusuka Kreatif Indonesia yang berisikan Home, About, Testimonials, Product, 

Team, FAQ dan Contact. Untuk home berisikan tentang informasi dasar yang dapat 

disampaikan kepada pengunjung seperti produk paling laris serta beberapa data 

lainnya. Untuk informasi pada bagian about berisikan informasi seputar visi dan 

misi perusahaan serta dilengkapi dengan macam macam kategori barang yang 

dijual oleh perusahaan. Pada bagian testimonials diisi dengan testimoni dari 

pembeli yang diambil dari review di Shopee. Dihalaman product berisikan tentang 

berbagai macam produk yang dijual oleh perusahaan dengan dilengkapi sistem 

filter untuk memudahkan pelanggan melihat barang, serta bila pelanggan mengklik 

barang sistem akan menampilkan halaman Shopee dari barang tersebut. Untuk 

halaman team berisikan foto dari pekerjaa dari perusahaan. Halaman faq berisikan 

berbagaimacam pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan sehingga 

pelanggan terbantu untuk mengetahui informasi penting pada perusahaan agar tidak 

terjadi kesalapahaman. Dan halaman contact berisikan data tentang akun atau 

nomor yang dapat digunakan pelanggan untuk menghubungi perusahaan.  
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Kebutuhan non fungsional berisikan tentang hal – hal yang diperlukan oleh 

sistem untuk mencapai tujuan yang dinginkan. Pada bagian kebutuhan non 

fungsional berisikan tentang keamanan dan batasan pada aplikasi agar tetap aman 

dan tidak mudah dirusak oleh pihak yang tidak diinginkan. Kebutuhan perangkat 

lunak adalah kebutuhan spesifikasi software yang optimal untuk menjalankan 

aplikasi dan kebutuhan perangkat keras merupakan kebutuhan spesifikasi dari alat 

yang digunakan untuk mengoptimalkan aplikasi. Hasil Analisis kebutuhan 

fungsional, non fungsional, perangkat lunak dan perangkat keras dapat dilihat pada 

Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2. Analisis Kebutuhan 

Analisis No Kebutuhan 

Fungsional 1 Admin dapat melakukan login ke website 

2 Admin dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) pada tampilan home website.  

3 Admin dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) pada tampilan about website. 

4 Admin dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) pada tampilan team website. 

5 Admin dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) pada tampilan product website. 

6 Admin dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) pada tampilan testimonials website 
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Analisis No Kebutuhan 

7 Admin dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) pada tampilan faq website 

8 Admin dapat melakukan update pada tampilan contact 

website 

Non Fungsional 1 Keamanan database yang telah menggunakan 

password. Password dibuat oleh pemilik perusahaan. 

 2 Keamanan dari session login untuk membatasi hak 

akses. Session yang diberikan adalah 15 menit. Bila 

dalam waktu tersebut tidak ada aksi maka sistem akan 

melakukan logout otomatis.  

Kebutuhan 

Lunak 

1 Kebutuhan optimal untuk perangkat lunak yang 

dibutuhkan server antara lain :  

• Sistem Operasi minimal windows 10 64 bit. 

• Domain dan Hosting 

• Visual Studio Code 

• Google Chrome/Mozilla 

Kebutuhan 

Perangkat Keras 

1 Kebutuhan optimal perangkat keras yang dibutuhkan 

oleh server antara lain: 

• RAM minimal 4 GB 

• Harddisk minimal 512 GB 

• Processor minimal Core i3 

• Jaringan Internet 
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4.2 Perancangan Sistem 

Tahap selanjutnya adalah tahapan perancangan sistem atau website. 

Ditahapan ini akan membuat sebuah pemodelan sistem yang akan di buat nantinya 

berdasarkan hasil Analisis kebutuhan sistem yang telah dilakukan pada tahapan 

sebelumnya. Selain itu pada tahapan ini juga akan melakukan pemodelan terhadap 

basis data atau database serta rancangan desain antara muka pengguna untuk 

melengkapi perancangan sistem yang akan di buat. Untuk pembuatan pemodelan 

sistem pada website PT. Lusuka Kreatif akan menggunakan Use Case Diagram, 

Activity Diagram dan Sequance Diagram. Untuk pemodelan data akan 

menggunakan rancangan Database dan Class Diagram. 

 

4.2.1 Pemodelan Sistem  

Pada pengerjaan kerja praktik ini pemodelan sistem yang akan  digunakan 

untuk mengembangkan website nantinya akan menggunakan use case diagram, 

activity diagram dan sequance diagram agar dapat menggambarkan alur serta 

fungsi dari website yang akan dibuat. Proses ini dilakukan untuk dapat menemukan 

tujuan serta fungi utama dari aplikasi yang akan dibuat.  

 

A. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan sebuah diagram yang berfungsi untuk 

memberikan gambaran tentang fungsi - fungsi dari aplikasi yang nantinya akan 

dijalankan oleh user.  
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A.1. Use Case Diagram Company Profile 

Pada sistem yang akan dibuat user yang menjalankan website adalah 

admin dari PT. Lusuka Kreatif. Untuk use case diagram dari sistem ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1. Use Case Diagram 
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B. Activity Diagram  

Activity diagram yaitu sebuah diagram aktivitas yang berguna untuk 

menggambarkan proses-proses yang ada pada sebuah sistem. Activity diagram 

digambarkan dengan Runtutan proses dari suatu sistem secara vertikal. 

 

B.1. Activity Diagram Login 

Activity diagram Login menggambarkan tentang aktivitas – aktivitas yang 

ada pada use case system . Pada bagian aktivitas login admin harus masuk ke 

halaman login terlebih dahulu dengan mengetik link /auth pada link website 

kemudian halaman admin akan muncul dan admin akan memasukan username dan 

password setelah itu menekan tombol masuk untuk masuk ke halaman login. Untuk 

activity diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Activity Diagram Login 
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B.2. Activity Diagram  CRUD Home 

Activity diagram CRUD Home menggambarkan tentang aktivitas – 

aktivitas yang ada pada use case system . Pada bagian aktivitas CRUD home admin 

harus masuk ke halaman home terlebih dahulu dengan mengetik menu pada website 

admin kemudian halaman CRUD home akan muncul dan admin akan memasukan 

data, merubah data dan menghapus data. Untuk activity diagram CRUD home dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3. Activity Diagram  CRUD Home 
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B.3. Activity Diagram CRUD About 

Activity diagram CRUD about menggambarkan tentang aktivitas – 

aktivitas yang ada pada use case system . Pada bagian aktivitas CRUD home admin 

harus masuk ke halaman about terlebih dahulu dengan mengetik menu pada website 

admin kemudian halaman CRUD about akan muncul dan admin akan memasukan 

data, merubah data dan menghapus data. Untuk activity diagram CRUD about dapat 

dilihat pada Gambar 
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Gambar 4.4. Activity Diagram CRUD About 
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B.4. Activity Diagram CRUD Testimonials 

Activity diagram CRUD Testimonials menggambarkan tentang aktivitas – 

aktivitas yang ada pada use case system . Pada bagian aktivitas CRUD testimonials 

admin harus masuk ke halaman testimonials terlebih dahulu dengan mengetik menu 

pada website admin kemudian halaman CRUD testimonials akan muncul dan admin 

akan memasukan data, merubah data dan menghapus data. Untuk activity diagram 

CRUD Testimonials dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5. Activity Diagram CRUD Testimonials 
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B.5. Activity Diagram CRUD Product 

Activity diagram CRUD Product menggambarkan tentang aktivitas – 

aktivitas yang ada pada use case system . Pada bagian aktivitas CRUD product 

admin harus masuk ke halaman product terlebih dahulu dengan mengetik menu 

pada website admin kemudian halaman CRUD product akan muncul dan admin 

akan memasukan data, merubah data dan menghapus data. Untuk activity diagram 

CRUD Product  dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6. Activity Diagram CRUD Product 
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B.6. Activity Diagram CRUD Team 

Activity diagram CRUD Team menggambarkan tentang aktivitas – 

aktivitas yang ada pada use case system . Pada bagian aktivitas CRUD team admin 

harus masuk ke halaman team terlebih dahulu dengan mengetik menu pada website 

admin kemudian halaman CRUD team akan muncul dan admin akan memasukan 

data, merubah data dan menghapus data. Untuk activity diagram CRUD Team dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7. Activity Diagram CRUD Team 
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B.7. Activity Diagram CRUD FAQ 

Activity diagram CRUD FAQ menggambarkan tentang aktivitas – aktivitas 

yang ada pada use case system . Pada bagian aktivitas CRUD faq admin harus 

masuk ke halaman faq terlebih dahulu dengan mengetik menu pada website admin 

kemudian halaman CRUD faq akan muncul dan admin akan memasukan data, 

merubah data dan menghapus data. Untuk activity diagram CRUD FAQ dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8. Activity Diagram CRUD FAQ 
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B.8. Activity Diagram CRUD Contact 

Activity diagram CRUD Contact menggambarkan tentang aktivitas – 

aktivitas yang ada pada use case system . Pada bagian aktivitas CRUD contact 

admin harus masuk ke halaman contact terlebih dahulu dengan mengetik menu pada 

website admin kemudian halaman CRUD contact akan muncul dan admin merubah 

data. Untuk activity diagram CRUD contact dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9. Activity Diagram CRUD Contact 
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C. Sequance Diagram  

Diagram sequence adalah sebuah diagram yang menggambarkan tentang 

sebuah proses yang dilakukan dalam bentuk pesan. Pada diagram ini Objek-objek 

yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan 

berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut.  

 

C.1. Sequance Diagram  Login 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram login menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram login. 

Detail alur yang ada pada proses login digambarkan dalam sequence diagram pada 

Gambar 4.10 

 

 

Gambar 4.10. Sequance Diagram  Login 
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C.2. Sequance Diagram Edit Top Deskription Home 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit top deskription home menjelaskan tentang detail dari proses pada 

activity diagram CRUD home. Detail alur yang ada pada proses edit top deskription 

home digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11. Sequance Diagram Edit Top Description Home 
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C.3. Sequance Diagram Tambah Top Product 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah top product menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD home. Detail alur yang ada pada proses tambah top product 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12. Sequance Diagram Tambah Top Product 
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C.4. Sequance Diagram Edit Top Product 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit top product menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD home. Detail alur yang ada pada proses edit top product 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.13. 

 

 

Gambar 4.13. Sequance Diagram Edit Top Product 
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C.5. Sequance Diagram Hapus Top Product 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus top product menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD home. Detail alur yang ada pada proses hapus top product 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.14. Sequance Diagram Hapus Top Product 

 

C.6. Sequance Diagram Edit Deskripsi About 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit deskripsi about menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses edit deskripsi about 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.15 
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Gambar 4.15. Sequance Diagram Edit Deskripsi About 

 

C.7. Sequance Diagram  Tambah Gambar About 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah gambar about menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses tambah gambar about 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16. Sequance Diagram Tambah Gambar About 

 

C.8. Sequance Diagram  Edit Gambar About 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit gambar about menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses edit gambar about 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17. Sequance Diagram  Edit Gambar About 

 

C.9. Sequance Diagram  Hapus Gambar About 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus gambar about menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses hapus gambar about 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.18.  
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Gambar 4.18. Sequance Diagram  Hapus Gambar About 

 

C.10. Sequance Diagram Tambah Kategori 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah kategori menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses tambah kategori 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.19 
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Gambar 4.19. Sequance Diagram Tambah Kategori 

 

C.11. Sequance Diagram Edit Kategori 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit kategori menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD about. Detail alur yang ada pada proses edit kategori digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20. Sequance Diagram Edit Kategori 

 

C.12. Sequance Diagram Hapus Kategori 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus kategori menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses hapus kategori 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.21. 

 

 



47 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Sequance Diagram Hapus Kategori 

 

C.13. Sequance Diagram Tambah Partner 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah partner menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses tambah partner 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.22. Sequance Diagram Tambah Partner 

 

C.14. Sequance Diagram Edit Partner 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit partner menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD about. Detail alur yang ada pada proses edit partner digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.23. 
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Gambar 4.23. Sequance Diagram Edit Partner 

 

C.15. Sequance Diagram Hapus Partner 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus partner menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD about. Detail alur yang ada pada proses hapus partner digambarkan 

dalam sequence diagram pada Gambar 4.24. 
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Gambar 4.24. Sequance Diagram Hapus Partner 

 

C.16. Sequance Diagram Tambah Testimonials 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah testimonials menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD testimonials. Detail alur yang ada pada proses tambah testimonials 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4.25. Sequance Diagram Tambah Testimonials 

 

C.17. Sequance Diagram Edit Testimonials 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit testimonials menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD testimonials. Detail alur yang ada pada proses edit testimonials 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.26. 
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Gambar 4.26. Sequance Diagram Edit Testimonials 

 

C.18. Sequance Diagram Hapus Testimonials 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus testimonials menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD testimonials. Detail alur yang ada pada proses hapus testimonials 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27. Sequance Diagram Hapus Testimonials 

 

C.19. Sequance Diagram Tambah Product 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah product menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD product. Detail alur yang ada pada proses tambah product 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.28. 
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Gambar 4.28. Sequance Diagram Tambah Product 

 

C.20. Sequance Diagram Edit Product 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit product menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD product. Detail alur yang ada pada proses edit product digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.29. Sequance Diagram Edit Product 

 

C.21. Sequance Diagram Hapus Product 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus product menjelaskan tentang detail dari proses pada activity 

diagram CRUD product. Detail alur yang ada pada proses hapus product 

digambarkan dalam sequence diagram pada Gambar 4.30. 
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Gambar 4.30. Sequance Diagram Hapus Product 

 

C.22. Sequance Diagram Tambah Team 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah team menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD team. Detail alur yang ada pada proses tambah team digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4.31. Sequance Diagram Tambah Team 

 

C.23. Sequance Diagram Edit Team 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit team menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD team. Detail alur yang ada pada proses edit team digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.32. 
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Gambar 4.32. Sequance Diagram Edit Team 

 

C.24. Sequance Diagram Hapus Team 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus team menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD team. Detail alur yang ada pada proses hapus team digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.33. 
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Gambar 4.33. Sequance Diagram Hapus Team 

 

C.25. Sequance Diagram Tambah FAQ 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram tambah faq menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD faq. Detail alur yang ada pada proses tambah faq digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.34. 
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Gambar 4.34. Sequance Diagram Tambah FAQ 

 

C.26. Sequance Diagram Edit FAQ 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit faq menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD faq. Detail alur yang ada pada proses edit faq digambarkan dalam sequence 

diagram pada Gambar 4.35. 
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Gambar 4.35. Sequance Diagram Edit FAQ 

 

C.27. Sequance Diagram Hapus FAQ 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram hapus faq menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD faq. Detail alur yang ada pada proses hapus faq digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.36. 
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Gambar 4.36. Sequance Diagram Hapus FAQ 

 

C.28. Sequance Diagram Edit Contact 

Sequance diagram merupakan diagram yang berguna untuk menjelaskan 

lebih detail tentang proses yang ada pada activity diagram sebelumya. Sequance 

diagram edit contact menjelaskan tentang detail dari proses pada activity diagram 

CRUD contact. Detail alur yang ada pada proses edit contact digambarkan dalam 

sequence diagram pada Gambar 4.37.  
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Gambar 4.37. Sequance Diagram Edit Contact 

 

4.2.2 Pemodelan Data 

Pada tahapan pemodelan data akan menggunakan class diagram. Serta untuk desain 

database untuk menggambarkan data apa saja yang digunakan pada website 

company profile. Hal ini dilakukan untuk membantu untuk memberikan gambaran 

tentang arsitektur aplikasi yang akan dibangun.  
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A. Class Diagram 

Class diagram dibuat untuk menjelaskan fungsi serta kebutuhan data yang 

dibutuhkan untuk membuat website company profile. Untuk class diagram dapat 

dilihat pada Gambar 4.38. 

 

 

Gambar 4.38. Class Diagram 

 

B. Database 

Database atau basis data adalah sebuah tempat untuk menampung 

sekumpulan data yang dapat dikelola. Dengan adanya database sangat 

memudahkan dalam hal pengelolaan data, pengumpulan informasi atau hal lainnya 

dan seluruhnya dapat terintegrasi. 
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B.1. Tabel User 

Tabel user adalah tabel yang digunakan untuk menampung data dari admin 

yang digunakan untuk masuk kedalam aplikasi. Detail dari tabel user dapat lihat 

pada Gambar 4.39. 

 

 

Gambar 4.39. Tabel User 

 

B.2. Tabel TpDesc 

Tabel tpdesc adalah tabel yang digunakan untuk menampung data dari top 

description pada halaman home. Detail dari tabel tpdesc dapat lihat pada Gambar 

4.40. 

 

 

Gambar 4.40. Tabel TpDesc 

 

B.3. Tabel TpImg 

Tabel tpimg adalah tabel yang digunakan untuk menampung data dari top 

product penjualan pada halaman home. Detail dari tabel tpimg dapat lihat pada 

Gambar 4.41. 
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Gambar 4.41. Tabel TpImg 

 

B.4. Tabel About 

Tabel about adalah tabel yang digunakan untuk menampung data tentang 

visi dan misi pada halaman about. Detail dari tabel about dapat lihat pada Gambar 

4.42. 

 

 

Gambar 4.42. Tabel About 

 

B.5. Tabel About Img 

Tabel about_img adalah tabel yang digunakan untuk menampung data 

tentang gambar yang ditampilkan pada halaman about. Detail dari tabel about_img 

dapat lihat pada Gambar 4.43. 

 

 

 

Gambar 4.43. Tabel About Img 



67 

 

 

 

B.6. Tabel Kategori 

Tabel kategori adalah tabel yang digunakan untuk menampung data tentang 

kategori produk yang ada pada halaman about. Detail dari tabel kategori dapat lihat 

pada Gambar 4.44. 

 

 

Gambar 4.44. Tabel Kategori 

 

B.7. Tabel Partner 

Tabel partner adalah tabel yang digunakan untuk menampung data tentang 

parner bisnis dari perusahaan yang ada pada halaman about. Detail dari tabel 

partner dapat lihat pada Gambar 4.45. 

 

 

Gambar 4.45. Tabel Partner 

 

B.8. Tabel Testimonials 

Tabel testimonials adalah tabel yang digunakan untuk menampung data 

tentang review dari pembelian barang dari perusahaan yang akan ditampilkan pada 

halaman testimonials. Detail dari tabel testimonials dapat lihat pada Gambar 4.46. 
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Gambar 4.46. Tabel Testimonials 

 

B.9. Tabel Product 

Tabel product adalah tabel yang digunakan untuk menampung data produk 

yang dijualan oleh perusahaan yang akan ditampilkan pada halaman product. Detail 

dari tabel product dapat lihat pada Gambar 4.47. 

 

 

Gambar 4.47. Tabel Product 

 

B.10. Tabel Team 

Tabel team adalah tabel yang digunakan untuk menampung data struktur 

organisasi pada perusahaan yang akan ditampilkan pada halaman team. Detail dari 

tabel team dapat lihat pada Gambar 4.48. 
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Gambar 4.48. Tabel Team 

 

B.11. Tabel FAQ 

Tabel faq adalah tabel yang digunakan untuk menampung data tentang 

berbagai pertanyaan serta jawaban yang sering ditanyakan yang nantinya akan 

ditampilkan pada halaman faq. Detail dari tabel faq dapat lihat pada Gambar 4.49. 

 

 

Gambar 4.49. Tabel FAQ 

 

B.12. Tabel Contact 

Tabel contact adalah tabel yang digunakan untuk menampung data tentang 

berbagai informasi kontak perusahaan yang dapat di hubungi yang nantinya akan 

ditampilkan pada halaman contact. Detail dari tabel contact dapat lihat pada 

Gambar 4.50. 
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Gambar 4.50. Tabel Contact 

 

4.2.3 Desain Antar Muka 

Desain antara muka atau user interface berisikan tentang desain dari website 

company profile yang akan dibangun. UI dari website ini terbagi menjadi dua 

bagian. Bagian pertama adalah bagian yang dapat dilihat oleh publik(company 

profile) dan bagian kedua adalah bagian yang hanya bisa dilihat oleh admin. Untuk 

pembagian yang dilakukan pada website company profile dibuat permintaan dari 

pemilik perusahaan dengan bagian administrasi perusahaan. Sehingga dari 

pembahasan dari pihak perkait menghasilkan bahwa kebutuhan dari company 

profile yang akan dibuat meliputi Home, About, Testimonials, Product, Team, FAQ 

and Contact. Seluruh konten yang akan dibangun akan dikelola oleh admin dengan 

input manual.  

 

A. Desain Company Profile 

Desain company profile adalah bagian dari website yang akan dilihat oleh 

pelanggan dan terbuka untuk umum. Gambar desain dari company profile dapat 

dilihat pada Gambar 4.51 sampai dengan Gambar 5.59.  

Gambar 4.51 yang menggambarkan tentang halaman home dari company 

profile. Terdapat navbar pada bagian atas dan dibawahnya terdapat sebuah banner 

yang bertulisakan nama perusahaan.  
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Gambar 4.51. Desain UI Home 

 

Gambar 4.52 yang menggambarkan tentang top produk yang ada pada 

halaman home. Terdapat judul bagian top produk, dibawahnya adalah deskripsi dari 

top produk dan pada bagian sampingnya adalah gambar dari top produk yang 

ditampilkan secara slideshow.  

 

 

Gambar 4.52. Desain UI Home Top Product 

 

Gambar 4.53 yang menggambarkan tentang halaman about. Terdapat judul 

dari halaman about yang dibawahnya terdapat deskripsi pada bagian about dan di 

sampingnya terdapat beberapa gambar produk.   
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Gambar 4.53. Desain UI About  

 

Gambar 4.54 yang menggambarkan tentang bagian kategori produk yang 

ada pada halaman about. Terdapat berbagai macam kategori produk yang ada pada 

perusahaan.  

 

 

Gambar 4.54. Desain UI Kategori 

 

Gambar 4.55 yang menggambarkan tentang testimonial. Terdapat gambar 

dari testimoni serta dibawahnya terdapat nama pembeli yang tersensor karena 

diambil dari Shopee dan dibawahnya terdapat ulasan dari pembeli.  
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Gambar 4.55. Desain UI Testimonials 

 

Gambar 4.56 yang menggambarkan tentang halaman produk dari 

perusahaan. Berisikan kategori pada bagian yang bila ditekan akan menampilkan 

produk – produk yang sesuai dengan kategori dan di bagian bawahnya adalah 

produk yang terdiri dari foto produk, nama produk dan harga produk. 

 

 

Gambar 4.56. Desain UI Product 

 

Gambar 4.57 yang menggambarkan tentang halaman team yang di 

dalamnya terdapat foto profil dari staff perusahaan. Berisikan foto dari pegawai 

perusahaan dan di bawahnya terdapat nama pegawai dan jabatan.  
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Gambar 4.57. Desain UI Team 

 

Gambar 4.58 yang menggambarkan tentang halaman FAQ yang berisikan 

berbagai macam pertanyaan yang sering ditanyakan berserta jawabannya. Berisikan 

berbagai macam pertanyaan yang bila diklik akan menampilkan jawaban dari 

pertanyaan yang di tanyakan. 

 

 

Gambar 4.58. Desain UI FAQ 

 

Gambar 5.59 yang menggambarkan tentang halaman kontak. Berisikan 

kontak yang dapat di hubungi pada sebelah kiri terdapat nomor telepon, email dan 

alamat rumah dan pada sebelah kanan terdapat google maps dari lokasi perusahaan.   
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Gambar 4.59. Desain UI Contact 

 

B. Desain Company Profile Admin 

Desain company profile admin adalah bagian dari website yang akan dilihat 

oleh admin saja yang nantinya dapat digunakan oleh admin untuk memperbaruhi 

konten yang ada pada website. Gambar desain dari company profile admin dapat 

dilihat pada Gambar 4.60 sampai dengan Gambar 4.71.  

Gambar 4.60 yang menggambarkan halaman login untuk admin. Halaman 

ini berisikan dua buah kolom inputan untuk email dan password dan sebuah tombol 

yang digunakan untuk menjalankan proses login.  
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Gambar 4.60. Desain UI Login 

 

Gambar 4.61 yang menggambarkan halaman dashboard admin ketika 

berhasil melakukan login ke aplikasi, Terdapat tulisan selamat datang dan profile 

dari admin.  

 

 

Gambar 4.61. Desain UI Dashbord Admin 
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Gambar 4.62 yang menggambarkan halaman edit home bagian deskripsi. 

Pada halaman ini terdapat tampilan informasi dari top deskripsi pada bagian home 

serta terdapat tombol edit yang digunakan untuk mengedit isi dari top deskripsi 

 

 

Gambar 4.62. Desain UI Admin Home Top Deskription 

 

Gambar 4.63 yang menggambarkan halaman edit home bagian CRUD 

pada top produk. Pada bagian atas terdapat tombol tambah untuk memasukan top 

produk serta dibawahnya ada sebuah tabel yang berisikan nomor, link produk, 

gambar produk serta kolom aksi. Pada kolom aksi terdapat tombol edit untuk 

merubah informasi pada produk dan tombol hapus untuk menghapus produk.  
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Gambar 4.63. Desain UI Admin Top Product 

 

Gambar 4.64 yang menggambarkan halaman edit about pada bagian about 

description. Pada halaman ini terdapat informasi yang akan muncul pada halaman 

about serta dibawah terdapat tombol edit untuk merubah informasi yang ada pada 

deskripsi about.  
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Gambar 4.64. Desain UI Admin About Description 

 

Gambar 4.65 yang menggambarkan halaman edit about bagian CRUD 

kategori. Pada bagian atas terdapat tombol tambah untuk memasukan kategori 

produk serta dibawahnya ada sebuah tabel yang berisikan nomor, nama ketegori, 

icon produk, deskripsi kategori serta kolom aksi. Pada kolom aksi terdapat tombol 

edit untuk merubah informasi pada kategori produk dan tombol hapus untuk 

menghapus kategori produk. 
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Gambar 4.65. Desain UI Admin Kategori 

 

Gambar 4.66 yang menggambarkan halaman edit about CRUD gambar 

pada halaman about. Pada bagian atas terdapat tombol tambah untuk memasukan 

gambar serta dibawahnya ada sebuah tabel yang berisikan nomor, nama gambar, 

gambar serta kolom aksi. Pada kolom aksi terdapat tombol edit untuk merubah 

gambar dan tombol hapus untuk menghapus gambar. 

 

 

Gambar 4.66. Desain UI Admin About Pict 

 

Gambar 4.67 yang menggambarkan halaman edit testimonials untuk 

CRUD testimonials. Pada bagian atas terdapat tombol tambah untuk memasukan 

testimoni serta dibawahnya ada sebuah tabel yang berisikan nomor, nama 

pelanggan, foto produk, produk yang dibeli, ulasan dari produk serta kolom aksi. 
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Pada kolom aksi terdapat tombol edit untuk merubah informasi testimonial produk 

dan tombol hapus untuk menghapus testimonial produk. 

 

 

Gambar 4.67. Desain UI Admin Testimonials 

 

Gambar 4.68 yang menggambarkan halaman edit produk untuk CRUD 

Produk. Pada bagian atas terdapat tombol tambah untuk memasukan produk serta 

dibawahnya ada sebuah tabel yang berisikan nomor, foto produk, nama produk, 

harga produk, link Shopee, kategori produk serta kolom aksi. Pada kolom aksi 

terdapat tombol edit untuk merubah informasi produk dan tombol hapus untuk 

menghapus produk. 

 

 

Gambar 4.68. Desain UI Admin Product 
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Gambar 4.69 yang menggambarkan halaman edit team untuk CRUD team. 

Pada bagian atas terdapat tombol tambah untuk memasukan data pegawai serta 

dibawahnya ada sebuah tabel yang berisikan nomor, foto pegawai, nama pegawai, 

jobdesk, serta kolom aksi. Pada kolom aksi terdapat tombol edit untuk merubah 

informasi pegawai dan tombol hapus untuk menghapus pegawai. 

 

 

Gambar 4.69. Desain UI Admin Member 

 

Gambar 4.70 yang menggambarkan halaman edit faq untuk CRUD faq. 

Pada bagian atas terdapat tombol tambah untuk memasukan data pertanyaan serta 

dibawahnya ada sebuah tabel yang berisikan nomor, pertanyaan, jawaban serta 

kolom aksi. Pada kolom aksi terdapat tombol edit untuk merubah faq dan tombol 

hapus untuk menghapus faq. 

 

 

Gambar 4.70. Desain UI Admin FAQ 
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Gambar 4.71 yang menggambarkan halaman kontak untuk update kontak. 

Berisikan informasi dari kontak dari perusahaan yang dapat dihubungi bila terdapat 

sesuatu. 

 

 

Gambar 4.71. Desain UI Admin Contact 

 

4.3 Pembangunan Sistem 

Setelah melakukan tahapan desain sistem selanjutnya adalah melakukan 

tahapan pengkodean. Tahapan pengkodean akan dibuat sesuai dengan rancangan 

yang telah di buat pada tahapan analisis sistem. Pada pembangunan website terdapat 

beberapa menu dan fungsi yang akan dibuat untuk memudahkan admin website 

untuk melakukan pengaturan yaitu.  

 

4.3.1 Login website 

Langkah awal yang haris dilakukan oleh admin untuk dapat menggunakan 

aplikasi website company profile adalah dengan masuk kedalam sistem berdasarkan 

username dan password yang telah di bentuk. Untuk langkah langkah yang 

dilakukan adalah :  
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1. Admin membuka website lusukakreatif.com/auth. 

2. Admin memasukan username dan password yang telah disetting. 

3. Admin ngeklik tombol login 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.72 

 

 

Gambar 4.72. Proses Login 

 

4.3.2 Menu Management 

Proses lain yang dapat dilakukan oleh admin adalah proses menu 

management yang dapat digunakan untuk melakukan penambahan pada menu bila 

di perlukan. Untuk langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu Management pada sidebar. 

2. Admin mengklik tombol Tambah Menu untuk memasukkan data menu baru. 

3. Admin memasukan nama menu, icon menu serta url menu 

4. Admin mengklik tombol tambah data 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.73 

 



85 

 

 

 

 

Gambar 4.73. Proses Menu Mangement 

 

4.3.3 Mengubah Deskripsi Top Product 

Admin dapat merubah data top product deskripsi yang ada pada halaman 

home website company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman 

home maka admin harus mengklik menu home terlebih dahulu pada menu admin. 

Untuk langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu Home  

3. Admin mengklik tombol Edit  

4. Admin mengisi data baru yang ingin ditambahkan  

5. Admin klik update 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.74 
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Gambar 4.74. Mengubah Deskripsi Top Product 

 

4.3.4 Mengatur Top Product 

Admin dapat merubah data top product image yang ada pada halaman 

home website company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman 

home maka admin harus mengklik menu home terlebih dahulu pada menu admin. 

Untuk langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu Home  

3. Admin mengklik tombol Tambah Gambar 

4. Admin mengisi data Link produk serta gambar produk 

5. Admin klik tambah data 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.75 
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Gambar 4.75. Mengatur Top Product 

 

4.3.5 Mengubah Deskripsi About 

Admin dapat merubah data deskripsi about yang ada pada halaman about 

website company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman about 

maka admin harus mengklik menu about terlebih dahulu pada menu admin. Untuk 

langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu About  

3. Admin mengklik tombol Edit About 

4. Admin mengisi data yang akan di isi  

5. Admin klik Update 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.76 
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Gambar 4.76. Mengubah Deskripsi About 

 

4.3.6 Mengatur Kategori 

Admin dapat merubah data ketegori yang ada pada halaman about website 

company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman about maka 

admin harus mengklik menu about terlebih dahulu pada menu admin. Untuk 

langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu About  

3. Admin mengklik tombol Tambah Kategori 

4. Admin mengisi data Nama Kategori, Icon Kategori dan Deskripsi Kategori 

5. Admin klik Tambah 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.77 
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Gambar 4.77. Mengatur Kategori 

 

4.3.7 Mengatur Gambar pada Halaman About 

Admin dapat merubah data gambar yang ada pada halaman about. Agar 

dapat merubah data yang ada pada halaman about maka admin harus mengklik 

menu about terlebih dahulu pada menu admin. Untuk langkah langkah yang 

dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu About  

3. Admin mengklik tombol Tambah Gambar 

4. Admin mengisi data Nama Gambar dan Gambar 

5. Admin klik Tambah 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.78 
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Gambar 4.78. Mengatur Gambar pada Halaman About 

 

4.3.8 Mengatur Partner 

Admin dapat merubah data partner yang ada pada halaman about website 

company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman about maka 

admin harus mengklik menu about terlebih dahulu pada menu admin. Untuk 

langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu About  

3. Admin mengklik tombol Tambah Partner 

4. Admin mengisi data Nama Partner dan Logo Partner 

5. Admin klik Tambah 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.79 
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Gambar 4.79. Mengatur Partner 

 

4.3.9 Mengatur Testimonials 

Admin dapat merubah data testimonial yang ada pada halaman 

testimonials website company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada 

halaman testimonials maka admin harus mengklik menu testimonials terlebih 

dahulu pada menu admin. Untuk langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu Testimonials  

3. Admin mengklik tombol Tambah Testimonials 

4. Admin mengisi data Nama, Barang, Review, Gambar 

5. Admin klik Tambah 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.80 
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Gambar 4.80. Mengatur Testimonials 

 

4.3.10 Mengatur Product 

Admin dapat merubah data produk yang ada pada halaman our product 

website company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman our 

product maka admin harus mengklik menu product terlebih dahulu pada menu 

admin. Untuk langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu Our Product  

3. Admin mengklik tombol Tambah Product 

4. Admin mengisi data Nama Product, Harga Product, Link Pembelian, Kategori 

dan Gambar Product 

5. Admin klik Tambah 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.81 
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Gambar 4.81. Mengatur Product 

 

4.3.11 Mengatur Team 

Admin dapat merubah data team yang ada pada halaman team website 

company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman team maka 

admin harus mengklik menu team terlebih dahulu pada menu admin. Untuk langkah 

langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu Team  

3. Admin mengklik tombol Tambah Daftar Pegawai 

4. Admin mengisi data Nama, Jobdesk dan Foto 

5. Admin klik Tambah 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.82 
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Gambar 4.82. Mengatur Team 

 

4.3.12 Mengatur FAQ 

Admin dapat merubah data faq yang ada pada halaman faq website 

company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman faq maka admin 

harus mengklik menu faq terlebih dahulu pada menu admin. Untuk langkah langkah 

yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu FAQ  

3. Admin mengklik tombol Tambah Daftar FAQ 

4. Admin mengisi data Pertanyaan dan Jawaban 

5. Admin klik Tambah 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.83 
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Gambar 4.83. Mengatur FAQ 

 

4.3.13 Mengubah Contact 

Admin dapat merubah data contact yang ada pada halaman contact website 

company profile. Agar dapat merubah data yang ada pada halaman contact maka 

admin harus mengklik menu contact terlebih dahulu pada menu admin. Untuk 

langkah langkah yang dilakukan adalah :  

1. Admin mengklik tombol Menu pada sidebar. 

2. Admin mengklik menu Contact  

3. Admin mengklik tombol Edit Contact 

4. Admin mengisi data yang akan diperbaruhi 

5. Admin klik Update 

Untuk tampilan lebih jelas dari proses login dapat dilihat pada Gambar 4.84 
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Gambar 4.84. Mengubah Contact 

 

4.4 Pengujian Sistem 

Pada tahapan pengujian akan menggunakan metode black box testing yang 

digunakan untuk menguji fitur yang ada pada aplikasi website company profile. 

Tahapan ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa aplikasi yang telah dibuat 

dapat berjalan dengan kebutuhan yang telah dibuat.  

 

4.4.1 Black Box Testing 

Pengujian black box adalah salah satu dari teknik pengujian aplikasi yang 

ada. Pengujian ini akan mengamati hasil dari inputan serta output telah berjalan 

dengan baik tanpa perlu menguasai isi kode dari aplikasi yang dibuat.Pengujian 

black box testing pada aplikasi website company profile PT. Lusuka Kreatif yang 

telah di buat dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 

Tabel 4.3. Testing 

No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

Login 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

1. Memasukan 

username dan 

password 

dengan benar 

Username : 

lusuka@kreatif.com  

Password : 

kreatif123 

Login berhasil dan 

dialihkan ke dalam 

halaman admin 

Pass 

2. Memasukan 

email salah 

dan password 

benar 

Username: 

lusukakreatif@mail.

com 

Password : 

kreatif123 

Login gagal dan 

Kembali ke 

halaman login 

Pass 

3. Memasukan 

email benar 

dan password 

salah 

Username : 

lusuka@kreatif.com  

Password : 

kreatifsuka 

Login gagal dan 

Kembali ke 

halaman login 

Pass 

4. Memasukan 

email salah 

dan password 

salah 

Username: 

lusukakreatif@mail.

com Password : 

kreatifsuka 

 

 

Login gagal dan 

Kembali ke 

halaman login 

Pass 

Update home top deskription 

mailto:lusuka@kreatif.com
mailto:lusuka@kreatif.com
mailto:lusukakreatif@mail.com
mailto:lusukakreatif@mail.com
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

5. Memasukan 

judul dan isi 

deskripsi 

Judul : Produk 

unggulan lusuka 

kreatif 

Isi : produk unggulan 

kami adalah produk 

dengan penjualan 

terlaris 

Update berhasil 

dan deskripsi 

berubah dan 

setelah tombol 

update Kembali ke 

halaman admin 

home 

Pass 

6.  Tidak 

memasukan 

judul dan 

memasukan 

isi deskripsi 

Judul : - 

Isi : produk unggulan 

kami adalah produk 

dengan penjualan 

terlaris. 

Update tidak 

berhasil dan akan 

tetap pada halaman 

edit data 

Pass 

7 Memasukan 

judul dan 

tidak 

memasukan 

isi deskripsi 

Judul : Produk 

unggulan lusuka 

kreatif 

Isi : - 

Update tidak 

berhasil dan akan 

tetap pada halaman 

edit data 

Pass 

8 Tidak 

memasukan 

judul dan 

tidak 

Judul : - 

Isi : - 

Update tidak 

berhasil dan akan 

tetap pada halaman 

edit data 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

memasukan 

isi deskripsi 

CRUD tambah gambar Top Product 

9 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Link : 

https://shopee.co.id/

Custom-Acrylic-

foto-kado-wisuda-

kado-ulang-tahun-

kado-pernikahan-

kado-tunangan-

Lusuka-Craft-

i.107162126.112578

97853 

Gambar : [Gambar] 

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

10 Tidak 

memasukan 

semua data 

yang ada di 

form 

Link : -  

Gambar : [Gambar] 

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

11 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

data yang ingin di 

edit 

Pass 

12 Merubah data Link : 

https://shopee.co.id/

Custom-Acrylic-

foto-kado-wisuda-

kado-ulang-tahun-

kado-pernikahan-

Lusuka-Craft-

i.107162126.177001

45027 

Gambar : [Gambar] 

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman home 

admin 

Pass 

13 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Link : - 

Gambar : [Gambar] 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 

14 Tidak 

melakukan 

Link : 

https://shopee.co.id/

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

perubahan 

pada data 

Custom-Acrylic-

foto-kado-wisuda-

kado-ulang-tahun-

kado-pernikahan-

Lusuka-Craft-

i.107162126.177001

45027 

Gambar : [Gambar] 

kembali ke 

halaman home 

admin 

15 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 

16 Memilih iya 

pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

membuat ulang 

daftar  

Pass 

17 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

 

 

 

Update Deskripsi Halaman About 

18 Memasukan 

judul dan isi 

deskripsi 

Judul : Lusuka 

Kreatif Indonesia 

Who : PT. Lusuka 

Kreatif Indonesia 

berdiri pada tahun 

2020 yang beralamat 

di Jl. Kebonsari Baru 

Selatan Gg. II No.38, 

Kec. Jambangan, 

Kota Surabaya.  

What : PT. Lusuka 

Kreatif Indonesia 

bergerak di bidang 

industri kreatif, 

produk yang 

dihasilkan 

merupakan berbagai 

macam keperluan 

Update berhasil 

dan deskripsi 

berubah dan 

setelah tombol 

update Kembali ke 

halaman admin 

About 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

kado dan hiasan 

rumah. 

19 Tidak 

memasukan 

judul dan 

memasukan 

isi deskripsi 

Judul : - 

What : PT. Lusuka 

Kreatif Indonesia 

bergerak di bidang 

industri kreatif, 

produk yang 

dihasilkan 

merupakan berbagai 

macam keperluan 

kado dan hiasan 

rumah. 

Update tidak 

berhasil dan akan 

tetap pada halaman 

edit data 

Pass 

20 Memasukan 

judul dan 

tidak 

memasukan 

isi deskripsi 

Judul : Lusuka 

Kreatif Indonesia 

Who : -  

What : -  

Update tidak 

berhasil dan akan 

tetap pada halaman 

edit data 

Pass 

21 Tidak 

memasukan 

judul dan 

Judul : - 

Who : -  

What : - 

Update tidak 

berhasil dan akan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

tidak 

memasukan 

isi deskripsi 

tetap pada halaman 

edit data 

CRUD Kategori 

22 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Nama Kategori : 

Acrylic 

Icon Kategori : fa-

solid fa-sign-hanging 

Deskripsi Kategori : 

Custom Acrylic foto 

kado wisuda kado 

ulang tahun kado 

pernikahan kado 

tunangan.  

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

23 Tidak 

memasukan 

semua data 

yang ada di 

form 

Nama Kategori : 

Acrylic 

Icon Kategori : fa-

solid fa-sign-hanging 

Deskripsi Kategori : - 

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

Pass 



105 

 

 

 

No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

24 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

data yang ingin di 

edit 

Pass 

25 Merubah data Nama Kategori : 

Acrylic 

Icon Kategori : fa-

solid fa-sign-hanging 

Deskripsi Kategori : 

Hiasan Stand Meja  

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman admin 

about 

Pass 

26 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Nama Kategori : 

Acrylic 

Icon Kategori : -  

Deskripsi Kategori : 

Custom Acrylic foto 

kado wisuda kado 

ulang tahun kado 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

pernikahan kado 

tunangan. 

27 Tidak 

melakukan 

perubahan 

pada data 

Nama Kategori : 

Acrylic 

Icon Kategori : fa-

solid fa-sign-hanging 

Deskripsi Kategori : 

Custom Acrylic foto 

kado wisuda kado 

ulang tahun kado 

pernikahan kado 

tunangan. 

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

kembali ke 

halaman about 

admin 

Pass 

28 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 

29 Memilih iya 

pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

membuat ulang 

daftar  

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

30 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 

CRUD Gambar About 

31 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Nama : Gambar 1 

Gambar : [Gambar]  

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

32 Tidak 

memasukan 

semua data 

yang ada di 

form 

Nama : Gambar 1 

Gambar : -  

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

Pass 

33 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

data yang ingin di 

edit 

34 Merubah data Nama : Gambar 2 

Gambar : [Gambar] 

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman admin 

about 

Pass 

35 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Nama : Gambar 3 

Gambar : - 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 

36 Tidak 

melakukan 

perubahan 

pada data 

Nama : Gambar 1 

Gambar : [Gambar] 

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

kembali ke 

halaman about 

admin 

Pass 

37 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 

38 Memilih iya 

pada 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

notifikasi 

hapus 

membuat ulang 

daftar  

39 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 

CRUD Partner 

40 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Partner : Partner 1 

Logo : [Gambar]  

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

41 Tidak 

memasukan 

semua data 

yang ada di 

form 

Partner : Partner 1 

Logo : - 

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

Pass 

42 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

data yang ingin di 

edit 

43 Merubah data Partner : Partner 2 

Logo : [Gambar] 

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman admin 

about 

Pass 

44 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Partner : - 

Logo : [Gambar] 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 

45 Tidak 

melakukan 

perubahan 

pada data 

Partner : Partner 1 

Logo : [Gambar] 

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

kembali ke 

halaman about 

admin 

Pass 

46 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

47 Memilih iya 

pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

membuat ulang 

daftar  

Pass 

48 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 

CRUD Testimonial 

49 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Nama : K***n 

Barang : Custom 

Acrylic 

Foto : [Gambar] 

Review :  Bagus 

banget, sesuai sama 

yg aku pesan, 

packagingnya juga 

rapi dan tebal.  

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

50 Tidak 

memasukan 

semua data 

Nama : K***n 

Barang : Custom 

Acrylic 

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

yang ada di 

form 

Foto : [Gambar] 

Review :  - 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

51 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

data yang ingin di 

edit 

Pass 

52 Merubah data Nama : K***n 

Barang : Pigora 

Foto : [Gambar] 

Review :  Bagus 

banget, sesuai sama 

yg aku pesan, 

packagingnya juga 

rapi dan tebal. 

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman admin 

testimonials 

Pass 

53 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Nama : K***n 

Barang : - 

Foto : [Gambar] 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

Review :  Bagus 

banget, sesuai sama 

yg aku pesan, 

packagingnya juga 

rapi dan tebal. 

54 Tidak 

melakukan 

perubahan 

pada data 

Nama : K***n 

Barang : Custom 

Acrylic 

Foto : [Gambar] 

Review :  Bagus 

banget, sesuai sama 

yg aku pesan, 

packagingnya juga 

rapi dan tebal. 

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

kembali ke 

halaman 

testimonials admin 

Pass 

55 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 

56 Memilih iya 

pada 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

notifikasi 

hapus 

membuat ulang 

daftar  

57 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 

CRUD Product 

58 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Nama Produk: 

Custom Acrylic 

Harga Produk: 

Rp15.750 

Link Produk: 

https://shopee.co.id/

Custom-Acrylic 

Kategori: Acrylic 

Gambar :  [Gambar] 

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

59 Tidak 

memasukan 

semua data 

yang ada di 

form 

Nama Produk: 

Custom Acrylic 

Harga Produk: 

Rp15.750 

Link Produk: - 

Kategori: Acrylic 

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

Gambar :  [Gambar] 

60 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

data yang ingin di 

edit 

Pass 

61 Merubah data Nama Produk: 

Custom Pigora 

Harga Produk: 

Rp15.750 

Link Produk: 

https://shopee.co.id/

Custom-Pigora 

Kategori: Pigora 

Gambar :  [Gambar] 

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman admin 

Product 

Pass 

62 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Nama Produk: - 

Harga Produk: 

Rp15.750 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

Link Produk: 

https://shopee.co.id/

Custom-Pigora 

Kategori: Pigora 

Gambar :  [Gambar] 

63 Tidak 

melakukan 

perubahan 

pada data 

Nama Produk: 

Custom Pigora 

Harga Produk: 

Rp15.750 

Link Produk: 

https://shopee.co.id/

Custom-Pigora 

Kategori: Pigora 

Gambar :  [Gambar] 

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

kembali ke 

halaman product 

admin 

Pass 

64 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 

65 Memilih iya 

pada 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

notifikasi 

hapus 

membuat ulang 

daftar  

66 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 

CRUD Team 

67 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Nama : Indra 

Jobdesk :Owner 

Foto : [Gambar] 

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

68 Tidak 

memasukan 

semua data 

yang ada di 

form 

Nama : Indra 

Jobdesk :Owner 

Foto : - 

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

Pass 

69 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

data yang ingin di 

edit 

70 Merubah data Nama : Indra 

Jobdesk : CEO 

Foto : [Gambar] 

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman admin 

Team 

Pass 

71 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Nama : Indra 

Jobdesk : -  

Foto : [Gambar] 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 

72 Tidak 

melakukan 

perubahan 

pada data 

Nama : Indra 

Jobdesk :Owner 

Foto : [Gambar] 

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

kembali ke 

halaman Team 

admin 

Pass 

73 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

74 Memilih iya 

pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

membuat ulang 

daftar  

Pass 

75 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 

CRUD FAQ 

76 Memasukan 

data sesuai 

dengan form 

yang muncul 

Pertanyaan : 

Bagaimana cara 

membelinya  

Jawaban : Kunjungi 

online store kami di 

Shopee 

Data berhasil 

ditambahkan dan 

akan menampilkan 

data yang baru di 

masukkan  

Pass 

77 Tidak 

memasukan 

semua data 

yang ada di 

form 

Pertanyaan : 

Bagaimana cara 

membelinya  

Jawaban : - 

Data gagal 

ditambahkan dan 

muncul 

pemberitahuan 

data yang tidak di 

isi 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

78 Menampilkan 

halaman 

merubah data 

Menekan tombol edit Berpindah ke 

halaman edit 

dengan 

menampilkan data 

yang sesuai dengan 

data yang ingin di 

edit 

Pass 

79 Merubah data Pertanyaan : 

Bagaimana cara 

membelinya  

Jawaban : Hubungi 

Kami di Whatsapp 

Data berhasil di 

update dan kembali 

ke halaman admin 

FAQ 

Pass 

80 Terdapat data 

yang tidak di 

isi 

Pertanyaan : 

Bagaimana cara 

membelinya  

Jawaban : - 

Data gagal 

terupdate dan tetap 

pada halaman edit  

Pass 

81 Tidak 

melakukan 

perubahan 

pada data 

Pertanyaan : 

Bagaimana cara 

membelinya  

Jawaban : Kunjungi 

online store kami di 

Shopee 

Tidak terjadi 

perubahan data kan 

kembali ke 

halaman FAQ 

admin 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

82 Menghapus 

Data 

Menekan tombol 

Hapus 

Menampilkan 

notifikasi 

konfirmasi untuk 

melakukan 

penghapusan data 

Pass 

83 Memilih iya 

pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol Iya 

pada notifikasi 

Data berhasil 

dihapus dan 

membuat ulang 

daftar  

Pass 

84 Memilih 

tidak pada 

notifikasi 

hapus 

Menekan tombol 

Tidak pada notifikasi 

Data gagal dihapus 

dan tidak ada 

perubahan pada 

data 

Pass 

Update Informasi Contact 

85 Memasukan 

informasi 

kontak 

Nomor : 

082244419174 

Email : 

lusukakreatif@gmail

.com 

Alamat : Jl. 

Kebonsari Baru 

Update berhasil 

dan deskripsi 

berubah dan 

setelah tombol 

update Kembali ke 

halaman admin 

Contact 

Pass 
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

Selatan Gg. II No.38, 

Kebonsari, Kec. 

Jambangan, Kota 

SBY, Jawa Timur 

60233 

Link Maps: 

https://www.google.

com/maps/embed?pb

=!1m18!1m12!1m3!

1d3957.2083987927

37!2d112.71293371

448584!3d-

7.330476274129465

!2m3!1f0!2f0!3f0!3

m2!1i1024!2i768!4f

13.1!3m3!1m2!1s0x

2dd7fb6d4aaacff7:0

x51140de92a74d3d6

!2sLUSUKA 

CRAFT!5e0!3m2!1s

id!2sid!4v16503658
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

54679!5m2!1sid!2si

d 

86 Terdapat data 

yang belum 

terisi 

Nomor : 

082244419174 

Email : 

lusukakreatif@gmail

.com 

Alamat : Jl. 

Kebonsari Baru 

Selatan Gg. II No.38, 

Kebonsari, Kec. 

Jambangan, Kota 

SBY, Jawa Timur 

60233 

Link Maps: - 

Update tidak 

berhasil dan akan 

tetap pada halaman 

edit data 

Pass 

87 Tidak 

merubah 

informasi 

kontak 

Nomor : 

082244419174 

Email : 

lusukakreatif@gmail

.com 

Tidak terjadi 

perubahan apa – 

apa dan kembali 

kehalaman admin 

Contact 

Pass 



124 

 

 

 

No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

Alamat : Jl. 

Kebonsari Baru 

Selatan Gg. II No.38, 

Kebonsari, Kec. 

Jambangan, Kota 

SBY, Jawa Timur 

60233 

Link Maps: 

https://www.google.

com/maps/embed?pb

=!1m18!1m12!1m3!

1d3957.2083987927

37!2d112.71293371

448584!3d-

7.330476274129465

!2m3!1f0!2f0!3f0!3

m2!1i1024!2i768!4f

13.1!3m3!1m2!1s0x

2dd7fb6d4aaacff7:0

x51140de92a74d3d6

!2sLUSUKA 

CRAFT!5e0!3m2!1s
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No. 

Case 

Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Keterangan 

id!2sid!4v16503658

54679!5m2!1sid!2si

d 

 

 

4.5 Implementasi Sistem 

Setelah melakukan pengujian pada sistem yang ada pada website company 

profile PT. Lusuka Kreatif Indonesia artinya program tersebut telah siap digunakan. 

Proses implementasi dari website PT Lusuka Kreatif adalah dengan cara 

menghostingkan website. Adapun proses upload website adalah :  

 

4.5.1 Pembelian Domain 

Pembelian domain untuk website company profile dari PT. Lusuka Kreatif 

Indonesia akan menggunakan nama lusukakreatif.com. Sehingga tahapan awal 

adalah melakukan pengecekan nama domain pada cloud web hosting. Untuk 

hosting perusahaan menggunakan domainnesia.com dan setelah domain yang akan 

dibuat tersedia dapat segera melakukan pembayaran hosting. 
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                                    Gambar 4.85. Pembelian Hosting Perusahan 

 

4.5.2 Upload Program ke CPanel  

Setelah proses pembelian hosting berhasil maka langkah selanjutnya 

adalah dengan melakukan upload program yang telah di buat kedalam control panel 

dari hosting yang di beli. Upload program pada folder yang telah disediakan oleh 

domain 

 

 

Gambar 4.86. Upload Program ke CPanel Hosting 

 

4.5.3 Penyesuaian Database 

Setelah program di upload langkah berikutnya adalah melakukan 

penyesuaian dengan konfigurasi database. Konfigurasi ini mengubah koneksi 
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database yang awalnya masih localhost disesuaikan dengan alamat link yang 

sediakan oleh cpanel hosting. Selain itu pada proses ini juga melakukan upload data 

dari database pada xampp ke database milik cpanel.  

 

 

Gambar 4.87. Upload Database 

 

4.5.4 Mencoba Mengakses Website 

Setelah seluruh penyesuaian telah dilakukan maka website company profile 

dari PT. Lusuka Kreatif Indonesia telah dapat di akses secara online pada laman 

lusukakreatif.com. Pada tahapan ini artinya aplikasi yang telah dibuat telah selesai 

dan siap untuk digunakan dengan semestinya.  

 

4.6 Pemeliharaan Sistem  

Setelah website company profile telah online dan siap untuk digunakan 

sebelumnya akan dilakukan pengecekan sekali lagi seperti tahapan testing untuk 

mengecek apakah seluruh fitur masih berjalan dengan sempurna. Setelah seluruh 

fitur telah berjalan dengan sesuai maka selanjutnya adalah melakukan uploading 

data yang sesungguhnya ke dalam website. Pada tahapan ini juga melakukan test 

performance dari website yang dibuat. Dari hasil test yang didapat pada server asia 
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website telah menghasilkan waktu load website adalah 2 – 3 detik dan untuk server 

diluar asia membutuhkan waktu 4 – 5 detik. Untuk penggunaan di Indonesia sendiri 

angka tersebut sudah termasuk cukup stabil. 
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BAB 5  

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan kegitan Kerja Praktik yang telah dilaksanakan oleh penulis 

selama 3 bulan pada PT. Lusuka Kreatif Indonesia dengan hasil pengujian Black 

Box Testing, dapat diketahui beberapa kesimpulan yaitu :  

1. Dari Serangkaian proses yang telah dilakukan pada proyek kerja praktik ini 

menghasilkan sebuah Company Profile pada PT. Lusuka Kreatif Indonesia. 

Aplikasi Company Profile yang dibuat berdasarkan kesepakatan dengan 

perusahaan dan hasil aplikasi juga telah diterima oleh perusahaan.  

2. Fitur dan fungsi dari aplikasi Company Profile telah berfungsi dengan 

semestinya dibuktikan dari hasil uji coba aplikasi dengan menggunakan Black 

Box Testing yang terdiri dari 87 Test Case yang dihasilkan seluruhnya Pass atau 

lolos pengujian. Hal ini membuktikan bahwa fungsional aplikasi telah berjalan 

dengan lancar dan mampu untuk digunakan 100% tanpa adanya kendala. 

 

5.2 Saran  

Aplikasi Company Profile yang telah dibangun tentunya tidak sepenuhnya 

sempurna sehingga aplikasi pun juga memiliki kekurangan. Sehingga terdapat 

beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangkan aplikasi di waktu yang 

akan datang, saran yang dimaksud adalah :   

1. Website company profile hanya terbatas dengan tampilan versi desktop saja 

sehingga untuk tampilan mobile belum terlalu sempurna. Pengembangan ini 
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berfungsi untuk dapat menghasilkan tampilan yang bisa disesuaikan untuk 

ukuran semua devices.  

2. Evaluasi dari fitur testimonial yang ada. Pada fitur testimonial data yang 

ditampilkan berasal dari testimonial yang ada di Shopee dan di insert manual 

oleh admin. Bila perusahaan akan membuka layanan pemesanan lain tidak 

menggunakan online shop maka fitur testimonial perlu dikembangkan agar 

customer dapat menginputkan sendiri testimoni mereka pada website company 

profile.  
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