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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus 

memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaannya yang sesuai 

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

seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia 

pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus bersifat 

statis (pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan-

kegiatan dalam dunia kerja yang nyata), teori yang diperoleh belum tentu sesuai 

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

mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas (Nadya 2021). 

Pada kegiatan Kerja Praktek ini, penulis melakukan praktek di PT. Kuadran 

Teknologi Indonesia. PT. Kuadran Teknologi Indonesia merupakan sebuah 

perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan 

usahanya, berupa perancangan system informasi, aplikasi berbasis mobile maupun  

website dan lain sebagainya. Kuadaran Teknologi merupakan  sebuah software 

house yang terletak di wilayah Batam dan di dukung dengan sdm yang terbaik di 

bidangnya. 

1.2. Ruang Lingkup 

Kerja Praktek yang dilaksanakan mengikuti kegiatan dan mengerjakan tugas 

maupun projek yang telah di berikan oleh atasan, mulai dari pembelajaran, praktek, 

perencanaan dan pengerjaan proyek, bug solve dan lain sebagainya. Setiap kegiatan 

yang dilewati diawasi oleh instruktur atau pembimbing dari perusahaan.  

Banyak cara agar mahasiswa dapat mengetahui dan memperoleh pengalaman 

di dunia kerja, salah satu program yang mendukungnya adalah Kerja Praktek. 

Kegiatan ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa, 

terutama mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Tujuan dari program Kerja 

Praktek ini adalah melatih mahasiswa supaya mendapatkan pengalaman dalam 

menghadapi dunia kerja dan berinteraksi dengan dunia industri. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

Adapun diadakannya tujuan kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan 

dalam lapangan kerja. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan di kampus 

dengan praktik kerja di lapangan. 

3. Mahasiswa dapat memperdalam wawasan terhadap system kerja dan 

disiplin kerja secara profesional. 

4. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta 

pengalaman dalam penerapan IT di masyarakat. 

 

Manfaat kegiatan kerja praktek bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis 

yaitu : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan 

langsung dalam aktivitas dunia kerja atau industri. 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

1.4. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Selama melakukan proyek yang diberikan pada saat kerja praktek adapun 

output yang diimplementasikan pada PT. Kuadran Teknologi yaitu berupa website 

e-commerce meshop yang menjual berbagai macam jenis pakaian. 
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BAB II GAMBARAN UMUM PT. KUADRAN TEKNOLOGI 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi 

PT. Kuadran Teknologi adalah sebuah perusahaan jasa layanan membangun 

perangkat lunak yang beroperasi di wilayah Batam. Kami adalah layanan 

professional dan produk teknologi pengembangan perangkat lunak untuk 

memberikan solusi layanan system aplikasi untuk perusahaan anda. Kami 

menawarkan jasa untuk membangun perangkat lunak atau software khususnya di 

wilayah Batam-Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa kami juga akan melayani di wilayah lain di Indonesia. Karena kami terus 

berusaha untuk menjadi lebih baik dan tetap memberikan layanan yang terbaik 

kepada client dimanapun mereka berada. 

 

 

Gambar 2. 1 Logo PT. Kuadran Teknologi 

(sumber: www.kuadranteknologi.com) 

 

Kuadran Teknologi mengerti bahwa setiap perusahaan mengharapkan 

pengaplikasian system informasi dan penerapan teknologi yang terbaik. Oleh 

karena itu, Kuadran Teknologi hadir dengan harapan untuk memberikan yang 

terbaik untuk banyak perusahaan maupun individual yang bermitra dengan kami. 

Kami akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan anda. Kuadran Teknologi 

akan meyakinkan anda bahwa apa yang sudah anda investasikan di teknologi 

perusahaan anda dapat terbayarkan. 
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2.2. Visi dan Misi 

PT. Kuadran Teknologi Indonesaia memiliki Visi yaitu untuk menjadi sebuah 

perusahaan yang menyediakan layanan professional dan produk tentang 

pengembanga  perangkat lunak, untuk menjadikan layanan yang lebih baik untuk 

system aplikasi perusahaan. 

Adapun misi dari PT. Kuadaran Teknologi yaitu untuk memungkinkan 

pelanggan kami untuk menumbuhkan bisnis mereka dengan menyediakan dan 

mengintegrasikan pengalaman perangkat lunak menggunakan layanan 

pengembangan aplikasi kami.  

 

2.3. Struktur Organisasi PT. Kuadran Teknologi 

Sebagai salah satu bentuk penyelarasan dengan pengembangan bisnis 

perusahaan serta dalam rangka mendukung proses dan dinamika bisnis perusahaan 

maka telah dilakukan penyusuaian terhadap struktur perusahaan, berikut ini adalah 

struktur-struktur organisasi pada perusahaan PT. Kuadran Teknologi. 

 

 

(sumber: www.kuadranteknologi.com) 

Gambar 2. 2 Struktur Organsisasi Perusahaan 

http://www.kuadranteknologi.com/
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Gambar 2.2 diatas menggambarkan struktur organisasi dari PT. Kuadran 

Teknologi  

 

2.4. Ruang Lingkup PT. Kuadran Teknologi 

PT. Kuadran Teknologi adalah sebuah perusahaan software development 

yang berdiri sejak tahun 2015 hingga saat ini. Perusahaan ini berfokus pada 

pelayanan pembangunan perangkat lunak. 

Beberapa costum solution dan perangkat lunak dari PT. Kuadran Teknologi 

1. Oniq Property Software 

2. Getmove 

3. Goverment Solution Apps 

4. Custom Solution App, dll. 
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BAB III BIDANG PEKERJAAN SELAMA KP 

 

3.1. Perancangan UI SPK Apriori Menggunakan Vue.js 

3.1.1 Spesifikasi dan Target 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Apriori merupakan sebuah system 

yang dapat membantu menentukan keputusan dari data yang tersedia dan 

bertujuan untuk dapat mempermudah pemilik usaha dalam mengatur dan 

menentukan stok dan ketersediaan barang. Pengerjaan Frontend SPK Apriori 

memakan waktu lebih kurang 2 bulan. Setiap pengerjaan system di awasi 

langsung oleh pembimbing lapangan dan  perkembangan dari proses 

perancangan tersebut akan dilaporkan kemudian di evaluasi ulang. 

 

3.1.2 Perangkat Lunak yang Digunakan  

Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam tugas ini, yaitu 

Sistem Operasi Windows 10 Pro, text editor Visual Studio Code, design 

Balsamiq Mockup  dan User Interface Figma, browser Microsoft Edge dan 

Chrome , Vue.js.   

1. Data yang digunakan 

Sistem ini membutuhkan hasil dari data survey, kebutuhan 

fungsional dan non fungsional yang nantinya akan digunakan sebagai 

fitur dari aplikasi SPK Apriori. 

 

2. Screenshot/gambar hasil pengerjaan. 

a. Halaman Beranda  

Halaman beranda adalah halaman yang menampilkan menu utama 

pada system yang dirancang. Halaman ini berisi menu barang, menu 

transaksi dan menu apriori. 
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Gambar 3. 1 Halaman Beranda 

                  (Sumber : Data Olahan) 

 

b. Halaman Login 

Halaman yang menampilkan form untuk masuk ke halaman 

beranda. 

 

Gambar 3. 2 Halaman Login 

                   (Sumber : Data Olahan) 
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3. Kendala yang dialami 

Kendala yang dialami pada saat pengerjaan diantaranya adalah 

kurangnya pemahaman terhadap cara kerja Vue.js yang umum nya 

berbeda dengan yang diajarkan di kampus. Solving error  atau bug yang 

cukup sulit dilakukan dan lain sebagainya. 

 

3.2. Membangun Web E-Commerce Meshop 

3.2.1 Spesifikasi dan Target 

Meshop merupakan sebuah website e-commerce yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha pada umumnya. Fitur yang 

dirancang untuk web ini yaitu sistem mengolah data barang, transaksi, 

supplier dan lain sebagainya. Meshop diharapkan dapat membantu client 

dalam proses pemasaran.Proses pembuatan memakan waktu lebih kurang dua 

bulan untuk bagian frontend dan backend. 

 

3.2.2 Perangkat Lunak yang Digunakan 

Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam tugas ini, yaitu 

Sistem Operasi Windows 10 Pro, text editor Visual Studio Code, design 

Balsamiq Mockup  dan User Interface Figma, browser Microsoft Edge dan 

Chrome, Vue.js, laravel .  

1. Data yang Digunakan 

Website ini membutuhkan hasil dari data survey, kebutuhan 

fungsional dan non fungsional yang nantinya akan digunakan 

sebagai fitur dari meshop. 

 

2. Screenshot/gambar hasil pengerjaan. 

a. Halaman Beranda 

Halaman yang menampilkan menu utama untuk pengunjung. 
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Gambar 3. 3 Halaman Beranda 

 (Sumber : Data Olahan) 

 

3. Kendala yang dialami 

Pemahaman penggabungan antara Vue.js dan laravel yang 

merupakan framework yang digunakan untuk membangun website 

meshop 
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BAB IV MEMBANGUN WEB E-COMMERCE MESHOP 

 

4.1. Metodologi 

4.1.1 Prosedur Pembuatan Sistem 

Bab ini adalah metodologi dari metode yang di gunakan tentang 

bagaimana cara-cara dalam mengatasi permasalahan membangun system 

perangkat lunak yang dibutuhkan oleh user berdasarkan masalah yang terjadi. 

Metode yang digunakan untuk merancang dan membangun website e-

commerce meshop ini adalah menggunakan metode waterfall. Metode 

Waterfall adalah hal yang menggambarkan pendekatan secara sistematis dan 

juga berurutan (step by step) pada sebuah pengembangan perangkat lunak. 

Tahapan dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui 

tahapan-tahapan perencanaan yaitu planning, permodelan, konstruksi, sebuah 

system dan penyerahan sistem kepara pengguna, dukungan pada perangkat 

lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman, 2012). 

Metode Software Development Life Cycle (SDLC)  adalah siklus atau 

tahapan yang digunakan dalam pembuatan/pengembangan suatu sistem 

informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif dan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Tahapan-tahapan pengembangan perangkat 

lunak pada SDLC dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 

 

Gambar 4. 1 Tahapan SDLC Waterfall 

 (Sumber : ishak,et al.2020) 
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1. Analisis 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak 

SDLC. Dimana penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

seperti kebutuhan fungsional dan non fungsional, merangkum data hasil 

survey dan mempelajari sistem yang sebelumnya sudah ada.  

2. Desain 

Tahap ini merupakan tahap perancangan sistem dan tampilan. Mulai 

dari usecase diagram, activity diagram, class diagram, entitity 

relationship diagram dan tampilan halaman website tersebut. Penulis 

menggunakan tools seperti spark enterprise dan figma untuk membantu 

dalam pengerjaan desain sistem.  

3. Pengkodean 

Tahap ini merupakan tahap dimana perangkat lunak melewati proses 

koding. Pembuatan database dengan Php MySql. Pembuatan kode 

program dengan menggunakan framework laravel sebagai backend, dan 

framework Vue.js sebagai frontend. Diakses melalui browser yang 

terintegrasi dengan web server Apache Xampp.  

4. Pengujian  

Tahap ini merupakan tahap dimana setiap bagian pada program 

dipastikan sudah selesai dan berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan 

dengan metode blackbox testing yaitu menguji untuk mengetahui 

bahwa sistem telah memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan 

pengguna 

5. Perbaikan/Perawatan 

Tahap ini merupakan tahap dimana sistem yang telah di buat akan terus 

di lakukan pemeliharaan dan evaluasi terhadap lingkungan yang baru, 

pembaharuan  maupun terhadap pengembangan yang tidak terdeteksi di 

tahap pengujian. 
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4.1.2 Metodologi Pengumpulan Data 

Metodologi teknik pengumpulan data yang digunakan untuk kerja 

praktek pembuatan website meshop ini yaitu menggunakan metode 

wawancara dan observasi.  

1. Wawancara  

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan 

mencari data apa yang dibutuhkan dan permasalahan yang ada untuk 

mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang 

nantinya akan menjadi fitur-fitur pada aplikasi. 

2. Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung bagaimana keadaan dilapangan.  

 

4.1.3 Proses Perancangan 

Setelah melalui tahap pengumpulan data selanjutnya masuk ke tahap 

perancangan sistem. Tahapan ini dilakukan dengan cara analisis sistem yang 

sedang berjalan dan sistem yang diusulkan. 

a. Sistem yang sedang berjalan 

Berikut adalah sistem yang berjalan pada saat ini, yang ditunjukkan 

pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 4. 2 Sistem yang Sedang Berjalan 

 (Sumber : Data Olahan) 
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b. Sistem yang diusulkan 

Berikut adalah sistem yang diusulkan, yang ditunjukkan pada  

gambar berikut. 

 

 

Gambar 4. 3 Sistem yang Diusulkan 

 (Sumber : Data Olahan) 

 

 

4.1.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi 

Meshop ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 1 Jadwal Pelaksanaan 

No 
Uraian 

Kegiatan 

Bulan 

Januari Februari Maret April Mei 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Analisis                 

2 Desain                 

3 Pengkodean                 

4 Pengujian                 

5 Pendukung                 

6 Laporan                 

 

Dalam system yang diusulkan ini, pelanggan  tidak harus dating ke toko 

untuk membeli atau mencari barang yang diinginkan. Pelanggan cukup 

membuka aplikasi, kemudian mencari barang yang dinginkan, dan 

melakukan transaksi. Untuk pengambilan dapat ditentukan langung oleh 

pelanggan apakah ingin diantar ataupun diambil di toko. 
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4.2. Perancangan dan Implementasi 

4.2.1  Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan tahap yang bertujuan untuk menentukan 

data yang diperlukan untuk pembuatan sistem, berikut data yang dibutuhkan 

yaitu : 

1. Data Pengguna 

Setiap pengguna aplikasi diwajibkan memiliki akun, melakukan 

registrasi terlebih dahulu dan mengisi data yang diminta. 

2. Data Barang 

Setiap barang yang dijual akan di data untuk ditampilkan di aplikasi. 

Barang pada stok harus sesuai dengan yang di tampilkan di aplikasi agar 

tidak terjadi kesalahan informasi. 

3. Data Transaksi 

Setiap transaksi yang telah dilakukan akan di data agar dapat dimonitor 

mana yang sudah bayar dan belum. 

 

4.2.2  Rancangan Sistem 

Tahap ini merupakan tahapan rancangan sistem yang nantinya akan 

dibangun dan menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. 

Rancangan sistem yang dibuat berupa diagram-diagram yang berupa usecase 

diagram, entity relationship diagram (ERD) serta tampilan rancangan 

halaman aplikasi. 

 

1. Usecase Diagram 

Usecase diagram merupakan diagram yang menggambarkan 

aktivitas user atau pengguna. Berikut usecase diagram dapat dilihat 

pada gambar di bawah. 
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Gambar 4. 4 Usecase Diagram 

(Sumber : Data Olahan) 

 

User dapat mengakses halaman beranda dan melihat barang yang 

ditawarkan namun tidak dapat melakukan proses transaksi. Untuk 

melakukan checkout dan pembayaran, pengunjung diharuskan 

melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi username dan 

password yang benar. Jika tidak memiliki akun user maka pengujung 

wajib melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah selesai 

melakukan aktivitas, user harus melakukan logout. 

Admin juga diwajibkan melakukan login terlebih dahulu untuk 

dapat mengakses fitur yang ada pada website. Admin dapat melakukan 

login dengan cara memasukkan username dan password yang benar. 

Admin dapat mengolah data barang, mengolah data transaksi, foto 

barang, dan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan berbagai 

macam aktivitas, admin harus melakukan logout apabila sudah selesai. 

 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan proses 

kerja website meshop dengan user. Berikut activity diagram dapat 

dilihat pada gambar di bawah : 

a. Activity diagram form login 
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Gambar 4. 5 AD Login 

 

b. Activity diagram Tambah data barang. 

 

Gambar 4. 6 AD Tambah Data Barang 
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c. Activity diagram data transaksi 

 

Gambar 4. 7 AD Data Transaksi 

 

 

d. Activity diagram memesan barang 

Untuk melakukan pemesanan barang, pengunjung dapat memilih 

barang yang akan di beli. Barang kemudian di masukkan ke 

keranjang, setelah itu barang dapat di checkout dan user 

diwajibkan mengisi form yang telah di sediakan. Setelah mengisi 

form, data pesananan kemudian dikirim ke database yang 

nantinya dapat di konfirmasi dan di data oleh admin meshop. 
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Gambar 4. 8 AD Pesan barang 

 

 

3. Rancangan Halaman Sistem 

Rancangan halaman sistem adalah gambaran halaman sistem atau 

sistem yang akan dikembangkan. Ada beberapa bagian halaman 

yang dirancang, yaitu : 
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a. Halaman Beranda 

 

Gambar 4. 9 Rancangan Halaman Beranda 
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b. Halaman Detail Barang 

 

Gambar 4. 10 Rancangan Halaman Detail Barang 
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c. Halaman Keranjang 

 

Gambar 4. 11 Rancangan Halaman Keranjang 

 

4.2.3  Implementasi Sistem 

Merupakan tahapan yang mengimplementasikan sistem yang telah 

dirancang .Berikut adalah hasil tampilan halaman sistem yang telah 

diimplementasikan. 

a. Halaman Beranda  

 

Gambar 4. 12 Halaman Beranda 1 
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Gambar 4. 13 Halaman Beranda 2 

 

 

Gambar 4. 14 Halaman Beranda 3 

b. Halaman Detail Barang 

 

Gambar 4. 15 Halaman Detail Barang 1 
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Gambar 4. 16 Halaman Detail Barang 2 

 

 

Gambar 4. 17 Halaman Detail Barang 3 

 

c. Halaman Keranjang 

 

Gambar 4. 18 Halaman Keranjang 1 
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Gambar 4. 19 Halaman Keranjang 2 

 

4.2.4  Dampak Implementasi Sistem 

Kerja praktek ini telah dilakukan dengan baik di PT. Kuadran 

Teknologi, Batam selama 4 bulan terhitung sejak 24 Januari 2022 sampai 

dengan 20 Mei 2022. Dampak implementasi terhadap diri sendiri adalah 

dapat menerapkan sistem e-commerce meshop dan menambah wawasan 

dalam manajemen e-commerce agar menjadi sebuah sistem yang dapat 

berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi saiapapun yang menggunakannya. 

Bagi instansi adalah sebagai template dasar dan portofolio yang nantinya 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan. 

Implementasi sistem ini berdampak pada banyak pihak, terutama pada 

pengusaha yang masih menjalankan usaha mereka secara konvensional. 

Sistem ini akan memberikan kenyaman kepada pelanggan yang ingin 

berbelanja dan juga kemudahan kepada pemilik usaha untuk mengatur dan 

mengorganisir aktivitas jual beli mereka. 
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BAB V PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Selama proses kerja praktek yang telah dilakukan, penulis berkesempatan 

untuk mengerjakan berbagai macam project. Salah satu yang dikerjakan adalah e-

commerce meshop yang dibutuhkan oleh usaha menengah untuk memungkinkan 

mereka dapat melakukan transaksi jual beli tidak hanya secara konvensional 

melainkan juga secara online. 

Dengan projek e-commerce yang telah diberikan membuat penulis lebih 

membutuhkan ekstra dalam pengejaan, sehingga melalui kesempatan yang sudah 

diberikan penulis merasakan betapa pentingnya juga ilmu yang di dapat di 

perkuliahan untuk diterapkan di lingkungan kerja.  

Banyak hal baru yang dapat ditemukan pada saat melakukan kerja praktek. 

Mulai dari pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya. Karena dunia kerja 

dengan dunia kampus itu sangat berbeda, tidak semua yang kita dapat dikampus 

dapat diterapkan di dunia kerja dan juga sebaliknya. Mulai dari kerja sama tim, 

pengetahuan dan penerapan teknologi. 

 

5.2.  Saran 

Adapun saran yang di sampaikan oleh penulis terkait pengembangan lebih 

lanjut adalah penyederhanaan kode program, penambahan fitur lebih lengkap dan 

meningkatkan tampilan antarmuka pengguna. Untuk mahasiswa yang nantinya 

akan melaksanakan program kerja praktek agar lebih menambah wawasan 

mengenai bahasa pemrograman dan wirausaha karena nantinya akan sangat 

dibutuhkan karena di tempat magang kita di ajarkan bagaimana membagi tugas  dan 

bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan project yang dikerjakan dan 

mencapai hasil yang diharapkan. 
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