
  

 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

PT. DAKA TEKNOLOGI INOVASI (CODORA) 

PEMBUATAN INTERFACE HALAMAN BELANJA PADA 

WEBSITE OLEH-OLEH UNTUK GERAI SANGSA 

 

 

EMA DINI 

6103191356 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

BENGKALIS-RIAU 

TAHUN 2021 

 

 



ii 
  

  



iii 
  

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat 

rahmat- Nya, pelaksanaan Kerja Praktek dengan judul “Pembuatan Interface 

Halaman Belanja pada Website Oleh-Oleh Gerai Sangsa” dapat dilaksanakan 

dengan baik. Penulis menyadari bahwa semua temuan dalam laporan Kerja 

Praktek ini bukanlah merupakan hal yang baru, Selama penulisan laporan kerja 

praktek ini, penulis banyak mendapat bantuan tenaga, materi, informasi, waktu 

maupun motivasi yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan 

ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada yang terhormat. 

1. Bapak Johny Custer, ST., MT selaku Direktur, Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Bapak Danuri, M.Cs selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom selaku Ketua Program Studi D-III Teknik 

Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Desi Amirullah, M.T selaku Koordinator Kerja Praktek Program Studi 

D-III Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. 

5. Bapak Supria, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek, Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga atas segala dukungan baik materi 

maupun moral dan doa yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Bapak Khairul Anwar selaku CEO di PT Daka Teknologi Inovasi 

(CODORA) 

8. Bapak Aldila Yonda Perdana selaku Pembimbing Kerja Praktek di PT Daka 

Teknologi Inovasi(CODORA) 

9. Seluruh Staff dan Karyawan PT Daka Teknologi Inovasi(CODORA), yang 

telah bersedia menerima kami untuk melaksananakan Kerja Praktek serta 



iv 
  

melayani dengan baik. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Teknik Informatika Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

11. Seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dorongan, motivasi 

dan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan 

sebaik mungkin. 

 

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih memiliki 

kekurangan. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca terutama kepada dosen pembimbing untuk perbaikan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah 

SWT jugalah penulis berserah diri, semoga selalu dalam lindungan dan 

hidayahnya-Nya. Aamiin. 

 

 

  

 

 

 

 Bengkalis, 22 Agustus 2021 

 

 

 Penulis 

 

 

 

 

 

 

 



v 
  

DAFTAR ISI 

 
 

         LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... ii 

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. vii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek..................................... 1 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek .............................................. 2 

1.2.1 Tujuan kerja praktek ........................................................... 2 

1.2.2 Manfaat kerja praktek ......................................................... 2 

BAB II GAMBARAN PT DAKA TEKNOLOGI INOVASI (CODORA)

 ....................................................................................................................... 3 

2.1 Sejarah Singkat PT Daka Teknologi Inovasi ............................... 3 

2.2  Visi Dan Misi Perusahaan ........................................................... 4 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan ................................................... 5 

2.4 Hal lainnya (Strategi Perusahaan,Keunggulan dan Penghargaan) 5 

2.5 Jenis – Jenis Pekerjaan di kantor Pt Daka Teknologi Inovasi 

(CODORA) .................................................................................. 6 

BAB III BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK ........ 10 

3.1 Uraian Tugas yang di Kerjakan ................................................. 10 

3.1.1 Mencari referensi website oleh-oleh ................................. 10 

3.1.2 Persentasi hasil pencarian reverensi website oleh-oleh .... 11 

3.1.3 Merancang pembuatan website menggunakan apikasi 
Mockup ............................................................................. 11 

3.1.4 Persentasi hasil rancangan website oleh-oleh (Gerai 
Sangsa) .............................................................................. 12 

3.1.5 Pembuatan website oleh-oleh khas Riau khususnya pada 
bagian halaman belanja ..................................................... 12 

3.2 Target Pencapaian ...................................................................... 13 



vi 
  

3.3 Perangkat yang Digunakan ........................................................ 13 

3.3.1 Perangakat lunak ............................................................... 13 

3.3.2 Perangakat keras ............................................................... 15 

3.4 Kendala yang Dihadapi .............................................................. 16 

BAB IV PEMBUATAN INTERFACE HALAMAN BELANJA PADA 

WEBSITE OLEH-OLEH UNTUK GERAI SANGSA ........................... 17 

4.1 Uraian Judul ............................................................................... 17 

4.2 Tools yang Digunakan dalam Pembuatan Interface Halaman 

Belanja ....................................................................................... 17 

4.2.1 Envato Elements ............................................................... 17 

4.3 Bahasa Pemograman yang di Gunakan ...................................... 18 

4.3.1 HTML ............................................................................... 18 

4.3.2 JavaScript .......................................................................... 18 

4.4 Proses Pembuatan Interface Website Oleh-Oleh pada halaman 

belanja untuk Gerai Sangsa ........................................................ 18 

4.4.1 Mencari referensi .............................................................. 18 

4.4.2 Observasi dan pengumpulan data ..................................... 18 

4.4.3 Merancang konsep ............................................................ 19 

4.4.4 Pembuatan interface .......................................................... 19 

4.4.5 Implementasi ..................................................................... 19 

4.5 Hasil Implementasi .................................................................... 19 

4.5.1 Quick view ........................................................................ 19 

4.5.2 Grid view .......................................................................... 20 

 4.5.3 List view ............................................................................ 20 

4.5.4 Cart (keranjang) ................................................................ 21 

4.5.5 Wishlist (daftar keinginan)................................................ 21 

 4.5.6 Product details (detail produk) .......................................... 22 

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 23 

5.1 Kesimpulan ................................................................................ 23 

5.2 Saran .......................................................................................... 23 
 

LAMPIRAN 



vii 
  

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar2. 1 Logo Codora ................................................................................................... 3 

Gambar2. 2 Visi Misi ......................................................................................................... 4 

Gambar2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan Codora ......................................................... 5 

Gambar2. 4 Pameran Pendidikan ....................................................................................... 6 

Gambar3. 1 Mencari referensi website ................................................................. 10 

Gambar3. 2 Persentasi ........................................................................................... 11 

Gambar3. 3 Merancangan Website ....................................................................... 11 

Gambar3. 4 Persentasi ........................................................................................... 12 

Gambar3. 5 Pembuatan website ............................................................................ 13 

Gambar3. 6 Chrome .............................................................................................. 14 

Gambar3. 7 Evantoelement ................................................................................... 14 

Gambar3. 8 Xxampp ............................................................................................. 15 

Gambar3. 9 Sublime text....................................................................................... 15 

Gambar3. 10 Laptop.............................................................................................. 16 

Gambar4. 1 Evanto element ............................................................................................. 18 

Gambar4. 4 Quick view ................................................................................................... 19 

Gambar4. 5 Grid view ...................................................................................................... 20 

Gambar4. 6 List view ....................................................................................................... 20 

Gambar4. 7 Cart ............................................................................................................... 21 

Gambar4. 8 Wislist .......................................................................................................... 22 

Gambar4. 9 Detail Produk ................................................................................................ 22 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/EMA%20DINI/folder%20magang/kp%20final.docx%23_Toc87543254
file:///E:/EMA%20DINI/folder%20magang/kp%20final.docx%23_Toc87543256
file:///E:/EMA%20DINI/folder%20magang/kp%20final.docx%23_Toc86336424
file:///E:/EMA%20DINI/folder%20magang/kp%20final.docx%23_Toc87543261


1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

 

Sebelum memasuki dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus 

memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesianalan pekerjaannya yang sesuai 

dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi 

seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia 

pekerjaan, seperti halnya ilmu prngetahuan yang diperolehdi kampus bersifat statis 

( pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan kegiatan 

dalam dunia kerja yang nyata ), teori yang diperoleh belum tentu sama dengan 

praktik kerja di lapangan , dan keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. 

Dikarenakan hal tersebut, maka Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan kerja 

praktek agar para mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diberikan 

oleh kampus. Sehingga kerja praktek dapat menambah wacana, pengetahuan dan 

skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan teori yang di peroleh di bangku kuliah. Strategi ini 

memadukan proses belajar- mengajar dalam kelas dengan pembelajaran dilapangan 

melalui kerja nyata pada suatu perusahaan atau lembaga pengelola usaha. (Panduan 

Kerja Praktek 2017)
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1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

 

1.2.1 Tujuan kerja praktek 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studinya. 

2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan dalam penerapan pengetahuan 

dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja. 

3. Untuk mengembangkan ilmu yang di dapat dengan memberikan 

pengalaman kerja. 

1.2.2  Manfaat kerja praktek 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan   teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis 

masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang 

diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang 

mengikuti KP di dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran. 
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BAB II 

GAMBARAN PT DAKA TEKNOLOGI INOVASI (CODORA) 
 

 

 

2.1  Sejarah Singkat PT Daka Teknologi Inovasi 

 

 

Gambar2. 1 Logo Codora 

(Sumber : Perusahaan Codora) 

 

PT Daka Teknologi inovasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

produk dan jasa. Perusahaan ini memiliki brand Codora meliputi jasa pembuatan 

software atau aplikasi computer, aplikasi mobile video, animasi, video editing serta 

instalasi jaringan. 

Sejak berdirinya hingga saat ini Codora telah banyak menyelesaikan proyek 

proyek individu, pemerintah, maupun swasta.Untuk mewujudkan visi dan misi 

codora kami selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan 

kami.Pelayanan yang di berikan Codora meliputi beberapa aspek seperti pengerjaan 

proyek tepat waktu,menjalin komunikasi yang baik kepada pelanggan,dan 

menyelesaikan proyek sesuai dengan permintaan karena pelanggan adalah raja .  
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2.2  Visi Dan Misi Perusahaan 

 

 

VISI DAN MISI PT DAKA TEKNOLOGI INOVASI(CODORA) 

Visi :  

 “Menjadikan Codora sebagai wadah inspirasi teknologi di Indonesia” 

Misi :  

 Berperan serta dalam perkembangan teknologi di indonesia 

 Memaksimalkan penggunaan multimedia untuk masyarakat riau 

khususnya dan Indonesia umumnya. 

 Mengedepankan pelayanan, prefesionalisme dan kerja sama timdalam 

menghasil kan layanan yang berkualitas dalam hal pengembangan 

teknologi. 

 

 

 

 

 

Gambar2. 2 Visi Misi  

(Sumber : Perusahaan Codora) 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan  

 

 

Gambar2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan Codora 

(Sumber : Perusahaan Codora) 

2.4 Hal lainnya (Strategi Perusahaan,Keunggulan dan Penghargaan) 

Pekanbaru – Baru-baru ini, Politeknik Caltex Riau (PCR) menggelar pameran 

pendidikan bertajuk PCR Education Expo di Mal SKA. Selama pameran, PCR 

menggelar perlombaan untuk para pelajar SD hingga SMA. 

 “Pada hari pertama dilaksanakan talk show dari Fakultas Informatika. Talk 

show kali ini membahas tentang program 3D dan animasi yang bersifat open 

source,” kata Direktur PCR, Dadang Syarif. Sedangkan perlombaan dimulai pada 

malam harinya, yakni lomba seni elektronika yang diikuti oleh pelajar SD dan SMP. 

Perlombaan tersebut bertujuan untuk mengasah keterampilan dan ketelitian para 

peserta lomba dalam merakit komponen listrik yang ditekankan pada keterampilan 

tersebut. 

Pada perlombaan ini, lanjutnya, para peserta diajarkan tentang teknik penyolderan 

yang rapi dan tahan lama. “Terdapat juga lomba mobil elektronika, perakitan radio 
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fm mini, perakitan sensor, olimpiade akuntansi, menggambar dan mewarnai 

menggunakan software HTML yang langsung menggunakan komputer maupun 

laptop,” tuturnya. 

Selain lomba, PCR juga memamerkan beberapa proyek yang dihasilkan 

ataupun diciptakan oleh mahasiswa dari beberapa program studi. “Kami menarik 

perhatian pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi,”   

paparnya. 

    

Ditambahkannya, pameran juga bertujuan untuk merayakan Hari 

Pendidikan Nasional yang tepat jatuh pada tanggal 2 Mei lalu. “Kami bersyukur 

respon masyarakat untuk lebih memahami atau mengerti tentang PCR sangat bagus 

selama kegiatan berlangsung, 17 stand yang kami sediakan selalu ramai,” tegasnya. 

Begitu pula yang dirasakan oleh beberapa pengunjung yang hadir, seperti 

yang dikatakan Deddi, kegiatan yang dilaksanakan PCR bisa menambah 

pengetahuan tentang teknik informatika dan sebagainya. “Kegiatan yang 

dilaksanakan PCR sangat bagus, karena dapat menambah pengetahuan serta 

pengalaman kami,” ungkapnya.  

 

2.5 Jenis – Jenis Pekerjaan di kantor PT DAKA TEKNOLOGI INOVASI 

(CODORA) 

Adapun tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar2. 4 Pameran Pendidikan 

(sumber:Perusahaan Codora) 
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1. Direktur 

a) Berperan penuh sesuai porsi dalam hal pengerjaan Proyek Yang 

Dilibatkan  

b) Melakukan promosi ke seluruh perusahaan dan instansi yang memiliki 

dam membutuhkan dalam hal seistem aplikasi . 

c) Berperan utama untuk mengawasi seluruh aktifitas Di perusahann  

d) Memberikan arahan kepada seluruh teknopreneur Berdasarkan job 

Desk yang telah di tetapkan  

e) Memberikan laporan evalusi pengerjaan proyek setiap bulan kepada 

direktur utama  

f) Mendapatkan relasasi dan rekanan bisnis yang menguntungkan bagi 

perusahaan. 

g) Mempersiapkan List Client Yang Ditargetkan . 

h) Berperan sebagai pengajar dalam kurus. 

i) Membuat jadwal piket teknopreneur.  

 2.   General Teknopreneur 

a) Megikuti segala perturan yang berlaku di perusahaan 

b) Monitoring seluruh kinerja teknopreneur networking, Multimedia, 

website, desktop dan mobile beserta asisten dan para staff. 

c) Memberikan laporan evaluasi pengerjaan proyek setiap minggu kepada 

direktur. 

d) Membantu dan mengarahkan para teknopreneur ketika menghadapi 

kendala dan hambatan dalam menyelesaikan proyek. 

e) Menentukan harga proyek aplikasi sesuai analisa 

f) Berperan sebagai pengajar dalam kursus 

g) Berperan penuh Sesuai porsi Dalam hal pengerjaan proyek yang 

dilibatkan . 

h) Melakukan Pembagian tugas kepada seluruh teknopreneur pada saat 

mendapatkan proyek. 

3. Mobile Teknopreneur 

a) Megikuti segala peraturan yang berlaku di perusahaan 
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b) Berperan penuh sesuai porsi dalam hal pengerjaan proyek yang di 

libatkan. 

c) Melakukan promosi ke seluruh perusahaan dan insatansi yang memiliki 

dan membutuhkan dalam hal sistem aplikasi. 

d) Mengawasi kinerja stff IOS. 

e) Memberikan laporan evalusi pengerjaan proyek setiap 3 hari kepada GT 

f) Berperan utama dalam hal mobile baik itu untuk perusahann ataupun 

client. 

g) Memiliki arsip mobile yang up to date. 

h) Wajib share Mengenai Mobile baik itu untuk Perusahaan ataupun 

Client. 

i) Mempelajari ilmu-ilmu yang baru Mengenai Mobile  

j) Membuat Prototipe Mobile yang pantas dan layak untuk Dipromosikan 

dan di jual kepada Client. 

k) 4. Multimedia Teknopreneur  

l) Mengikuti segala peraturan yang berlaku di perusahaan . 

m) Berperan penuh sesuai porsi dalam hal pengerjaan proyek setiap 

dilibatkan. 

n) Melakukan promosi ke seluruh perusahaan dan instansi yang memiliki 

dan membutuhkan dalam hal system aplikasi. 

o) Beperan utama dalam hal design baik itu untuk perusahaan atupun 

client. 

p) Wajib share Mengenai Multimedia di seluruh Media social perusahaan 

Minimal sekali setiap hari. 

q) Memiliki arsip Design yang up to date. 

r) Mempelajari ilmu-ilmu yang Baru Mengenai Mutimedia. 

s) Membuat Modul-Modul yang berkaitan dengan Multimedia untuk 

kurus  

t) Mengawasi Kinerja Staff Video Editing Dan Mutimedia 

u) Membuat Prototipe Multimedia yang pantasdan layak untuk di 

promosikan dan di jual kepada Client. 
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5. Website teknopreneur 

a) Mengikuti segala peraturan yang berlaku di perusaan . 

b) Beperan penuh sesuai porsi dalam hal pengerjaan proyek yang di 

libatkan . 

c) Melakukan promosi ke seluruh perusahaan dan instansi yang memiliki 

dan membutuhkan dalam hal sistem aplikasi. 

d) Mengawasi Kinerja Staffi Website. 

e) Memberikan laporan evaluasi pengerjaan proyek setiap 3 hari kepada 

GT. 

f) Berperan utama dalam hal website baik itu untuk perusahaan ataupun 

Client. 

g) Memiliki arsip website yang up to date 

h) Mempelajari ilmu-ilmu yang baru Mengenai Website.  
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

 

 
3.1 Uraian Tugas yang di Kerjakan 

Kerja praktik (KP) dilaksanakan selama 2 bulan yang dilaksanakan dari 

tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 di PT Daka Teknologi Inovasi. 

adapun tugas yang diberikan, diantaranya: 

 

3.1.1 Mencari referensi website oleh-oleh 

  PT Daka Teknologi Inovasi (Codora) memiliki kerja sama dengan 

sebuah Brand usaha penjualan oleh-oleh khas riau yang bernama Gerai 

Sangsa .Gerai Sangsa ini menjual berbagai macam oleh-oleh Khas Riau 

seperti Kuliner,fesyen dan kriya. 

 

       Gambar3. 1 Mencari referensi website 

Dalam Kegitan ini, Mahasiswa kerja praktik ditugaskan untuk mencari 

referensi website belanja oleh-oleh sebagai untuk acuan atau mempermudah 

dalam pembuatan proyek.proyek nya yaitu pembuatan interface halaman 

belanja pada website oleh-oleh untuk Gerai Sangsa.  
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3.1.2 Persentasi hasil pencarian reverensi website oleh-oleh  

 Pada kegiatan ini, Mahasiswa kerja praktik melakukan presentasi hasil 

pencarian referensi website toke oleh-oleh yang didapat,yaitu menjelaskan 

keunggulan di setiap referensi website dan menentukan fitur fitur yang 

diperlukan dalam pembuatan website. 

 

 

 

 

 

 

Gambar3. 2 Persentasi 

3.1.3 Merancang pembuatan website menggunakan apikasi Mockup  

 Sebelum dalam pembutan sebuah website alangkah baiknya merancang 

website terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan aplikasi Mockup supaya 

agar mempermudah dalam melihat visualisasi calon website secara nyata 

sehingga dapat memberikan masukkan kepada perancang website. 

 

Gambar3. 3   Merancangan Website 

 

 Jadi Pada kegiatan ini,mahasiswa merancang pembuatan website 
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terlebih dahulu yaitu menggunkan aplikasi mock up. tujuan menggunakan 

aplikasi ini agar mempermudah dalam pembuatan website nya,agar tau pasti 

seperti apa website dan fitur-fitur yang diinginkan . 

3.1.4 Persentasi hasil rancangan website oleh-oleh (Gerai Sangsa) 

  Setelah Merancang sebuah website oleh-oleh mahasiswa magang 

melakukan persentasi hasil rancangan yang telah dibuat ,serta menjelaskan 

fitur-fitur yang ingin dibuat dalam website tersebut,selain itu mahasiswa juga 

meperbaiki hasil rancangan yang kurang ,agar website tersebut terlihat baik 

dan langsung ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan websitenya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar3. 4 Persentasi 

 

3.1.5 Pembuatan website oleh-oleh khas Riau khususnya pada bagian 

halaman belanja 

 Setelah perancangan website selesai,selanjutnya ke tahap pembuatan 

website pada kegiatan ini mahasiswa membuat interface halaman belanja 

pada website sesuai keinginan perusahaan. 
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3.2 Target Pencapaian 

Dalam pelaksanaan Kerja Prakte (KP) yang dilaksanakan di PT Daka 

Teknologi Inovasi adapun target yang dicapai antaranya: 

1. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik 

2. Menambah pengalaman seperti apa dunia kerja 

3. Memahami tugas yang diberikan 

4. Dapat memanfaatkan pengetahuan yang di dapat di PT daka 

Teknologi Inovasi(codora 

 

3.3 Perangkat yang Digunakan 

Dalam pelaksanaan Kerja Prakte (KP) yang dilaksanakan di PT Daka 

Teknologi Inovasi(Codora), adapun perangkat yang digunakan antaranya : 

 

3.3.1 Perangakat lunak 

1. Chrome 

 Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang 

dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 

2008 untuk Microsoft Windows, kemudian diporting ke Linux, macOS, iOS, 

dan Android yang menjadikannya sebagai peramban bawaan dalam sistem 

operasi.dalam pelaksanaan magang ini chrome berguna sebagai pencari 

Gambar3. 5 Pembuatan website 
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referensi atau mencari sesuatu informasi yang belum diketahui. 

 

 

Gambar3. 6 Chrome 

(Sumber Google) 

 

2. Templete Envato Elements 

  Envato Elements adalah marketplace produk desain yang biasa 

dikunjungi oleh pelaku industri kreatif. Marketplace ini menyediakan jutaan 

stok video, musik, foto, dan elemen grafis lainnya.dalam pelaksanaan magang 

ini Evanto Elements berguna sebagai templete untuk pembuatan website. 

 

 
Gambar3. 7 Evantoelement 

(Sumber Google) 

 

3. XAMPP 

 XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak 

sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya 

adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. 
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Gambar3. 8 Xxampp 

(Sumber Google) 

 

4 Sublime Text 

 Sublime text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan 

untuk membuat atau meng-edit suatu aplikasi. Sublime text mempunyai fitur 

plugin tambahan yang memudahkan programmer. 

 

 

Gambar3. 9 Sublime text 

(Sumber Google) 

 

3.3.2  Perangkat keras 

1. Laptop 

Laptop atau sering disebut komputer mini digunakan sebagai 

perangkat untuk pembuatan surat menyurat di kantor. Laptop yang digunakan 

yaitu ASUS VivoBook Max X441M dengan spesifikasi Hard Disk Drive 

sebesar 1 Terabyte, Processor Intel Pentium silver N5000 dan memiliki 
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Random Access Memory (RAM) sebesar 4 Gigabyte. Dalam melaksanakan 

Kerja Praktek laptop digunakan untuk pembuatan project. 

 

 

Gambar3. 10 Laptop 

 

3.4 Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT Daka Teknologi 

Inovasi(Codora) terdapat beberapa kendala yang dihadapi.pelaksanaan 

magang masih dalam suasana covid dan kebetulan angka kenaikan covid 

meningkat mengakibatkan beberapa pegawai kantor WFH(work from home) 

termasuk pembimbing lapangan ,jadi mahasiswa magang harus mengerjakan 

secara mandiri tanpa bantuan ,sehingga ada beberapa bagian project kurang 

di mengerti.
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BAB IV 

PEMBUATAN INTERFACE HALAMAN BELANJA PADA 

WEBSITE OLEH-OLEH UNTUK GERAI SANGSA 
 

 

 

4.1 Uraian Judul 

Interface pada suatu website adalah tampilan dari sebuah website yang 

dilihat oleh pengguna.hal yang dimasksud dengan tampilan disini adalah 

seluruh elemen visual dari platformnya.mulai dariwarna,ilistrasi,gambar,dari 

          warna,ilustrasi,gambar,hingga layout-nya. 

Dalam sebuah website belanja online memiliki berbagai halaman salah 

satunya yaitu halaman belanja.halaman belanja adalah dimana tempat 

pengguna untuk berbelanja dalam sebuah website.di dalam halaman belanja 

terdiri dari banyak fitur-fitur yaitu keranjang,wislist,detail produk dan banyak 

lagi.  

 

 

4.2 Tools yang Digunakan dalam Pembuatan Interface Halaman Belanja  

 

4.2.1 Envato Elements 

  Envato Elements adalah marketplace produk desain yang biasa 

dikunjungi oleh pelaku industri kreatif. Marketplace ini menyediakan jutaan 

stok video, musik, foto, dan elemen grafis lainnya . 

  Selain itu Evanto Elements juga menyediakan web templete untuk 

mempermudah mengembangkan sendiri website yang kita inginkan.jadi 

dalam pembuatan website ini perusahaan telah menyediakan templete yang 

yang kemudian kita kembangkan sesuai keinginan perusahaan. 
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Gambar4. 1 Evanto element 

(Sumber Google) 

 

4.3 Bahasa Pemograman yang di Gunakan  

 

4.3.1 HTML 

 Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markah 

yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai 

informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet dan pemformatan 

hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat 

menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi. 

4.3.2 JavaScript 

JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk 

membuat situs dengan konten website yang dinamis.  

 

4.4 Proses Pembuatan Interface Website Oleh-Oleh pada halaman belanja 

untuk Gerai Sangsa 

 

4.4.1 Mencari referensi 

 Dalam pembuatan website di perlukan mencari referensi terlebih 

dahulu agar dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk menunjang dalam 

pembuatan website nantinya. 

4.4.2 Observasi dan pengumpulan data 

 Melakukan pengumpulan data pencairan data dan informasi yang 

disediakan oleh pihak PT Daka Teknologi Inovasi(Codora) 

 

https://www.niagahoster.co.id/blog/bahasa-pemrograman/
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4.4.3 Merancang konsep 

Konsep desain yang baik adalah mampu memberikan jawaban/jalan 

keluar terhadap problem-problem desain yang ada sesuai dengan kebutuhan 

pengguna/konsumen.Dengan kata lain konsep yang mampu menghadirkan 

desain yang benar-benar berfungsi. 

4.4.4 Pembuatan interface  

  Setelah melakukan Perancangan website selesai, selanjutnya adalah 

melakukan pembuatan Interface website atau inti dari sebuah website. 

4.4.5 Implementasi  

 Implementasi merupakan proses yang digunakan untuk menerapkan 

sistem informasi yang telah dibangun agar user mudah menggunakannya.  

 

4.5 Hasil Implementasi 

 Pada bagian ini di tampilkan dari bagian halaman belanja yang telah di 

rancang dan di buat dengan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. 

4.5.1 Quick view  

 Quick view merupakan fitur dari halaman belanja yang berfungsi untuk 

melihat sekilas produk. 

 

 

 

Gambar4. 2 Quick view 



20 
  

 

4.5.2 Grid view 

 Grid view merupakan tampilan halaman produk yang menampilkan 

data table yang biasanya terdiri dari kolom dan baris(kombinasi gambar dan 

teks. 

 

 

Gambar4. 3 Grid view 

 

4.5.3 List view 

 List View merupakan tampilan halaman produk yang tersusun berjajar 

kesamping atau kebawah. 

 

Gambar4. 4 List view 
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4.5.4 Cart (keranjang) 

 Cart merupakan tampilan ketika produk yang dipilih dan di masukkan 

ke dalam keranjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Wishlist (daftar keinginan) 

 Wislist merupakan tampilan produk yang di pilih sebagai daftar 

keinginan 

Gambar4. 5 Cart 
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Gambar4. 6 Wislist 

 

 

4.5.6 Product details (detail produk) 

  Product details merupakan tampilan dari detail produk 

 

 

Gambar4. 7 Detail Produk 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang didapat setelah melakukan kerja praktek di PT Daka 

Teknologi Inovasi  (codora) adalah penulis bisa mengetahui lingkup dunia 

kerja.Bagaimana mendasain dan merancang User Interface(UI) pada website.Selain itu 

dapat mempelajari bagaimana cara bersosialisasi yang baik dalam dunia kerja. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman mahasiswa selama mengikuti KP PT Daka Teknologi 

Inovasi (Codora) Media mahasiswa memiliki beberapa saran diantarnya: 

1.  Dalam melaksanakan KP sebelum terjun langsung ke lapangan mahasiswa harus 

sudah memiliki bekal materi tentang apa yang akan dipraktekan. 

2. Mahasiswa diharapkan melaksanakan KP yang sesuai dengan bidangnya sehingga 

mahasiswa dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki dan juga dapat menambah 

pengetahuan. 
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Source Code 

Halaman Belanja 
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