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Abstrak 

Company profile merupakan sebuah data atau profil suatu perusahaan atau instansi, yang 

digunakan untuk memperkenalkan informasi pada masyarakat. Data-data untuk pembuatan 

company profile ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Dari pembuatan 

company profile berbasis web ini diharapkan dapat memperkenalkan Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Jatibarang pada masyarakat luas. Metode penelitian yang dilakukan mulai 

dengan pemilihan jenis data berupa data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi dan wawancara, alat pengembangan sistem menggunakan model proses berupa Context 

Diagram, Flowchart, Entity Relationship Diagram (ERD), Adapun tujuan penelitian ini adalah di 

bagian Kepegawaian Administrasi Kantor Pelayanan Masyarakat menjadi efisien dan dapat 

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran nikah, rujuk, wakaf, 

haji dan umroh, dan Informasi yang berkaitan dengan agama Islam. Pada penelitian ini penulis 

dapat menyimpulkan bahwa telah dihasilkan sebuah media informasi untuk pelayanan terhadap 

masyarakat Kecamatan Jatibarang, Brebes. 

 

Kata Kunci : Company Profile, KUA, Web 

 

1. Pendahuluan 

Kebutuhan akan informasi yang 

cepat dan akurat menuntun setiap 

manusia harus mempunyai akses yang 

baik. Oleh karena itu setiap orang harus 

mampu berkomunikasi dengan dunia 

luar, baik langsung maupun melalui 

perantara. Pada saat ini internet 

merupakan sarana yang paling akurat 

dalam penyampaian informasi. 

Informasi yang diperoleh dari internet 

pun bermacam-macam tergantung 

informasi yang dibutuhkan user 

(pemakai). Salah satu informasi yang 

dapat kita peroleh adalah banyaknya 

situs-situs web lembaga dan instansi  

pemerintah dikarenakan website 

merupakan media informasi yang sangat 

cepat dan akurat. 

Kantor Urusan Agama KUA 

Kec.Jatibarang merupakan sebuah 

instansi yang bergerak dalam urusan 

keagamaan dan pernikahan yang saat ini 

membutuhkan sebuah sistem untuk 

dapat menyampaikan informasi kepada 

masyarakat terutama tentang pernikahan 

dengan cepat dan akurat.  Disamping itu 

juga Kantor KUA Kec. Jatibarang saat 

ini belum memiliki website sebagai 

suatu wadah untuk penyampaian 

informasi-informasi yang dapat 

membantu masyarakat untuk mencari 

informasi tentang pendaftaran 

pernikahan, Pembinaan keluarga 

sakinah, data masjid, perwakafan 

menurut peraturan perundang undangan. 

Oleh karena itu KUA Kec. 

Jatibarang juga perlu membuat  sebuah 

website yang online di internet. Dengan 

sebuah website yang online di internet, 

masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses dan mengetahui segala 

sesuatu tentang informasi yang ada di 

Kantor KUA, menyampaikan informasi 

kepada masyarakat juga dapat 

memberikan kemudahan bagi 

masyarakat  ketika akan mencari 

informasi atau layanan yang 
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berhubungan dengan Keagamaan, 

pernikahan, pembinaan keluarga 

sakinah, perwakafan dan haji. 
 

2. Metode Penelitian 

Dalam proses penyusunan laporan 

penelitian ini diperoleh data melalui 

beperapa metode yaitu: 

a. Observasi 

Metode ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data secara umum dengan 

melihat secara langsung. Dalam hal ini 

dengan cara melakukan pengamatan 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Jatibarang, Brebes, yakni 

pengamatan terhadap informasi dan data 

pada Kantor Urusan Agama (KUA), 

sebagai contoh bagaimana pembuatan 

website company profile yang 

sebenarnya. 

b. Wawancara 

Dalam metode ini dilakukan wawancara 

dengan bertanya langsung kepada 

narasumber yang dianggap dapat 

memberikan informasi secara akurat. 

Dalam hal ini wawancara dilakukan 

kepada : Staf Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Jatibarang, Brebes. 

3. Studi Literatur/Studi Pustaka 

Dalam metode ini, pengumpulan data 

dilakukan dengan cara mempelajari 

buku-buku yang mendukung, termasuk 

didalamnya literatur penulisan dan 

mengenai hal-hal yang mendukung 

pembuatan program aplikasi. Dan juga 

mempelajari dari sumber data yang lain 

seperti dari internet dan referensi 

program. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Analisa Kebutuhan Sistem 

Perancangan sistem sangat 

dibutuhkan untuk mendapatkan suatu 

sistem yang dapat berjalan dengan 

baik. Diantaranya mencakup 

perancangan perangkat keras 

(hardware),  perangkat lunak 

(software), dan perancangan 

database. 

1. Perangkat  Keras  (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan 

dalam pembuatan website profil di 

kantor  Kantor Urusan Agama 

Jatibarang adalah : 

1. Komputer dengan Processor Intel 

Pentium IV 1.6 GHz. 

2. RAM 512 MB. 

3. Hardisk 160 GB. 

4. Mouse PS2/USB. 

5. Keyboard PS2/USB. 

Perangkat  lunak  (Software) 
Perangkat Lunak atau Software 

yang dibutuhkan dalam pembuatan 

Website Kantor Urusan Agama 

Jatibarang adalah sebagai berikut : 

5. Sistem Operasi (Windows 7 

Professional). 

6. Macromedia Dreamweaver MX 8. 

7. Web Server (appserv-win32-

2.5.10). 

8. Database MySQL. 

 

Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan 

sebagai landasan berfikir dalam 

membuat sebuah website profil pada 

KUA Kecamatan Jatibarang. Berikut 

tabel identifikasi sistem : 
Tabel 1 Identifikasi Sistem 

 

 

Entitas Input Output 

Admin 
- user name 

- pasworrd 

- tambah/edit konten berita 

- tambah/edit konten artikel 

- tambah/edit konten kegiatan 

- edit user anggota 

- edit/baca pesan buku tamu 

 

User 

- idanggota 

- tanggal 

- hari 

- namauser 

- pasworrd 

- nama 

- jenis kelamin 

- alamat 

- kota 

- pekerjaan 

- email 

- telepon 

- hp 

- anaktif 

- moderator 

- edit data diri 

- buat artikel 

- buat berita 
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Diagram Konteks 

Berikut Diagram Konteks web 

company profil : 

 

 
 
Gambar 1 Diagram Konteks 
 

Data Flow Diagram (DFD) 

 Berikut Data Flow 

Diagram (DFD) level 0 web company 

profil : 

 

 
 

Gambar 2 DFD Level 0 
 

ERD ( Entity Relationship Diagram ) 

Berikut ERD web company 

profil : 

 

 
 

Gambar 3 ERD Menu Home 

 

Implementasi Sistem 

Berikut tampilan web company 

profil KUA Kecamatan Jatibarang, 

Brebes menggunakan Macromedia 

Dreamweaver MX 8 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Tampilan web company profil 

4. Kesimpulan 

Dari hasil rancang bangun website 

company profile Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Jatibarang, Brebes, 

dapat disimpulkan bahwa : 

a. Setelah dibuatnya program 

komputerisasi company profil 

Kantor Urusan Agama 

memudahkan karyawan untuk 

menginformasikan gambaran 

umum tertang kantor urusan 

Agama. 

b. Fasilitas pada program company 

profil ini memudahkan masyarakat 

untuk mengetahui tentang informasi 

tentang Kantor Urusan Agama. 
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