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besarnya kepada :  
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motivasi dan semangat, sehingga bisa menyelesaikan laporan ini dengan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap 

mahasiswa sebelum menyusun Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pelaksanaan KP pada sebuah perusahaan mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang diperoleh semasa belajar di perkuliahan dan mampu menganalisa serta 

memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja. Dimasa yang pesat dengan 

perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak instansi yang bergerak dibidang 

teknologi informasi, salah satunya Garuda Cyber Indonesia Pekanbaru. Mereka 

mulai memanfaatkan teknologi terutama internet sebagai media informasi dan 

media komunikasi. Media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan 

menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi 

penerima  informasi. 

Pada pandemi covid 19 ini, banyak kalangan masyarakat di berhentikan 

karena kondisi perusahaan yang mengalami kerugian. Masyarakat setiap hari terus 

mencari informasi tentang lowongan pekerjaan ke satu perusahaan ke perusahaan 

yang lain.  Hal ini sulit karena membutuhkan waktu yang lama untuk mencari 

informasi tentang lowongan pekerjaan. Disisi lain perusahaan terus mencari orang 

yang kompeten dalam pekerjaan agar stabilitas perusahaan tidak menurun. Dengan 

melihat dua permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem baru yang 

dapat membantu dalam menghubungkan kedua hal tersebut sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan informasi. Sistem baru tersebut dinamakan Website. 

Salah satu bentuk pengolahan informasi adalah dengan menggunakan aplikasi web. 

Oleh karena itu laporan KP ini membahas tentang “Perancangan Website 

Lowongan Kerja Perusahaan”.
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1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

1.2.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari Kerja Praktik adalah :  

1. Untuk menambah pengalaman kerja pada PT. Garuda Cyber Indonesia 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan pada PT. Garuda Cyber Indonesia 

Pekanbaru. 

3. Merancang website untuk membantu mempermudah pekerjaan yang ada di PT. 

Garuda Cyber Indonesia Pekanbaru.  

 

1.2.2 Manfaat  

Adapun manfaat dari Kerja Praktik adalah : 

1. Dapat mengetahui sistem kerja pada PT. Garuda Cyber Indonesia Pekanbaru. 

2. Dapat mengetahui berbagai macam permasalahan yang sering terjadi dalam 

dunia kerja dan solusinya. 

3. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan 

pekerjaan. 

4. Dapat merancang Aplikasi Website Lowongan Kerja Perusahaan.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. GARUDA CYBER INDONESIA 

 

2.1 Sejarah singkat  

 

Garuda Cyber adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi 

informasi. Garuda Cyber didirikan tahun 2010 dan diresmikan dalam bentuk badan 

hukum sebagai perusahaan tanggal 19 Oktober 2013. Pada tahun  2019 garuda 

cyber diresmikan menjadi PT.  

Garuda cyber mempunyai team yang berpengalaman dibidangnya yang 

terdiri dari CEO, COO, CFO, CMO, Administration, Project Manajer, Analis, 

Programmer, Multimedia & Desain. Jumlah SDM puluhan orang, rata rata memiliki 

pengalam tiga tahun keatas dan dilatari pendidikan dan pengalaman skillfull-

Engineer, sehingga akan memberi nilai lebih dalam melengkapi pemberian solusi 

atas kebutuhan costumer. 

Dalam memberikan pelayanan kepada costumer, Garuda Cyber dilandasi 

oleh teknologi terbaru, sebuah kombinasi dari analisis, content, design dan 

fungsionalitas. Sehingga produk yang dihasilkan benar benar memberikan solusi 

kepada costumer. 
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2.2 Visi dan misi 

Adapun visi dan misi dari perusahaan : 

2.2.1 Visi  

1. Menjadi perusahaan it yang berbasis pengetahuan deengan standar kelas 

dunia internasional tahun 2020. 

2.  Membuat system dengan konsep teknologi baru yang dapat mengiundang 

ide ide baru dari kalangan IT berbakat generasi berikutnya.  

3. Mampu menjadi perusahaan yang berkontribusi dan masyarakat indonesia.  

 

2.2.2 Misi 

1. Komitmen dalam kualitas dan layanan terhadap pelanggan 

2. Tepat waktu dalam penyelesaian pengerjaan 

3. Mengembangkan sumber daya dari setiap anggota. 
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2.3  Struktur organisasi perusahaan  

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT Garuda Cyber Indonesia 

 

2.4 Ruang lingkup perusahaan Garuda cyber Indonesia 

Berikut adalah uraian pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis :  

1. Direktur atau CEO 

Kepala mempunyai tugas :  

a. Merumuskan program kerja di lingkungan Garuda Cyber berdasarkan 

rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas.  



6 

   

b. Membina bawahan di lingkungan kantor dengan cara mengadakan rapat 

atau pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja 

yang diharapkan.  

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

2. Direktur operasional/COO 

COO yang merupakan kependekan dari chief operating officer ini 

merupakan pimpinan yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan 

atau kebijakan yang berhubungan dengan tugas operasional perusahaan.  

3. HRD/administrasi 

salah satu bagian dari HR yang memiliki tugas melakukan support kepada 

pekerjaan utama HR yaitu mengurus karyawan. Admin HR akan berfokus 

pada administrasi karyawan dengan perusahaan, sebagai contoh pencatatan 

cuti, absen karyawan, pinjaman karyawan, dan sebagainya. 

4. Server admin 

Tugas dan tanggung Jawab seorang Admin Server : 

 Melakukan manajemen sistem operasi server. 

 Uji peralatan, perangkat keras, perangkat lunak server dan update 

sistem server. 

 Memonitor Server. 

 Menjaga Kinerja server. 

 Memelihara jaringan dan mengelola Pertumbuhan jaringan. 

 Rutin melakukan audit terhadap peralatan server. 

5. System analist 

Seorang System Analist mempunyai tugas melakukan analisis sistem, 

merancang sistem kemudian diimplementasikan pada Perusahaan serta 

bertanggung jawab terhadap hasil yang ingin di capai oleh Perusahaan. 

6. Programmer 

Tugas Seorang Programmer 

 Menganalisis kebutuhan. 
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 Merancang dan memodelkan sistem seperti UML, flowchart, ERD dll. 

 Menulis kode program (HTML, CSS, Javascript dll). 

 Men-debugging program. 

 Menguji atau testing program. 

7. Content creator 

Berikut tugas tugas dari content creator : 

a. Membuat konten yang orisinal dan menarik kemudian dipublikasikan 

di berbagai media sosial. 

b. Menciptakan konten yang bermakna bagi sekumpulan orang atau 

komunitas yang memiliki kekuatan besar (power). 

c. Menciptakan pesan persuasif terutama jika bekerjasama dengan 

pengiklan (endosement). 

8. Marketing  

Tugas utama seorang marketing adalah menghasilkan sales atau penjualan 

dari produk yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan 

mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang dijual marketing promosi. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTIK 

 

3.1 Uraian Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 05 Juli 2021 

sampai dengan tanggal 17 September 2021 di Garuda Cyber Indonesia. Selama 

pelaksanaan Kerja Praktek (KP) ada beberapa pekerjaan yang diberikan oleh pihak 

dari tempat Kerja Praktek. 

Adapun tugas yang dikerjakan antara lain : 

3.1.1 Membuat artikel harian 

Membuat artikel harian yang diberikan oleh kantor. Membuat artikel 

dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai Jumat. Sebelum mengirim artikel ke 

email yang di tujukan harus mengirim bukti screenshoot bukti plagiat. Membuat 

artikel ada dua, yang pertama artkel harian tentang info terviral dan yang kedua  

artikel tentang pengenalan produk dari Garuda Cyber kesetiap daerah. 

 

Gambar 3. 1 Membuat artikel harian 

3.1.2 Share info viral ke facebook 

Merupakan kegiatan yang wajib di lakukan oleh anak magang yang 

dilakukan setiap hari senin sampai hari jumat. Info viral diambil dari website 
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Lancangkuning.com yang telah disediakan oleh kantor. Link info viral tersebut di 

share ke setiap grup facebook yang telah ditentukan oleh kantor. 

 

 

Gambar 3. 2 Share info viral di facebook 

3.1.3 Posting  iklan di Market place, Olx dan Youtube 

Share iklan di market place, olx dan youtube dilakukan apabila ada arahan 

dari bagian marketing yang memperkenalkan produk dari garuda kasir.  Bahan akan 

disediakan oleh bagian marketing untuk memperkenalkan produk seperti paket 

komputer kasir yang mempunyai beberapa unit yang di berikan. 

 

Gambar 3. 3 Posting iklan di marketplace dan olx 
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3.1.4 Meliput Event organizer 

Jasa meliput Event Organizer merupakan salah satu jenis jasa yang ada di 

garuda cyber. EO akan membuat rangkaian acara menjadi lebih baik dan lancar. Ini 

didukung dengan adanya team yang sudah berpengalaman dalam menangani 

berbagai acara. 

Dengan menyusun konsep acara yang menarik agar bisa semaksimal 

mungkin dalam mensukseskan acara. Konsep yang sering dibuat adalah Zoom 

meeting dengan menyediakan kamera studio untuk meliput acara. Dan ada yang 

menghandle bagian zoom meeting. EO akan dilakukan apabila ada yang memesan 

jasa ke garuda cyber. 

 

Gambar 3. 4 Meliput Event organizer 

3.1.5 Membuat work plan 

Setiap anak magang wajib membuat list work plan yang ingin dilakukan 

dalam satu hari melalui via grup whatsapp. Work plan terbagi menjadi dua yaitu 

work plan pagi dan workplan pagi. Bedanya workplan sore mencatat hasil kerja 

yang dilakukan dalam satu hari tersebut. Mulai dari membuat artikel harian, 

mengeshare iklan di market place, olx, youtube dan lain lain. Membuat workplan 

ini dilakukan setiap hari.   
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Gambar 3. 5 Membuat work plan 

3.1.6 Mencatat poin pelanggaran work plan 

Mencatat poin pelanggaran dilakukan setiap hari untuk mendisiplinkan anak 

magang yang ada di garuda cyber. Pekerjaan ini dilakukan oleh sekretaris magang 

yang diberikan oleh kantor. Batas membuat workplan pagi adalah pukul 09.00 Wib 

dan batas membuat workplan sore pukul 17.00 Wib. 

 

Gambar 3. 6 Mencatat poin pelanggaran work plan 

3.1.7 Membuat projek akhir 

Membuat project akhir merupakan hal yang wajib di garuda cyber. 

Mahasiswa akan diarahkan untuk membuat projek akhir sesuai dengan bidang yang 

ditekuni. Mahasiswa akan diberi pembimbing selama masa pembuatan projek akhir 
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dan akan dipresentasikan sebelum waktu magang berakhir. Mahasiswa wajib 

bimbingan minimal 3 kali, jika kurang dari itu maka tidak diperbolehkan presentasi 

projek akhir 

 

Gambar 3. 7 Perancangan website lowongan kerja pekerjaan 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Adapun target yang diharapkan selama melakukan kerja praktek di Garuda 

Cyber  Indonesia yaitu :  

1. Memahami dunia kerja bidang Teknik Informatika (TI). 

2. Dapat memanfaatkan pengetahuan dan skill di bidang teknik informatika 

sebagai peluang kerja. 

3. Mengembangkan pengetahuan informatika dalam bidang penyediaan lapangan 

kerja dengan melakukan perancangan website lowongan kerja perusahaan. 

4. Terselesaikannya pembuatan artikel harian yang ditugaskan 

5. Terselesaikannya perancangan website lowongan kerja perusahaan. 

 

3.3 Perangkat Yang Digunakan 

Perangkat lunak/perangkat keras yang digunakan untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah : 

Perangkat lunak (Software) :  

1. Google Chrome digunakan untuk mengakses spreadsheet, olx dan 

plagiarisme. 

2. Aplikasi facebook digunakan untuk share iklan info viral dan marketplace. 
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3. Aplikasi facebook digunakan untuk share pengenalan nproduk garuda 

cyber. 

4. Microsoft Word 2013 digunakan untuk membuat laporan-laporan yang 

dibutuhkan dan membuat artikel harian.  

5. Xampp merupakan sebuah software yang berguna untuk pengembangan 

website berbasis php dan mysql.  

6. Visual code studio digunakan untuk membuat kode program.  

7. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 8. 

Perangkat Keras (Hardware) : 

1. Laptop digunakan dalam pekerjaaan agar efektif dan efisien. 

2. Kamera studio digunakan untuk mengambil video event organizer. 

3. Kabel untuk menghubungkan laptop dan kamera studio 

 

3.4 Kendala Yang dihadapi  

Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di Garuda Cyber Indonesia, 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengerjakan yaitu kurangnya 

pengetahuan tentang informasi terbaru dan mengatur strategi dalam mengelola 

sebuah kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan berjalan kurang efektif. 

Adapun beberapa kendala yang dihadapi penulis, diantaranya adalah:  

1. Komputer yang spesifikasi rendah tidak bisa mengambil bidang yang sesuai 

dengan keahlian. 

2. Terbatasnya mahasiswa magang yang bisa dalam melakukan tugas yang 

diberikan menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja praktek. 

3. Banyaknya tugas yang diberikan menyebabkan tidak fokus pada pembuatan 

projek akhir. 

 

3.5 Pemecahan Masalah 

Dari kendala yang yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas, penulis dapat 

menyelesaikan sesuai dengan kendalanya, yaitu :  
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1. Adanya komputer yang tersedia untuk mahasiswa yang mempunyai laptop 

dengan spesifikasi rendah, agar segera terselesaikannya pekerjaan yang 

diberikan.  

2. Melakukan bebas tugas jika ada tugas khusus yang diberikan oleh kantor 

agar fokus dengan tugas yang diberikan.
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BAB IV 

PERANCANGAN WEBSITE LOWONGAN PEKERJAAN 

PERUSAHAAN PT. GARUDA CYBER INDONESIA 

 

Website lowongan pekerjaan perusahaan dibuat agar bisa menjadi 

penghubung antara pendaftar lowongan kerja dengan perusahaan. Biasanya 

lowongan kerja dicari berdasarkan info dari internet dan kertas lowongan pekerjaan 

yang ada di koran dan yang tertempel di tiang jalanan. Karena info lowongan 

bersifat terbuka dan tidak banyak infonya, maka sering kali perusahaan tidak 

mendapatkan karyawan yang kompeten dan pencari kerja kekurangan info tentang 

lowongan di bidangnya. Maka penulis merancang sebuah website lowongan kerja 

perusahaan yang nantinya akan di konfigurasikan ke website pastihebat.com yang 

sudah ada di garuda cyber agar bisa dikembangkan dan bisa menyelesaikan kendala 

yang terjadi. 

 

4.1 Analisa Sistem 

Berikut merupakan proses pembuatan Perancangan Aplikasi Catatan 

Harian Pekerja : 

1. Analisa Sistem yang sedang berjalan  

 

Gambar 4. 1 Alur sistem yang berjalan
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Dari alur sistem yang sedang berjalan dapat dijelaskan bahwa pelamar kerja akan 

mencari info pekerjaan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan info lowongan kerja 

perusahaan apabila sesuai dengan bidang dilanjutkan mendaftar. Sedangkan apabila 

tidak sesuai bidang maka akan mencari info loker, setelah proses pendaftaran 

dilanjutkan dengan seleksi wawancara. Apabila lulus menjadi karyawan perusahaan 

tempat pelamar kerja mendaftar. Apabila tidak lulus maka dilanjutkan mencari info 

lowongan pekerjaan. 

2. Alur sistem yang diusulkan  

 

Gambar 4. 2 Alur Sistem yang diusulkan 

Berdasarkan analisa sistem yang sedang berjalan maka penulis 

mengusulkan sebuah perancangan website pada lowongan kerja, Sistem Informasi 

berbasis komputer yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan info tentang 
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lamaran pekerjaan  Komputer merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat 

dalam kegiatan pengolahan dan pemeliharaan data pada sistem informasi.  

 

4.2 Merancang Tabel 

Mengumpulkan tabel-tabel yang dibutuhkan dalam perancangan website 

lowongan kerja Tabel yang di kumpulkan berdasarkan database yang di perlukan 

untuk merancang Aplikasi tersebut, Pembuatan database menggunakan 

PhpMyAdmin di XAMPP.  

Berikut tabel-tabel yang dibutuhkan: 

4.2.1 Tabel ERD (Entity Relationship Diagram) 

Diagram Entity Relational Diagram (ERD) adalah notasi yang digunakan 

untuk melakukan aktivitas pemodelan data. Tujuan utama dari Entity Relational 

Diagram (ERD) adalah mewakili objek data dan hubungan mereka. 

 

Gambar 4.3 Gambar ERD website lowongan kerja 

Dari gambar 4.3 dapat di uraikan penjelasannya sebagai berikut : 

a. Lamaran/pelamar bisa memilih beberapa kategori. 

b. Pilihan kategori memiliki berbagai lowongan kerja. 

c. Lamaran/pelamar bisa mengirim beberapa pesan. 

d. Admin bisa mengelola beberapa pesan yang  masuk. 
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e. Admin bisa mengelola beberapa lowongan yang ada di website.  

f. Admin bisa mengelola beberapa kategori yang ada di website. 

4.2.2 Tabel Admin 

Tabel ini berfungsi sebagai data user untuk login kedalam website. 

a. User (PRIMARY KEY) sebagai username 

b. Password untuk kata kunci 

 

Gambar 4. 4 Hasil Tabel Admin 

4.2.3 Database Loker 

Ada beberapa tabel yang dibuat agar bisa ditampilkan kedalam database 

yang ada pada database loker. Ada enam tabel yang ada pada database loker yaitu 

admin, kategori, lamaran, lowongan, pesan, dan session. 

 

Gambar 4. 5 Hasil Tabel yang ada di database loker 

4.2.4 Menu login 

Untuk menginputkan data di website, admin harus login agar bisa masuk ke 

menu hadmin dari website ini. Jadi untuk Login Website ini, user bisa 

menggunakan software XAMPP Control Panel dengan menjalankan Apache, 

MySQL dan Framework Codeinigter. Lalu menggunakan Browser, mengetikkan 

localhost di bar pencarian dan jalankan folder kita. Adapun tampilan login adalah 

sebagai berikut :    
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Gambar 4. 6 Hasil Menu Login 

4.2.5 Hasil Halaman admin 

Halaman home adalah tampilan awal dari menu admin , pada aplikasi ini 

terdapat menu tambah yang akan digunakan untuk menambahkan kategori 

pekerjaan dan membuat lowongan. Adapun Tampilan Home adalah sebagai 

berikut :  

 

Gambar 4. 7 Hasil Halaman admin 

4.2.6 Halaman Tambah Data kategori 

Pada halaman tambah data ini user dapat menginputkan data catatan harian 

dimana user harus memasukan nama kategori dan deskripsi. Berikut tampilan 

tambah data dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 4. 8 Hasil halaman tambah kategori 

4.2.7 Tampilan halaman tambah data lowongan 

Pada halaman tambah data ini user dapat menginputkan data catatan harian 

dimana user harus memasukan judul, kategori, deskripsi dan menandai. Berikut 

tampilan tambah data dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 4. 9 Hasil halaman tambah lowongan 

4.2.8 Edit dan hapus kategori 

Pada menu edit ini, user bisa mengedit atau menghapus data yang telah 

terinput. Misalkan merubah nama atau lainnya. Mungkin ada kesalahan saat 

penginputan data, maka datanya bisa di edit ataupun diubah. Adapun halaman edit 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 4. 10 Edit dan hapus kategori 

4.2.9 Edit dan hapus lowongan 

Pada menu edit ini, user bisa mengedit atau mengubah data yang telah 

terinput. Misalkan merubah nama atau lainnya. Mungkin ada kesalahan saat 

penginputan data, maka datanya bisa di edit ataupun diubah. Adapun halaman edit 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4. 11 Edit dan hapus kategori 
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4.2.10 Tampilan menu home 

Tampilan ini nanti yang akan diakses oleh pelamar kerja. Di menu home 

terdapat beberapa info kategori pekerjaan, lowongan perusahaan yang tersedia, 

pelamar bisa mendaftar menjadi pelanggan agar info update dari website tersebut 

akan sampai notifikasinya melalui email. Adapun tampilan menu home sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4. 12 Tampilan menu home 

4.2.11 Pilih bidang sesuai karir 

Memilih bidang sesuai dengan keahlian adalah satu hal yang penting, maka 

dari itu ada karir yang bisa dipilih dan kategori sebagai contoh gambar berikut : 

 
Gambar 4. 13 Tampilan bidang yang bisa dipilih 

4.2.12 Tampilan detail lowongan 

Dengan memilih lowongan yang sesuai. Maka akan tertapil penmjelasan 

detail lowongan apa saja yang tersedia diperusahaan seperti gambar dibawah ini : 
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Gambar 4. 15 Tampilan detail lowongan 

4.2.13 From lamaran pekerjaan 

setelah melihat detail pelamar bisa pelamar bisa menekan tombol lamar 

sekarang dan akan tertampil form lamaran kerja. Data berupa riwayat pribadi yang 

berasal dari pedoman ktp. Form juga meminta untuk mengirimkan berkas cv untuk 

para pelamar pekerjaan. Setelah mengisi9 semuanya, tekan tombol submit untuk 

mengirim 

 
Gambar 4. 16 Form lamaran kerja 

4.2.14 Download dan hapus lamaran masuk 

Setelah mengisi form lamaran kerja, maka data tersebut akan tersimpan 

didatabase admin. File cv bisa didonwload dan dihapus seperti gambar berikut : 
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Gambar 4. 17 Tampilan lamaran yang masuk 

4.2.15 Tampilan halaman kontak untuk mengirim saran dan masukan 

agar bisa aplikasi ini dikembangkan, penulis membuat halaman untuk 

saran dan masukan  di halaman contact, berisi nama, email dan pesan yang akan 

disampaikan 

 

Gambar 4. 18 Tampilan halaman memberikan masukan dan saran



 

   

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang dilaksanakan di Garuda Cyber 

Indonesia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dengan membuat project akhir Website lowongan kerja perusahaan ini bisa 

membuat anak magang memahami para konsumen dan analisis dalam 

pembuatan website. 

2. Dengan melaksanakan Kerja Praktek di Garuda Cyber Indonesia ini Dapat 

mengembangkan skill dalam menulis artikel, dan mengembangkan skill 

dalam menpromosikan produk.  

3. Di PT. Garuda Cyber dapat belajar pemograman PHP, HTML, dan 

JavaScript dengan pembimbing yang sudah ahli dibidang tersebut. 

4. Memahami framework yang digunakan untuk membuat website seperti 

Laravel dan Codeinigter. 

5. Pelaksanaan Kerja Praktek dapat menambah ilmu tentang jenis-jenis 

pekerjaan yang ada di Garuda Cyber Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan terdapatnya beberapa kelemahan yang ada pada 

sistem yang telah di rancang, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Agar sistem yang dirancang dapat bekerja secara efektif dan efisien maka 

diperlukan tenaga terampil dalam pengoperasian sistem yang dibuat. 

2. Dalam penerapan system diharapkan sebaiknya di dukung oleh perangkat 

atau alat yang memadai, baik dari segi manusia maupun peralatannya  

(Hardware dan Software). 
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