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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori dan konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan sesuai profesi bidang studi. Kerja praktek dilaksanakan guna menambah 

wacana, pengetahuan dan skill mahasiswa. Untuk dapat terjun langsung ke dunia 

kerja setelah kuliah, maka setiap mahasiswa harus memiliki pengalaman. Pada 

dasarnya ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan belum tentu sama 

dengan praktek kerja dilapangan. Kerja praktek merupakan wadah bagi 

mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia industri maupun 

instansi untuk menyelaraskan antara ilmu teori dan praktek. Kerja praktek yang 

dilaksanakan di PT.Sekato Pratama Makmur. 

PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) merupakan salah satu instansi yang 

bergerak di bidang Hutan Tanam Industri (HTI), dan bermitra bersama PT. Indah 

Kiat sebagai tempat memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri dan tisu. PT 

Sekato Pratama Makmur memiliki visi yaitu menjadi perusahaan kehutanan kelas 

dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan 

mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan 

ramah lingkungan. dan juga PT Sekato Pratama Makmur memiliki beberapa misi 

salah satunya Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi 

masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 

masyarakat sekitar.  Maka di buatlah salah satu program mitra dengan masyarakat 

yaitu dengan nama Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program DMPA ini juga 

merupakan program dari perusahaan APP Sinar Mas dalam upaya pelestarian 

alam dan lingkungan dan mengkombinasikan aspek pemberdayaan masyarakat. 

Program DMPA ini dilaksanakan pada bagian human resource (Humas) yang 

bergerak turun lansung kelapangan menjumpai pemerintah dan juga masyarakat 

untuk  mensosialisasi program DMPA. PT SPM juga memberikan kesempatan 

untuk mahasiswa Kerja Praktek (KP), guna meningkatkan mutu dan wawasan 
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yang dimiliki. Disamping itu selain melaksanakan Kerja Praktek (KP) pada 

instansi, PT SPM juga memberikan tugas sesuai dengan profesi bidang studi yang 

digeluti mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek.  

Dalam pelaksanaan kerja praktek di PT. SPM penulis mendapatkan tugas 

membangun sebuah website program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Sistem 

yang di bangun menggunakan Bahasa pemograman PHP dengan Framework 

Codeigniter (CI) serta menggunakan database MySQL dan Untuk Desain 

tampilan (Prototype) menggunakan Balsamiq Mockup. Sedangkan rancangan 

website ini ada 2 aktor, yaitu Admin yang mengelola data atau di bagian back-end, 

dan member atau masyarakat masuk di sesi front-end. Alasan penulis dalam 

memilih topik ini adalah dikarenakan rancangan sistem ini dapat mempermudah 

dalam pendataan program DMPA dan menginformasikan kegiatan-kegiatan 

DMPA. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari Pelaksanaan kerja praktek ini adalah: 

a. Melatih untuk memahami dan membiasakan diri untuk dapat berada 

dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun kedunia kerja 

kemudian hari. 

b. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studi. 

c. Menciptakan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, serta etika yang 

baik bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

d. Memperkenalkan aplikasi DMPA ini kemasyarakat sekitar perusahaan. 

Adapun manfaat dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah: 

a. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam lapangan kerja 

b. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan 

segala permasalahan yang dihadapi. 
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c. Menambah wawasan pada mahasiswa kerja praktek tentang bagaimana 

proses dalam sebuah perusahaan dan pengetahuan pekerjaan apa saja yang 

dilakukan dalam sebuah perusahaan. 

d. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

e. Website ini dapat mempermudahkan masyarakat untuk mencari informasi 

mengenai perusahaan. 

f. Membantu mempermudah perusahaan dalam melakukan pendataan 

berdarakan titik lokasi berdasarkan pemetan. 

1.3. Luaran Proyek Kerja Praktek 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah website sistem Pemetaan program 

DMPA menggunakan Framework Codeigniter pada bagian admin menggunakan 

template Admin LTE dan user mengunakan template Edulab. 
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BAB II 

Gambaran Umum Perusahaan 
 

 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Pada tanggal 6 Maret 1999 di lakukan perizinan areal kerja PT. SPM dia 

awali permohonan kepada PT. Mapala Rabda dan juga pada waktu yang sama di 

lakukan kembali permohonan pencabangan areal IUPHHK pada hutan tanaman 

dan surat kantor wilayah kehutanan dan perkebunan Provinsi Riau, lalu pada 

tanggal 25 Maret 1999 prihal sarat/pertimbangan teknis pencabangan hutan pola 

kemitraan dam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah atau koperasi seluas 

46.230 Ha. tanggal 18 Mei 1999 juga di ajukan ke Gubernur Riau prihal 

rekomendasi areal hutan tanaman pola Kementrian dalam rangka pemberdayaan 

usaha kecil, menengah atau koperasi dan di surat tersebut di teruskan ke 

kementrian kehutanan tepatnya tanggal 22 juli 1999.  

PT.SPM merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda 

dengan Koperasi tani hutan tuah sekato, didirikan di Pekanbaru di hadapan 

Notaris Darmansyah tepatnya pada tanggal 22 Maret 2002. Pada tanggal 7 Mei 

2003 PT. SPM sudah dapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman dan HAM. 

lalu tak kunjung berapa lama tepatnya 30 Oktober 2003 lansung di keluarkan SK 

Defenitif dari Menteri Kehutanan tentang pemberian keizinan usaha pemanfaatan 

hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada PT.SPM. 

PT.SPM mendapatkan pengukuhan areal kerja dari departemen kehutanan 

pada tanggal 13 Desember 2010 dengan luas areal 46.-62 Ha di Kabupaten 

Bengkalis. tetapi pada tanggal 3 Juni 2011 di Jakarta terjadi perubahan 

kepengurusan perusahaan dengan akta Notaris yang di buat oleh Notaris Heleni 

Ritliany. Pada tahun 2015 terjadi perubahan kepengurusan kembali dengan akta 

buat oleh Notaris Hanita Sentono. tepatnya tanggal 22 juni. Selanjutnya pada 

tahun 2017 PT. SPM  melakukan perubahan RKU  periode 2017-2026 sesuai 

dengan perMENLHK tentang Restorasi Gambut. lalu pada tahun selanjutnya 
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terjadi lagi perubahan pengurusan perusahan dengan akta notaris yang di buat oleh 

Notaris Letitsia Albina pia tepatnya pada 25 juni 2018 di Jakarta. 

2.2 Visi  Dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan 

pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang 

harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan. 

b. Misi 

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional 

guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :  

a) Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas 

tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko 

terendah.  

b) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan 

industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat 

sekitar 

c) Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan 

meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.  

d) Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam 

penerimaan pajak oleh Negara. 

2.3 Ruang Lingkup Perusahaan. 

Nama perusahan ini adalah PT. Sekato Pratama Makmur Atau biasa di 

singkat PT.SPM yang bergerak di bidang Hutan Tanam Industri (HTI) penghasil 

Kayu bahan baku pulp dan kertas. Perusahaan ini diresmikan pada Tanggal 30 

Oktober 2003 dengan luasan 46.062 Ha yang beralamat Jl. Pakning-Dumai 

RT.003/RW.03, Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, 

Riau. Perusahaan ini berkerja untuk pemenuhan bahan baku industry terkait 

dengan PT Indah Kiat Pulp and Paper. Kegiatan PT SPM secara umum di 

lapangannya ialah dari Perancanaan, tata ruang konsesi, penataan batas, 

pembukaan wilayah hutan, pengadaan pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, 

pemeliharaan tanaman, kelas umur tanaman, pengukuran riap taman, pemanenan. 
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2.4 Struktur Organisasi Perusahaan.  

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan 

hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah 

organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. di bawah ini adalah gambaran bagan 

struktur dari PT. Sekato Pratama Makmur (SPM).  

 

Gambar 2. 1 Struktur organisasi PT. Sekato Pratama Makmur 
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Dari gambar bagan struktur di atas di jelaskan juga  tugas dan tanggung 

jawab dari masing-masing jabatan, di antaranya sebagai berikut : 

a. Direksi 

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan Sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 

Adapun tugas dari direksi adalah memimpin dan mengurus Perseroan 

dengan kebijakan yang dipandang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar; 2. Memelihara dan mengurus 

kekayaan Perseroan. 

b. Internal Audit 

Internal Audit adalah penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis 

oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses 

pelaporan akuntansinya disusun. 

Tugas dari internal audit adalah adalah melaksanakan pemeriksaan dan 

penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, 

sumber daya manusia dan kegiatan lainnya. 

c. Kepala Unit HTI 

Kepala Unit HTI bertugas merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta 

mengendalikan semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan proses 

produksi seperti : 

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai dengan 

norma pedoman dan instruksi dari pimpinan umum. 

2) Melaporkan data serta kegiatan yang ada ke Direksi. 

3) Menandatangani dan mengecek dokumen, formulir dan laporan sesuai 

dengan sistem prosedur yang berlaku.  

4) Membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial karyawan. 
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d. P&P Coornator Plantation 

Berhubungan dengan penanaman di setiap kawasan yang berada di Distrik 

Sekato Pratama Makmur dan yang terakhir adalah Seksi KTU yang berhubungan 

dengan Tata Usaha Kayu (TUK) 

e. P&P Coornator Harversing 

Berhubungan dengan pemungutan hasil kayu di setiap kawasan yang 

berada di Distrik Sekato Pratama Makmur dan yang terakhir adalah Seksi KTU 

yang berhubungan dengan Tata Usaha Kayu (TUK) 

f. P&P Coornator Harversing 

Berhubungan dengan pemungutan hasil kayu di setiap kawasan yang 

berada di Distrik Sekato Pratama Makmur dan yang terakhir adalah Seksi KTU 

yang berhubungan dengan Tata Usaha Kayu (TUK) 

g. Forest Protection Head 

Berhubungan dengan perlindungan semua yang ada di hutan distrik sekato 

pratama makmur, dari hewan, tumbuhan dan lingkungan seluruh kawasan 

disktrik. 

h. Forest Sustainability Head 

Berhubungan dengan kelestarian semua yang ada di hutan distrik sekato 

pratama makmur, dari hewan, tumbuhan dan lingkungan seluruh kawasan 

disktrik. 

i. Finance And Accounting 

Berhubungan dengan keuangan dan akuntansi yang berada di perusahaan 

maupun pengeluaran dan pemasukan, dan seluruh gaji karyawan yang ada di 

perusahaan. 

j. Humas Resource Head 

Berhubungan dengan masyarakat, menyelesaikan masalah dan juga 

konflik yang ada di perusahaan, dan penyeluran kegiatan kegiatan lapangan yang 

berhubungan dengan pemerintah. Salah satu program yang di laksanakan oleh 

Humas Resource Head adalah program Desa Makmur Peduli Api. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KP 
 

 

3.1 Pembuatan PowerPoint Desa Makmur Peduli Api 

Tugas pembuatan PPT Program DMPA (desa makmur peduli api) adalah 

tugas yang pertama. Pengerjaan tugasnya ialah membantu memperbaiki slide yang 

sudah di buat oleh karyawan sebelumnya dengan menggunakan template sehingga 

slide-slidenya menarik. dan PPT nantinya akan di presentasikan oleh koordinator 

lapangan ke pimpinan melaporakan hasil atau progress program DMPA setiap 

tahunnya. 

3.2 Input data desa makmur peduli api 

Tugas ini adalah penginputan data berdasarkan daerah yang bergabung 

dalam program Dmpa, dari masing- masing daerah di input lagi berdasarkan desa, 

penerima, jenis bantuan, berhasil atau tidak bantuan yang di berikan, anggaran 

yang di berikan dan dampak dari bantuan yang di berikan. 

3.3 Perancangan UI Aplikasi pemetaan desa makmur peduli api 

Tugas membuat desain UI untuk tampilan aplikasi pemetaan DMPA (desa 

makmur peduli api) yaitu dengan menggunakan aplikasi balsamiq mockup. tugas 

ini di buat untuk gambaran aplikasi yang akan di bangun baik di sisi back-end dan 

juga front-end. pengerjaan UI ini harus di kerjakan di karenakan kebutuhan dari 

metode pengembangan sistem yang di ambil yaitu rational unified process (RUP) 

3.4 Pembuatan Sistem pemetaan desa makmur peduli api 

Tugas pembuatan sistem pemetaan desa makmur peduli api (DMPA) pada 

Kecamatan Bukit Batu. ini adalah tugas terakhir yang di berikan dan tugas ini di 

angkat menjadi tugas besar KP (kerja praktek). Sistem pemetaan DMPA ialah 

sistem pemetaan penyaluran bantuan program DMPA tepatnya di Kecamatan 

Bukit Batu. Sistem di buat CRUD berdasarkan titik-titk lokasi dan juga informasi 

mengenai PT dan juga program DMPA itu sendiri. pada sistem ini di buat 2 sisi 

yaitu admin di bagian back-end dan pengunjung di  bagian front-end. 
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BAB IV 

RANCANG BANGUN WEBSITE DESA MAKMUR PEDULI 

API (DMPA) UNTUK HUMAN RESOURCE HEAD 

  

4.1 Metodelogi 

4.1.1 Prosedur Pembuatan Sistem 

Prosedur pembuatan website desa makmur peduli api menggunakan 

metode pengembangan Waterfall. Adapun tahapan di dalam metode Waterfall 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 1 Alur metode waterfall 
 

4.1.2 Metodelogi Pengumpulan Data 

a. Interview/Wawancara 

Untuk metode pengumpulan data penulis menggunakan metode 

wawancara, melakukan wawancara dengan salah satu karyawan sebagai 

narasumber yaitu Bapak Winer M.H, selaku koordiator program DMPA untuk 

mendapatkan pokok pikiran untuk bangunnya sistem ini. 

Berikut adalah table hasil wawancara. 
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Tabel  4. 1 Hasil wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sistem apa yang bisa di bangun di 

perusahan ini pak? 

Di perusahaan ada salah satu program 

bantuan kemasyarakat yang di namakan 

Desa Makmur Peduli Api (DMPA). coba 

bikin programnya 

2 Bagaimana gambaran program 

tersebut? 

Program tersebut adalah salah satu bentuk 

mitra dengan masyarakat dengan 

memberikan bantuan ke masyarkat desa yang 

bertepat tinggal tidak jauh dari industri pada 

perusahaan. 

3 Apa saja jenis bantuan yang di 

berikan? 

Jenis bantuannya ada 6 yaitu Hortikultura, 

peternakan, ternak ungas, persawahan, 

perikanan, dan kebun buah. 

4 Jadi bagaimana sistemnya berjalan 

pak? 

Setiap bulannya koordinator DMPA terus 

mendata kemasing-masing daerah yang di 

salurkan bantuan, apakah masih berjalan atau 

tidak dan jika berjalan kepada siapa bantuan 

di teruskan. 

5 Bagaimana gambaran sistem yang 

ingin di buat pak? 

Bikin sistem pemetaan jika nantik klik lokasi 

a, maka nampilkan data-data bantuan yang di 

berikan. 

5 Apa lagi yang nantiknya akan 

nampil di sistem pak? 

Tambah satu fitur tentang memberikan 

informasi terkait dengan program dmpa dan 

bisa juga perusahaan. 

 

b. Studi pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari bahan yang mendukung 

dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, jurnal, dan internet. 

4.1.3 Proses Perancangan 

Setelah melakukan pengumpulan data penulis melakukan perancangan 

sistem dengan menganalisa sistem yang diusulkan. Adapun gambaran sistem yang 

diusulakan ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4. 2 Sistem yang di rancang 
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4.1.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Adapun jadwal untuk perancangan project ini adalah dalam 3 bulan 

terakhir kerja praktek. Bisa di lihat pada table du bawah ini 

Tabel 4. 2 Jadwal pelaksanaan 

No Uraian 

Kegiatan 

Bulan 

Maret April Mei 

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

1 Menganalisis 

Kebutuhan 

            

2 Merancang 

Sistem 

            

3 Membangun 

Sistem 

            

4 Pengujian 

Sistem 

            

5 Perbaikan             

6 Laporan             

4.2 Perancangan dan Implementasi 

4.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat lunak 

Analisis kebutuhan perangkat lunak ialah  untuk mengetahui kebutuhan 

apa saja yang di perlukan dalam membangun aplikasi ini, adapun kebutuhan 

fungsional sebagai berikut ini: 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Fungsional Sistem 

No Kebutuhan Fungsional Aktor 

1 Melakukan Registrasi Akun PJ sistem dan Masyarakat 

2 Melakukan login sebagai Admin PJ sistem 

3 Melakukan login sebagai member Masyarakat 

4 
Kelola data penerima bantuan dan pemetaan 

DMPA 
PJ sistem 

5 Kelola data informasi DMPA PJ sistem 

6 
Melihat data penerima bantuan dan pemetaan 

DMPA 
Masyarakat 

7 Melihat data Informasi DMPA Masyarakat 
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4.2.2 Rancangan Sistem 

Rancangan sistem ini dibuat untuk menguraikan hasil rancangan sistem 

yang telah dibuat. Adapun rancangan sistem yang disajikan dalam bentuk usecase 

diagram, desain database, dan prototype tampilan pada sistem. 

a. Usecase Diagram 

Usecase diagram menggambarkan aktifitas yang dapat dilakukan oleh 

pengguna didalam sistem. Aktor dalam sistem ini terbagi menjadi 2 yaitu Admin 

dan User (pengunjung).  

 

Gambar 4. 3 Diagram Usecase 

b. Desain database 

Desain database yaitu membuat data-data apa saja yang di perlukan di 

dalam project ini, yaitu ada beberapa data di antanya data user, data DMPA, dan 

data informasi 

 

Gambar 4. 4 Database Informasi 
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Gambar 4. 5 Database user 

 

Gambar 4. 6 Database program DMPA 

c. Prototype  

Pada prototype tampilan sistem ini, penulis akan menampilkan gambaran 

dari sistem yang akan dibangun nantinya. Berikut prototype tampilan website  

Program DMPA 

 Desain form Registrasi  

 

Gambar 4. 7 Desain form registrasi 
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 Desain form Login 

 
Gambar 4. 8 Desain Form Login 

 Desain halaman beranda pada back-end 

 

Gambar 4. 9 Desain halaman beranda back-end 
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 Desain halaman menampilkan data 

 

Gambar 4. 10 Desain halaman menampilkan data 

 Desain halaman tambah data DMPA 

 
Gambar 4. 11 Desain halaman tambah data 
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 Desain tampilan profil user 

 
Gambar 4. 12 Desain halaman user 

 Desain tampilan beranda Front-end 

 

Gambar 4. 13 Desain beranda pada front-end 
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 Desain tampilan data DMPA 

 

Gambar 4. 14 Desain halaman tampil data pada front-end 

 Desain tampilan detail DMPA 

 

Gambar 4. 15 Desain tampilan detail DMPA 
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 Desain detail informasi 

 

Gambar 4. 16 Desain detail informasi 

4.2.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan hasil dari rancangan prototype dan 

menjadi sebuah website melalui kodingan. 

a. Halaman Registrasi 

 Halaman registrasi adalah halaman atau tahap pertama yang di lakukan 

setiap user untuk membuat dan mendapatkan sebuah akun baru sehingga bisa 

melalukan login.  

 
Gambar 4. 17 Tampilan Registrasi 
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b. Halaman Login 

Halaman login adalah adalah halaman untuk melakukan akses masuk 

kesistem halaman ini mendeteksi setiap user yang masuk, apakah akun tersebut 

valid atau tidak, jika tidak di minta untuk kembali ke halaman registrasi untuk 

membuat akun terlebih dahulu. Lalu pada halaman login mengecek setiap akun 

yang  masuk, masuk sebagai pengunjung atau admin 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Login 

c. Halaman utama admin 

 Halaman utama (admin) yang biasanya di sebut Homepage adalah 

halaman pertama yang terpenting di suatu website. pada halaman utama pada sisi 

admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data sesuai dengan kebutuhan 

 
Gambar 4. 19 Halaman utama Back-end 
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d. Halaman input data pemataan dan input data informasi 

 Halaman tambah data atau biasa di sebuat create adalah sebuah halaman 

yang berguna untuk menambahkan data sesuai kebutuhan, pada website ini ada 2 

data yang bisa di tambahkan yaitu data DMPA dan data informasi. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan input data DMPA 

 
Gambar 4. 21 Tampilan Input data  informasi 

e. Halaman data DMPA dan data informasi 

Halaman data DMPA dan data informasi adalah sebuah halaman yang 

menampilkan semua data yang sudah berhasil di input kedatabase dan di 

tampilkan di halaman website. pada project ini ada dua data yang di perlukan, 
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yaitu data DMPA dan data informasi. pada back-end di berikan hak untuk 

menghapus dan mengedit data sesuai kebutuhan mengedit data sesuai kebutuhan 

 

Gambar 4. 22 Tampilan data DMPA 

 

Gambar 4. 23 Tampilan data informasi 

f. Halaman Edit data DMPA dan data informasi 

 Halaman edit data adalah halaman mengubah data yang sudah di input 

dan di rubah mengunakan tampilan ini dengan data baru. 
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Gambar 4. 24 Tampilan edit data DMPA 

 
Gambar 4. 25 Tampilan edit data informasi 

g. Halaman User 

 Halaman user adalah halaman yang menampilkan biodata pengguna dari 

nama, email,dan kapan waktu di buat. 
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Gambar 4. 26 Tampilan halaman User 

h. Halaman utama Front-end 

 Halaman utama front-end atau yang biasa di sebut homepage adalah 

halaman pertama yang akan tampil setelah pengunjung berhasil login. Pada sisi 

pengunjung hanya bisa melihat dan mendapatkan informasi yang di butuhkan. 

 

Gambar 4. 27 Halaman utama Front-end 

i. Halaman detail titik lokasi DMPA 

 Halaman detail berdasarkan titik lokasi DMPA. halaman ini di buat untuk 

menampilkan data program DMPA secara terperinci berdasarkan titik lokasi yang 

ada pada peta. 
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Gambar 4. 28 Detail pemetaan berdasarkan titik lokasi 

j. Halaman data DMPA di bagian Front-end 

 
Gambar 4. 29 Tampilan data DMPA di bagian Front-end 

k. Halaman detail informasi 

 Halaman detail Informasi adalah sebuah halaman yang di buat untuk 

menampilkan informasi yang ada pada table informasi dengan lebih rinci atau 

detail. 



 

26 
 

 

Gambar 4. 30 Tampilan detail Informasi 

4.2.4 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem di gunakan untuk mengecek sistem yang sudah di buat 

apakah masih ada error ataupun bug di dalamnya. 

Tabel 4. 4 Tabel Pengujian 

No Pengujian Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian Kesimpulan 

1 Fitur 

Registrasi  

Masuk 

halaman 

registrasi, 

Kosongkan 

semua kolom 

Nampil 

peringatan 

kolom tidak 

boleh kosong 

 

Valid 

2 Fitur 

Registrasi  

Registrasi 

membuat akun 

dengan data 

baru 

Masuk di 

halaman login 

 

Valid 

3 Fitur 

Registrasi  

Registrasi 

dengan email 

yang sudah di 

pakai 

Gagal masuk 

dihalaman 

login, dan 

nampil 

peringatan 

email sudah di 

gunakan 

 

Valid 

4 Fitur Login Dengan 

memasukan 

sandi yang 

salah 

Menampilkan 

notifikasi kata 

sandi salah 
   

Valid 

5 Fitur Login Dengan 

memasukan 

email yang 

salah 

Menampilkan 

pesan 

notifikasi 

email belum 

terdaftar 
 

Valid 
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6 Fitur Login Login dengan 

sesi admin 

Masuk di 

halaman 

beranda admin 
 

Valid 

7 Fitur 

Logout 

Melakukan 

logout dari 

sesi admin 

Kembali pada 

halaman login 

dan 

menampilkan 

pesan berhasil 

logout 

 

Valid 

8 Input data Melakukan 

input pada data 

DMPA 

Menampilkan 

pesan berhasil 

di simpan, dan 

data 

bertambah 

 

Valid 

9 Input data Mengosongka

n salah satu 

data inputan 

Tidak bisa di 

tambahkan dan 

nampil 

notifikasi 

harus di isi 

terlebih dahulu 

 

Valid 

10 Menampilk

an data 

Klik data 

Dmpa  

Menampilkan 

semua data 

DMPA yang 

sudah di input  

Valid 

11 Edit data Klik icon edit 

di salah satu 

data yang 

sudah di input 

Masuk di 

halaman edit 

data 

 

Valid 

12 Edit data Mengedit 

salah satu data 

Berhasil di 

edit dengan 

menampilkan 

pesan berhasil 

di edit 

 

Valid 

13 Hapus data Menghapus 

salah satu data 

yang sudah di 

input 

Menampilkan 

pesan data 

berhasil di 

hapus  

Valid 

14 Menu user Klik menu 

User 

Menampilkan 

data user 

 

Valid 

15 Login sesi 

pengunjung 

Login dengan 

email dan 

password 

untuk 

pengunjung 

yang sudah 

registrasi 

Menampilkan 

halaman 

beranda pada 

sesi 

pengunjung 
 

Valid 
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16 Titik lokasi 

pada map 

Klik titik 

lokasi pada 

map di 

halaman 

beranda 

Menampilkan 

data DMPA 

berdasarkan 

data yang 

sudah di input 
 

Valid 

17 Data detail 

pada titik 

lokasi 

Klik detail 

pada tampilan 

data 

berdasarkan 

titik lokasi 

Menampilkan 

halaman detail 

berdasarkan 

titik lokasi 

yang di pilih 

 

Valid 

4.2.5 Dampak Implementasi Sistem 

 Dari racangan sistem pemetaan yang di bangun, sistem ini sangat 

membantu perusahaan dalam mempublikasikan hal-hal mengenai program 

DMPA, dari data-data DMPA, informasi DMPA bahkan dokumentasi kegiatan-

kegiatan DMPA. Bukan hanya itu sistem ini juga memfasilitasi masyarakat untuk 

melihat informasi mengenai perusahan dan juga khusus program DMPA itu 

sendiri. Masyarakat juga bisa melihat desa-desa yang menerima bantuan DMPA 

tersebut.  

4.2.6 Kesulitan dan solusi selama KP 

Kesulitan yang dialami selama menjalani kerja praktek khususnya saat 

pengerjaan proyek adalah kurangnya kemampuan dalam berbahasa inggris karena 

rata-rata panduan untuk penggunaan tools pembuatan aplikasi menggunakan 

bahasa inggris, dan juga kesulitan lainnya ialah kurangnya logika dalam 

penggunaan kode yang baik. Namun kesulitan dalam memahami panduan yang 

berbahasa inggris dapat diatasi dengan menggunakan penerjemah online yakni 

Google Translate, dan mengatasi kesulitan dalam penerapan logika pengkodean 

dapat diatasi dengan meningkatkan dan memperbanyak pengalaman dalam 

coding. Untuk pembuatan website DMPA ini kendalanya ialah kewalahan dalam 

melakukan analisa, perancangan dan kodingan di sebabkan mengerjakanya sendiri 

dan tidak ada pembingan di paham di bidang IT jika mendapatkan permasalahan 

dalam kodingan. dalam pembuatan website ini. Solusi dalam permasalahan 

mengerjakan sendiri sebuah website bisa di atasi dengan melihat tutorial-tutorial 

di youtube, dan bertanya dengan teman-teman terdekat sewaktu kerja praktek 
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BAB V 

KESIMPULAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Kerja praktek di PT Sekato pratama makmur adalah moment yang bagus 

untuk melatih diri berkerja secara lansung di dalam suatu industri, melihat dan 

belajar cara kerja sama di dalam sebuah tim adalah pengalaman terbaru yang di 

dapatkan. akan tetapi di karenakan magang sendiri di bidang IT atau teknologi di 

perusahaan tersebut membuat sedikit kualahan dalam membuat sebuah project, 

dan di kerjakan secara otodidak, sehingga sistem yangg di buat masih sederhana 

jauh dari kata kesempurnaan. 

5.2 Saran 

Adapun saran terkait pelaksanaan kerja praktek PT. Sekato Pratama 

Makmur di Pekanbaru yaitu : 

a. Untuk selanjutnya kurang di rekomendasikan bagi mahasiswa Politeknik 

Negeri Bengkalis yang khusus program studi Rekayasa Perangkat Lunak, 

dikarenakan kurang tepat jurusan teknik informatika yang bergerak di bidang IT 

dan teknologi dengan tempat kerja yang bergerak di bagian Humas yang kerjanya 

sering di lapangan. 

b. Untuk membangun sebuah project di perusahaan harus ada pembagian 

kerja minimal ada yang mengerjakan di bagian back-end dan ada juga di bagian 

front-end. 

c. Pihak perusahaan seharusnya menfasilitasi mahasiswa/siswa yang 

magang/kerja praktek sesuai dengan kebutuhannya. 
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Lampiran 5. Dokumentasi kerja praktek 
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Gambar 5.1 Kunjungan dosen ke perusahan 

 

Gambar 5.2 Kerja di perusahaan 
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Gambar 5.3 Penyerahan sertifikat 

 

Gambar 5.4 Perpisahan dan foto bersama karyawan SSD 
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