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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Pemikiran KP 

Kerja praktek merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan kerja secara 

langsung didunia kerja. Kerja praktek merupakan salah satu kegiatan praktek bagi 

mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan kerja praktek 

tersebut. Di Politeknik Negeri Bengkalis, kerja praktek merupakan kegiatan wajib 

yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.  

Kegiatan kerja Praktek ini dilaksanakan di PT. Wilmar Nabati Indonesia 

Pelintung. PT. Wilmar Nabati Indonesia ini merupakan perusahaan industri yang 

bergerak dibidang pengolahan minyak goreng yaitu pengolahan inti sawit diolah 

menjadi CPO (Crude Pam Oil), melalui proses Refenery dan fractionation atau 

penyaringan. Pada awal tahun 2004 manajemen PT. WINA telah memutuskan 

untuk menambah tanki timbun bahan baku CPO sebesar 12.000 MT. Dengan 

penambahan tangki timbun ini berpengaruh pada perekonomian di Riau umumnya 

dan pada kota Dumai khususnya akan semakin maju dan berdampak positif dalam 

pembangunan kota. PT. WINA Dumai telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 

MT/harinya dan PK Crushing sebanyak 1000 MT/harinya yang menjadikan PT. 

WINA sebagai produsen dan pengekspor minyak goring terbesar di Indonesia. 

  MIS merupakan elemen  manajemen yang penting bagi perusahaan. Hal 

tersebut juga berlaku dalam PT Wilmar Nabati Indonesia–Pelintung. Departement 

MIS begerak di bidang software dan hardware untuk menangani permasalahan 

yang ada di seluruh kawasan. 

 Kerja Praktek yang dilaksanakan selama 2 bulan di PT.Wilmar Nabati 

Indonesia-Pelintung di bimbing oleh beberapa mentor yang menangani bidang 

yang berbeda-beda di Departement MIS. Setiap pekerjaan yang dilakukan selama 

masa kerja praktek selalu didampingi oleh mentor. Dari beberapa pekerjaan yang 

dilakukan, penulis tertarik untuk membuat aplikasi buku service di MIS berbasis 

website. Pengisian data pada buku service di MIS masih dilakukan secara manual. 

teknik penginputan data yang dilakukan secara manual memiliki resiko yang besar 

seperti buku bisa rusak atau hilang serta tulisan user tidak dapat terbaca. Dengan 



2 
 

adanya website ini dapat mempermudah user dalam melakukan pengisian data. 

Dalam pembuatan website buku service ini penulis mengunakan 

frameworkCodeIgniter yang menerapkan konsep MVC. 

1.2.Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam pembuatan laporan ini yaitu melakukan 

pembuatan aplikasi buku service berbasis website menggunakan 

frameworkcodeigneter. Aplikasi buku service berbasis website ini hanya dapat 

digunakan oleh karyawan departement MIS dalam penginputan data barang 

service. Aplikasi buku service berbasis website ini dapat melakukan input data, 

edit data, dan menghapus data barang service. 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah membuat website buku 

servicedepartement MIS di PT. Wilmar Nabati Indonesia dan menghasilkan 

website yang dapat mengelola data barang service yaitu menambah, mengubah, 

menyimpan, dan menghapus dengan mudah dan efektif. 

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah:  

1. Dapat membantu admin dalam mengelola buku service. 

2. Data-data barang service tersimpan dengan aman. 

1.4.Luaran Proyek Kerja Praktek 

Proyek yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi buku servicedepartement MIS 

di PT. Wilmar Nabati Indonesia berbasis website menggunakan 

frameworkcodeigneter. Aplikasi ini dapat membantu karyawan di departement 

MIS dalam proses penginputan data barang service. 
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2. Gambaran Umum Perusahaan 

2.1.Profil dan Sejarah Singkat PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai 

PT. Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing 

(PMA) yang tergabung dalam group Wilmar. Awalnya PT. Wilmar Nabati 

Indonesia bernama PT. Bukit Kapur Reksa, perubahan nama ini dilakukan pada 2 

Juli 2009. Pabrik pertama didirikan di Desa Bukit Kapur kurang lebih 30 km dari 

kota Dumai dan pada tahun 1991 kian berkembang dengan didirikan pabrik kedua 

berlokasi di Jalan Datuk Laksamana areal Pelabuhan Dumai yang kemudian 

dijadikan sebagai pabrik dan kantor pusat untuk wilayah Dumai dengan produk 

akhir berupa Palm Kernel Oil (PKO) dari pabrik CrushingPalmKernel dan 

Refined Bleached Deodorized Olein (RBD Olien) dari Refinery dan 

Fractionation. 

Adapun tahapan perkembangan PT. Wilmar Nabati Indonesia sebagai berikut: 

a) Pada Januari 1990, start-up pabrik crushing palm kernel dengan kapasitas 100 

MT/hari dan pada Agustus 1994 upgrade menjadi 300 MT/ hari. 

b) Maret 1991, start-up pabrik crushing palm kernel dengan kapasitas 700 MT/ 

hari.  

c) January 1993, start-up pabrik refinery dengan kapasitas 700 MT/ hari dan 

startup pabrik fractionation kapasitas 700 MT/hari. 

d) Februari 1994, start-up pabrik dengan kapasitas 700 MT/hari. 

e) Oktober 1995, start-up pabrik refinery dengan kapasitas 1000 MT/hari dan 

pabrik fractionation dengan kapasitas 1400 MT/hari. 

f) Juli 2000, start-up pabrik refinery dengan kapasitas 1500 MT/hari dan pabrik 

fractionation dengan kapasitas 1500 MT/hari. 

Perkembangan PT. Wilmar Nabati Indonesia didukung juga dengan lokasi 

pabrik yang strategis, yaitu fasilitas dermaga dari Pelindo yang dapat 

menyandarkan kapal-kapal bertaraf internasional untuk ekspor dengan daya 

angkut 30.000 MT. Pada awal tahun 2004, manajemen PT. Wilmar Nabati 

Indonesia telah memutuskan untuk menambah tangki timbun bahan baku CPO 

sebesar 12.000 MT. Dengan penambahan tangki timbun ini, secara langsung dan 

tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian di Riau pada umumnya dan 
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pada khususnya di perekonomian kota Dumai akan semakin maju dan berdampak 

positif dalam pembangunan kota. 

PT. Wilmar Nabati Indonesia telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 MT 

per hari dan PK crushing sebanyak 1000 MT per hari yang menjadikan PT. 

Wilmar Nabati Indonesia sebagai produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar 

di Indonesia. Perkembangan lain yang dilakukan oleh manajemen PT. Wilmar 

Nabati Indonesia yaitu pada awal tahun 2005 kembali membangun pabrik di 

kawasan industri Pelintung dan merupakan perusahaan yang berada dalam satu 

naungan WILMAR Group. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan 

refinery/fractionation dengan kapasitas 5.600 MTD dan PK crushingplant dengan 

kapasitas 1500 TDP (TonPerDay). Adapun perkembangan pabrik ini didukung 

dengan pelabuhan yang mempunyai dermaga dengan panjang 425 meter dan 

kolam pelabuhan dengan kedalaman 14meter, yang dapat disandari oleh kapal 

dengan bobot 50.000 DWT dan akan dikembangkan untuk dapat 

disandarikapal70.000DWT. 

Komitmen yang tinggi dari manajemen dan karyawan memungkinkan PT. 

WINA untuk berkembang lebih besar lagi. Hal ini terbukti dengan telah 

diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 16 Oktober 2009. Pada tahun 

2009, PT. Wilmar Nabati Indonesia mengubah nama menjadi PT. Wilmar Nabati 

Indonesia sebagai wujud perkembangan usaha yang semakin besar dan mulai 

membangun pabrik-pabrik baru di luar kota Dumai dibawah bendera 

WilmarGroup. 

2.2.Visi Dan Misi PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai 

2.2.1. Visi PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai 

Perusahaan kelas dunia yang dinamis di bisnis agrikultur dan industri terkait 

dengan pertumbuhan yang dinamis dengan tetap mempertahankan posisinya 

sebagai pemimpin pasar di dunia melalui kemitraan dan manajemen yang baik. 

2.2.2. Misi PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai 

Menjadi mitra bisnis yang unggul dan layak dipercaya bagi stakeholder. 
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2.3. Struktur Organisasi PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai 

Penjelasan tingkatan pada struktur organisasi berdasarkan tugas kerja adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi 

NO NAMA JABATAN 

1 Edi Setiawan MIS HO 

2 Nursaid PGA 

3 Gomes Head MIS Unit  

4 Henny Hariyanti Admin Staff 

5 Jamaludin 

Muhammad Adzan 

Gusti Fathur Rahman 

Dimas Prayoga 

Teknisi 

2.4. Ruang Lingkup PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai 

PT. Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing 

(PMA) yang tergabung dalam group Wilmar. PT WINA berubah menjadi PT 

Wilmar Nabati Indonesia sebagai wujud perkembangan usaha yang semakin besar 

dan mulai membangun pabrik-pabrik baru di luar kota Dumai di bawah bendera 

Wilmar Group. Komitmen yang tinggi dari manajemen dan karyawannya 

memungkinkan PT. Wilmar Nabati untuk berkembang lebih besar lagi. Hal ini 

terbukti dengan telah diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 16 

oktober 2009.  

Dalam menjalankan operasional perusahaaan, manjemen PT WINA telah 

menetapkan suatu visi dan misi yaitu mendukung bisnis operasional group 

sehingga tercapai kapasitas yang optimal dan kualitas yang sesuai denngan 

permintaan pelanggan serta waktu pengiriman yang tepat dengan cara 

pengembangan kinerja sumber daya manusia yang ada. 

Departement MIS bergerak dalam penanganan permasalahan pada Hardware 

dan Software Komputer di Kawasan Industri Dumai. Setiap pekerjaan yang di 

terima karyawan dari Jira akan di kerjakan menurut bagiannya masing-masing. 

Ada beberapa bagian teknisi yang terdapat di Departement MIS PT Wilmar 

Nabati Indonesia : 

1. Head MIS Unit 

Head MIS merupakan kepala kantor yang menaungi MIS unit Dumai. 
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2. Staff Admin 

Staff admin merupakan admin yang mengelola kegiatan surat menyurat yang 

terjadi di departement MIS. Staff admin bekerja mengurus administrasi yang 

terjadi di MIS seperti packing barang untuk dikirim ke HO Medan, mencatat 

barang-barang masuk dsb. 

3. Teknisi Jaringan 

Dalam bidang ini, setiap teknisi bertugas mengontrol jaringan internet di 

Kawasan Industri Dumai. Kegiatan yang dilakukan seperti pengecekan 

jaringan, penggantian rj45, penggantian kabel LAN untuk komputer, telepon 

maupun mesin absen, pengecekan CCTV, perbaikan CCTV dsb. 

4. Teknisi Timbangan 

Teknisi yang memperbaiki setiap kerusakan yang terjadi di timbangan. 

Timbangan disini adalah timbangan yang digunakan dalam mengukur berat 

kendaraan yang dimuat bahan-bahan pokok seperti sawit yang akan diperoleh 

di PT. Wilmar Nabati Indonesia Dumai. 

5. Teknisi Software 

Software yang dimaksud aplikasi yang digunakan di PT. Wilmar Nabati 

Indonesia Dumai dalam menunjang pekerjaan maupun proses administrasi 

yang berlangsung. Aplikasi yang digunakan pun harus mengikuti standart 

perusahaan.Teknisi software bertugas dalam menginstall komputer, install 

ulang windows, menginstall aplikasi standart yang digunakan perusahaan, 

memperbaiki email, Pandion dsb. 

6. Teknisi Hardware 

Teknisi hardware disini menangani perangkat komputer seperti printer, CPU, 

keyboard dan mouse. Kerusakan hardware tersebut ditinjau terlebih dahulu 

oleh teknisi yang bersangkutan. Jika hardware mengalami kerusakan berat, 

hardware akan dikirimkan ke MIS HO di medan untuk diperbaiki atau 

ditindak lanjuti. Setiap barang yang dikirim ke MIS HO di medan harus di 

packing dengan baik. 
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3. Metodologi 

3.1. Prosedur Pembuatan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode 

extremeprogramming. Proses pengembangan extremeprogramming terdiri dari 

perencanaan (planning), perancangan (design), pengkodean (coding), pengujian 

(testing)(Supriyatna, 2018).Extreme Programming adalah sebuah model 

pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan 

dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih fleksibel.Metode 

extreme programming sangat cocok untuk diterapkan untuk aplikasi buku service ini 

karena dapat menyerderhanakan jika terjadinya perubahan. Metode ini memiliki 

beberapa tahapan seperti perencanaan (planning), perancangan (design), pengkodean 

(coding), pengujian (testing). 

 

Gambar 3. 1 Metode Extreme Programming 

3.1.1. Perencanaan (Planning) 

Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan oleh sistem dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur utama, 

fungsionalitas dan keluaran yang diinginkan. Dalam pembangunan aplikasi buku 

service, tahap ini dimulai dari mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisa 
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kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Pada tahapan 

pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan melakukan observasi. Setelah 

mengumpulan data, dilanjutkan dengan menganalisa kebutuhan- kebutuhan yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan aplikasi buku service. 

3.1.2. Perancangan (Design) 

Pada tahap ini membuat struktur perancangan sistem perangkat lunak yang 

akan dibangun. Tujuan dari tahap ini yaitu dapat melihat gambaran dari perangkat 

lunak yang akan dibangun. Perancangan antarmuka sistem didesain dengan 

menggunakan mockup.Proses perancangan website dimuat pada bagian 4.2 rancangan 

sistem pada laporan ini. 

3.1.3. Pengkodean (Coding) 

Tahap ini merupakan implementasi dari perancangan sistem yang telah dibuat 

kedalan kode program yang menghasilkan prototype dari perangkat lunak. Dalam 

pembuatan aplikasi buku servicedepartement MIS di PT. Wilmar Nabati Indonesia 

berbasis website ini menggunakan frameworkcodeigneter. 

3.1.4. Pengujian (Testing) 

Tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap aplikasi yang sudah dibangun, 

pada tahap ini ditentukan oleh pengguna sistem dan berfokus pada fitur dan 

fungsionalitas dari keseluruhan sistem. Metode pengujian yang digunakan untuk 

menguji aplikasi buku service berbasis website adalah Black-box Testing dengan 

melakukan pengujian terhadap masukan dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem. 

Proses pengujian website terdapat pada bagian 4.3.3 testing pada laporan ini. 

3.2. Metodologi Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan 

observasi. Proses wawancara dilakukan antara admin karyawan MIS dan penulis. 

Sedangkan proses observasi dilakukan pada saat penulis ikut megisi data barang 

service secara manual di ruangan departement MIS 
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3.2.1. Hasil Wawancara 

Tabel 3. 1 Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah efektif jika buku service di 

tulis secara manual?  

Tidak, dikarenakan bisa saja tulisannya tidak dapat 

dibaca dan ada kemungkinan juga buku itu akan 

rusak/koyak. 

2 Barang-barang apa saja yang bisa 

diterima untuk diservice? 

Hardware seperti PC, keyboard, CPU, printer, dll dan 

software. 

3 Bagaimana sistem buku service yang 

sedang berjalan? 

Jika ada barang service yang masuk maka user harus 

mengisi data-data terlebih dahulu di buku service 

yang ada. 

3.2.2. Hasil Observasi 

Dari hasil observasi yang dilakukan selama proses kerja praktek dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Buku service ditulis secara manual oleh user yang mengantar barang 

service. 

2. Barang-barang service yang diserviceyaitu hardware dan software. 

3.3. Proses Perancangan 

3.3.1. Flowchart 

Flowchart merupakan gambaran urutan proses dari sebuah aplikasi. Berikut 

merupakan flowchart dari aplikasi buku service: 
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Gambar 3. 2 Flowchart 

3.3.2. Analisis Sistem yang sedang berjalan 

Sistem yang sedang  berjalan saat ini  adalah pengisian data barang service 

dilakukan secara manual. pengisian data barang service secara manual memiliki 

resiko yang sangat besar yaitu data bisa rusak, data bisa saja hilang, dan tulisan tidak 

dapat terbaca dengan baik. 

3.3.3. Rancangan sistem yang diusulkan 

Sistem yang akan dibangun yaitu admin dapat membuka website buku service, 

lalu admin dapat melakukan login dan kemudian dapat mengelola data barang service 

seperti menambah data barang service, mengubah data barang service, menghapus 

data barang service. 
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3.4. Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 3. 2 Jadwal Pelaksanaan 

No Kegiatan Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Perencanaan         

2 Perancangan          

3 Pengkodean         

4 Pengujian         

5 Pembuatan 

Laporan 
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4. Perancangan dan implementasi 

4.1. Analisa Data 

Data yang digunakan untuk penunjang dalam melakukan tugas kerja praktek ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi buku service berbasis 

website yaitu nama karyawan, data barang kerusakan, data seluruh PT di 

PT. Wilmar Nabati Indonesia. 

2. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan kerja harian yaitu 

informasi tentang kegiatan kerja dan jenis pekerjaan di Departement MIS 

PT. Wilmar Nabati Indonesia. 

4.1.1. Kebutuhan Fungsional 

1. Admin dapat melakukan input data barang service. 

2. Admin dapat melakukan edit data barang service. 

3. Admin dapat menghapus data barang service. 

4.1.2. Kebutuhan Non-fungsional 

1. Ketersedian, sistem dapat memiliki penyimpanan yang cukup untuk 

menampung data. 

2. Performa, sistem dapat memberikan layanan secara cepat bagi 

penggunanya, proses tidak melebihi 1 menit. 

3. Keamanan, sistem harus mempunyai kategori user login (administrator). 

4.2. Rancangan Sistem 

4.2.1. Rancangan UI 

Rancangan UI merupakan tampilan dari sebuah produk dimana tampilan 

tersebut berupa warna, bentuk dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. di sini 

penulis merancang tampilan login, dashboard, input data barang service, edit data 

barang service, hapus data barang service. 
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4.2.1.1. Login 

Pada perancangan tampilan Login, terdapat form pengisian untuk username 

dan password untuk admin. Setelah form diisi terdapat tombol signin agar masuk ke 

halaman dashboard.  

 

Gambar 4. 1 Desain Login 

4.2.1.2. Dashboard 

Pada tampilan dashboard, ada beberapa bagian seperti header, sidebar, dan 

konten. Pada bagian header terdapat logo “Data Kerusakan” dan terdapat juga 

profileadmin. Pada bagian sidebar terdapat data kerusakan barang.  
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Gambar 4. 2 Desain Dashboard 

4.2.1.3. Data Kerusakan 

Pada perancangan data kerusakan memiliki header, sidebar dan konten. Pada 

bagian header terdapat logo dan profileadmin. Pada bagian sidebar terdapat data 

kerusakan. Pada bagian konten terdapat tabel data kerusakan yang dimana tabel terbut 

berisikan data-data kerusakan barang dan juga pada bagian konten terdapat button 

“Add Data” yang berfungsi untuk menambah data. 
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Gambar 4. 3 Desain Data kerusakan 

4.2.1.4. Tambah Data 

Pada rancangan tampilan tambah data terdapat beberapa bagian seperti 

header, sidebar dan form tambah data. Pada bagian header terdapat logo dan 

profileadmin. Pada bagian sidebar terdapat data kerusakan. Pada bagian form 

pengisian data kerusakan barang terdapat user, PT, Departement, barang service, 

jenis kerusakan, solusi,Inservice dan outservice. Pada bagian form terdapat button 

submit untuk menyimpan data yang telah diisi dan button reset untuk mengisi 

kembali data tersebut.  
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Gambar 4. 4 Desain Tambah Data 

4.2.1.5.  Hasil Tambah data Kerusakan 

Pada tampilan tambah data kerusakan ini terdapat bagian header, sidebar, dan 

tabel kerusakan. Pada bagian header terdapat logo dan profileadmin. Pada bagian 

sidebar terdapat data kerusakan. Pada tabel kerusakan berupa tampilan hasil dari 

tambah data barang kerusakan. 
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Gambar 4. 5 Desain Hasil Tambah Data 

4.2.1.6. Edit Data 

Pada rancangan tampilan edit data terdapat beberapa bagian seperti header, 

sidebar dan form tambah data. Pada bagian header terdapat logo dan profileadmin. 

Pada bagian sidebar terdapat data kerusakan. Pada bagian form edit data kerusakan 

barang terdapat user, PT, Departement, barang service, jenis kerusakan, 

solusi,Inservice dan outservice. Pada bagian form terdapat buttonsave untuk 

menyimpan data yang telah diisi dan buttoncancel untuk membatalkan perubahan 

data tersebut.  
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Gambar 4. 6 Desain Edit Data 

4.2.1.7. Hasil Edit Data  

Pada tampilan hasil edit data kerusakan ini terdapat bagian header, sidebar, 

dan tabel kerusakan. Pada bagian header terdapat logo dan profileadmin. Pada bagian 

sidebar terdapat data kerusakan. Pada tabel edit data kerusakan berupa tampilan hasil 

dari edit data barang kerusakan. 
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Gambar 4. 7 Desain Hasil Edit Data 

4.2.1.8. Hapus Data 

Pada tampilan hapus data kerusakan ini terdapat bagian header, sidebar, dan 

tabel kerusakan. Pada bagian header terdapat logo dan profileadmin. Pada bagian 

sidebar terdapat data kerusakan. Pada tabel kerusakan terdapat fieldaction yang 

terdiri dari button”edit” dan button “hapus”. 
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Gambar 4. 8 Desain Hapus Data 

4.2.2. Usecase 

 

Gambar 4. 9 Usecase Diagram 
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4.2.3. Struktur Tabel 

4.2.3.1.Tabel users 

No Field Type Key 

1 id_user int (11) primary 

2 username varchar (255)  

3 password varchar (40)  
Table 4. 1 Struktur Tabel User 

4.2.3.2.Tabel Data Barang 

No Field Type Key 

1 id_barang Int (11) primary 

2 user varchar (255)  

3 PT varchar (255)  

4 department varchar (255)  

5 barang_service varchar (255)  

6 jenis_kerusakan text  

7 solusi text  

8 in_service date  

9 out_service date  
Table 4. 2 Sturuktur Tabel Data Barang 

4.3.Implementasi 

4.3.1. Aspek Luaran dan Penggunaan 

4.3.1.1.Hasil Database 

1. Tabel User 

Structur 

 

Gambar 4. 10 Struktur Tabel User 

Data 

 

Gambar 4. 11 Data Tabel User 
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2. Tabel Data Barang 

Structur 

 

Gambar 4. 12 Struktur Tabel Data Barang 

Data 

 

Gambar 4. 13 Data Tabel Barang 

4.3.2. Hasil 

4.3.2.1. Login 

Untuk dapat menginputkan data di website, user harus login terlebih dahulu. 

Untuk login di website ini, user bisa mengakses menggunakan Software XAMPP 

Control Panel dengan menjalankan Apache dan MySQL.  Lalu untuk menjalankan 

aplikasinya menggunakan browser dengan mengetik localhost/project magang di bar 

pencarian dan aplikasi dapat dijalankan. Tampilan login sebagai berikut: 
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Gambar 4. 14 Tampilan Login 

4.3.2.2. Dashboard 

Menu dashboard ini merupakan tampilan utama setelah user login. Didalam 

halaman dashboard terdapat konten yaitu berisikan nama user dan informasi tentang 

website tersebut. Berikut adalah tampilan halaman dashboard: 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Dashboard 
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4.3.2.3. Data Kerusakan 

Pada halaman data kerusakan ini merupakan tampilan semua data buku 

service di MIS yang telah diinputkan sebelumnya. Berikut merupakan tampilan 

halaman data kerusakan: 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Data Kerusakan 

4.3.2.4. Tambah  Data 

Pada halaman tambah data ini user dapat mengiputkan data barang yang akan 

di service. Dimana user harus menginputkan nama user, PT, departement, barang 

service, jenis kerusakan, solusi, tanggal masuknya barang, dan tanggal keluarnya 

barang tersebut. Berikut merupakan tampilan tambah data: 
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Gambar 4. 17 Tampilan Tambah Data 

Jika data berhasil ditambah, maka aka nada notifikasi yang muncul bahwa 

data berhasil disimpan. Berikut tampilan hasil tambah data: 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Hasil Tambah Data 
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4.3.2.5. Edit Data 

Pada halaman edit data, user dapat mengubah data yang telah diinputkan. 

Misal mau merubah jenis kerusakan atau yang lainnya. Jika ada kesalahan pada data 

inputan maka datanya bisa langsung diedit.berikut tampilan edit data: 

 

Gambar 4. 19 Tampilan Edit Data 

Jika sudah berhasil diubah maka mucul notifikasi data berhasil diubah. Berikut hasil 

tampilan edit data: 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Hasil Edit Data 
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4.3.2.6. Hapus Data 

Pada halaman hapus data ini merupakan tampilan jika user ingin menghapus 

data service. Jika data dihapus maka data yang tersimpan di database juga akan ikut 

terhapus. Pada saat user mengklik button “hapus” maka akan mucul pesan 

bahwasannya data tersebut ingin dihapus. Berikut merupakan tampilan pesan: 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Pesan Hapus 

Jika user mengklik button”yes” maka data tersebut akan terhapus. Berikut merupakan 

tampilan hasil hapus data: 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Hapus Data 

4.3.2.7. Halaman Logout 

Pada halaman logout ini merupakan tampilan keluar dari website tersebut. 

Button logout ini pada halaman home bagian header pojok kanan atas Jika user 

mengklik buttonlogout maka akan user akan diarahkan ke halaman login.  Jika sudah 

keluar dari website tersebut maka untuk melakukan penginputan data selanjutnya 
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userharus melakukan login kembali agar bisa masuk kembali ke website tesebut. 

Berikut merupakan tampilan logout: 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Logout 

4.3.3. Testing 

4.3.3.1.Login  

Table 4. 3 Login 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

1 Salah satu 

form kosong 

lalu klik sign 

in 

Username : 

kosong 

Password : 

12345678 

Login gagal Sesuai 

harapan 

Valid 
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2 Salah satu 

form di isi 

menggunakan 

karakter 

Username : 

imel*@gmail.com 

Password : 

12345678 

Login gagal Sesuai 

Harapan 

Valid 

 
3 Mengisi 

semua form 

dengan benar 

Username : admin 

Password 

:12345678 

Login 

berhasil 

Sesuai 

Harapan 

Valid  

mailto:imel*@gmail.com
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4.3.3.2.Tambah Data 
Table 4. 4 Tambah Data 

No Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

1 Salah satu 

form 

dikosongkan  

User : Kosong 

PT : WINA 

Departement : 

Elektrik 

Barang Service 

: keyboard 

Jenis kerusakan 

: beberapa huruf 

tidak dapat 

ditekan 

Solusi : 

Dibersihkan 

In Service : 

22/06/2021 

Out Service : 

24/06/2021 

Tidak dapat 

menambah 

data 

Sesuai 

Harapan 

Valid 
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2 Salah satu 

form diisi 

menggunakan 

karakter 

User : amel 

PT : WINA 

Departement : 

Elektrik 

Barang Service 

: keyboard 

Jenis kerusakan 

: beberapa huruf 

tidak dapat 

ditekan* 

Solusi : 

Dibersihkan 

In Service : 

22/06/2021 

Out Service : 

24/06/2021 

Tidak dapat 

menambah 

data 

Tidak 

sesuai 

harapan 

Tidak  
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3 Mengisi form 

dengan benar 

User : agus 

PT : SADP 

Departement : 

Elektrik 

Barang Service 

: PC 

Jenis kerusakan 

: PC baru 

Solusi : Install 

windows 

In Service : 

18/06/2021 

Out Service : 

21/06/2021 

Data berhasil 

ditambah 

Sesuai 

Harapan 

Valid 
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4.3.4. Feedback Pengguna 

Setelah sistem berhasil dijalankan dan di uji coba. Ada beberapa saran dan 

perbaikan yang diberikan oleh karyawan Departement MIS PT. Wilmar Nabati 

Indonesia, yaitu: 

1. Pada saat input data barang, pada bagian outservice. Seharusnya tanggal 

outservice bisa saja dikosongkan terlebih dahulu. 

2. Dibutuhkan fitur printout hasil dari data yang telah diinput. 

4.4.Dampak Implementasi Sistem 

Dengan adanya aplikasi buku service departement MIS dapat memudahkan admin 

dalam menginputkan data barang service. Karyawan departement MIS tidak lagi 

menginputkan data secara manual kembali. 

4.5.Kendala Implementasi  

Kendala yang dihadapi pada saat kegiatan kerja praktek yaitu aplikasi yang dibuat 

tidak dapat digunakan di Departement MIS dikarenakan semua software yang 

digunakan oleh perusahaan memiliki standar khusus. 
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5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Aplikasi buku service berbasis website ini dibuat untuk mempermudah karyawan 

Departement MIS dalam menginput data barang service di MIS. Dikarenakan pada 

saat ini dalam proses penginputan data barang service di Departement MIS masih 

menggunakan cara manual. Sistem ini dapat digunakan oleh 1 user yaitu karyawan 

departement MIS. 

Aplikasi ini dibuat tidak dapat digunakan di Departement MIS, dikarenakan 

seluruh software yang digunakan harus mengikuti standar perusahaan. Sehinga 

aplikasi yang dibuat hanya digunakan untuk tugas akhir dalam menyelesaikan kerja 

praktek di PT. Wilmar Nabati Indonesia. 

5.2. Saran 

1. Selama kerja praktek di PT. Wilmar Nabati Indonesia, Banyak pelajaran yang 

bisa didapat diambil yang tidak di dapatkan di perkuliahan. 

2. PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak bisa menjadi tempat rekomendasi 

selanjutnya untuk mahasiswa prodi Rekayasa Perangkat Lunak untuk 

melaksanakan kerja praktek.
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FOTO KEGIATAN 

No Foto Kegiatan Keterangan 

1 

 

Foto perpisahaan bersama 

karyawan DepartementMIS. 

2 

 

Foto pada saat melakukan 

presentasi dan demo aplikasi 

hasil projectmagang di 

kantor DepartementMIS. 
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3 

 

Foto salah satu kegiatan 

harian yang dilakukan di 

kantor Departement MIS 

yaitu pengecekan cpu. 

Pengecekan cpu dilakukan 

untuk mengecek apakah 

masih ada cpu yang masih 

bagus atau tidak. Jika masih 

ada yang bagus, maka cpu 

tersebut akan diberikan 

tanda. Jika tidak, maka cpu 

tersebut akan diletakkan 

ditempat barang-barang 

yang akan dihancurkan.  

4 

 

Foto bersama didepan kantor 

Departement MIS. 
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