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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi masa kini membuat sebagian besar penduduk

dunia memiliki sebuah perangkat komputer di rumahnya. Dalam berbagai bidang

kehidupan, komputer telah menjadi perangkat wajib yang perlu dimiliki.

Komputer tidak terlepas dari sebuah koneksi yang memungkinkan pengguna

dapat terhubung ke seluruh dunia dengan pengguna lain yaitu melalui internet.

Melalui internet setiap orang dapat berbagi informasi dalam berbagai

macam bentuk dengan menggunakan situs web. Adanya situs web menjadikan

aliran informasi kepada pengguna internet berkembang dengan sangat cepat, entah

itu dalam bentuk tulisan, gambar, lagu, maupun video. Jenis situs web juga

bermacam-macam bergantung dengan tujuan situs web itu dibuat.

Tujuan dari situs web itu sendiri dapat berbeda-beda. Ada yang

menggunakan situs web untuk sebuah toko online, untuk informasi produk suatu

instansi, tempat berbagi video dan gambar, sebagai sarana transaksi, atau bahkan

sebuah forum besar yang menghubungkan banyak orang. Sebagai contoh, instansi

besar seperti bioskop menggunakan situs web sebagai sarana transaksi dan

pemesanan dengan sistem keamanan yang telah dipersiapkan.

Sebagian besar instansi atau perusahaan memiliki sebuah situs web

korporasi untuk membantu menyajikan informasi seputar perusahaan kepada
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publik sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun yang

memiliki koneksi internet. Penting untuk dimiliki karena tidak hanya orang di

dalam negeri yang dapat mengakses, tetapi seluruh dunia dapat melihat situs web

yang telah dipublikasikan dan hal itu memberikan suatu kesan baik tersendiri bagi

pemilik situs web jika apa yang disajikan adalah sesuatu yang sangat

menggambarkan perusahaannya. Situs web korporasi telah menjadi salah satu

simbol profesionalisme sebuah perusahaan.

1.2. Pokok Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini terletak pada penyampaian

informasi mengenai produk. Berhubung dengan produk yang dipasarkan adalah

mesin pabrik yang memiliki spesifikasi tersendiri sehingga dibutuhkan

dokumentasi yang jelas. Informasi tersebut dikirimkan kepada klien melalui email

satu persatu sehingga kurang efisien.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum tersedianya media dimana

perusahaan dapat mempublikasikan produk yang ditawarkan, baik itu barang yang

sudah lama dipasarkan maupun barang yang baru, beserta dengan dokumentasi

produknya.

Disamping itu, perusahaan juga dapat mempublikasikan layanan apa saja

yang ditawarkan seperti jasa konsultasi, jasa pembuatan sketsa, dan jasa servis

berkala mesin. Dengan itu klien dapat melihat tidak hanya produk tetapi juga jasa

yang ditawarkan oleh perusahaan melalui situs web yang akan dibuat.
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1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Proses pembuatan situs web ini dibatasi oleh beberapa hal sebagai

berikut:

1) Situs web yang dikerjakan merupakan situs web korporasi PT Bright

Engineering Indonesia.

2) User merupakan klien PT Bright Engineering Indonesia (guest), sedangkan

admin adalah karyawan yang bertugas memperbarui informasi di dalam situs

web.

3) Situs web ini menggunakan open source CMS yaitu Joomla.

4) Basis data situs web akan diproses secara otomatis oleh CMS tersebut ke

dalam mysql database.

5) Situs web ini dikembangkan dengan menggunakan TinyMCE pada CMS

Joomla, Notepad++ versi 6.2 sebagai editor, Apache sebagai web server, dan

Adobe Photoshop CS4 untuk pengolahan gambar yang digunakan pada situs

web.

1.4. Metode Pengembangan Sistem

Guna memenuhi keinginan dan kebutuhan klien dengan baik, sistem

dikembangkan dengan menggunakan metode prototyping dimana klien ikut

terlibat dalam proses pengembangan sistem. Prototyping merupakan bagian dari

Rapid Application Development (RAD).

Dengan keterbatasan klien dalam mengajukan kebutuhan sistem secara

lengkap, menyebabkan pembuatan user requirement menjadi sulit, sehingga
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pembuatan prototyping merupakan cara yang baik untuk memberikan gambaran

sistem. Prototype dapat berguna untuk mengetahui kebutuhan pengguna (user

requirement). Mengacu kepada metodologi Rapid Application Development,

prototype diserahkan kepada klien dalam waktu yang relatif singkat. Tujuannya

adalah agar klien dapat segera memberikan koreksi untuk sistem yang baru,

sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dengan membuat prototype yang

sesuai dengan kebutuhan klien.

1.5. Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah membuat situs web

perusahaan yang berguna sebagai media informasi perusahaan, yang dapat berupa

berita, promosi, dan dapat menyimpan data produk yang dijual perusahaan

sehingga mempermudah klien untuk menentukan produk yang akan dibeli. Tujuan

magang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Membuat halaman Home yang berguna sebagai halaman muka dimana

terdapat visi dan misi dari perusahaan. Pada halaman ini juga terdapat daftar

jasa yang mampu dikerjakan oleh perusahaan.

2. Membuat halaman Product untuk menampilkan seluruh produk yang dijual

beserta dengan gambar dan data teknis produk.

3. Membuat halaman Our News untuk menampilkan berita resmi yang

dipublikasikan oleh perusahaan.
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4. Membuat halaman Contact Us yang berguna untuk klien menghubungi

perusahaan melalui email. Halaman ini juga berisikan alamat dan nomor

telepon perusahaan.

5. Membuat halaman About Us yang berisikan profil perusahaan.

1.6. Alokasi Waktu dan Tempat Magang

1.6.1. Timeline

Tabel 1.1 Timeline

Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12

Requirement & Specification

- Template & Content

Analysis

Design

Implementation

Prototype

Evaluation

Refine

- Extension

Analysis

Design

Implementation

Prototype

Evalutation

Refine

Final Evaluation

Admin Training

Supervising Maintenance

Laporan

1.6.2. Informasi Umum

Kegiatan magang berlangsung mulai dari tanggal 7 Agustus 2012 sampai

dengan 31 desember 2012, dari hari Senin hingga hari Jumat mulai pukul 09.00 –
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15.00 WIB. Kegiatan magang dilakukan di kantor PT. Bright Engineering

Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Binong No. 1, Lippo Karawaci,

Tangerang 15811.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan ini terdiri dari 6 bab yang berisi beberapa sub bab. Adapun

sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab 1 - Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, pokok

permasalahan yang dihadapi perusahaan, ruang lingkup dan batasan masalah,

metode pengembangan sistem, tujuan magang, alokasi waktu dan tempat magang,

serta sistematika penulisan.

Bab 2 - Landasan Teori

Dalam bab ini dikemukakan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar

untuk mengerjakan dan mengembangkan proyek ini, antara lain: internet, world

wide web, web server, web browser, uniform resource locator, hypertext transfer

protocol, hypertext markup language, cascading style sheet, situs web, jenis-jenis

situs web, situs web korporasi, peta situs, website content management system,

content management system Joomla, basis data, database management system,

relational database management system, mySQL, unified modelling language,

use case diagram, activity diagram, prototyping, dan black box testing.

 



7

Bab 3 : Gambaran Umum PT Bright Engineering Indonesia & Pelaksanaan

Magang

Di dalam bab ini diuraikan visi dan misi perusahaan, profil perusahaan,

struktur organisasi, posisi pemagang, sistem saat ini, permasalahan dalam sistem,

serta prosedur perancangan web.

Bab 4 : Sistem Usulan

Pada bab ini dituliskan identifikasi masalah dan perencanaan, analisis

kebutuhan klien, peta situs, perancangan use case, perancangan antar muka situs

web, activity diagram, serta penerapan sistem terhadap prinsip desain web yang

baik, dan penerapan terhadap kriteria situs web korporasi yang baik.

Bab 5 : Testing dan Implementasi

Bab ini berisikan hasil pengujian aplikasi dan implementasinya sehingga

sistem layak dan memenuhi kebutuhan klien.

Bab 6 : Kesimpulan dan Saran

Berisikan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari seluruh bab pada

laporan magang ini.

 


