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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang yang dilaksanakan pada Helmaid Indonesia memiliki 

kedudukan  pelaksanaan  kerja yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3.1 Kedudukan Pelaksanaan Magang(Bryan, 2019) 

 

Dalam kegiatan praktik magang di Helmaid Indonesia posisi yang 

diberikan sebagai web developer intern. Hal yang harus dikerjakan dalam 

kegiatan praktik kerja magang adalah membuat sebuah website e-commerce untuk 

pemesanan layanan via online. Selaku web developer Halmaid Indonesia Bapak 

Rufin Arizonda akan mengarahkan dan koordinasi mengenai praktik magang. 

Rapat mingguan yang bertujuan untuk penyampaian progress dari tugas 

yang diberikan. Apabila menemukan kesulitan, dapat menanyakan langsung 

kepada Bapak Rufin Arizonda sendiri dan rekan kerja lain yang ada di Helmaid 

Indonesia. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang yang berdurasi 40 hari di Helmaid 

Indonesia, menghasilkan satu buah website e-commerce yang memiliki domain 

https://helmaidindonesia.com/. E-commerce berbasis website yang digunakan oleh 

Helmaid Indonesia  sebagai sarana untuk memudahkan untuk menghubungkan 
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dengan customer. Pengerjaan web ini menggunakan Wordpress dan juga terdapat 

elemen HTML, CSS, dan JS didalamnya. 

Implementasi web ini tidak hanya dari segi coding tapi dalam segi design 

juga ada. Selama pelaksanaan magang, pekerjaan yang dilakukan terdapat pada 

Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Detail pekerjaan per Minggu 

  

Minggu 

Ke - 

Pekerjaan yang Dilakukan 

1 • Pengenalan lingkungan perusahaan 

• Pengenalan Wordpress 

2 • Pengenalan Alur Proses Bisnis 

• Memulai perancangan desain website Helmaid 

3 • Layouting Helmaid 

4 • Styling Helmaid 

5 • Migrasi dari local host ke server host 

6 • Responsive tampilan Helmaid 

7 • Menambah konten tentang home, cuci helm pada website 

Helmaid Indonesia 

• Implementasi review dan add review pada website Helmaid 

Indonesia 

8 • Mengisi konten tentang daftar produk pada website Helmaid 

Indonesia (revisi)                               

• Implementasi cucihelm pada website Helmaid Indonesia 

9 • Implementasi cart detail pada website Helmaid Indonesia  

• Implementasi checkout pada website Helmaid Indonesia 

• Pengubahan UI|UX (sticky voucher) 

  

Pada minggu pertama, melakukan pengenalan Wordpress Pada minggu ini 

dimulai mengerjakan proyek website Helmaid. Dalam proyek untuk minggu ini 
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hanya untuk membiasakan penggunaan Wordpress. Laman yang dibuat adalah 

home , CuciHelm, dan cart. Dalam proyek Helmaid, pada minggu pertama hanya 

memasukkan assets, input data, dan membuat laman home  ke dalam Wordpress.  

Pada minggu kedua, melakukan perancangan desain untuk Helmaid pada 

laman home, cucihelm, cart. 

Pada minggu ketiga, menerapkan hasil perancangan desain yang telah 

dibuat minggu lalu. Pada proses ini dibutuhkan IDE Sublime Text 3 untuk 

membuat HTML dan CSS sebelum di masukan ke Wordpress.  

Pada minggu keempat, melakukan styling pada laman yang dibuat yaitu 

home dan cucihelm telah selesai. 

Pada minggu kelima,memulai pemindahan local host ke server host 

Pada minggu keenam, Lalu Bapak Rufin Arizonda yang merupakan 

pembimbing lapangan saat magang untuk memperhatikan responsive dari kedua 

laman tersebut. 

Pada minggu ketujuh, melakukan pengisian konten pada laman home, dan 

cuci helm agar dapat disambungkan ke implementasi cart dalam website 

helmaid.Pada minggu ini menyelesaikan review produk dan form add review 

produk 

Pada minggu kedelapan, memulai menambahkan konten yang kurang di 

dalam laman home dan cuci helm.Pada minggu ini juga melakukan layouting dan 

styling untuk halaman cart pada helmaid.Implementasi proses cuci helm pada 

website Helmaid. 

Pada minggu kesembilan, memulai menambahkan konten yang kurang di 

dalam laman home dan cuci helm.Pada minggu ini juga melakukan implementasi 
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proses cart detail  dan  checkout pada website Helmaid. Minggu ini juga memulai 

dan menyelesaikan pembuatan sticky ads voucher Helmaid. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Dalam pelaksanaan kerja magang, dibagi menjadi beberapa bagian dan 

dijelaskan dalam proses pelaksanaan, sitemap dan flowchart, perancangan 

antarmuka sistem, dan  implementasi sistem. 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Implementasi website media blog menggunakan perangkat lunak dan 

perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. OS Windows 10  

2. Google Chrome  

3. Wordpress  

4. Visual Studio Code  

Sedangkan perangkat keras yang digunakan untuk pengembangan akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Laptop Asus X550ZE 

2. Processor AMD FX-7600P Radeon R7 ,~2.7 GHz 

3. RAM 4GB 

4. Graphics Radeon Dual Graphic 

 

3.3.2 Sitemap dan Flowchart 

A. Sitemap 
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Gambar 3.2 Sitemap Helmaid 

 

Website Helmaid dapat diakses melalui helmaidindonesia.com. Pada saat 

pertama kali membuka website ini akan menampilkan halaman home. Pada 

website ini, ditugaskan untuk melakukan implementasi pemesanan layanan cuci 

helm secara online. Pada laman home ini, pengguna dapat mengakses ke beberapa 

laman lagi antara lain laman cuci helm, about, dan cart. Pada laman cuci helm, 

berisi beberapa button yang bisa mengakses beberapa laman yaitu daftar produk 

dan review tentang produk tersebut. Pada masing-masing laman tersebut terdapat 

data collection yang berupa text dan image. Pada laman about, hanya 

menampilkan data collection tentang data dari story dan visi misi perusahaan 

helmaid. Pada laman cart berisi beberapa informasi yang bisa mengakses ketika 

pengguna sudah menambahkan beberapa layanan produk ke halaman cart. 

 

A. Flowchart 

A. Flowchart Utama Helmaid Indonesia  



12 
 

 Pada website Helmaid Indonesia akan menampilkan halaman home yang 

telah dibuat menggunakan Wordpress. Layanan cuci helm disajikan hanya sekilas, 

terdapat tombol Clean Now untuk melihat produk lebih lengkap. Services 

disajikan hanya sekilas, untuk melihat detail produk harus klik salah satu dari 

services yang tersedia. Testimonials disajikan beberapa testimonials dari 

pelanggan .Data akan  diambil dari database yang dimiliki. 

 
Gambar 3.3 Flowchart Website Helmaid Indonesia 

 

B. Flowchart Laman CuciHelmPage 

 Pada laman cuci helm menampilkan beberapa produk yang dimiliki 

perusahaan Helmaid Indonesia. Ada beberapa kategori antara lain half face helm, 

full face helm, dan special clean lalu pengguna klik tombol add to cart untuk 
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memesan layanan. Laman tersebut terdapat informasi berupa image, rating, 

reviews, dan informasi terkait dengan produk lalu pengguna klik tombol submit 

untuk tambah review. Pengguna diminta untuk input produk layanan, dan 

kuantitas pesanan. Pengguna juga bisa memberikan review dan rating untuk tiap 

produk. Data yang diberikan pengguna akan diambil ke database yang dimiliki. 

 
Gambar 3.4 Flowchart Sub Proses CuciHelmPage 

 

C. Flowchart Laman Cart 

 Pada laman cart akan diambil dari database, jika data tidak tersedia akan 

menampilkan tulisan “Your cart is currently empty”, jika data tersedia akan 

menampilkan gambar produk, harga produk, kuantitas, dan subtotal. 

Data   coupon code dibuat menggunakan Wordpress. Setelah pengguna diarahkan 

untuk klik button “Checkout” dan pengguna diminta untuk input data billing 

details yang berisikan first name, last name,  company(optional), country, 

address,  number phone, dan email address dan melanjutkan klik tombol “Place 

Order”. Setelah itu akan muncul tampilan detail order. 
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Gambar 3.5 Flowchart Sub Proses CartPage 

 

3.3.3 Perancangan Antarmuka Sistem 

Berikut merupakan rancangan antarmuka halaman home pada website 

Helmaid Indonesia 

A. Halaman Home 

 
Gambar 3.6 Rancangan Halaman Home Helmaid Indonesia Bagian Atas 
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Pada Gambar 3.6-3.8 merupakan rancangan halaman antarmuka home 

pada website yang akan menampilkan tentang cuci helm yang terdapat button 

clean now seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.6. Lalu dibawahnya terdapat 

beberapa services yang ditawarkan. Setelah itu terdapat artikel testimonials yang 

ada pada Helmaid Indonesia  seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.7. Yang 

terakhir yaitu ada beberapa jam operasi, email, lokasi, dan call center yang ada di 

Helmaid Indonesia seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 
Gambar 3.7 Rancangan Halaman Home Helmaid Indonesia Bagian 2 
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Gambar 3.8 Rancangan Halaman Home Helmaid Indonesia Bagian 3 

B. Halaman Cuci Helm 

 
Gambar 3.9 Rancangan Halaman Cuci Helm Helmaid Indonesia Bagian Atas 

Pada Gambar 3.9-3.11 merupakan rancangan halaman antarmuka cuci 

pada Helmaid Indonesia yang akan menampilkan layanan produk dan deskripsi 

yang tersedia. Setelah itu pengguna diarahkan untuk klik salah satu dari layanan 

produk dan akan diarahkan ke halaman detail produk yang ada pada Helmaid 
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Indonesia  seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.10. Pada laman detail produk 

informasi yang akan diberikan berupa nama layanan produk, deskripsi, rating, 

kategori, dan banyak produk. Berikutnya ada kolom tentang beberapa review dan 

sebuah form untuk mengisi review yang diberikan pengguna untuk layanan 

produk terkait. Yang terakhir yaitu ada beberapa layanan produk yang terkait 

dengan kategori layanan produk terkait  seperti yang dapat dilihat pada gambar 

3.11. 

  
Gambar 3.10 Rancangan Halaman Cuci Helm Helmaid Indonesia Bagian 2 

 

Gambar 3.11 Rancangan Halaman Cuci Helm Helmaid Indonesia Bagian 3 
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C. Halaman Cart 

Pada Gambar 3.12-3.14 merupakan rancangan halaman antarmuka cart 

pada Helmaid Indonesia yang akan menampilkan image, dan harga produk yang 

terdapat dua button yaitu view cart dan checkout. Lalu jika pengguna klik button 

view cart akan pindah ke laman cart yang berisikan informasi layanan produk 

yang telah dimasukan pengguna ke dalam cart serta total biaya yang harus 

dikeluarkan pengguna selain itu pengguna dapat edit layanan produk yang 

terdapat pada laman cart seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.12. Setelah itu 

pengguna akan diarahkan untuk menekan button checkout  seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 3.13. Pada laman cart pengguna harus mengisi data dari form 

billing yang berisikan identitas dan alamat pengguna seterusnya klik button 

checkout. Lalu jika pengguna klik button checkout akan pindah ke laman 

checkout  yang berisikan detail order  dan informasi tentang number order, 

tanggal,  metode pembayaran  seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.14. 

 
Gambar 3.12 Rancangan Halaman Cart  Helmaid Indonesia Bagian Atas 
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Gambar 3.13 Rancangan Halaman Cart Helmaid Indonesia Bagian 2 

 

Gambar 3.14 Rancangan Halaman Cart Helmaid Indonesia Bagian 3 
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3.3.4 Implementasi Sistem 

A. Halaman Menu 

Gambar 3.15-3.18 menunjukkan tampilan Home pada Helmaid. Terdapat 

sekilas tentang cara pemesanan layanan produk cuci helm  yang terdapat button 

clean now untuk melihat lebih banyak layanan produk terkait dengan 

Helmaid  seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.15. Lalu dibawahnya terdapat 

beberapa services yang ditawarkan. Setelah itu terdapat testimonials tentang 

layanan produk  seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.16. Yang terakhir yaitu 

ada beberapa operational information & call center dari helmaid  seperti yang 

dapat dilihat pada gambar 3.17. 

Gambar 3.15 Halaman Home Helmaid Bagian 1 
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Gambar 3.16 Halaman Home Helmaid Bagian 2 

 

 
Gambar 3.17 Halaman Home Helmaid Bagian 3 
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Pada halaman ini terdapat informasi yang berisi tentang 

education  penjelasan cara dan alat untuk mencuci helm yang kita sampaikan 

untuk pengguna. Lalu di bawahnya terdapat detail produk serta harga produk. 

Pada gambar tersebut dapat di klik dan mengarah ke laman detail produk seperti 

yang dapat dilihat pada gambar 3.16. 

Pada halaman ini terdapat testimonials yang berisi tentang service yang 

ditawarkan oleh Helmaid. Lalu di bawahnya terdapat information tentang 

operational Helmaid seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.17. 

B. Halaman Cuci Helm 

Gambar 3.18-3.20 menunjukkan tampilan cuci helm pada website 

Helmaid. Terdapat beberapa services yang ditawarkan yang berisikan rating , 

image ,dan harga. Setelah itu terdapat klik salah satu layanan produk yang ada 

pada helmaid. Berikutnya merupakan halaman detail produk. Hal yang terakhir 

yaitu ada related product & add review & rating  yang ada di helmaid. 

 
Gambar 3.18 Halaman Cuci Helm Helmaid Bagian 1 

 

Pada halaman ini terdapat informasi yang berisi tentang layanan produk 

yang dapat dipesan oleh pengguna. Lalu di bawahnya terdapat detail produk serta 
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harga produk. Pada gambar tersebut dapat di klik dan mengarah ke laman detail 

produk seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.18. 

 
Gambar 3.19 Halaman Cuci Helm Helmaid Bagian 2 

 

 Pada halaman ini terdapat informasi yang berisi tentang detail produk yang 

dipesan oleh pengguna. Informasi harga, nama produk, rating, deskripsi, 

kuantitas, dan button add to cart agar pengguna dapat memasukan produk ke 

dalam cart seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 
Gambar 3.20 Halaman Cuci Helm Helmaid Bagian 3 
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Gambar 3.20 ini menjelaskan tentang review produk yang berisikan rating, 

review, serta nama pengguna yang memberikan review. Terdapat juga form untuk 

mengisi review tersebut.Pada halaman ini terdapat gambar yang berisi tentang 

service lain yang ditawarkan oleh helmaid. Lalu di bawahnya terdapat button 

untuk memasukan ke cart pengguna. 

C. Halaman Cart 

Gambar 3.21-3.25 menunjukkan tampilan cart pada website helmaid. 

Terdapat pop up cart pada bagian kanan atas, lalu halaman selanjutnya terdapat 

sekilas tentang layanan produk yang terdapat button update untuk mengganti isi 

dari cart. Lalu dibawahnya terdapat beberapa harga total services yang harus 

dibayarkan. Yang terakhir yaitu ada informasi detail billing yang harus diisi 

pengguna agar layanan dapat terpenuhi ke alamat pengguna. 

Gambar 3.21 Halaman Cart  Helmaid Bagian 1 

 

Pada halaman ini terdapat informasi yang berisi tentang layanan produk 

yang dipesan oleh pengguna. Lalu di bawahnya terdapat dua button yang 

mengarahkan ke halaman view card dan checkout seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 3.21. 
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Gambar 3.22 Halaman Cart Helmaid Bagian 2 

 

Pada halaman ini menjelaskan tentang halaman cart. Pengguna dapat 

merubah layanan yang telah dipesan, jumlah layanan yang dipesan, dan 

memasukan kode voucher yang tersedia, Cart totals menjelaskan harga yang 

harus pengguna bayarkan seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.22.  

 
Gambar 3.23 Halaman Cart  Helmaid Bagian 3 

 

Pada halaman ini menjelaskan tentang halaman billing .Pengguna harus 

mengisi data diri seperti first name, last name, company name(optional), street 

address, city, phone, email address, additional information sesuai dengan 
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pemesanan dilanjutkan dengan klik button place order seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 3.23. 

Gambar 3.24 Halaman Cart  Helmaid Bagian 4 

 

Pada halaman ini terdapat informasi yang berisi tentang checkout yang 

dipesan oleh pengguna. Lalu di bawahnya terdapat detail order yang menjelaskan 

tentang pesanan serta informasi yang ada dalam pemesanan layanan tersebut 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.24. 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Selama pelaksanaan kerja magang di Helmaid Indonesia, terdapat kendala 

yang dialami yaitu, dalam mengimplementasikan sticky ads voucher yang telah 

dibuat terkadang sulit untuk dibuat sama persis. Terkadang responsive dari web 

menjadi tidak rapi. 

3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi dari kendala yang dialami adalah, implentasi sticky ads voucher 

pada bagian footer bar, menyesuaikan size agar tampilan responsive,dan  

berdiskusi terlebih dahulu dengan pembimbing lapangan di Helmaid Indonesia 

yaitu Bapak Rufin Arizonda, mencari informasi dari masalah tersebut melalui 

internet. 


