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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1.  Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilakukan selama dua (2) bulan atau empat puluh (40) hari 

kerja di Kantor PT. Belgana Permata Abadi pada divisi teknologi informasi (TI) 

yang berlokasi di Ruko Paramount Glaze 2 Blok C No. 11, Gading Serpong, 

Tangerang. Kedudukan yang didapat pada kerja magang ini adalah sebagai IT 

Staff, dimana dibawah bimbingan langsung oleh karyawan IT Staff dari PT. 

Belgana Permata Abadi yang merupakan alumni dari Universitas Multimedia 

Nusantara yaitu Sdr. Deandrha Agusta. 

Koordinasi yang dilakukan pada saat magang adalah dengan Sdr. 

Deandrha Agusta langsung sebagai IT Staff dari PT. Belgana Permata Abadi 

yang menyediakan berbagai kebutuhkan yang digunakan pada saat pembuatan 

website. Serta Koordinasi dilakukan dengan Bpk. Defllins Ante beserta dengan 

karyawan-karyawan yang lain dalam pengambilan gambar – gambar dari setiap 

project yang dibutuhkan dalam pembuatan website PT. Gracia Kreasi Mandiri. 

Kemudian adanya koordinasi dengan Bpk. Defllins Ante dalam menentukan 

template untuk website PT. Gracia Kreasi Mandiri serta berbagai masukkan yang 

diingini oleh Bpk. Defllins Ante sendiri terkait dengan pembuatan website dari 

PT. Gracia Kreasi Mandiri. 
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3.2.  Tugas yang dilakukan 

3.2.1. Table Activity 

Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja magang ini kurang 

lebih selama sepuluh (10) minggu. Dalam rentang waktu tersebut 

terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Berikut merupakan Tabel Activity pada kegiatan kerja 

magang ini pada Tabel 3.1..  

 

                       Tabel 3.1. Tabel Activity 

No. Tanggal Keterangan 

1. 13 Maret 2017 Perkenalan karyawan. 

2. 14 Maret 2017 Briefing website. 

3. 16 Maret 2017 Briefing website. 

4. 17 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

5. 20 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

6. 21 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

7. 22 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

8. 23 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

9. 24 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

10. 27 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

11. 29 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

12. 30 Maret 2017 Tahap Perancangan. 

13. 31 Maret 2017 Tahap Perancangan. 
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14. 1 April 2017 Tahap Perancangan. 

15. 3 April 2017 Tahap Perancangan. 

16. 4 April 2017 Tahap Perancangan. 

17. 5 April 2017 Tahap Perancangan. 

18. 6 April 2017 Implementasi RFID. 

19. 7 April 2017 Implementasi RFID. 

20. 8 April 2017 Tahap Perancangan. 

21. 11 April 2017 Tahap Perancangan. 

22. 12 April 2017 Tahap Perancangan. 

23. 13 April 2017 Tahap Perancangan. 

24. 17 April 2017 Tahap Perancangan. 

25. 18 April 2017 Tahap Perancangan. 

26. 20 April 2017 Tahap Perancangan. 

27. 21 April 2017 Tahap Perancangan. 

28. 25 April 2017 Tahap Perancangan. 

29. 26 April 2017 Tahap Perancangan. 

30. 27 April 2017 Tahap Perancangan. 

31. 28 April 2017 Tahap Perancangan. 

32. 2 Mei 2017 Tahap Perancangan. 

33. 3 Mei 2017 Revisi website. 

34. 5 Mei 2017 Revisi website. 

35. 6 Mei 2017 Revisi website. 
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3.2.2. Proses Pelaksaan Kerja Magang 

A. Pembuatan Website 

Penulis memulai pembuatan Website dengan memilih template 

yang sudah disediakan oleh Sdr. Deandrha Agusta untuk di-

implementasikan ke dalam website PT. Gracia Kreasi Mandiri. 

Kemudian setelah itu penulis memilih beberapa template yang 

diperkirakan sesuai dengan PT. Gracia Kreasi Mandiri dan 

kemudian penulis menyerahkan berbagai pilihan template tersebut 

kepada Bapak Defllins Ante untuk dipilih sesuai dengan pilihan 

Bapak Defllins Ante. 

Setelah itu penulis meminta data-data berupa gambar project 

yang harus dimasukkan ke dalam website tersebut kemudian 

penulis harus mengubah tampilan gambar yang sudah diberikan 

supaya terlihat menarik pada website PT. Gracia Kreasi Abadi. 

Kemudian hasil dari website tersebut diberikan kepada Bapak 

Defllins Ante untuk di revisi oleh beliau apakah sudah sesuai atau 

ada perubahan lain yang harus ditambahkan atau diganti.  

36. 8 Mei 2017 Revisi website. 

37. 9 Mei 2017 Revisi website. 

38. 10 Mei 2017 Revisi website. 

39. 12 Mei 2017 Revisi website. 

40. 16 Mei 2017 Revisi website. 
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B. Implementasi Kartu RFID 

Sebelum melakukan implementasi kartu RFID, penulis harus 

menunggu kartu RFID nya terlebih dahulu yang sudah dipesankan 

oleh Sdr. Deandrha Agusta. Kemudian setelah kartu RFID tersebut 

sudah sampai di kantor maka penulis dan Sdr. Deandrha Agusta 

memulai untuk mengimplementasikan semua kartu RFID yang 

ada. Setelah itu kami melakukan uji coba pada mesin RFID 

Reader-nya, apakah dapat membaca kartu RFID yang sudah 

didaftarkan tersebut. 

Setelah proses uji coba selesai dan berhasil, maka kartu RFID 

yang sudah kami daftarkan segera di-implementasikan sebagai 

kartu untuk akses keluar-masuk kantor PT. Belagana Permata 

Abadi. Jadi, setelah berhasil-nya implementasi yang kami kerjakan 

maka dibuat lah peraturan baru bahwa setiap karyawan maupun 

karyawan magang wajib menggunakan dan mengenakan kartu 

RFID sebagai tanda pengenal perusahaan sekaligus sebagai kartu 

akses keluar masuk kantor. Kemudian penulis juga melakukan 

pekerjaan IT support di dalam kantor PT. Belagana Permata Abadi. 

 

 

3.2.3. Timeline Pekerjaan 

Berikut merupakan Timeline Pekerjaan yang dilakukan penulis 

selama melakukan kerja magang pada Tabel 3.2.. 
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Tabel 3.2. Timeline Pekerjaan 

Tugas yang Dilakukan     Minggu Ke -  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Perkenalan karyawan                       

Briefing website                       

Perancangan website Front end                      

Pencarian data-data website                       

Melakukan Implementasi RFID                       

Perancangan website Back end                       

Revisi website                       

 

Minggu ke-1: Pada minggu awal ini penulis berkenalan 

dengan seluruh karyawan yang ada di kantor PT. Belgana Permata 

Abadi. Kemudian saya pun mulai untuk berkonsultasi dengan Sdr. 

Deandrha Agusta dalam pembuatan project website PT. Gracia 

Kreasi Mandiri. Kemudian disambung dengan berkonsultasi 

dengan Bapak Defllins Ante Selaku Direktur pada PT. Belgana 

Permata Abadi mengenai apa itu PT Gracia Kreasi Mandiri? Serta 

harapan Bapak Defllins Ante untuk pembanguna project website 

PT. Gracia Kreasi Mandiri tersebut. 

Minggu ke-2 sampai minggu ke-5: Melakukan perancangan 

website dengan menggunakan template yang sudah disediakan oleh 
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Sdr. Deandrha Agusta. Tetapi saya harus memilih template yang 

sesuai dengan karakteristik dari PT. Gracia Kreasi Mandiri dan 

memilih tiga (3) template. Kemudian setelah itu memberikan pada 

Bapak Defllins Ante untuk dipilihkan sesuai dengan keinginan 

beliau. Sekaligus saya meminta data-data apa saja yang harus saya 

implementasikan pada website PT. Gracia Kreasi Mandiri. 

Minggu ke-5 sampai minggu ke-7: Mengatur ulang data-

data yang telah diberikan oleh Bapak Defllins Ante supaya terlihat 

bagus pada website PT. Gracia Kreasi Mandiri. Setelah itu 

menanyakan tentang keterangan dari tiap-tiap project dari PT. 

Gracia Kreasi Mandiri yang ingin dimasukkan ke dalam website 

supaya gambar dan keterangan dari setiap project selaras. Tidak 

lama setelah itu saya mendapat kabar dari Sdr.  Deandrha Agusta 

bahwa kartu RFID nya sudah sampai di kantor, maka dari itu saya 

dan Sdr. Deandrha Agusta memustuskan untuk melakukan 

implementasikan kartu RFID ke dalam RFID reader-nya satu per 

satu. Setelah itu saya dan Sdr. Deandrha Agusta melakuakn uji 

coba dan ternyata implementasi RFID yang dilakukan berhasil. 

Bapak Defllins Ante pun memustuskan untuk menggunakan kartu 

RFID yang telah di-implementasikan tersebut untuk menjadi tanda 

pengenal serta akses keluar masuk kantor yang wajib untuk 

digunakan oleh karyawan maupun karyawan magang. 

Minggu ke-7 sampai minggu ke-10: Membuat data access 

Pembuatan website pt..., Efraim Rudolf, FTI UMN, 2017



 
22 

 

layer pada website yang telah dibuat untuk PT. Grasia Kreasi 

Mandiri. Dimana pada data access layer ini berfungsi untuk 

menampilkan dan memberikan keterangan pada setiap project 

yang dimiliki oleh PT. Grasia Kreasi Mandiri. Kemudian pada data 

access layer ini juga dapat mengatur keterangan mengenai PT. 

Grasia Kreasi Mandiri, mengatur SEO untuk website dari PT. 

Grasia Kreasi mandiri, mengatur tampilan banner pada wesite PT. 

Grasia Kreasi Mandiri, mengatur admin yang dapat mengakses 

data access layer dari website PT. Grasia Kreasi Mandiri, dan 

menampilkan rekan kerja dari PT. Grasia Kreasi Mandiri.  

Minggu ke-10 sampai minggu ke-11: Setelah website sudah 

selesai dibuat, saya memberikan hasil website tersebut kepada 

Bapak Defllins Ante. Kemudian Bapak Defllins Ante pun 

memberikan revisi kepada saya karena ada beberapa hal yang tidak 

sesuai dengan keinginan beliau. Maka dari itu minggu terakhir ini 

saya gunakan untuk me-revisi website yang sudah saya bangun 

sehingga dapat sesuai dengan keingian dari Bapak Defllins Ante. 

3.3.  Uraian Pelaksanaa Kerja Magang 

Pada awal mulainya proses kerja magang ini, penulis di briefing 

terlebih dahulu oleh Sdr. Deandrha Agusta selaku pembimbing 

lapangan. Briefing dilakukan untuk menjelaskan apa saja yang harus 

penulis lakukan selama kerja magang dan kemudian disusul dengan 

briefing oleh Bapak Defllins Ante selaku Direktur dari PT. Belgana 
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Permata Abadi secara lebih spesifik karena beliau yang jauh lebih 

mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan dirancang di dalam 

project website dari PT. Gracia Kreasi Mandiri yang merupakan anak 

perusahaan dari PT. Belgana Permata Abadi. 

Pada pembuatan website ini penulis menggunakan hosting dari 

https://www.niagahoster.co.id yang menyediakan layanan hosting 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Domain gratis selamanya 

 Menggunakan Server IIX Indonesia 

 Bandwidth unlimited 

 Disk space unlimited 

 Mendukung aktivasi SSL 

 Garansi 30 hari 

 Uptime 99.98% 

 Livechat Support 

 BitNinja Smart Security 

 Website builder 

 Private name server 

 PHP 5.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, dan 5.7 

Maka dari itu penulis menggunakan server dari 

https://www.niagahoster.co.id karena memiliki banyak keunggulan. 

Kemudian untuk nama domain dari website PT. Gracia Kreasi Mandiri 

adalah https://graciakreasi.com , nama domain ini dipilih langsung oleh 
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Bapak Defllins Ante karena nama website ini yang paling mendekati 

dari nama PT serta yang available juga untuk dijadikan nama domain.  

Menurut Wikipedia ( 4 Juli 2017, 20:39), cPanel merupakan 

sebuah layanan online dari web hosting control panel yang 

menyediakan grafik antarmuka dan otomatisasi alat yang dirancang 

untuk menyederhanakan proses hosting sebuah website dengan berbasis 

linux. Maka dari itu instalasi yang dilakukan untuk website PT. Grasia 

Kreasi mandiri ini menggunakan cpanel dan untuk template website 

dari PT. Grasia Kreasi Mandiri ini didapat dari https://themeforest.net/ 

yang sudah disediakan oleh Sdr. Deandrha Agusta. 

Menurut Wikipedia (6 Juli 2017, 13:00), Website merupakan 

sebuah kumpulan dari halaman web yang saling terkait satu dengan 

lain nya, termasuk konten multimedia, secara khusus dapat di-

identifikasikan dengan nama domain yang umum, dan dapat 

dipublikasikan paling tidak pada satu web server. Maka tugas ini 

merupakan project utama dalam berlangsung nya proses kerja 

lapangan magang ini yaitu untuk membuat website mengenai PT. 

Gracia Kreasi Mandiri yang bertujuan sebagai bahan promosi di dunia 

maya karena semakin maju nya dunia internet yang mengharuskan 

PT. Gracia Kreasi Mandiri untuk memiliki website guna untuk 

mempermudah para konsumen melihat hasil kerja dari PT. Gracia 

Kreasi Mandiri ini yang merupakan jenis usaha pada bidang interior.  

Menurut Wikipedia ( 4 juni 2017, 21:56), di dalam Software 
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Engineering istilah front end dan back end hanya menunjuk kepada 

masalah pemisahan antara presentation layer (front end) dan data 

access layer (back end) yang ada di dalam satu software. Maka dari 

itu penulis membuat dua (2) bentuk layer website. 

 

3.3.1. Perancangan Front end  

Front end ini biasa juga disebut dengan presentation layer 

dimana website dari PT. Grasia Kreasi Mandiri akan menampilkan 

mengenai project-project yang dilakukan. 

 

       Gambar 3.1. Tampilan Header dari Halaman Front end pada Website  

 

Pada Gambar 3.1. merupakan halaman front end (Presentation 

layer) dari website PT. Grasia Kreasi Mandiri. Dapat dilihat pada 

halaman front end ini memiliki empat (4) menu utama yaitu home, 

about, portfolio, dan contact. Dari empat (4) menu bar tersebut 

Pembuatan website pt..., Efraim Rudolf, FTI UMN, 2017



 
26 

 

memiliki tampilan dan penjelasan yang berbeda-beda. Hal ini 

bertujuan karena pada halaman front end ini dapat dilihat oleh para 

client atau customer untuk itu halaman front end dibuat semenarik 

mungkin untuk menarik perhatian para client dan customer. 

Gambar 3.2. Tampilan Button pada Halaman Front end 

 

Pada Gambar 3.2. merupakan tombol button untuk melihat 

Building, Interior, dan Architecture yang ada di dalam website dari 

PT. Grasia Kreasi Mandiri. Jadi, dapat membuat lebih mudah dalam 

mencari konten yang sesuai bagi para customer maupun client dalam 

melihat website dari PT. Gracia Kreasi Mandiri. 
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Gambar 3.3. Tampilan Footer dari Halaman Front end 

 

Pada Gambar 3.3. merupakan bagian footer yang berada di 

bawah halaman front end dari website PT. Grasia Kreasi Mandiri yang 

bertujuan untuk menampilan informasi seputar PT. Grasia Kreasi 

Mandiri dan untuk memberikan pesan kepada PT. Grasia Kreasi 

Mandiri. Serta dapat memberikan email kepada PT. Grasia Kreasi 

Mandiri untuk mendapatkan informasi terbaru yang ada sedang 

berlangsung pada PT. Grasia Kreasi Mandiri. 

 

 

 

Gambar 3.4. Tampilan About dari Website 
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Pada Gambar 3.4. merupakan halaman about yang menunjukan 

tentang company story dari PT. Grasia Kreasi Mandiri. Dimana pada 

halaman about ini menjelaskan tentang sejarah berdiri nya PT. Grasia 

Kreasi Mandiri secara garis besar. Kemudian halaman about ini juga 

menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dari PT. Grasia Kreasi 

Mandiri. Setelah itu halaman about ini juga berisi mengenai proyeksi 

ke depan yang ingin dilakukan oleh PT. Grasia Kreasi Mandiri serta 

berisi juga tentang segala sesuatu yang diharapkan agar para client 

atau customer dapat terus mempercayakan kepada PT. Grasia Kreasi 

Mandiri. 

 

Gambar 3.5. Tampilan Halaman Portfolio pada Website 

 

Pada Gambar 3.5. dapat dilihat tampilan portfolio dimana pada 

halaman ini akan menampilkan berbagai project yang telah dilakukan 
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oleh PT. Gracia Kreasi Mandiri. Hal ini bertujuan untuk para client 

atau customer dapat melihat hasil kerja yang telah dilakukan oleh PT. 

Grasia Kreasi Mandiri. Supaya para client atau customer dapat tertarik 

dan menjalin kerja sama dengan PT. Grasia Kreasi Mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Tampilan Contact pada Website 

 

Pada Gambar 3.6. dapat dilihat tampilan contact, dimana pada 

halaman ini dapat memberikan informasi kontak dari PT. Grasia 

Kreasi Mandiri yang dapat dihubungi oleh client atau customer yang 

ingin bertanya ataupun meminta penawaran. Kemudian pada halaman 

contact ini juga terdapat informasi yang dapat diisi oleh client atau 
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customer supaya bila ada informasi terbaru dari PT. Grasia Kreasi 

Mandiri akan langsung dikirim kepada client atau customer tersebut. 

3.3.2. Perancangan Back end 

Back end ini biasa juga disebut dengan data access layer, 

dimana data access layer ini berfungsi untuk mengelola data-data 

yang akan ditampilkan pada front end atau yang biasa disebut dengan 

presentation layer. Biasanya data access layer ini memiliki beberapa 

fungsi yaitu insert (memasukkan data), update (memperbaharui data), 

edit (mengubah data) dan delete (menghapus data). Untuk itu semua 

data yang ditampilkan pada presentation layer dikelola dari back end 

atau yang biasa disebut dengan data access layer. Maka dari itu back 

end ini adalah halaman kunci untuk menampilkan segala sesuatu nya 

pada front end atau yang biasa disebut presentation layer. 
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Gambar 3.7. Menu Login Data access layer 

 

Pada Gambar 3.7. merupakan menu login pada saat ingin masuk 

ke dalam back end atau yang biasa disebut dengan data access layer. 

Hal ini dilakukan supaya hanya admin yang dapat mengubah atau 

menambahkan data yang ada di dalam website. Supaya tidak ada 

intervensi dari pihak-pihak yang tidak dikenal sehingga mengubah 

data-data yang tidak diinginkan pada website PT. Grasia Kreasi 

Abadi. 
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Gambar 3.8. Tampilan Menu Utama Data access layer 

 

 Pada gambar diatas merupakan tampilan menu utama dari back 

end atau yang biasa disebut dengan data access layer. Jadi, setelah 

berhasil masuk pada menu login maka dapat masuk ke dalam menu 

utama seperti gambar diatas. Pada menu utama ini memiliki fungsi 

yang ada di side bar sebelah kanan seperti dashboard, setting general, 

manage admin, partners, dan project. 
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Gambar 3.9. Tampilan About us Pada Data access layer 

 

Pada Gambar 3.9. merupakan tampilan about us yang terdapat 

pada setting general yang ada di side bar pada menu utama data 

access layer yang terletak di sebelah kiri. Dimana pada side bar 

tersebut terdapat fitur untuk mengatur tampilan about us, service, seo, 

dan banner. Pada tampilan about us ini untuk mengatur tampilan 

about us seperti judul, deskripsi, alamat, telp 1, telp 2, fax, email, web, 

facebook, twitter, dan youtube channel yang ada di front end dari 

website PT. Grasia Kreasi Mandiri. 
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Gambar 3.10. Tampilan SEO Pada Data access layer 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan SEO yang terdapat 

pada setting general yang ada di side bar pada menu utama data 

access layer yang terletak di sebelah kiri. Menurut Wikipedia (8 Juli 

2017, 11:41), Search Engine Optimization (SEO) merupakan proses 

untuk mempengaruhi visibilitas dari sebuah website atau web page di 

dalam search engine tanpa perlu membayar. Untuk itu pada tampilan 

SEO ini berguna untuk meng-optimalisasikan setiap kata yang 

terdapat di dalam nama-nama project yang terdapat di website PT. 

Grasia Kreasi Mandiri. Dimana pada tampilan SEO ini terdiri dari 

meta title general, meta description general, dan meta keyword 

general yang berguna untuk mengoptimalisasi setiap kata yang ada di 

dalam nama-nama project dari PT. Grasia Kreasi Mandiri supaya 

muncul pada urutan pertama ketika dicari pada search engine yang 

terdapat di dalam internet. 
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Gambar 3.11. Tampilan Banner Pada Data access layer 

 

Pada Gambar 3.11. merupakan tampilan banner yang terdapat 

pada setting general yang ada di side bar pada menu utama data 

access layer yang terletak di sebelah kiri. Jadi, pada tampilan banner 

ini berguna untuk menampilkan cuplikan dari project-project yang 

telah dipilih oleh admin untuk ditampilkan pada halaman utam dari 

front end. Maka dari itu diperlukan fitur banner ini untuk mengatur 

tampilan yang ingin ditampilkan pada presentation layer dari front 

end serta dapat mengubah tampilan yang ingin ditampilkan pada front 

end sesuai dengan keinginan admin. 
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                                         Gambar 3.12. Tampilan Manage Admin pada Data access layer 

  

Pada Gambar 3.12. merupakan tampilan manage admin yang 

ada di side bar pada menu utama data access layer yang terletak di 

sebelah kiri. Jadi, pada tampilan manage admin ini berguna untuk 

mengatur admin seperti membuat admin baru. Dimana untuk 

membuat admin baru harus mengisi data diri seperti useradmin, email, 

password, retype password, serta input image. Hal ini dilakukan 

supaya tidak ada pihak yang sembarangan untuk mengakses halaman 

back end ini karena hanya admin yang didaftarkan saja yang dapat 

mengakses back end atau yang biasa disebut dengan data access layer 
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pada website PT. Grasia Kreasi Mandiri. Kemudian pada bagian 

bawah dari tampilan manage admin merupakan daftar dari admin 

yang sudah didaftarkan dan memiliki akses penuh untuk mengakses 

back end atau yang biasa disebut data access layer dari website PT. 

Grasia Kreasi Mandiri. 

 

Gambar 3.13. Tampilan Partners pada Data access layer 

 

Pada Gambar 3.13. merupakan tampilan partners yang ada di 

side bar pada menu utama data access layer yang terletak di sebelah 

kiri. Jadi, pada tampilan partners ini berguna untuk memasukkan 

mitra yang dimiliki oleh PT. Grasia Kreasi Mandiri yang kemudian 

dapat dikelola pada fitur partners ini dan ditampilkan di dalam front 

end pada website PT. Grasia Kreasi Mandiri. Untuk itu diperlukan 

beberapa hal untuk dapat memasukkan mitra ke dalam fitur partners 

ini seperti mengisi partners id, partner, dan input image. 
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Gambar 3.14. Tampilan Project pada Data access layer 

 

Pada Gambar 3.14 merupakan tampilan project yang ada di side 

bar pada menu project data access layer yang terletak di sebelah kiri. 

Jadi, pada tampilan project ini memiliki tiga (3) menu yaitu category, 

add project, dan view all project. Sedangkan pada gambar diatas 

merupakan tampilan project dari menu add category project. Dimana 

pada menu add category ini merupakan menu untuk memasukkan 

kategori baru untuk mengatur project yang dibuat oleh PT. Grasia 

Kreasi Mandiri sesuai dengan kategori nya. Maka dari itu untuk 

memasukkan kategori baru diperlukan id kategori, kategori, dan 

permailink. Kemudian dibagian bawah dari add category project 

merupakan sebuah daftar kategori yang telah dibuat oleh admin. 
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Gambar 3.15. Tampilan Add Project dari Menu Category I 

 

Pada Gambar 3.15. merupakan tampilan add project yang ada 

di side bar pada menu project data access layer yang terletak di 

sebelah kiri. Jadi, pada tampilan ini sebelum admin ingin 

memasukkan data project baru maka akan muncul pesan untuk 

memilih kategori yang sesuai dengan project yang ingin dimasukkan 

di dalam add project yang akan ditampilan pada front end atau yang 

biasa disebut dengan presentation layer dari website PT. Grasia 

Kreasi Mandiri. 
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Gambar 3.16. Tampilan Add Project dari Menu Category II 

 

Pada Gambar 3.16. merupakan tampilan add project setelah 

memilih kategori yang diinginkan yang ada di side bar pada menu 

project data access layer yang terletak di sebelah kiri. Jadi, pada 

halaman add project ini admin harus mengisi informasi dari project 

nya seperti kode proyek, tahun proyek, lokasi proyek, kategori, nama 

proyek, client, link url, deskripsi proyek, dan add more file. Hal ini 

bertujuan supaya dapat memberikan informasi yang lengkap 

mengenai project baru yang ingin dimasukkan ke dalam menu project 

pada back end atau yang biasa disebut dengan data access layer pada 

website PT. Grasia Kreasi Mandiri, Kemudian pada button add more 

file merupakan tombol untuk memasukkan gambar dari setiap project 

yang telah dilakukan oleh PT. Grasia Kreasi Mandiri supaya para 

client atau customer dapat melihat hasil kerja dari project yang baru 
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dimasukkan oleh admin ke dalam back end atau yang biasa disebut 

dengan data access layer yang nanti nya akan ditampilkan apda front 

end atau yang biasa disebut dengan presentation layer pada website 

dari PT. Grasia Kreasi Mandiri. 

 

Gambar 3.17. Tampilan View All Project pada Menu Project 

 

Pada Gambar 3.17. merupakan tampilan view all project yang 

ada di side bar pada menu project data access layer yang terletak di 

sebelah kiri. Jadi, pada tampilan view all project ini berguna untuk 

menampilkan seluruh project yang telah dimasukkan ke dalam back 

end atau yang biasa disebut dengan data access layer. Kemudian pada 

menu view all project ini juga dapat mengubah data dari setiap project 

yang ingin diubah dan dapat menghapus project yang ingin dihapus 

sesuai dengan keinginan dari admin. 

 

 

Pembuatan website pt..., Efraim Rudolf, FTI UMN, 2017



 
42 

 

3.3.3. Implementasi Google Analytics 

Pada website PT. Gracia Kreasi Mandiri juga dilakukan 

pemasangan Google Analytics untuk mengetahui seberapa efektif 

peracangan website bagi PT. Gracia Kreasi Mandiri. Kemudian 

didapat data berupa grafik dari Google Analytics mengenai traffic dari 

website PT. Gracia Kreasi Mandiri sebagai berikut: 

Gambar 3.18. Grafik dari Google Analytics I 

 

Gambar 3.19. Grafik dari Google Analytics II 
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Gambar 3.20. Grafik dari Google Analytics III 

 

Gambar 3.21. Grafik dari Google Analytics IV 

Pada grafik-grafik yang didapat dari Google Analytics dapat 

dilihat bahwa website yang dirancang untuk PT. Gracia Kreasi 

Mandiri sangat bermanfaat karena dapat dilihat oleh banyak orang 

dari dalam negeri ataupun diluar negeri seperti yang ditunjukkan pada 
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Gambar 3.20. dimana ada pengguna dari United States (U.S.) dan 

Russia yang mengunjungi website dari PT. Gracia Kreasi Mandiri. 

 

3.3.4. Pekerjaan Tambahan  

Pada praktik kerja magang ini, penulis juga memiliki pekerjaan 

tambahan yaitu : 

A. Implementasi RFID 

Menurut Wikipedia (3 July 2017, 21:51), RFID 

menggunakan medan elektromaknetik untuk mengidentifikasi 

dan melacak secara otomatis ke dalam suatu objek. Kemudian 

tugas ini merupakan project sampingan yang secara kebetulan 

pada saat itu Sdr. Deandrha Agusta mendapat tugas dari Bapak 

Defllins Ante untuk melakukan implementasi kartu RFID untuk 

dapat diakses sebagai alat masuk kantor dari PT. Belgana 

Permata Abadi. 

                                                   Gambar 3.18. RFID Reader yang ada di PT. Belgana Permata Abadi 
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Pada Gambar 3.18. merupakan RFID access control yang 

ada di kantor dari PT. Belgana Permata Abadi yang di-

implementasikan oleh penulis. Kartu RFID yang digunakan 

sebagai akses masuk kantor adalah kartu RFID yang hanya 

memiliki proximity EM4100, karena setiap kartu RFID 

memiliki proximity yang berbeda-beda. 

B. IT Support 

Pada kegiatan kerja magang ini penulis juga mengerjakan 

beberapa pekerjaan sebagai IT Support untuk mencari, 

mengetahui, dan memperbaiki error yang terjadi di dalam 

kantor PT. Belgana Permata Abadi. Seperti contoh yaitu 

melakukan maintenance pada setiap komputer yang ada di 

dalam PT. Belgana Permata Abadi dengan melakukan 

defragment serta boot-time scanning yang berguna untuk 

meningkatkan performance komputer serta menghapus segala 

virus yang ada di setiap komputer yang ada. 

Di samping itu juga penulis melakukan instalasi untuk 

printer yang menggunakan sistem jaringan LAN pada setiap 

komputer yang ada di dalam PT. Belgana Permata Abadi. 

Kemudian juga penulis melakukan instalasi untuk 

meningkatkan Operating Sytem pada setiap komputer yang ada 

di dalam PT. Belgana Permata Abadi menjadi Windows 10. 
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3.4.   Kendala Yang Dihadapi 

   Kendala-kendaa yang dihadapi antara lain: 

a) Kesulitan dalam menentukan template yang cocok untuk di-

implementasikan ke dalam website PT. Gracia Kreasi Mandiri 

b) Banyak nya gambar-gambar project dari PT. Gracia Kreasi Mandiri 

yang harus di-ubah supaya terlihat bagus pada saat di-implementasian 

ke dalam website. 

c) Banyak nya project-project dari PT. Gracia Kreasi Abadi sehingga 

sulit untuk menentukan keterangan dari masing-masing project 

d) Mengatur kualitas logo yang pecah dari PT. Gracia Kreasi Mandiri ke 

dalam website  

e) Membangun system backend atau yang biasa disebut dengan system 

admin dari website PT. Gracia Kreasi Mandiri. 

f) Banyaknya bugs yang terjadi pada website. 

g) Adanya coding an yang error pada website. 

3.5. Solusi atas Kendala 

Solusi-solusi atas kendala yang dihadapi antara lain: 

a) Menentukan tiga (3) pilihan yang kemudian akan dipilih langsung 

oleh Bapak Defllins Ante. 

b) Melakukan edit gambar satu-satu dengan menggunakan aplikasi edit 

gambar. 

c) Menanyakan langsung dari ketengan setiap project kepada Bapak 

Defllins Ante. 
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d) Mempertajam gambar logo dari PT. Gracia Kreasi Mandiri dengan 

menggunakan aplikasi edit gambar. 

e) Mencari template yang tepat untuk halaman backend dari website PT. 

Gracia Kreasi Mandiri. 

f) Memperbaiki bugs yang ada untuk meminimalisir bugs. 

g) Memperbaiki satu-satu codingan yang error. 
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