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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemikiran KP  

Kerja Praktek (KP) atau On the Job Training (OJT) merupakan kegiatan 

latihan kerja, menerapkan ilmu baik itu berupa hard skill, soft skill, dan 

interpersonal skill, selain itu, kerja praktek ini juga merupakan penempatan 

seseorang pada suatu lingkungan pekerjaan yang sebenarnya untuk meningkatkan 

keterampilan, etika pekerjaan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah 

diberikan, serta berkesempatan untuk mempelajari kondisi lapangan pekerjaan dan 

metode-metode pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan 

sampai tahap terakhir proyek.  

Sehingga melalui kerja praktek ini, mahasiswa berkesempatan untuk 

menerapkan atau mempraktekan langsung ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan terlibat langsung ke lapangan, 

selain itu juga, mahasiswa berkesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, 

pengalaman kerja dan mengembangkan cara berpikir, dan memberikan ide-ide yang 

kreatif dan berguna kepada tempat kerja praktek yang dilakukan oleh Mahasiswa 

tingkat akhir, sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan dari program studi D4 

Rekayasa Perangkat Lunak yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Didalam 

pendidikan kejuruan, kerja praktek bertujuan untuk memberikan wawancara praktis 

yang dilandasi dari teori-teori yang dipelajari, hal itu juga memuat kurikulum 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan UU No.20 tahun 2003. 

Berhubungan dengan hal diatas penulis melaksanakan kerja praktek pada 

salah satu Startup Yakni Soodu.id (CV. Resam Solusi Tekno), yang dimana Start 

Up Soodu.id ini beridiri dibawah asuhan CV. Resam Solusi Tekno. Start Up ini 

bergerak di bidang Marketplace UMKM khususnya pada Kabupaten Bengkalis dan 

Kota Pekanbaru. Yang dimana Soodu.Id ini sebagai wadah atau tempat untuk para 

palaku UMKM untuk menjual produk yang mereka miliki. Oleh sebab itu penulis 

memilih tempat kerja praktek di Start Up Soodu.Id karena pekerjaan-perjaannya 

yang sesuai juga dengan program studi penulis yakni D4 Rakayasa Perangkat 
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Lunak dan juga sebagai salah satu alasan karena penulis tidak mendapatkan 

konfirmasi atau tidak ada jawaban dari tempat lain untuk melaksanakan kerja 

praktik.       

Selama 4 bulan melakukan kerja praktek di Start Up Soodu.id (Resam 

Solusi Tekno), penulis menemukan salah satu masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat atau bisa dikatakan sebagai pelaku UMKM yang dimana pada saat 

melakukan kegiatan pelatihan digital marketing tepatnya dikota pekanbaru, para 

pelaku UMKM masih banyak yang belum memahami cara mempromosikan produk 

mereka secara digital, dan para pelaku UMKM ini mempromosikan hanya dengan 

social media yang mereka miliki dengan hanya berupa gambar atau flyer yang 

kurang menarik untuk dilihat. Solusi yang bisa dilakukan oleh penulis yakni 

melakukan pengembangan aplikasi yakni SooduPedia yang dimana aplikasi ini 

nantinya terdapat fitur untuk artikel atau informasi mengenai digital marketing. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

Tujuan dilakukannya dari kegiatan kerja praktek antara lain : 

1. Dapat mengetahui gambaran dunia kerja yang sesungguhnya sebagai modal 

atau dasar nantinya dalam dunia kerja. 

2. Dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh selama masa perkuliahan untuk diterapkan langsung dalam 

dunia pekerjaan. 

3. Untuk menambah pengetahuan, ketarampilan, dan pemahaman yang tidak 

diperoleh langsung selama masa perkuliahan. 

4. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana 

Terapan Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis.  

 
Manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja praktek antara lain : 

1.   Dapat membandingkan antara konsep atau teori selama masa perkuliahan     

dengan kenyataan operasional di dunia kerja. 

2.   Untuk melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan 

dunia kerja sesungguhnya. 

3.   Menjalin hubungan baik bagi instansi/perusahaan dengan perguruan tinggi.  
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1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek  

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan selama proses kerja praktek 

berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari 24 Januari 2022 sampai dengan 27 

Mei 2022 maka target luaran yang diharapkan setelah melaksanakan program kerja 

praktek pada tabel 1.1. Selain itu juga hasil dari kegiatan ini juga akan digunakan 

untuk menyusun laporan dari kerja praktek. 

 

Tabel 1. Luaran Proyek Kerja Praktek 

No Kegiatan Target Luaran yang Diharapkan 

1 Pengembangan Aplikasi 

Backend SooduPedia Untuk 

Media Artikel Digital 

Marketing 

Memudahkan para pelaku UMKM 

nantinya dalam mencari informasi 

mengenai cara mempromosikan produk  

yang menarik secara digital. 
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BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan  

Soodu.id pertamakali dicetus pada tanggal 10 juli 2019 dimana ide awal 

Soodu.id dibangun sebagai solusi dari membantu memudahkan UMKM (Usaha 

Mikro Kecih Menengah) diseluruh Indonesia, dengan membuat platform digital 

jual beli online di internet. Selama kurang lebih 7 bulan pengembangan bertepatan 

pada puncak masa covid 19 disitu merupakan tahap yang sangat-sangat riskan bagi 

pelaku UMKM karena segala aktivitas penjualan drop maka disinilah kami lebih 

giat dan gencar melakukan promosi kepada mitra-mitra UMKM yang berada di 

Kabupaten Bengkalis. Soodu,id memberikan solusi kepada palaku UMKM, 

diantaranya :  

1. Soodu.id menyediakan marketplace yang memberikan layanan jual beli dari 

mitra ke konsumen, dan siapapun dapat membuka toko secara online dan 

dapat melayani pembeli dari seluruh Indonesia.  

2. Soodu.id menyediakan layanan Soodu.id Soodu antar same day yang 

merupakan layanan pengiriman barang dalam jangkauan layanan Soodu.id.  

3. Soodu.id memiliki layanan untuk memberikan pemahaman bagaimana 

branding products seperti design logo, design kemasan, dan foto produk 

yang baik. Dan yang terakhir yaitu  

4. Soodu.id memiliki layanan jasa konsultasi digital marketing, Soodu.id 

melihat potensi pasar di Kabupaten Bengkalis yang dimana terdapat 40.000 

UKM dan UMKM yang ada dibengkalis dibawa binaan Dinas Koperasi 

Kabupaten Bengkalis.  

Dari 40.000 ini berada banyak pada bidang usaha kuliner dan kerajinan 

tangan. Dengan demikian Bersama Soodu.id kami hadirkan kemudahan. 
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2.2. Visi Dan Misi Perusahaan  

2.2.1. Visi 

Menjadi marketplace produk asli daerah terbesar se-Indonesia 

 

2.2.2. Misi 

Adapun misi dari Soodu.id adalah sebagai berikut: 

1. Menguatkan UMKM daerah se-Provinsi Riau. 

2. Meningkatkan daya jual UMKM daerah se-Provinsi Riau. 

Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan UMKM 

daerah se Provinsi Riau. 

 

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan  

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Struktur organisasi pada start up Soodu.id dapat diuraikan sebagai berikut :  

a. CEO (Chief Executive Officer) 

b. Wakil Presiden Penjualan 

c. CTO (Chief Technology Officer) 

d. CFO (Chief Financial Officer) 

e. COO (Chief Operating Officer) 

f. CMO (Chief Marketing Officer) 
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2.4. Ruang Lingkup Instansi  

Soodu.id merupakan marketplace yang disediakan sebagai wadah 

pemasaran produk UMKM dalam upaya meningkatkan dan mengenalkan produk 

UMKM ke pasar yang lebih luas sehingga produk lokal mampu menjaga 

eksistensinya. Adapun tugas-tugas dalam ruang lingkup perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1. CEO 

Chief Executive Officer merupakan posisi atau jabatan tertinggi dalam suatu 

perusahaan. CEO bertanggung jawab atas segala bisnis di suatu perusahaan. 

Mempunyai tugas untuk membuat keputusan manajerial paling tinggi di 

perusahaan. CEO juga mempunyai tanggung jawab untuk mengambil 

keputusan utama dalam manajemen perusahaan. 

2. CTO 

Chief Technology Officer mempunyai tugas untuk sebagai wakil direktur 

yang bertanggung jawab atas segala kegiatan teknologi dan informasi yang 

ada didalam perusahaan. 

3. CFO 

Chief Financial Officer mempunyai tugas sebagai wakil direktur yang 

mengelola dalam masalah keuangan atau finance didalam perusahaan. Peran 

CFO dalam perusahaan berkaitan dengan pengadaan pendanaan, 

pembelanjaan, pembentukan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan 

dalam perusahaan. 

4. COO 

Chief Operating Officer mempunyai tugas sebagai wakil direktur dalam 

memimpin divisi operasional internal perusahaan.  

5. CMO 

Chief Marketing Officer mempunyai tugas sebagai wakil direktur yang 

mengelola pemasaran. Tugas CMO adalah membantu CEO memimpin 

divisi marketing dan menangani berbagai perihal tentang marketing atau 

pemasaran didalam perusahaan. 
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BAB III. BIDANG PEKERJAAN SELAMA KP 

Spesifikasi tugas kerja praktek yang dilaksanakan mingguan berikut diantaranya : 

3.1. Pembuatan Desain InstaStory untuk imlek   

Membuat sebuah desain InstaStory untuk menyambut datangnya hari raya 

imlek. Yang dimana pembuatan desain ini dilakukan pada suatu aplikasi yang 

Bernama Canva. Berikut hasil pekerjaan yang dilakukan : 

 
Gambar 2. Pembuatan Desain InstaStory untuk imlek 

 

 
Gambar 3. Pembuatan Desain InstaStory imlek 
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3.2. Kunjungan ke salah satu UMKM   

Melakukan kunjungan kesalah satu Pelaku UMKM yang ada di kota 

pekanbaru yakni Moeza Bakery, yang dimana kami dari team Soodu.Id melakukan 

wawancara langsung ke pemilik Moeza Bakery tersebut, sehingga setelah hasil dari 

wawancara tersebut, agar nantinya bisa melakukan proses pemasaran melalui 

aplikasi Soodu.id atau bisa menjadi salah satu mitra dari Soodo.id. Berikut hasil 

pekerjaan yang dilakukan : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Kunjungan ke salah satu Pelaku UMKM 

 

3.3. Pembuatan Desain Feed untuk imlek 

Melakukan pembuatan suatu desain feed untuk menyambut datangnya hari 

raya imlek. Untuk pembuatan desain ini menggunakan salah satu tools atau aplikasi 

yang bernama Canva, yang dimana Canva ini memiliki template yang menarik 

untuk dalam hal pembuatan desain. Berikut hasil pekerjaan yang dilakukan yakni : 
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Gambar 5. Pembuatan Desain feed imlek 

  

3.4. Pembuatan flyer perumahan 

Membuat desain flyer untuk melakukan iklan perumahan yang ada dikota 

pekanbaru, untuk pembuatan desain ini menggunakan aplikasi yang bernama 

postermywall, yang dimana postermywall ini memliki banyak sekali template untuk 

pembuatan brosur atau flyer yang siap digunakan. Berikut hasil pekerjaan yang 

dilakukan yakni :   

 

 
Gambar 6. Pembuatan flyer perumahan 
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3.5. Pembuatan flyer pelatihan digital marketing 

Membuat sebuah desain flyer untuk pelatihan digital marketing yang 

dimana kegiatan ini dilakukan pada Kota Pekanbaru tepatnya berada di rumah dinas 

Walikota Pekanbaru, dan untuk proses pembuatan flyer dikerjakan pada aplikasi 

Canva, yang dimana terdapat berbagai template flyer atau brosur yang siap 

digunakan. Berikut hasil pekerjaan yang dilakukan yakni : 

 

 

Gambar 7. Pembuatan flyer Pelatihn Digital Marketing 
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Gambar 8. Pembuatan flyer digital marketing 

 

3.6. Pembuatan desain peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 

Pembuatan desain InstaStory dan feed untuk peringatan Isra Mi’raj Nabi 

Muhammad SAW, dan untuk proses pembuatan desainnya dikerjakan 

menggunakan aplikasi Canva. Berikut hasil pekerjaan dilakukan yakni : 

 

Gambar 9. Pembuatan desain Isra Mi'raj 
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3.7. Pembuatan desain untuk menyambut hari raya nyepi 

Dalam menyambut hari raya nyepi kami dari team magang mendapatkan 

tugas untuk membuat desain yang berupa InstaStory dan feed, yang dimana untuk 

proses pembuatan desain ini menggunakan aplikasi Canva. Berikut hasil pekerjaan 

yang dilakukan yakni : 

  

Gambar 10. Pembuatan desain hari raya nyepi 

 

Gambar 11. Pembuatan desain hari raya nyepi 
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3.8. Pembuatan Desain Brosur Hampers Lebaran 

Selama seminggu puasa kami melakukan foto produk-produk para pelaku 

UMKM yang ada di kota bengkalis yang kemudian akan dijadikan bahan untuk 

pembuatan desain hampers lebaran, yang dimana hampers ini bertujuan untuk 

keperluan pemasaran Soodu.id. Berikut hasil pekerjaan yang dilakukan yakni : 

 
Gambar 12. Foto produk UMKM Bengkalis 

 
Gambar 13. Foto produk UMKM Bengkalis 
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Gambar 14. Pembuatan desain hampers lebaran 

 
Gambar 15. Pembuatan Banner untuk hampers lebaran 

 

3.9. Pengerjaan project website   

Dalam hal ini kami mendapatkan salah satu project dari CV. Resam Solusi 

Tekno yang merupakan induk perusahaan dari startup soodu.id. Untuk project yang 

dikerjakan yaitu aplikasi website sekolah yang ada dikota bengkalis yakni SD TI 

Ibu Harapan Bengkalis. Dalam pengerjaan project ini kami menggunakan visual 

studio code sebagai code editor, dan framework yang digunakan adalah codeigniter 

3, dengan menggunakan Materriallizecss untuk tampilan interface lebih menarik.    

Dan untuk tugas yang dikerjakan yaitu melakukan beberapa pengeditan pada bagian 

website seperti warna, tata letak tulisan atau foto dan menambah satu fitur yaitu 

menampilkan fiile pdf di website.  
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Gambar 16. Penulisan kode 

 

 
Gambar 17. Tampilan website sekolah 
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BAB IV. PEMBUTAN RESTFUL API DENGAN LARAVEL 8  

 

4.1. Metodologi  

4.1.1 Prosedur Pembuatan Sistem  

API merupakan interface yang berfungsi untuk menghubungkan antara 

aplikasi yang satu dengan yang lainnya. Yang dimana API ini akan dibuat dalam 

Framework Laravel. Laravel yang digunakan yaitu Laravel breeze yang dimana 

sudah terinstall otomatis API Authentication Sanctum atau sudah sepaket dari API 

sampai atentikasinya.  

 

4.1.2 Metodologi Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk pembuatan API diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Install Aplikasi Postman. 

2. Install Aplikasi Laravel menggunakan composer. Untuk proses penginstalan 

Laravel bisa dilihat didokumentasi https://laravel.com/. 

3. Visual Studio Code. 

  

4.1.3 Proses Perancangan  

Untuk proses perancangan dalam membangun aplikasi SooduPedia ini 

adalah: 

1. Utntuk tahap pertama yang dilakukan yaitu membuat backendnya terlebih 

dahulu, yang dimana backendnya ini menggunakan API Laravel 8.  

2. Dalam membuat API menggunakan Laravel 8 ini hal-hal yang perlu diinstall 

yaitu: 

1. composer require laravel/breeze -dev 

2. php artisan breeze:install 

3. npm install 

4. npm run dev 

5. php artisan migrate. 

https://laravel.com/
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3. Tahapan berikutnya yaitu membuat yaitu membuat beberapa fungsi yaitu 

fungsi dalam menmpilkan data, input data, edit data dan delete data. 

4. Setelah fungsi-fungsi tersebut telah dibuat, tahapan berikutnya yaitu proses 

uji coba API, dan untuk proses pengujian menggunakan tools Postman. 

5. Setelah semua proses uji coba berhasil, selanjutnya yaitu membuat frontend 

agar semua data yang telah disiapkan oleh backend dapat tampilkan 

kedalam bentuk yang lebih menarik atau tampilan antarmuka.       

 

4.1.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

Tabel 2. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

No 
Uraian 

Kegiatan 

Bulan 

Januari Februari Maret April Mei 

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

1 Communication                   

2 Quick plan                   

3 Modelling                   

4 Construction                   

5 Deployment 

delivery dan 

feedback 

                  

6 Membuat 

Laporan 

                  

7 Dokumentasi                   

 

4.2. Perancangan  

Dalam perancangan ini penulis mengerjakan aplikasi SooduPedia ini dari 

sisi backend, Adapun tahapan yang dilakukan dalam perancangan ini adalah 

sebagai berikut:  

 

4.2.1 Analisis Data   

Untuk proses pengambilan data dalam merancang API ini yaitu dengan 

terlebih dahulu dengan menginstall Laravel 8 menggunakan composer dengan kode 

berikut: 
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composer create-project laravel/laravel:^8.0 example-app 
  

Berikut nya yaitu melakukan penginstalan Laravel breeze agar API sanctum 

dan athenticationnya bisa dipakai, berikut kodenya: 

1. composer require Laravel/breeze --dev 

2. php artisan breeze:install 

 

4.2.2 Rancangan Sistem 

Untuk perancangan sistem ini API yang dibuat adalah artikel mengenai 

digital marketing berikut tahapannya: 

1. Mensetting model terlebih dahulu agar bisa terhubung kedatabase dan untuk 

model yang dibuat yaitu model Artikel berikut kodenya: 

php artisan make:model Artikel  

 

Berikut kode program dalam memanipulasi atau cell apa saja yang perlu di 

update yang dibuat pada file Artikel.php. Berikut kodenya: 

<?php 
 
namespace App\Models; 
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 
use Illuminate\Support\Facades\DB; 
 
class Artikel extends Model 
{ 
    use HasFactory; 
    public $primaryKey = 'id_artikel'; 
    protected $fillable = [ 
        'judul', 'tanggal', 'foto', 'id_nama_pengirim',  
    ]; 
} 

 

2. Membuat controller Artikel yang dimana terdapat fungsi untuk CRUD 

(Creat, Read, Update, Delete). Berikut kode untuk membuatnya: 

php artisan make:controller API/ArtikelController -r   
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Berikut adalah kode untuk menampilkan data yang terdapat didatabase 

dan untuk menampilkannya menggunakan pihak ketiga yaitu aplikasi 

Postman: 

<?php 
 
namespace App\Http\Controllers\API; 

 
use App\Http\Controllers\Controller; 
use Illuminate\Http\Request; 
use App\Models\Artikel; 
use App\Models\KomentarArtikel; 
use Illuminate\Auth\Events\Validated; 
 
class ArtikelController extends Controller 
{ 
    /** 
     * Display a listing of the resource. 
     * 
     * @return \Illuminate\Http\Response 
     */ 
    public function index() 
    { 
        $data=Artikel::getArtikel()->paginate(5); 
        return response()->json($data); 
    } 

 

3. Pada file ArtikelController.php dibagian public function store ini adalah 

pembuatan sebuah validasi, dan penambahan data baru, dan memunfulkan 

pesan error apabila ada kesalahan pada syntax yang telah dibuat. Berikut 

kodenya: 

public function store(Request $request) 

    { 

        $validasi = $request->validate([ 

            'judul' => 'required', 

            'tanggal' => 'required', 

            'foto' => 'required|file|mimes:png,jpg,pdf', 

            'id_nama_pengirim' => 'required', 

        ]); 

        try { 
            $fileName = time().$request->file('foto')-
>getClientOriginalName(); 

            $path = $request->file('foto')-
>storeAs('uploads/artikels', $fileName); 

            $validasi['foto'] = $path; 

            $response = Artikel::create($validasi); 
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            return response()->json([ 

                'success' => true, 

                'message' => 'success', 

            ]); 

        } catch (\Exception $e) { 

            return response()->json([ 

                'message' => 'Err', 

                'errors' =>$e->getMessage() 
                ]); 

        } 

    } 

 

4. Dalam penambahan data diatas, agar foto yang diupload dapat diakses oleh 

pengguna atau Frontend nantinya ada beberapa kode yang harus di ubah 

pada file filesystems.php dan ada juga penambahan pada file .env. Berikut 

adalah kodenya:  

File filesystems.php 

'disks' => [ 
 
        'local' => [ 
            'driver' => 'local', 
            'root' => storage_path('app'), 
        ], 
 
        // 'public' => [ 
        //     'driver' => 'local', 
        //     'root' => storage_path('app/public'), 
        //     'url' => env('APP_URL').'/storage', 
        //     'visibility' => 'public', 
        // ], 
 
        'public' => [ 
            'driver' => 'local', 
            'root' => public_path(), 
            'url' => env('APP_URL'), 
            'visibility' => 'public', 
        ], 

 

File .env 

AWS_ACCESS_KEY_ID= 

AWS_SECRET_ACCESS_KEY= 

AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1 

AWS_BUCKET= 

AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false 
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PUSHER_APP_ID= 

PUSHER_APP_KEY= 

PUSHER_APP_SECRET= 

PUSHER_APP_CLUSTER=mt1 

 

MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}" 

MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}" 

FILESYSTEM_DRIVER=public 

 

5. Berikutnya adalah kode untuk melakukan update pada tabel artikel yang 

dibuat pada file ArtikelController.php. Berikut kodenya: 

public function update(Request $request, $id) 

    { 

        $validasi = $request->validate([ 

            'judul' => 'required', 

            'tanggal' => 'required', 

            'foto' => '', 

            'id_nama_pengirim' => 'required', 
        ]); 

        try { 

            if($request->file('foto')) { 
            $fileName = time().$request->file('foto')-
>getClientOriginalName(); 

            $path = $request->file('foto')-
>storeAs('uploads/artikels', $fileName); 

            $validasi['foto'] = $path; 

            } 

            $response = Artikel::find($id); 

            $response->update($validasi); 

            return response()->json([ 

                'success' => true, 

                'message' => 'success', 

            ]); 
        } catch (\Exception $e) { 

            return response()->json([ 

                'message' => 'Err', 

                'errors' =>$e->getMessage() 

                ]); 
        } 

    } 

 

6. Kemudian kita juga daftarkan pada bagian Route pada file api.php. 

Berikut kodenya: 
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<?php 
 
use App\Http\Controllers\API\ArtikelController; 
use App\Http\Controllers\API\AuthController; 
use Illuminate\Http\Request; 
use Illuminate\Support\Facades\Route; 
 
/* 
|-----------------------------------------------------------
--------------- 
| API Routes 
|-----------------------------------------------------------
--------------- 
| 
| Here is where you can register API routes for your 
application. These 
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a 
group which 
| is assigned the "api" middleware group. Enjoy building 
your API! 
| 
*/ 
 
Route::middleware('auth:sanctum')->get('/user', function 
(Request $request) { 
return $request->user(); 
}); 
Route::resource('artikel', ArtikelController::class); 
Route::post('/artikel/{id}',[ArtikelController::class,'updat
e']); 

 

7. Berikutnya adalah melakukan penghapusan data pada tabel artikel yang 

dibuat pada file ArtikeController.php. Berikut kodenya: 

 public function destroy($id) 
    { 
        try { 
            $artikel=Artikel::find($id); 
            $artikel->delete(); 
            return response()->json([ 
                'success' => true, 
                'message' => 'Success' 
            ]); 
        }   catch (\Exception $e) { 
            return response()->json([ 
                'message' => 'Err', 
                'errors' =>$e->getMessage() 
                ]); 
        } 
    } 
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4.2.3 Pengujian API  

1. Berikut adalah kegiatan untuk melakukan penambahan data artikel melaui 

Postman: 

 
Gambar 18. Penambahan data artikel 

 
Gambar 19. Penambahan data artikel 
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2. Berikut adalah kegiatan untuk melakukan update pada tabel artikel melalui 

Postman: 

 
Gambar 20. Update data artikel 

 

 
Gambar 21. Data artikel sebelum di update 

 

 
Gambar 22. Update data artikel 

 

 
Gambar 23. Perubahan data artikel di database 
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3. Berikut adalah kegiatan untuk melakukan penghapusan data pada tabel 

artikel melalui Postman: 

 
Gambar 24. Hapus data artikel 

 

 

4.2.4 Dampak Implementasi Sistem 

Mulai dari pores perancangan sampai tahapan pengujian API, dampak yang 

dapat dihasilkan yaitu penulis dapat lebih memahami proses pembuatan API 

menggunakan Laravel 8. Disisi lain juga dampak dari implementasi ini akan 

mempermudah pengguna atau para pelaku UMKM nantinya dalam mencari 

informasi-informasi seputar digital markering.     
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BAB V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dengan berakhirnya KP yang telah lakukan selama empat bulan ini. Dapat 

disimpulkan bahwa KP menjadi sarana dalam pengimplementasian dari ilmu yang 

telah didapat selama berada dibangku perkuliahan, walaupun tidak semua ilmu 

yang diperoleh dapat diterapkan ditempat KP kami magang yakni Soodu.id. 

Dengan KP ini juga dapat membantu kami dalam memahami dunia kerja yang 

sesungguhnya. Selain itu juga kita dapat mengukur dan membandingkan sejauh 

mana kemampuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.  

     

5.2. Saran 

Dari hasil selama penulis melakukan kagiatan KP, penulis memberikan 

saran agar proses pelaksanaan KP kedepannya dapat dilaksanakan dengan lancar 

dan baik. Penulis juga berharap kedepannya para pserta magang lebih 

mempersiapkan diri lagi, agar dalam melakukan tugas Kerja Praktik dapat 

diselesaikan dengan baik.  
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Lampiran 1 Form Surat Keterangan Kerja Praktek 
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Lampiran 2 Form Penilaian Kerja Praktek 
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Lampiran 3 Kegiatan Harian Kerja Praktek 
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