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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

            Adapun website profil dirancang untuk mempertimbangkan dengan jurnal 

penelitian, yaitu: 

1. Penelitian oleh Maezar (2014) dengan judul “Sistem Informasi Jasa Service 

Berbasis Web Pada Bengkel AHASS Citra Motor” menghasilkan hasil yang 

memuaskan. Website tersebut menggunakan PHP dan MySQL. Peneliti 

menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Website yang dirancang 

tersebut untuk membantu memperlancar dalam bisnis yang dilakukan pada bengkel 

AHASS Citra Motor. Harapannya yaitu agar masyarakat merasa puas atas 

pelayanan di bengkel AHASS Citra Motor sehingga konsumen akan tetap 

menggunakan jasa bengkel AHASS Citra Motor karena bisa melakukan pemesanan 

jasa bengkel secara online serta bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan 

untuk perawatan motornya. yang sesuai dan efektif sehingga target sasaran lebih 

mengenal PT. GUSANA. 

2. Penelitian oleh Leonardo & Kristiani (2015) dengan judul “Analisis Dan 

Perancangan Website Company Profile THERAPIE Dengan Metode User 

Experience” menghasilkan hasil yang memuaskan. Website tersebut menggunakan 

PHP dan MySQL. Website yang dirancang tersebut untuk merancang website 

company profile yang dapat membantu publikasi informasi THERAPIE dengan 

berbagai content. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono & Sutopo (2016) dengan judul 

“Penerapan Teknologi Web Sekolah Bagi SMP Dan SMA Muhammadiyah 
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Kartasura” menghasilkan hasil yang memuaskan. Website tersebut menggunakan 

PHP dan MySQL. Website yang dirancang tersebut untuk menyediakan sebuah 

template website sekolah mitra yang telah di publikasi yang dapat digunakan 

sebagai media promosi. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Wahyudi, & Haryani (2016) dengan 

judul “Perancangan Bangun Website Company Profile Pada PT. BPR Syariah 

Gebu Prima” menghasilkan hasil yang memuaskan. Website tersebut 

menggunakan Adobe Dreamweaver. Website yang dirancang tersebut untuk 

merancang dan membangun website di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Gebu 

Prima untuk meningkatkan layanan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwisendy, Hidayat, & Wahab (2016) dengan 

judul  “Perancangan Media Promosi Berbasis Web PT. GUNUNG SAGARA 

BUANA Di Bekasi” menghasilkan hasil yang memuaskan. Website tersebut 

menggunakan PHP dan MySQL. Website yang dirancang tersebut untuk 

mengetahui dan merancang media promosi yang sesuai dan efektif sehingga target 

sasaran lebih mengenal PT. GUSANA. 
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Tabel 1 Tinjauan Pustaka 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 
1 Maezar 2014 Sistem 

Informasi Jasa 
Service berbasis 
Web Pada 
Bengkel 
AHASS Citra 
Motor 

Peneliti menggunakan metode 
wawancara dan studi pustaka. 
Website yang dirancang 
tersebut menggunakan PHP 
dan MySQL untuk membantu 
meningkatkan dalam bisnis 
yang dilakukan pada bengkel 
AHASS Citra Motor. 

2 Leonardo, 
Kristiani 

2015 Analisis Dan 
Perancangan 
Website 
Company 
Profile 
THERAPIE 
Dengan Metode 
User 
Experience 

Website yang dirancang 
tersebut menggunakan PHP 
dan MySQL untuk merancang 
website company profile yang 
dapat membantu publikasi 
informasi THERAPIE dengan 
berbagai content 

3 Supriyono, 
Sutopo 
 

2016 Penerapan 
Teknologi Web 
Sekolah Bagi 
SMP DAN 
SMA 
Muhammadiyah 
Kartasura 

Website yang dirancang 
tersebut menggunakan PHP 
dan MySQL untuk 
menyediakan sebuah template 
website sekolah mitra yang 
telah di publikasi yang dapat 
digunakan sebagai media 
promosi 

4 Pratama,  
Wahyudi,  
Haryani 

2016 Perancangan 
Bangun 
Website 
Company 
Profile Pada PT. 
BPR Syariah 
Gebu Prima 

Website yang dirancang 
tersebut menggunakan PHP 
dan MySQLuntuk merancang 
dan membangun website pada 
PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah Gebu Prima untuk 
meningkatkan pelayanan 

5 Dwisendy, 
Hidayat, 
Wahab 

2016 Perancangan 
Media Promosi 
PT. GUNUNG 
SAGARA 
BUANA Di 
Bekasi 

Website yang dirancang 
tersebut menggunakan PHP 
dan MySQL untuk mengetahui 
dan merancang media promosi 
yang sesuai dan efektif 
sehingga target sasaran lebih 
mengenal PT. GUSANA 
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            Berdasarkan penelitian diatas semua penelitian membuat situs web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Penulis akan merancang 

situs web sebagai media untuk memberikan informasi yang diperlukan secara 

efektif dan efisien (Pratama, Wahyudi, & Haryani, 2016). Metode pengumpulan 

data yang dilakukan penulis berupa wawancara dengan studi pustaka seperti yang 

dilakukan oleh (Maezar, 2014). Penulis akan mempublikasikan informasi dengan 

content ke website company profile seperti yang dilakukan oleh (Leonardo & 

Kristiani, 2015). Maka dari itu penulis akan menyediakan sebuah template website 

yang dapat digunakan sebagai media promosi seperti yang dilakukan oleh 

(Supriyono & Sutopo, 2016). Dalam pembuatan website company profile untuk 

mengetahui dan merancang media promosi yang sesuai dan efektif sehingga target 

sasaran lebih mengenal seperti pada penelitian (Dwisendy, Hidayat, & Wahab, 

2016). 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1    Sistem Informasi 

            Menurut Nugraha (2018) Sistem informasi merupakan sistem sumber daya 

manusia yang beroperasi sebagai kombinasi teknologi, media yang digunakan, 

prosedur terorganisir dan sistem terorganisir. Kombinasi teknologi dan manusia ini 

efektif dalam mendapatkan informasi yang digunakan untuk mendukung eksekutif 

untuk membuat kebijakan atau keputusan. 

2.2.2    Multimedia 

            Menurut Setiawati, Surya, & Hasyim (2017) Multimedia digunakan untuk 

meneruskan pesan atau informasi sama seperti teks, gambar, suara, dan video. Jadi, 
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bahasa multimedia adalah kombinasi dari media, seperti teks, gambar, suara, atau 

video.  

2.2.3    Website 

            Menurut Hartono (2014) Website adalah kumpulan halaman web dengan 

file pendukung, seperti file gambar, video, dan file digital lainnya, disimpan di 

server web, biasanya dapat diakses melalui internet. Dengan kata lain, situs web 

adalah kumpulan folder dan file yang berisi fungsi tertentu, seperti fungsi tampilan 

dan fungsi yang memproses banyak perintah dan penyimpanan data. 

   2.2.4    Uniform Resource Locator 

            Menurut Hidayat & Gumilang (2017) Uniform Resource Locator atau 

disingkat dengan nama URL adalah sekumpulan karakter sesuai dengan format 

standar tertentu yang digunakan untuk mewakili alamat sumber, seperti dokumen 

dan gambar. Menurut Hidayat & Gumilang (2017) ada dua tipe URL yang dapat 

digunakan yaitu: 

  1. Absolute URL (URL Absolut) adalah alat lengkap yang menyertakan file 

dari domain, direktori, dan direktori, dan direktori jaringan yang benar dalam 

domain tersebut. 

  2. Relative URL (URL Relatif) menentukan suatu alamant berdasarkan URL 

yang aktif pada waktu tertentu. 

2.2.5    Company Profile 

            Menurut Kausar (2015) Company profil merupakan alat propaganda untuk 

mempromosikan perusahaan atau wilayah tertentu secara efektif. Perusahaan yang 

biasa digunakan sebagai ide untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kolega, 
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mitra bisnis, atau pihak lain yang berkepentingan di luar lingkungan perusahaan 

dalam ruang lingkup internal perusahaan. 

           Menurut Agita (2016) fungsi utama dari Company profil adalah pengiriman 

informasi spesifik tentang perusahaan kepada orang-orang yang membutuhkan baik 

di dalam maupun di luar perusahaan. Perusahaan setidaknya memiliki gambar yang 

dapat mewakili jenis perusahaan, kelas, dan produk yang dihasilkannya. Profil 

perusahaan ini membuat lebih banyak pemasaran daripada pelanggan yang mencari 

perusahaan. 

2.2.6   Metode SDLC (System Development Life Cycle) 

           Menurut M.Muslihudin  (2017) SDLC atau System Development Life Cycle 

adalah siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah proses mengubah sistem 

dan menjelaskan model dan metode yang digunakan untuk mengembangkannya. 

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC adalah dasar untuk banyak jenis 

metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini merupakan kerangka 

kerja untuk pembuatan sistem informasi, perencanaan dan pengedalian proses 

pengembangan perangkat lunak. 

           

2.2.7   Bahasa Pemrograman 

           Menurut Sophian (2014) Bahasa Pemrograman merupakan perintah yang 

dipahami oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Bahasa ini 

memungkinkan pemrograman untuk secara akurat menentukan data apa yang akan 

diproses di komputer, cara menyimpan data, dan jenis langkah apa yang harus 

dilakukan secara tepat dalam berbagai situasi. Pemrograman web juga memiliki 

bahasa yang digunakan seperti: 
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1.         HypertextMarkup Language (HTML) 

            Menurut Hastanti (2015) Hytertext Markup Language atau HTML adalah 

bahasa untuk bertukar dokumen web. Struktur dokumen HTML terdiri dari tag 

pembuka dan tag penutup. Tag merupakan kode yang digunakan untuk menandai 

teks ASCII sebagai file HTML. Setiap teks tertutup dalam tanda kurung. HTML 

versi 1.0 dibangun oleh W3C dan terus mengalami perkembangan.  

2.         Hypertext Preprocessor (PHP) 

            Menurut Abdurahman (2016) Hypertext Processor adalah bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP adalah skrip pada 

server yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server. PHP dapat berjalan 

server seperti Apache, Microsoft, IIS, PWS, AOLserver, phttpd, fhttpd, dan Xitami.  

3.         CascadingStyledSheet (CSS) 

            Menurut Nugroho, Riza, & Hariyani (2016) Cascading Style Sheet 

merupakan bahasa pemrograman desain web yang mengontrol format tampilan 

halaman web yang ditulis menggunakan bahasa penanda. CSS dapat diterapkan ke 

semua dokumen XML. 

          Menurut Nugroho, Riza, & Hariyani (2016) CSS dirancang untuk 

memisahkan tampilan dokumen dari konten yang menaikkan kinerja akses konten 

web, meningkatkan fleksibilitas dan kontrol pemformatan. 

4.         Javascript 

            Menurut Wahyudi, Dewi, & Wibowo (2017) JavaScript merupakanbahasa 

komputer atau kode pemrograman yang digunakan pada website agar menjadi lebih 

interaktif. Javascript adalah jenis bahasa pemrograman client side.  
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2.3     Toolsyang digunakan 

2.3.1 CodeIgniter 

          Menurut Destiningrum (2017) CodeIgniter merupakan framework PHP yang 

dibuat berdasarkan model view controller. CodeIgniter memiliki library yang 

lengkap untuk mengerjakan operasi yang umum dibutuhkan oleh aplikasi berbasis 

web misalnya mengakses database, memvalidasi form sehingga sistem yang 

dikembangkan mudah. 

2.3.2 Bootstrap 

         Menurut Homaidi  (2015) Bootstrap merupakan framework yang digunakan 

untuk mempermudah pengguna dalam membuat interface website menggunakan 

HTML,CSS, dan JavaScript yang dapat digunakan untuk menghasilkan beberapa 

komponen seperti, layoutihalamaniwebsite, tabel, tombol, form dan navigasi. 

2.3.3 MySQL  

         Menurut Wahyudi, Dewi, & Wibowo (2017) MySQL adalah perangkat lunak 

sistem manajemenibasisidata yang banyak digunakan di lingkungan Linux, 

terutama di bidang pemrograman web, menggunakan skrip PHP dan Peri. 

Perangkat lunak basis data ini sekarang dapat digunakan dengan platform sistem 

operasi Windows.  

2.3.4 Apache 

         Menurut Purnama (2014) Apache merupakan server yang berjalan di sistem 

operasi, seperti Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, dan Novell Netware. 

Apache menyediakan fitur seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigurasi dan 

otentikasi berbasis data. Apache didukung oleh banyak antarmuka pengguna grafis 

yang dapat dengan mudah menangani server. 
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2.3.5 Sublime 

         Menurut Novid (2018) Sublime merupakan aplikasi editor untuk kode dan 

teks yang dapat berjalan di beberapa platformioperating sistem menggunakan 

Phyton API. Aplikasi ini fleksibel dan powerful. Fungsionalitas ini dapat 

dikembangkan dengan menggunakan sublime-packages. 
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