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1. Pendahuluan 
 

1.1. Latar Belakang  

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi  Negeri 

yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Politeknik Negeri 

Bengkalis diresmikan menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 26 Desember 

2011 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, 

DEA.  Jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis terdiri dari 7 (Tujuh)  Jurusan yaitu: 

Jurusan Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Informatika, 

Teknik Elektro, Administrasi Niaga dan Kemaritiman, sedangkan untuk program 

studi terdiri atas 18 termasuk program studi Rekayasa Perangkat Lunak. 

Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Kurikulum yang terdapat pada jurusan ini lebih mengarah pada 

bidang informatika, dan komputer. Hal ini memiliki tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dibidang informatika dan 

komputer. 

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kurikulum tersebut 

adalah Kerja Praktek. Kegiatan Kerja Praktek dilaksanakan setiap tahun yang 

bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengalaman dan wawasan didalam 

dunia kerja baik industri maupun di instansi pemerintahan.  

Kegiatan Kerja Praktek (KP) merupakan kegiatan Intra Kurikuler yang 

tergabung dalam kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) pada 

semua jurusan di Politeknik Negeri Bengkalis. Kegiatan  Kerja Praktek merupakan 

salah satu kegiatan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam  menyelesaikan 

studi yang dilaksanakan pada setiap akhir semester VII (tujuh), dan kegiatan ini 

wajib untuk diikuti oleh semua mahasiswa yang ada pada setiap jurusan  di 

Politeknik Negeri Bengkalis.    

Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek pada suatu 

industri baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai perusahaan dan instansi 

membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek. Salah 

satunya perusahaan PT. WILMAR NABATI INDONESIA – PELINTUNG. PT 
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Wilmar 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 goreng terbesar di Indonesia. 

Di PT.Wilmar terdapat banyak department yang menangani beberapa 

pekerjaan dari perusahaan salah satunya  department Management Information 

System (MIS) yang merupakan department yang bergerak dibidang penanganan 

software dan hardware untuk Kawasan pelintung kota dumai. 

Kerja Praktek ini dilaksanakan di PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelintung 

Kota Dumai selama 2 bulan, dimulai sejak tanggal 04 Maret 2021 – 04 Juni 2021. 

Beralamat di Jl. PT. KW. Industri Dumai Kode Pos 28853 Dumai Riau. Pada 

instansi ini jadwal kerja prakteknya dimulai pukul 08.00 sampai 16.00 setiap hari 

senin hingga jum’at dan jadwal untuk hari sabtu dimulai pukul 08.00 sampai 13.00. 

Setiap pekerjaan dilakukan berdasarkan bimbingan dari mentor department MIS. 

Selama melakukan beberapa pekerjaan terdapat pekerjaan yang dilakukan masih 

menggunakan sistem manual seperti pencatatan data service barang yang akan 

dikirim ke Head Office (HO) masih menggunakan buku agenda. Hal ini 

berdamapak kepada kerentanan kehilangan data yang masih dicatat didalam buku 

agenda, tingkat keterbacaan tulisan sulit dibaca, membutuhkan waktu lebih lama 

dalam pencarian data yang ada didalam buku agenda. Berdasarkan masalah di atas 

penulis akan mendigitalkan sistem yang sebelumnya kedalam sebuah aplikasi yang 

Bernama sistem aplikasi Service Book berbasis website, yang akan digunakan untuk 

mengelola data service barang yang masuk dari user yang akan dikirim ke Head 

Office (HO). Aplikasi ini akan dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3, 

framework bootstrap html, css, js dan untuk database menggunakan MySQL. 
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Maulani(2020) Dalam pengembangan aplikasi service book pada PT. Wilmar 

Nabati Indonesia, Pelintung akan diterapkan metode waterfall, yang mana 

penerapan tersebut dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, analisis, 

perancangan, implementasi dan penggunaan, serta dilaksanakan dengan 

pemprograman berorientasi objek. 

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Ruang lingkup selama melaksanakan kerja praktek adalah mengikuti kegiatan 

yang berhubungan dengan proses dari proyek yang dimulai dari tahap perencanaan, 

perancangan sampai pelaksanaan. Selama melaksankaan kegiatan yang 

berhubungan dengan proyek praktek diawasi oleh pembimbing dari instansi. 

Kerja Praktek dilaksanakan di PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelintung. Dalam 

pelaksanaan Kerja Praktek di PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelintung, penulis 

ditempatkan di Kantor Departemen MIS, yang dilaksanakan mulai tanggal 05 April 

s/d 04 Juni 2021 yang berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan yang 

dilakukan diruangan tersebut, terdapat dua bagian yaitu software dan hardware. 

Bagian software meliputi penginstalan sistem operasi komputer, aplikasi standar 

perusahaan, driver komputer, dan konfigurasi email komputer user. Sedangkan 

bagian hardware meliputi pengecekan cctv kawasan, pengecekan printer, telpon 

user dan bongkar pasang cpu komputer. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek 

Tujuan  dari Kerja Praktek ini adalah: 

1. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan.  

2. Mendigitalkan sistem manual sebelumnya kedalam bentuk aplikasi berbasis 

website. 

Adapun manfaat Kerja Praktek ini adalah: 

1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan atau mempraktikkan  secara  langsung 

ilmu yang telah  diperoleh dari bangku perkuliahan kedalam dunia kerja. 

2. Mempermudah dalam mengelola data service barang secara digital. 

3. Mempersingkat waktu dalam melakukan pencarian data service barang. 
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1.4 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Adapun output yang dihasilkan nantinya adalah sebuah sistem yang dapat 

membantu meringankan pekerjaan karyawan pada bagian departemen MIS dalam 

pencatatan barang, biasanya dalam bentuk hardware misalnya komputer, printer 

dan perangkat serupa lainnya untuk di service ke HO (Head Office).Pencatatan 

barang yang akan di service merupakan tugas yang dilakukan oleh karyawan sesuai 

bidangnya masing-masing. Namun, pencatatan data barang yang akan di service  

masih dilakukan secara manual, dimana masih dicatat dalam buku agenda service 

ke HO (Head Office). Oleh karena itu, perlunya sebuah sistem agenda berbasis web, 

sehingga bisa mempermudah pengguna untuk pencatatan data barang yang akan di 

service ke HO (Head Office). 
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2. Gambaran Umum Perusahaan 
 

2.1 Profil dan Sejarah  PT. Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung 

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 02 

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 Crushing Palm Kernel dan Refined 

Bleached Deodorized Olein (RBD Olien) dari Refinery dan Fractionation. 

Perkembangan lain yang dilakukan oleh manajemen PT WINA 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 crushing plant dengan kapasitas 1500 TDP 

(TonPerDay). Adapun perkembangan pabrik ini didukung dengan pelabuhan yang 

mempunyai dermaga dengan panjang 425 meter dan kolam pelabuhan dengan 

kedalaman 14 meter, yang dapat disandari oleh kapal dengan bobot 50.000 DWT 

dan akan dikembangkan untuk dapat disandari kapal 70.000 DWT. 

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 WINA 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 Wilmar Group. 

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. 
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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 start-

up 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 WINA 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. WINA 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 pada khususnya di perekonomian kota 

Dumai akan semakin maju dan berdampak positif dalam pembangunan kota. 

PT WINA telah mampu mengolah CPO sebesar 4.100 MT per hari dan PK 

crushing sebanyak 1000 MT per hari yang menjadikan PT. WINA sebagai produsen 

dan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia. Perkembangan lain yang 

dilakukan oleh manajemen PT WINA 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 

crushing plant dengan kapasitas 1500 TDP (TonPerDay). Adapun perkembangan 

pabrik ini didukung dengan pelabuhan yang mempunyai dermaga dengan panjang 

425 meter dan kolam pelabuhan dengan kedalaman 14 meter, yang dapat disandari 

oleh kapal dengan bobot 50.000 DWT dan akan dikembangkan untuk dapat 

disandari kapal 70.000 DWT. 

Komitmen yang tinggi dari manajemen dan karyawan memungkinkan PT. 

WINA untuk berkembang lebih besar lagi. Hal ini terbukti dengan telah 
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diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 16 Oktober 2009. Pada tahun 

2009, PT WINA 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 WILMAR Group. 

 
Gambar 2.1 Kawasan Industri  PT.Wilmar Nabati Indonesia 

(Sumber : google.com) 

 

2.2 Visi Dan Misi PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelintung 

2.2.1 Visi PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelintung 

“ 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 Pelintung 

“Menjadi mitra bisnis yang unggul dan layak dipercaya bagi stakeholder.” 

2.3 Struktur Organisasi DEPARTMENT MIS PT WILMAR NABATI INDONESIA 

Penjelasan tingkatan pada struktur organisasi berdasarkan tugas kerja adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Department MIS 

(Sumber : PT. Wilmar Nabati, Departemen MIS) 

 

2.4 Ruang Lingkup PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelitung Departemen 

MIS 

PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelintung terletak di Dumai tepatnya di Jl. 

PT.Kw.Industri Dumai. Dalam PT.Wilmar Nabati Indonesia Pelintung Departemen 

MIS terdapat 2 bidang, yaitu Bidang Software dan Hardware. 

Bidang Software dan Hardware ini bertugas membantu perbaikan software, 

hardware karyawan seperti pada bagian hardware yaitu cctv,printer,hardisk,mesin 

absen,timbangan,perangkat jaringan, telpon dan perangkat keras lainnya. 

Sedangkan untuk software yaitu penginstalan sistem operasi komputer, 

driver,aplikasi standar,setting email dan hal-hal yang berhubungan dengan 

perangkat lunak lainnya. 
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3. Metodologi 
 

3.1 Prosedur Pembuatan Sistem/Alat/Solusi 

Prsosedur dalam pembuatan sistem yang penulis gunakan adalah metode 

waterfall merupakan metode yang dilakukan secara berurutan proses dilakukan 

setelah proses sebelumnya selesai.  

Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan sistem ini, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan Sistem 

(Sumber : Jauhari Maulani) 

 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi Sistem Service 

Book adalah sebagai berikut : 

1.1 Perencanaan 

Langkah pertama adalah membuat perencanaan sistem yang ingin kita buat. 

Biasanya dibuat dalam bentuk dokumen SKPL terlebih dahulu sampai semua 

kebutuhan sudah tervalidasi semuanya sesuai kebutuhan user. 

1.2 Analisa 

Setelah perencanaan selesai, selanjutnya kita akan menganalisa. Pada tahap 

analisa ini, bertujuan untuk melakukan analisa terhadap kebutuhan-kebutuhan yang 

Perencanaan 

Analisa 

Desain 

Implementasi 

Pengujian 

Perilisan 

Pengoperasian 

dan pemeliharaan 

Dan pemeliharaan 
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perlu dikembangkan dalam website Sistem Service Book ini, yang sebelumnya 

belum mempunyai website untuk sistem pencatata data barang yang akan di service. 

  Pada tahap ini juga berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan 

software atau aplikasi. Dimulai dari perencanaan alokasi sumber daya, biaya, 

estimasi waktu pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lain. 

1.3 Desain 

Selanjutnya setelah melakukan perencanaan dan analisa yang baik. Tahap 

berikutnya adalah proses desain aplikasi. Pada tahap ini,  pengembang akan 

merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma dengan 

baik. Proses desain disini tidak hanya dalam penentuan alur algoritma program. 

Tetapi, pembuatan desain awal tampilan akan diperhatikan agar saat masuk pada 

tim developer dapat mengimplementasikan dengan sempurna. Biasanya, tim UI / 

UX Designer dapat mengerjakan tugas ini untuk segera diserahkan nantinya kepada 

tim developer.  

1.4 Implementasi 

Setelah berhasil menentukan desain awal dari pengembangan aplikasi, 

selanjutnya kita akan mengkonversi desain yang kita buat dalam bentuk kode, pada 

website ini menggunakan framework dari php yaitu codeIgniter 3, html, css dan 

javascript. 

1.5 Pengujian 

Pada tahap keempat setelah menyelesaikan proses pembuatan program, maka 

akan masuk pada tahap pengujian atau testing. Testing disini lebih pada pengujian 

program yang dibuat untuk mencari berbagai kesalahan seperti bug, error ataupun 

permasalahan lain yang dapat muncul dari software tersebut. Tahap ini 

memfokuskan pada pengujian fitur-fitur yang ada pada aplikasi sehingga tidak ada 

kesalahan dengan menggunakan pengujian blackbox. 

1.6 Perilisan 

Setelah menyelesaikan tahap testing, selanjutnya masuk pada perilisan 

produk. Proses deploy ini berarti software atau perangkat lunak telah berhasil dibuat 

dan siap untuk diserahkan pada pengguna. Dan untuk selebihnya, pengguna akan 

mencoba fungsionalitas dari aplikasi tersebut. 
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1.7 Pengoperasian dan pemeliharaan 

Pada tahap terakhir, perangkat lunak atau aplikasi yang sudah jadi 

dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan 

pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada 

tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan 

implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

3.2 Metodologi Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

1. Metode pengamatan (Observation)  

Melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan pengelolaan data service barang  yang dilakukan oleh karyawan 

wilmar khususnya departemen MIS. Observasi dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang terjadi secara nyata.  

2. Wawancara 

Melakukan pengumpulan data dengan tanya jawab langsung dengan nara 

sumber yaitu karyawan wilmar departemen MIS tentang permasalahan yang sedang 

dihadapi dalam mengelola data service barang. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang dapat diaplikasikan 

dalam company profile serta digunakan sebagai lampiran pada laporan kerja 

praktek ini yang berupa foto-foto. 

 

3.3 Proses Perancangan 

Setelah melakukan pengumpulan data penulis melakukan proses perancangan 

arsitektur sistem. Sistem yang akan dibangun adalah aplikasi service book berbasis 

website. Adapun perancangan arsitektur secara keseluruhan dapat di tunjukan 

dalam bentuk gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.2 Sistem yang akan dibangun 

 

3.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Adapun tahapan dan jadwal pelaksanaan yang dilakukan dalam 

pengembangan website service book, sebagai tabel dibawah ini  :  

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Bulan 

Ke -1 Ke – 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Analisis          

2. Desain         

3. Pengkodean          

4. Testing          

5. Pemeliharaan          

6. 

Penyusunan 

Laporan         
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4. Perancangan Dan Implementasi 
 

2.1 Analisis Data 

Suatu sistem yang dibangun tidak akan terlepas dari kondisi atau keadaan 

sesungguhnya. Dengan berbagai alasan untuk mendorong membangun suatu sistem 

yang lebih baik sesuai dengan tuntutan penyampaian Informasi yang cepat, tepat 

dan mudah diakses oleh pengguna.  

Untuk memenuhi kebutuhan dari setiap kegiatan maka akan dirancang suatu 

Sistem yang terkomputerisasi berbasis web sehingga diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang ada.  

Selain itu untuk membangun sebuah sistem dibutuhkan adanya masukan 

berupa data yang nantinya akan diproses oleh sistem sehingga dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat kepada penggunanya. Kebutuhan data dan informasi 

meliputi : 

a. Kebutuhan data  

Data yang diperlukan antara lain:  

1. Data Departemen 

2. Data Unit 

b. Informasi  

Informasi yang akan dihasilkan : 

1. Informasi Data Departemen 

2. Informasi Data Unit 
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2.2 Rancangan Sistem/Alat/Solusi 

4.2.1 Use Case Diagram 

 

 
Gambar 4.1 Use Case Diagram Service Book 

Perancangan Use Case diatas merupakan aksi yang dapat dilakukan oleh 

admin dalam mengelola data service barang, dalam perancangan tersebut admin 

memiliki akses dalam melihat, menambah, mengedit, menghapus, export data 

service barang dan cetak data service barang. 
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4.2.2  Rancangan Antar Muka 

 
Gambar 4.2 Mockup Halaman Login 

Gambar diatas adalah desain mockup halaman login merupakan halaman yang 

ditampilkan pertama kali saat belum login. Pada halaman ini terdapat field 

username dan password yang digunakan untuk masuk kedalam aplikasi. 

 

 

 
Gambar 4.3 Mockup Halaman Dashboard 

 

Gambar diatas adalah desain mockup halaman dashboard merupakan halaman yang 

ditampilkan pertama kali saat sudah login. Pada halaman ini terdapat nama admin 

yang sedang login. 
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Gambar 4.4 Mockup Halaman Note Data Service Barang 

 

Gambar diatas adalah desain mockup halaman note yang digunakan untuk 

menampilkan seluruh data service barang, menambah data, mengubah data, export 

data dan cetak data. 

 

 
Gambar 4.5 Mockup Halaman Form 
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Gambar diatas adalah desain mockup halaman form yang digunakan untuk tambah 

data service barang.  

  

4.3 Implementasi Sistem/Alat/Solusi 

Implementasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan analisis 

dan perancangan antarmuka terhadap sistem yang dibangun, kemudian diterapkan 

dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan analisis 

kebutuhan sistem. Implementasi dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan 

perancangan antarmuka yang telah dibangun sebelumnya dan menjelaskan 

komponen, fungsi serta proses pada sistem. Dalam implementasi pada Sistem 

Service Book Berbasis Web memiliki 1 hak akses yaitu Admin. Sistem ini sudah 

dibuat dengan sangat baik dan juga sudah dipersentasikan di depan karyawan PT. 

Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung departemen MIS, Menjelaskan bagaimana 

sistem itu dibuat dan setiap fungsi-fungsi  yang dapat dilakukan oleh sistem 

tersebut. 

Berikut ini adalah implementasi antarmuka dan beberapa proses pada sistem 

Service Book Berbasis Web Pada Departemen MIS PT.Wilmar Dumai Pelintung  

yaitu: 

 

Gambar 4.6 Halaman Login  
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Gambar diatas adalah halaman login, halaman yang ditampilkan pertama kali ketika 

aplikasi dijalankan, pengguna diharapkan untuk login terlebih dahulu sebelum 

menggunakan aplikasi ini. Pada halaman ini terdapat  field username dan password 

yang digunakan untuk proses login. 

 

 

Gambar 4.7 Halaman Dashboard  

 

Gambar diatas adalah halaman dashboard, halaman yang ditampilkan pertama kali 

ketika aplikasi dijalankan setelah melakukan proses login. Pada halaman ini 

terdapat nama user  yang sedang login.  

 

 

Gambar 4.8 Halaman Note  
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Gambar diatas adalah halaman note, pada halaman ini terdapat daftar data service 

barang yang ditampilkan dari database dan juga tombol untuk tambah data, ubah 

data, hapus data, export data dan cetak data service barang. 

 

 

Gambar 4.9 Halaman form  

 

Gambar diatas adalah halaman form yang digunakan untuk tambah data dan ubah 

data service barang. 

 

4.3.1 Waktu Pelaksanaan Implementasi 

Pelaksanaan dilakukan pada hari jum’at tanggal 04 juni 2021, jam 09.30 

wib, di PT. Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung departemen MIS yang dihadiri oleh 

karyawan wilmar departemen MIS. 
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4.3.2 Aspek Luaran 

Dalam kegiatan KP ini aspek luarannya adalah sebuah aplikasi service book 

berbasis website yang digunakan untuk mengelola data service barang di PT. 

Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung departemen MIS dalam melihat, menambah, 

mengubah, menghapus, export file, dan cetak data service barang. 

 

4.3.3 Feedback dari Pengguna 

Feedback atau masukan dari karyawan departemen MIS adalah pada 

halaman form tambah data dan form ubah data penulisan label damage pada input 

form di buat menjadi huruf besar semuanya, dan komentar dari sisi tampilan antar 

muka sudah bagus dan sangat sederhana dan mudah digunakan. 

 

4.4 Dampak Implementasi Sistem 

Dampak terhadap PT. Wilmar Nabati Indonesia Pelintung yaitu 

mempermudah karyawan departemen MIS dalam melakukan pekerjaan mereka 

untuk mengelola data service barang, pencarian data dan penyimpanan data yang 

aman didalam server. 

 

4.5 Kendala Implementasi Sistem 

Kendala yang dihadapai yaitu  sistem yang dibangun tidak bisa digunakan 

karena kebijakan dari perusahaan pusat. Di perusahaan ini terdapat aturan dalam 

penggunaan sebuah software yang digunakan dalam pekerjaan, perusahaan 

mempunyai aturan tidak boleh secara sembarangan menggunakan software yang 

belum disetujui dan disepakati oleh atasan perusahaan.  
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5. Penutup 
 

5.1 Kesimpulan 

Dengan berakhirnya KP yang telah kami lakukan selama dua bulan ini. Dapat 

disimpulkan bahwa KP menjadi sarana pengimplimentasian dari ilmu yang telah 

kami peroleh selama proses perkuliahan, walaupun tidak semua ilmu yang 

didapatkan dapat kami implimentasikan ditempat KP kami. KP ini juga sangat 

membantu kami untuk benar-benar memahami dunia kerja sebenarnya yang akan 

kami hadapi pasca kelulusan baik soft skill dan hard skill, dan dapat langsung 

merasakan bagaimana tekanan dunia kerja serta tangung jawab dari pekerjaan kita. 

Hasil kerja praktek di PT. Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung penulis dapat 

memberikan solusi atas permasalahan dalam pengelolaan data service barang dari 

departemen MIS yang masih dilakukan secara manual dengan mendigitalkan 

komputer sebelumnya dalam bentuk sebuah aplikasi berbasis website pengelolaan 

data service barang. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil selama penulis melakukan kegiatan KP, penulis memberikan saran 

agar  KP dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik kedepannya serta penulis 

berharap Kepada para peserta Kerja Praktek KP agar mempersiapkan diri dengan 

sebaik-baiknya serta menguasai pelajaran yang akan diterapkan dalam industri, 

agar memudahkan dalam melakukan praktek kerja lapangan di perusahaan. Penulis 

juga ingin memberikan saran pada pihak perusahaan, usahakan berikan tugas 

asalkan dengan bimbingan terlebih dahulu sebelum tugas dilaksanakan, agar 

hasilnya menjadi efektif dan efisien. Menurut penulis kerja praktek di PT. Wilmar 

Nabati Indonesia, Pelintung tidak direkomendasikan untuk program studi D-4 

Rekayasa Perangkat Lunak yang berfokus kepada pengembangan sebuah perangkat 

lunak, karena PT. Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung ini banyak menangani 

pekerjaan khususnya dibidang komputer jaringan seperti penanganan perangkat 

keras komputer, jaringan internet, telpon, printer, cctv perbaikan timbangan kelapa 

sawit dan lain-lain. 
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