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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

          Kemajuan teknologi informasi ini memengaruhi perilaku  orang yang mampu 

memenuhi kebutuhan informasi dengna lebih cepat dan efisien, dna menuntut 

media online agar penyedia informasi mendapatkan informasi dengan cepat dan 

efektif, salah satunya melalui website (Ameliola & Setiawan, 2017). 

         Website adalah sebuah kumpulan halaman web dengan file pendukung, 

seperti file gambar, video dan file digital yang letak di server web, biasanya dapat 

diakses melalui internet. Jadi, situs web merupakan kumpulan file yang berisi 

perintah dan fungsi tertentu seperti tampilan dan pemrosesan penyimpanan data 

(Hartono, 2014). 

          Bagi perusahaan saat ini website berperan penting untuk memberikan 

informasi profil perusahaan secara detail dan mengkomunikasikan produk 

perusahaan secara detail. Dalam proses pemasaran, jika perusahaan memiliki 

website maka hanya perlu meninggalkan alamat situs di media social untuk 

memudahkan orang atau perusahaan mendapatkan informasi secara detail 

(Nugraheny, 2018). 

          Dalam menyampaikan informasi perusahaan, maka diperlukan adanya 

company profil (Budiman, 2016). Setiap perusahaan harus memiliki sebuah 

company profil. Company profil sangat berguna bagi perusahaan dan mitra 

perusahaan. Dengan company profil ini, rekanan dari perusahaan tersebut akan 

mengetahui kapabilitas, track record, prestasi dan aset apa yang dimiliki oleh 

perusahan.(Yemelia, 2018).
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         Company profil adalah hal yang mutlak dalam perusahaan. Persaingan dalam 

dunia bisnis menjadi kompetitif, perusahaan perlu menciptakan hal yang inovatif 

((Rofiaty, Noviyanti, & Mulyanto, 2015). 

         CV. Nitason Sejati Batam merupakan suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang alat bantu pekerjaan seperti bor, grenda, genset, travolas, pompa air dan 

pompa angin. Saat ini CV. Nitason Sejati Batam memiliki kendala/masalah yaitu 

masih kurang penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga tidak mengetahui 

adanya penjualan alat bantu pekerjaan.  

         Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan merancang sebuah website 

company profil. Dengan ini penulis memilih judul laporan Kerja Praktek dengan 

judul “Perancangan Dan Implementasi Website Company Profile di CV. 

Nitason Sejati Batam”. 

1.2 Ruang Lingkup  

 Berdasarkan latar belakang di atas terdapat ruang lingkup yang dibahas 

dalam laporan kerja praktek sebagai berikut: 

1. Website company profil yang akan disampaikan adalah informasi 

mengenai CV. Nitason Sejati Batam, seperti produk, visi dan misi pada 

perusahaan tersebut. 

2. Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah Bootstrap, 

CodeIgniter, dan XAMPP terutama Apache dan MySQL. 

3. Company profil didistribusikan dalam bentuk website memakai 

hosting Niagahoster. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan kerja praktek yang berjudul “Perancangan Dan Implementasi 

Website Company Profile di CV. Nitason Sejati Batam” sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh CV. Nitason Sejati Batam 

dalam bentuk perancangan dan implementasi website company profil. 

2. Syarat kelulusan Sarjana 1. 

3. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh oleh penulis saat kuliah di 

UIB. 

1.4     Luaran Proyek 

          Hasil akhir KP ini berupa company profil CV. Nitason Sejati Batam dalam 

bentuk website. 

1.5        Manfaat Proyek 

             Manfaat kerja praktek ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Memperkenalkan dengan teknologi untuk membantu mencari peminat 

yang ingin membeli. 

2.  Bagi Penulis 

Sebagai Sarana Penerapan ilmu yang telah diterima sewaktu belajar 

diperkuliahan serta dapat menambah pengetahuan teknologi sehingga 

dapat dimanfaatkan dengan bijak, serta dapat memberikan gambaran 

tentang dunia kerja untuk mahasiswa/i. 

3. Bagi Calon Pengunjung 

Mengenal produk yang ingin disampaikan oleh CV. Nitason Sejati 

Batam
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1.6              Sistematika Pembahasan 

  Laporan kerja praktek dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I memiliki latar belakang masalah yang dihadapi, batasan dan 

ruang lingkup masalah, tujuan proyek, hasil proyek, manfaat proyek, 

dan penulisan sistematis setiap bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II terdapat penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

lainnya yang berfungsi menjadi landasan dan pendukung dalam 

penyusunan laporan kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab III terdapat data tentang perusahaan yang merupakan lokasi untuk 

tempat kerja praktek seperti identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, kegiatan operasi perusahaan, sistem saat ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab IV terdapat desain penelitian, teknik pengumpulan data yang 

digunakan, langkah-langkah implementasi, deskripsi jabwal kerja 

praktek. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab V menjelaskan analisa data yang telah diperoleh dari pengumpulan 

data dan perancangan sistem yang diimplementasikan. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab VI menjelaskan hasil implementasi sistem yang digunakan, hasil 

pengujian sistem, kondisi setelah implementasi, penampilan desain 

sistem yang digunakan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VII merupakan bab terakhir laporan kerja pratek, yang berisi 

kesimpulan hasil pekerjaan dan saran untuk memperbaiki lebih lanjut. 
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