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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun laporan  ini

dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Laporan ini dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menjelaskan kegiatan

Kerja  Praktek (KP) yang telah  penulis  laksanakan di  CV. Quantum Solutions.

Selain  itu,  penulisan  laporan  Kerja  Praktek  (KP) ini  dibuat  sebagai  salah  satu

syarat  yang harus dipenuhi  untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja  Praktek di

semester  lima  oleh  setiap  Mahasiswa  Jurusan  Teknik  Informatika  Politeknik

Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP).

Laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa

bantuan  dari  berbagai  pihak  untuk  membantu  menyelesaikan  tantangan  dan

hambatan selama melaksanakan Kerja Praktek hingga dalam mengerjakan laporan

ini.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengucapkan  terimakasih  yang  sebesar-besarnya

kepada :

1. Tuhan Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya

2. Orang  tua  yang  telah  memberikan  doa  dan  restu  untuk  melaksanakan

hingga menyelesaikan kerja praktek.

3. Bapak Johny Custer,S.T,MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Mansur, M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika. 

5. Bapak Muhamad Nasir, M.Kom selaku Ketua Program Studi D-III Teknik

Informatika. 

6. Bapak Sandi Fadilah, M.Kom. selaku Direktur CV. Quantum Solutions. 

7. Bapak Nurul Fahmi, M.T. selaku Koordinator Pelaksanaan Kerja Praktek 

8. Bapak Desi Amirullah, M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek. 
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9. Kedua  orang  tua   beserta  seluruh  keluarga  tercinta  atas  segala  kasih

sayang, doa, pengorbanan, kesabaran, dan dukungan materi maupun moral

yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Kerja Praktek di

CV. Quantum Solutions.

11. Seluruh anggota CV. Quantum Solutions. 

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Teknik Informatika Politeknik

Negeri Bengkalis.

13. Seluruh  teman-teman  yang  telah  membantu  memberikan  dorongan,

motivasi dan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini

dengan sebaik mungkin.

Penulis  merasa  sangat  bersyukur  dapat  melaksanakan  Kerja  Praktek  di

CV. Quantum Solutions,  salah satu  software house  yang ada di Provinsi Riau

Khususnya di  Kota Dumai,  meskipun kegiatan  Kerja  Praktek  ini  dilaksanakan

dalam kondisi Pandemi Covid-19. Dengan adanya pelaksanaan Kerja Praktek ini,

penulis  mendapatkan  begitu  banyak ilmu pengetahuan  terkait  menjadi  seorang

Front  End  Website  Developer dalam  dunia  kerja.  Penulis  juga  mendapatkan

begitu  banyak  pengalaman  berharga  yang  dapat  dijadikan  pegangan  di  dalam

dunia kerja dengan lingkup yang lebih luas di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan

ini. Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberikan saran serta

kritik  yang  dapat  membangun.  Kritik  dari  pembaca  sangat  diharapkan  untuk

penyempurnaan  laporan  selanjutnya.  Untuk  itu  kritik  dan  saran  demi

kesempurnaan penulisan Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis harapkan.

Dumai, 28 Desember 2020 

Nabilla Mauludina Mahmud

NIM. 6103181262
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk  mengimplementasikan  ilmu  yang  telah  didapat  oleh  mahasiswa

selama kuliah, perlu dilakukan praktek kerja secara langsung di dunia nyata agar

dapat  merasakan  dan  mempelajari  hal  baru  yang  tidak  didapat  di  bangku

perkuliahan.  Maka  dari  itu,  mahasiswa  perlu  mengikuti  salah  satu  kegiatan

akademik bernama Kerja Praktek (KP) sekurang-kurangnya 4 Minggu1.

Kerja    Praktek    (KP)   merupakan   serangkaian    kegiatan    yang

meliputi  pemahaman  teori/konsep  ilmu  pengetahuan  yang  diaplikasikan  dalam

pekerjaan sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan

dan  skill  mahasiswa,  serta  mampu  menyelesaikan  persoalan-  persoalan  ilmu

pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah.

 CV.  Quantum  Solutions  merupakan  tempat  Kerja  Praktek  yang  saya

laksanakan mulai  dari  bulan November hingga Desember 2020. CV. Quantum

Solutions adalah perusahaan yang bergerak di bidang  Software Engineering,  IT

Consultant,  dan  IT Training dengan fokus menciptakan produk-produk dengan

teknologi terbaru dan berbasis di Kota Dumai. 

1.2. Tujuan

Adapun tujuan KP adalah sebagai berikut :

1. Memberi  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  mengaplikasikan

teori/konsep  ilmu  pengetahuan sesuai  program  studinya  yang  telah

dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi/perusahaan.

1 Pedoman Pendidikan POLBENG Pasal 17 ayat 5
1



2. Memberi   kesempatan    kepada   mahasiswa   untuk    memperoleh

pengalaman  praktis  sesuai  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan

program studinya.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji

teori/konsep  dengan  kenyataan  kegiatan  penerapan  ilmu  pengetahuan

dan keterampilan di suatu organisasi /perusahaan.

4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program

studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam

penerapan   pengetahuan   dan   attitude/perilaku   mahasiswa   dalam

bekerja.

5. Mendapat   umpan  balik   dari   dunia   usaha   mengenai  kemampuan

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum

dan  proses  pembelajaran  bagi  Politeknik  Bengkalis  (sesuai  dengan

program studi terkait).

1.3. Manfaat

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik Bengkalis

yaitu :

1. Mahasiswa   mendapat    kesempatan   untuk    menerapkan   ilmu

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata.

2. Mahasiswa  memperoleh  pengalaman  praktis  dalam  menerapkan  ilmu

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya.

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah

yang  berkaitan  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  diterapkan  dalam

pekerjaan sesuai dengan program studinya.

4. Politeknik        Bengkalis        memperoleh        umpan        balik

dari organisasi/perusahaan     terhadap     kemampuan     mahasiswa

yang mengikuti KP di dunia pekerjaannya.
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5. Politeknik  Bengkalis memperoleh umpan  balik  dari  dunia  pekerjaan

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.

3



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah singkat perusahaan

CV.  Quantum  Solutions  berdiri  pada  bulan  April  tahun  2015,  dengan

berkantor pusat di Kota Dumai, Provinsi Riau. Quantum Solutions pada mulanya

merupakan  komunitas  mahasiswa  Ilmu  Komputer  yang  sering  bereksplorasi

dengan  teknologi-teknologi  terbaru  masa  itu.  Komunitas  yang  semakin  lama

semakin berkembang, hingga memiliki jaringan dan client yang semakin banyak

pula. 

Atas latar belakang itu, maka berdirilah perusahaan dengan legalitas resmi

dengan nama CV. Quantum Solutions.  Quantum Solutions  bergerak  di  bidang

Software Engineering, IT Consultant, dan IT Training dengan fokus menciptakan

produk-produk dengan teknologi terbaru. Quantum Solutions dalam menjalankan

bisnisnya  didukung oleh sumber daya yang berkualitas,  berbekal  keahlian  dan

profesionalisme yang terlatih di bidangnya masing-masing. Berkomitmen untuk

mewujudkan  permintaan  dari  mitra  dengan  kualitas  hasil  dan  layanan  yang

terbaik. Memiliki tujuan besar “Menjadi Pilihan Pertama Bagi Mitra untuk Dapat
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Menyelesaikan  Masalahnya  Di  Bidang  Teknologi  Informasi”.  Perusahaan  ini

bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 28 Kota Dumai, Riau.

2.2. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misi dari perusahaan :

2.2.1. Visi

Menjadi  perusahaan  penyedia  sistem  teknologi  informasi  yang

unggul dan terpercaya di Indonesia.

2.2.2. Misi

Membangun bisnis yang terintegrasi melalui mutu pelayanan yang

tinggi  dan  memberikan  jaminan  kepuasan  pelanggan  dengan

mengedepankan  integritas  demi  menjaga  kepercayaan  pelanggan

dan bisnis yang berkelanjutan.

2.2.3. Jasa dan layanan

Jasa dan layanan oleh CV. Quantum Solutions meliputi:

a. Pembuatan Perangkat Lunak (software)

b. Analisa Sistem Informasi (Analyst)

c. Jaringan

d. Website

e. Komputer dan Elektronik

f. Multimedia

g. Telekomunikasi Umum

h. Listrik dan Konstruksi

i. Transportasi

j. Traffic Light

k. CCTV

l. Service AC
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2.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Direktur  dari  perusahaan  Quantum  Solutions  adalah  Sandi  Fadilah,

M.Kom  yang  sekaligus  menjadi  pembimbing  saya  dalam  menjalankan  Kerja

Praktek selama dua bulan di Quantum Solutions.

Berikut adalah struktur organisasi perusahaan Quantum Solutions.

2.4. Ruang Lingkup Perusahaan

CV. Quantum Solutions adalah perusahaan software yang berbasis di Kota

Dumai,  CV.  Quantum  Solutions  melakukan  berbagai  project  mulai  dari

pembuatan  perangkat  lunak  (software)  hingga  multimedia.  Perusahaan  ini

bertempat di Jl. Ahmad Yani No.28 Dumai.

Salah  satu  contoh  aplikasi  yang  dibuat  oleh  perusahaan  CV.  Quantum

Solutions bernama  PaudApps.  Aplikasi  ini  merupakan  sebuah  platform video

edukasi bagi anak-anak berusia dini, mirip seperti Youtube Kids. Produk ini akan

menjadi Passive Income Quantum Solutions selain menerima income dari proyek

yang di dapat.
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Gambar 2 Struktur Organisasi CV. Quantum Solutions

Sumber: Berkas CV. Quantum Solutions Company Profile



BAB III

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KP

3.1. Uraian Tugas Yang dikerjakan

Kerja  Praktek  yang  dilaksanakan  di  CV.  Quantum  Solutions  berjalan

selama kurang lebih 2 bulan yang dilaksanakan dari tanggal 2 November sampai

dengan tanggal 26 Desember 2020. 

React dipilih untuk membangun  front-end website, selain karena mudah

untuk dipelajari dan dikuasai oleh pengembang aplikasi,  React juga memberikan

keuntungan  kepada pengalaman  pengguna  karena  React memiliki  fitur  Virtual

DOM yang  dapat  mengubah  komponen  User  Interface tanpa  harus  mereload

halaman browser secara manual. React juga memberikan kinerja yang baik kepada

aplikasi website disebabkan oleh keberadaan virtual DOM. 

Penggunakan JSX membuat React menjadi mudah digunakan karena kode

yang diimplementasikan persis seperti membangun website menggunakan bahasa

HTML.  React website  berisikan  komponen  dan  sub-sub  komponen.  Untuk

membuat sebuah komponen di dalam React, pengembang harus membuat fungsi

yang kemudian fungsi tersebut akan dipanggil seperti memanggil elemen HTML

dengan nama fungsi tersebut menjadi tagname nya. 
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Gambar  di  atas  memperlihatkan  terdapat  fungsi  App yang  menjadi

komponen pada suatu halaman pada React Website. Fungsi ini akan dipanggil di

dalam  file  index.js  di  dalam  ReactDOM.render  menggunakan  kode  <App/>.

Berikut pemanggilan komponen App.

Untuk  menggunakan  Material-UI pada  ReactJS cukup  mudah,  namun

perlu  menulis  banyak  kode.  Komponen  Material-UI harus  di  import  terlebih

dahulu pada page yang diperlukan sebuah komponen tertentu. 
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Gambar 4 Pemanggilan komponen dalam ReactJS

Gambar 5 Mengimport komponen Material-UI



Sedangkan  untuk  pemanggilan  komponen  Material-UI pada  React,

pengembang hanya perlu menuliskan kode JSX dengan nama import komponen.

Contohnya  seperti  pemanggilan  komponen  Grid dari  @material-ui/core/Grid,

maka grid dipanggil menggunakan sintaks “<Grid>...</Grid>”.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, saya diberikan tugas untuk membuat

beberapa halaman front-end untuk aplikasi PaudApss yang saya uraikan menjadi

poin-poin.  Poin-poin  tersebut  terdiri  dari  pembuatan  halaman  depan,  halaman

About dan  halaman  Panduan  dari  aplikasi  PaudApps.  PaudApps  merupakan

aplikasi yang sedang digarap oleh Quantum Solutions yang akan diluncurkan pada

tahun 2021. Aplikasi tersebut adalah aplikasi berbasis  mobile dan website yang

memberikan layanan penayangan video edukasi untuk anak usia dini (0-12 tahun),

persis seperti slogan pada aplikasi ini “Aplikasi Edukasi Anak Usia Dini”.

Semua  halaman  tersebut  dibangun  menggunakan  library React.  React

adalah pustaka  JavaScript open-source front-end untuk membangun antarmuka

pengguna atau komponen  UI (React Component)  yang dikelola  oleh Facebook

dan  komunitas  pengembang  individu  dan  perusahaan.  React dapat  digunakan

sebagai basis dalam pengembangan single page website.

Selain  React,  Material-UI juga  digunakan  dalam  aplikasi  ini  untuk

membuat User Interface yang reusable sehingga pengembangan aplikasi menjadi
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Gambar 6 Pemanggilan komponen Material-UI



lebih  ringkas  dan  efisien.  Digunakan  juga  Axios sebagai  Ajax API untuk

mengambil gambar sample dari Unsplash API.

3.1.1. Membuat Halaman Depan PaudApps

Halaman  depan  aplikasi  adalah  halaman  yang  berisikan  semua

video yang tersedia  di  dalam aplikasi  PauddAps.  Halaman ini  nantinya

akan  memuat  video-video  agar  pengguna  dapat  langsung  berinteraksi

dengan layanan video yang tersedia di  aplikasi  PaudApps.  Video-video

yang ditampilkan di halaman depan akan ditampilkan berdasarkan empat

kategori.  Terdapat  search input di  atas halaman supaya pengguna tidak

merasa kesulitan saat hendak menonton video yang diinginkan.
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Gambar 7 Source Code halaman depan PaudApps



3.1.2. Membuat Halaman About PaudApps

Halaman About adalah halaman yang menjelaskan semua hal yang

berhubungan dengan aplikasi PaudApps. Halaman About terdiri dari lima

sub-halaman.  Kelima sub-halaman  tersebut  terdiri  dari:  halaman  About,

halaman  FAQ,  halaman Referensi Orang Tua, halaman Kategori  Video,

dan halaman Jangkau Aplikasi.

3.1.3. Membuat Halaman Bantuan PaudApps
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Gambar 8 Source Code halaman About PaudApps

Gambar 9 Source Code halaman bantuan PaudApps



Halaman  bantuan  adalah  halaman  yang  difungsikan  untuk

memberikan  informasi  detail  mengenai  aplikasi,  cara  menggunakan

aplikasi,  dan  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  aplikasi

PaudApps. Saya ditugaskan untuk membuat  dua kerangka sub-halaman,

yaitu halaman utama untuk bantuan dan halaman khusus per-kategori.
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3.2. Target Yang Diharapkan

Target  yang  diharapkan  adalah  dapat  membuat  front-end website  yang

benar dengan cara memahami penggunaan library React dan Material-UI dengan

menggunakan  bahasa  pemrograman  JavaScript.  Pemahaman  yang  dimaksud

adalah memahami penggunaan React Component, React state dan lifecycle, React

Hooks, Material-UI sebagai pustaka React, dan penggunaan API untuk front-end

development.

3.3. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras yang Digunakan

Dalam membuat tugas tersebut, saya menggunakan perangkat lunak Visual

Studio Code sebagai  Integrated development  environment  (IDE).  Pustaka yang

digunakan adalah pustaka JavaScript open-source React untuk membuat front-end

website.  Digunakan  juga  Material-UI sebagai  kerangka  kerja  membuat  User

Interface website. Application Programming Interface (API) Unsplash digunakan

untuk mengisi  gambar pada halaman website.  Selain itu,  Google Chrome juga

digunakan  sebagai  browser.  Sedangkan  perangkat  keras  yang digunakan  yaitu

satu perangkat laptop Toshiba Satellite L645.

3.4. Kendala Yang Dihadapi Selama Kerja Praktek

Secara  umum  dapat  simpulkan,  melaksanakan  kerja  praktek  di  CV.

Quantum Solution memberikan banyak dampak positif. Selain mendapatkan ilmu

baru  mengenai  website  khususnya  di  dalam  bidang  front-end web  juga

mendapatkan wawasan serta pengalaman mengenai pekerjaan. Namun, disamping

itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama menjalankan kuliah praktek

yang dijelaskan dalam bentuk poin sebagai berikut: 

1. Kuliah praktek dilaksanakan tepat disaat momentum pemilihan umum

kepala  daerah  se-Indonesia.  Saat  itu  juga  CV.  Quantum  Solutions

sedang mengimplementasikan aplikasi yang mereka bangun bernama
13



NetCount.  NetCount  adalah  aplikasi  berbasis  mobile  dan  website

yang dirancang sebagai alat bantu untuk kampanye Pemilihan Kepala

Daerah  atau  Pilkada.  Karyawan-karyawan  CV.  Quantum Solutions

tentunya  ingin  memaksimalkan  momen  ini  dengan  aplikasi  yang

mereka  bangun.  Hal  ini  membuat  kurangnya  koordinasi  terhadap

tugas kerja praktek yang dikerjakan. Namun hal ini dapat dimaklumi

dan saya juga ikut membantu mereka dalam memaksimalkan kegiatan

mereka menjadi customer service NetCount.

2. Job desk yang diberikan masih kurang jelas. Di minggu awal kegiatan

diberikan arahan untuk mempelajari  ReactJS dari dokumentasi resmi

React namun  untuk  implementasi  ReactJS masih  kurang  jelas

sehingga harus mencari referensi implementasi sendiri. Selain itu juga

dalam  pembuatan  front-end website  PaudApps  tidak  ada  desain

prototype atau desain mockup, sehingga membuat pembuatan  front-

end website PaudApps menjadi kurang efektif.

3. Diberikan  tugas  untuk  menjadi  front-end developer dengan

menggunakan  framework ReactJS merupakan  hal  yang  baru  untuk

dipelajari dan diimplementasikan.  ReactJS adalah framework dengan

bahasa  Javascript termodern  dan  ramai  digunakan  di  era  ini.

Sedangkan  di  kampus  hanya  mempelajari  dasar-dasar  bahasa

Javascript sehingga  untuk  bisa  memahami  dan  dapat

mengimplementasikan ReactJS membutuhkan tenaga dan waktu yang

ekstra.

3.5. Pemecahan Masalah

Berdasarkan  rincian  masalah  yang  dipaparkan  pada  point  diatas,

diselesaikan  menggunakan  solusi  yang  dijabarkan  dalam  poin  sebagai

berikut:
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1. Tidak  adanya  desain  sebelum  mengimplementasikan   front-end

dapat  dialternatifkan  dengan  melihat  contoh  website  penayangan

video anak Youtube Kids.

2. Ketidakseimbangan  antara  percepatan  perubahan  kebutuhan

perusahaan terhadap pengetahuan TI khsususnya di bidang front-end

dan  ilmu  pengetahuan  TI  dari  kurikulum  kampus  dapat  diatasi

dengan  selalu  update  dan  bertanya  di  platform media  sosial

khususnya Facebook yang memiliki banyak grup-grup komunitas di

bidang TI. Selain itu hal ini juga dapat diatasi dengan kepandaian

dalam menggunakan keyword untuk pencarian tutorial, dokumentasi,

dan  penjelasan  lainnya  yang mendukung dari  dokumentasi  resmi,

dan  forum  komunitas  TI  di  Google  dibantu  dengan  pemahaman

menulis dan membaca menggunakan Bahasa Inggris. Hal ini dapat

juga diatasi dengan menggunakan platform StackOverflow, Github

dan CodePen dengan cara mencari implementasi kode dengan output

yang benar sesuai dengan Code Convention.
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BAB IV

MEMBUAT FRONT END WEBSITE MENGGUNAKAN

REACT APP DAN MATERIAL-UI

4.1. Uraian Judul

Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet

yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses

secara luas melalui  halaman depan (home page) menggunakan sebuah  browser

menggunakan URL website.

Menurut Career Foundry, front end developer adalah orang yang bertugas

untuk  menghubungkan  sebuah  situs  website  dengan  pengguna.  Secara  umum,

front  end  developer membuat  teks,  gambar,  tombol,  dan  menu  serta  interaksi

antara  situs  atau  aplikasi  dengan  pengguna.  Front  end tidak  benar-benar

merancang  desain  dari  sebuah  situs  atau  aplikasi.  Front  end bertugas  untuk
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Gambar 10 Penerimaan sekaligus perkenalan kerja praktek di CV.
Quantum Solutions

https://glints.com/id/lowongan/mengenal-front-end/


memindahkan  desain  dari UI  designer ke  dalam  bentuk  yang  interaktif  dan

membuat desain tersebut menjadi hidup.

React adalah pustaka JavaScript open-source front-end untuk membangun

antarmuka  pengguna  atau  komponen  User  Interface (React Component)  yang

dikelola  oleh  Facebook dan komunitas  pengembang  individu juga  perusahaan.

React dapat  digunakan  sebagai  basis  dalam  pengembangan  single  page

application.

Material-UI adalah  kerangka  CSS dan  kumpulan  set  React  Component

dengan  mengimplementasikan  desain  material  oleh  Google.  Library  ini

memberikan dukungan untuk component seperti tombol, dialog, menu dropdown,

tombol ikon, input, switch, toolbar dan component desain material lainnya.

Hasil Kerja Praktek yang saya lakukan adalah front-end halaman website

menggunakan  React dan  Material-UI.  Halaman  website  yang  dibuat  bernama

PaudApps, Aplikasi berbasis mobile dan website yang menyuguhkan pelayanan

video edukasi untuk anak usia dini, sesuai dengan slogannya “Aplikasi Edukasi

Anak Usia Dini”. 

4.2. Front-End PaudApps

Halaman-halaman  yang  dihasilkan meliputi  halaman  depan,  halaman

about dan halaman bantuan. Berikut screenshot halaman-halaman tersebut:
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4.2.1. Halaman depan PaudApps

4.2.2. Halaman About PaudApps

Halaman About terdiri dari 5 sub halaman yang akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

 Halaman About sebagai sub halaman depan

18

Gambar 11 Screenshot halaman depan PaudApps



Gambar 12 Halaman About sebagai sub halaman depan
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 Halaman  Pengalaman yang Aman

Gambar 13 Halaman  Pengalaman yang Aman
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 Halaman Referensi Orang Tua
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Gambar 14 Halaman Referensi

Orang Tua



 Halaman Video Yang Cocok Untuk Keluarga

Gambar 15 Halaman Video Yang
Cocok Untuk Keluarga
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 Halaman Menyenangkan di Layar Manapun

Gambar 16 Halaman Menyenangkan di Layar Manapun
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4.2.3. Halaman Bantuan PaudApps

 Halaman Utama Bantuan
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Gambar 17 Screenshot halaman utama Bantuan PaudApps



 Halaman Detail Bantuan

Gambar 18 Halaman Detail Bantuan
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah berakhirnya KP (Kerja Praktek) di CV. Quantum Solutions pada 

akhir Desember 2020 yang berlokasi di Kota Dumai, Riau, Indonesia. Maka 

penulis dapat menyimpulkan beberapa poin yang didapat selama melaksanakan 

Kerja Praktek di CV. Quantum Solutions:

1. CV. Quantum Solutions  merupakan perusahaan perangkat  lunak yang

berlokasi di Kota Dumai, mulai dirintis tanggal 20 Februari 2009.

2. Kantor  CV.  Quantum  Solutions  berlokasi  di  Kota  Dumai,  dan

merupakan satu-satunya perusahaan IT Startup di Kota Dumai.

3. Framework React dapat  digunakan  sebagai  kerangka  kerja  untuk

membangun Front-End Website dengan memiliki kelebihan Single Page

Application.

4. Material-UI adalah framework open-source yang dapat digunakan untuk

membuat  React Component.  Material-UI mempercepat  front-end

developer dalam pembuatan User Interface sebuah website.

5. Visual Studio Code (VS Code) sangat membantu  website programmer

dalam  pembuatan  aplikasi  karena  VS  Code  dilengkapi  dengan  fitur

plugin dan juga User Interface Untuk Version Control Git.

5.2. Saran

Sehubungan dengan pengalaman  yang didapat  selama Kerja  Praktek  di

CV.  Quantum  Solutions,  maka  dalam  kesempatan  ini  penulis  ingin

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

26



1. Saran kepada tempat kerja praktek adalah memberikan arahan job desk

secara jelas dan lebih baik apabila dijelaskan secara rinci, jelas dan tepat

sesuai  dengan  tujuan  job  desk tersebut  dibuat  sehingga  pekerjaan

menjadi  lebih  efektif,  kesalahan  terminimalisir  dan  tujuan  kerja  lebih

terarah.

2. Saran  untuk  mahasiswa  atau  pelajar  khususnya  mahasiswa  prodi  D3

Teknik  Informatika  Polbeng  yang  ingin  bergelut  di  bidang  front-end

developer agar  lebih  giat  untuk  mencari  informasi  terbaru  mengenai

front-end developer, karena kurikulum D3 Teknik Informatika Polbeng

hanya menjembatani mahasiswa untuk memahami dasar-dasar ilmu dari

beberapa  bidang  di  Teknik  Informatika  dan  perkembangan  serta

perubahan ilmu Teknik Informatika sangat cepat.
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