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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

 

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh di sebuah 

Perguruan Tinggi (PT) baik untuk tingkat sarjana maupun diploma. Di bangku 

perkuliahan telah diajarkan teori-teori keilmuan yang sudah menjurus ke bidang industri 

tertentu. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang belum 

mempunyai pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, teori yang diperoleh 

belum tentu sama dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang 

yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. Namun, untuk 

memperbanyak pengalaman kerja secara langsung, maka dilakukan kerja praktek 

sebagai langkah yang tepat untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan. Dalam 

pelaksanaan kerja praktek, mahasiswa juga mendapatkan ilmu di luar dari teori yang 

didapatkan diperkuliahan. 

 

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).

 

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. 
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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 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Singkat PT.DAKA TEKNOLOGI INOVASI 

PT. Daka Teknologi Inovasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk 

dan jasa. Perusahaan ini memiliki brand IT CONSULTANT meliputi jasa pembuatan software 

atau aplikasi computer, aplikasi mobile video, animasi, video edit-ing 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 .  

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan  
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2.2. Visi Dan Misi Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Visi Misi  

 

VISI DAN MISI PT DAKA TEKNOLOGI INOVASI 

Visi :  

  “Menjadikan codora sebagai wadah inspirasi teknologi di Indonesia” 

Misi :  

 Berperan serta dalam perkembangan teknologo di indonesia 

 Memaksimalkan penggunaan multimedia untuk masyarakat riau khususnya dan 

Indonesia umumnya. 

 Mengedepankan pelayanan, prefesionalisme dan kerja sama tim dalam menghasil 

kan layanan yang berkualitas dalam hal pengembangan teknologi. 
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2.3. Struktur Organisasi Perusahaan  

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi 

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 fm mini, perakitan 

sensor, olimpiade akuntansi, menggambar dan mewarnai menggunakan software HTML yang 

langsung menggunakan komputer maupun laptop,” tuturnya. 
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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. 

 

Gambar  2.4  Penghargaan 

 

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.   
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2.5. Jenis – Jenis Pekerjaan di kantor PT DAKA TEKNOLOGI INOVASI 

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

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 

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 
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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. 

4.  Multimedia Teknopreneur  

a) Mengikuti segala peraturan yang berlaku di perusahaan . 

b) Berperan penuh sesuai porsi dalam hal pengerjaan  proyek setiap dilibatkan. 

c) Melakukan promosi ke seluruh perusahaan dan instansi yang memiliki dan 

membutuhkan dalam hal system aplikasi. 

d) Beperan utama dalam hal design baik itu untuk perusahaan atupun client. 

e) Wajib share Mengenai Multimedia di seluruh Media social perusahaan  Minimal 

sekali setiap hari. 

f) Memiliki arsip Design yang up to date. 

g) Mempelajari ilmu-ilmu yang Baru Mengenai Mutimedia. 

h) Membuat Modul-Modul yang berkaitan dengan Multimedia untuk kurus  

i) Mengawasi Kinerja Staff Video Editing Dan Mutimedia 

j) Membuat Prototipe Multimedia yang pantasdan layak untuk di promosikan dan di 

jual kepada Client. 

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 praktek (KP) dilaksanakan selama 2 bulan yang dilaksanakan dari tanggal 

5 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 PT. Daka Teknologi Inovasi (CODORA). 

Selama melaksanakan KP ditempatkan dibagian pelayanan adapun tugas yang 

diberikan, diantaranya : 

3.1.1 Mendiskusikan Sistem Website online shop geraisangsa  

Pada tanggal 17–21–2021 setiap jam 09:00-10:00 pagi, adapun aktivitas 

yang dilakukan pada hari sabtu,senin,selasa dan rabu yakni mempresentasikasikan dan 

mendiskusi hasil referensi yang dicari dari google serta diberikan tugas untuk 

merancang sistem website.  

Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain memuat tentang 

berbagai informasi agar dapat dibaca atau dilihat oleh pengguna internet melalui media 

sosial atau biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui atau 

menggunkan halaman utama atau (Home page) menggunakan browser dengan 

menggunakan URL yang tepat dan benar. 

Online shop adalah proses dimana konsumen secara langsung membeli barang-barang 

jasa dari seorang penjual secara interaktif dan tanpa melalui suatu media perantara 

internet. 

 

Gambar 3.1 Diskusi  sistem website online shop 
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Pada gambar 3.1 menjelaskan bahwa sedang mendiskusi perancangan online shop geraisangsa 

adapun geraisangsa adalah perusahaan star up yang baru merintis maka dibutuhkannya website 

online shop yang bisa banyak diketahui oleh kalangan yang menggunakan media social pada 

umumnya 

3.1.2 Perancangan Web Online Shop 

Pada tanggal 22 juli 2021 pada hari kamis jam 09:00 -10:00 WIB 

Dalam kegiatan ini ditugaskan merancang sistem online shop geraisangasa siswa kerja praktek 

juga membantu merancang pembuatan online shop geraisangsa 

 

Gambar 3.2 Perancangan online shop 

3.1.3 Simulasi Menjadi kasir untuk Dokumentasi Kominfo 

Pada tanggal 28 Agustus 2021 jam 10:00 sampai selesai 

ditugaskan menjaga kasir geraisangsa serta simulasi menjadi kasir untuk dokumentasi kominfo 

banyak yang terlibat disimulasi tersebut terkhusus dari saya sendiri sebagai kasir  



 

11 

 

 

Gambar 3.3 Simulasi untuk Dokumentasi Kominfo 

3.1.4 Membantu packing barang untuk dikirim ke kostumer  

Pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 10:00-11:00 WIB  

Disini ikut serta membantu packing barang yang akan dikirimkan kekostumer serta mencoret 

harga yang sudah discan dibantu rekan kerja yang lain 

 

Gambar 3.4 packing barang 
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3.2 Target Pencapaian 
 

  Dalam pelaksanaan Kerja Prakte (KP) yang dilaksanakan PT. Daka Teknologi 

Inovasi (Codora), adapun target yang dicapai antaranya: 

1. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik 

2. Memahami tugas yang diberikan 

3. Dapat memanfaatkan pengetahuan PT Daka Teknologi Inovasi 

4. Memahami dunia kerja 
 

3.3 Perangkat yang Digunakan 

 
  Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan PT.Daka Teknologi 

Inovasi adapun perangkat yang digunakan antaranya : 

1. Laptop 

  Laptop atau sering disebut komputer mini digunakan sebagai perangkat untuk 

perancangan website online shop geraisangsa.laptop yang digunakan yaitu Acer intel Celeron 

Quad core prosesor N4120 ram 4 Gb DDR4 1000 Gb HDD dalam melaksanakan kerja praktek 

laptop digunakan untuk perancangan website online shop geraisangsa yang diperlukan.  

 

 

Gambar 3.5 laptop 
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2.  Printer 

  Printer merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak file 

yang menampilkan hasil tulisan, atau gambar disebuah kertas atau media 

sejenisnya. Dalam melaksanakan Kerja Praktek printer digunakan untuk   mencetak file 

yang telah dibuat menggunakan laptop. 

 

Gambar 3.6 Printer    Sumber:Google 

 

3.4 Kendala Yang Dihadapi 

  
 Selama membuat Website Online shop sangat sulit dikarenakan pembimbing 

dalam keadaan WFH dan sangat kesulitan untuk bisa berkomunikasi via medsos 

sebagian besar pekerjaan proyek kami tidak bisa terselesaikan.banyak menghabiskan 

waktu menjaga kasir geraisangsa di PT.Daka Teknologi Inovasi(Codora). 

Melaksanakan kerja praktik terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama 

melaksanakan tugas yang diberikan. 
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BAB IV 

RANCANGAN  SISTEM WEBSITE SHOP GERAISANGSA 

 

4.1 Uraian Judul 

 Sejarah website pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, 

bernama Tim Berners-Lee. Orang tua dari Berners juga merupakan ilmuwan komputer pada 

era awal dunia komputasi.  

Tujuan awal dari Tim Berners membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan 

para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Kemudian, pada 

tanggal 30 April 1993, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss 

mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. 

 

 Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang 

berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin 

pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai 

konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. 

Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama 

(homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah 

homepage, juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan 

yang lain. 

 

 Jadi fungsi website ini untuk membuat blog, sehingga tujuan utamanya adalah untuk 

mendapatkan trafik pengunjung. Serta, mengoptimalkan blog yang telah terpublikasi. Selain 

itu juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar 

mendatangkan customer lebih banyak lagi. Dan fungsi terakhir sebagai media untuk 

menampung proses transaksi jual beli online atau sering disebut dengan e-commerce. Dengan 

menggunakan website ecommerce, mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen 

untuk membeli produk barang atau jasa melalui website yang telah disediakan. 

Jadi pada dasarnya, e-commerce disini hanya sebatas perantara saja. Contoh dari website 

yang menerapkan fungsi ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website 

yang lainnya 
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Adapun perancangan tersebut yang dibuat dengan menggunakan aplikasi mockplus 

dan berbagai tools didalamnya.mockpluss adalah gambaran nyata mengenai konsep yang 

tengah diolah. mockup juga terlihat sebagai maket atau alat presentasi yang digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Dalam menghasilkan mockup, 

kamu bisa melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi.Mockup design adalah 

salah satu metode yang sangat berguna untuk memberikan gambaran serta perspektif yang 

lebih realistis atas suatu karya.Selain itu, dengan membuat mockup, maka prosesnya 

finalisasinya akan menjadi lebih efektif. mockup adalah gambar berupa desain website. 

Sebuah mockup website harus mengandung beberapa aspek penting.  

4.1.1 Berikut bentuk aplikasi mockplus classic yaitu: 

 

Gambar 4.1 Aplikasi Mockplus classic 
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4.1.2 Tampilan awal Mockplus classic 

 Saat membuka mockplus dan juga tools yang digunakan saat mendesain perancangan 

sistem website shop geraisangsa. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Awal 

4.1.3 Tools Layout 

yang digunakan layout,layout adalah memilih yang sesuai dengan pembuatan website 

tersebut.dan disini penulis mendesain menggunkan layout (browser) 

 

Gambar 4.3 Tools Layout 
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4.1.4 Tools Kotak 

Pembuatan kotak shop penulis menggunakan tools segiempat yang berfungsi untuk serba 

bisa.  

 

Gambar 4.4 Tools Kotak 

4.1.5 Tools Gambar 

Untuk memasukkan berbagai gambar di setiap kotaknya penulis menggunakan tools 

yang berbentuk logo gambar. 

 

 

Gambar 4.5 Tools Gambar 

4.1.6 Tools Text  

Untuk menuliskan sesuatu produk dengan berbagai macam nama produk, disini penulis 

memasukkan teks atau tulisan menggunakan tools sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.6 Tools Text 

 



 

18 

 

4.1.7 Icons 

Untuk menambahkan icon yang dibutuhkan seperti keranjang dan yang lain-lainnya 

penulis menggunakan tools icon-icon sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Tools Icon 

4.1.8 Tools Mobile 

Dan untuk memasukkan tinggi rendahnya harga dan rating paling terendah dengan nama 

tools mobile (slider) tools sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Tools Mobile 
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4.2 Perancangan Website Shop Geraisangsa 

 Adapun tahapan perancangan website shop sangsa adalah:  

4.2.1 Mencari referensi website shop dari internet sebelum merancang website shop 

sangsa, mencari referensi di internet yang alamat pencarianya elements evanto.com 

Sangat penting dilakukan karena untuk merancang sebuah website perlu memahami apa –apa 

saja yang diperlukan didalam sebuah rancangan website shop tersebut. 

 

4.3 Proses Perancangan Sistem Website Belanja 

4.3.1  Berikut merupakan sistem website belanja, Pembuatan awal website belanja yang 

akan di isi berbagai produk , logo,home,pages,shop/belanja,blog,contact us  

 

 

 

Gambar 4.1 Perancangan Website Belanja 
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4.3.2   Bentuk Tempat Belanja 

Menempatkan home page  belanja dan kategori diposisi yang sesuai,kategori berupa 

berbagai produk yang tercantum seperti minuman,makanan,dan makanan lainny yang 

tersedia. 

 

 

Gambar 4.2 Bentuk Tempat Belanja 

 

4.3.3  Tampilan Belanja 

Menambahkan tampilan belanja dan mengatur tempat posisi tokopedia,lihat 

sekilas,daftar keinginan beserta gambar,juga ditambahkan slide ke dua atau halaman 

selanjutnya . 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Belanja 
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4.3.4 Sort By: Pengurutan  

Berikut ini menambahkan penjelasan bagian Sort By (pengurutan ) yang berisi tinggi 

rendahnya harga dan rating paling terendah.dimana pengunjung website bisa mengetahui 

produk-produk tersebut lebih detail. 

  

 

 

Gambar 4.4 Pengurutan  
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4.3.5 Rincian Produk 

Rincian produk ini hanya memaparkan produk yang dilihat serta produk yang terkait 

akan ditampilkan,seperti ingin mengetahui produk tersebut secara detail. 

  

 

 

Gambar 4.5 Rincian Produk 

 

4.3.6  Quick View (lihat sekilas) 

Quick view hanya menampilakan barang dan juga keranjang belanja tanpa adanya 

produk terkait.  

 

Gambar 4.6 Quick  View 
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4.4  List View 

 Widget yang dipakai untuk menampilkan dalam bentuk list atau daftar agar 

pengunjung website lebih menyukai dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut,dan telah 

ditetapkan sebagai sebuah data model 

 

 

 

Gambar 4.7 List View 
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4.4.1 Daftar Keinginan 

Daftar keinginan disini adalah daftar hasil pemilihan barang, juga akan ditampilkan 

stoknya terlihat bayak dan sedikitnya.dan juga bisa untuk menghapus/membatalkan barang 

yang dipilih. 

 

 

 

Gambar 4.8 Daftar Keinginan  

 

4.5  Keranjang  

 Keranjang adalah salah satu untuk memilih pembayaran dan cekout,serta nanti bisa 

mendapatkan notifikasi melalui Whatsapp hasil pembelian costumer,sehingga akan tertera 

harga dan barang apa saja yang costumer beli . 

 

 

Gambar 4.9 Keranjang 
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4.6  Metode Pembayaran,  Bisa Masuk Ke Whatsapp dan Bisa Memilih Pembayaran  

 

4.6.1 Metode Pembayaran  

yang langsung mendapatkan notifikasi di whatsapp serta dikeranjang tersebut akan  

memilihan metode pembayaran langsung transaksi dan bayar ditempat.  

 

 

 

Gambar 4.10 Metode Pembayaran 

 

4.6.2  Pilih Pembayaran 

Disini akan memilihan pembayaran barang melalui rekening yang disediakan ,ini 

khususnya yang melakukan pembayaran secara transfer ,akan tersedia Bank 

BRI,BNI,Mandiri 

 

 

 

Gambar 4.11 Pilih Pembayaran  
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4.6.3  Bukti Pembelian Telah Selesai dari Whatsapp 

Notifikasi adalah bukti transaksi pembelian barang yang sudah dibayar dan 

akan mendapatkan pemberitahuan melalui notifikasi whatsapp,setelah membeli 

barang yang telah selesai. 

 

 

 

Gambar  4.12 Bukti Pembelian 

 

4.7  Link Untuk Masuk Ke Aplikasi Tokopedia GeraiSangsa 

 Setiap per produknya akan mengarahkan ke link tokopedia yang ditunjukkan , yang 

apabila costumer ingin melihat melalui aplikasi tokopedia secara langsung 

 

 

Gambar 4.13 Link Tokopedia 
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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 mendapat banyak pengetahuan 

dan keahlian seperti website ditempat kerja tersebut,serta mengetahui dunia kerja 

yang sebenarnya,bagaimana harus menghormati satu sama lain serta menerapkan 

kerja yang disiplin.selain itu dapat mempelajari bagaimana cara berkomunikasi 

dengan baik ke rekan-rekan yang lain didunia kerja. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek (KP) 

adalah: 

 

1. Diharapkan Politeknik Negeri Bengkalis dapat terus menjalin hubungan 

yang baik dengan PT Daka Teknologi Inovasi(Codora) dan Perusahaan-

perusahaan lain yang terkait dengan pelaksanana Kerja Praktek. 

2. Sebaiknya pihak Politeknik Negeri Bengkalis memberikan pengarahan 

atau bimbingan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek 

3. Politeknik Negeri Bengkalis sebaiknya melakukan pemantauan secara 

berkala dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan oleh 

mahasiswa, sehingga para mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja 

Praktek dapat bekerja dengan baik dan pelaksanaan Kerja Praktek pun 

sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak kampus. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Politeknik Negeri Bengkalis, 2017, Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis-Riau 

https://elements.envato.com/web-templates 

https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-website/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elements.envato.com/web-templates
https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-website/
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