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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Organisasi 

Program kerja magang dilaksanakan di PT Formula Agrapana Makmur 

yang ditempatkan di divisi IT sebagai desainer antarmuka (User Interface 

Designer). Secara garis besar, tanggungjawab utama dari desainer antarmuka ialah 

perancangan alur pengguna, interaksi dan tampilan website milik PT Formula 

Agrapana Makmur.   

Pekerjaan yang dilakukan sebagai User Interface Designer adalah 

melakukan sebuah analisis dari kebutuhan yang diminta sesuai dengan perencanaan 

pihak perusahaan dalam mengembangkan interaksi dan tampilan pada website milik 

PT Formula Agrapana Makmur dalam menciptakan alur pengguna yang efisien 

bagi pengguna. Selama masa praktik kerja magang berlangsung kegiatan dibimbing 

oleh Head IT PT Formula Agrapana Makmur yang bernama bapak Saiful. Beliau 

membantu memberikan informasi bagaimana kebutuhan yang diinginkan pihak 

perusahaan dalam mengembangkan interaksi dan tampilan dan terdapat pula sesi 

diskusi dalam menciptakan desain yang efisien bagi pengguna.  

Hasil analisis tersebut akan diimplementasikan pada perancangan Design 

User Interface pada website milik PT Formula Agrapana Makmur sehingga 

tampilan pada website dapat digunakan dengan efisien bagi pengguna 

 



17 
 

 

3.2 Tugas yang dilakukan 

 Selama praktik kerja magang berlangsung sebagai desainer antarmuka 

(User Interface Designer) didalam divisi IT memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan dan dijalankan selama proses praktik kerja magang tersebut. Hal 

pertama yang dilakukan adalah proses pembelajaran atau pembekalan pengetahuan 

tentang produk – produk yang dimiliki oleh PT Formula Agrapana Makmur. lalu 

awal mula memulai kegiatan magang diawali dengan perkenalan kepada semua 

staff perusahaan dan yang terutama yaitu pengenalan dengan staff IT perusahaan. 

setelah memahami produk dan nilai perusahaan secara menyeluruh, penulis 

diberikan tugas selanjutnya untuk membuat perancangan wireframe untuk 

membuat kerangka awal dalam membangun website PT Formula Agrapana 

Makmur. sebelum melakukan perancangan wireframe dilakukan sudah terlebih 

dahulu melakukan diskusi bersama head IT dan staff IT lainnya guna untuk 

memenuhi kebutuhan yang perusahaan inginkan. Direktur perusahaan memberikan 

arahan langsung melalui head IT bahwa website yang ingin dibangun merupakan 

hanya untuk informasi mengenai produk produk yang dijual oleh PT Formula 

Agrapana yaitu sepeda dan sparepart sepeda yang dijual melalui toko Formula 

Cycle. Maka dari itu Direktur perusahaan mendikusikan dengan head IT & staff IT 

agar website yang dibangun memiliki tampilan desain yang sederhana namun tetap 

diharapkan tampilan website PT Formula Agrapana Makmur ini nantinya dapat 

menciptakan alur pengguna yang efisien bagi pengguna. Setelah diskusi Bersama 

lalu merancang kerangka awal dengan menggunakan software balsamiq maka dari 
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itu lalu penulis mulai mendesain user interface website PT Formula Agrapana 

Makmur menggunakan software Axure 9.  

 Balsamiq merupakan software program aplikasi yang digunakan dalam 

pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Software ini sudah 

menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping 

aplikasi yang akan kita buat. Software ini berfokus pada konten yang ingin 

digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Alih-alih menggambar sketsa (wireframe) atau prototype rancangan desain 

website di atas kertas balsamiq mockups membantu seorang web desainer membuat 

tampilan web dalam bentuk gambar di komputer. Tujuannya selain agar membuat 

tampilan (desain) website menarik juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 

customer (pelanggan). Dengan alat pembuat mockup maka seorang web desainer 

dapat menganalisa tata letak, desain dan fungsi. Kelebihan Balsamiq Mockups 

dibanding software pembuat mockup lainnya adalah aplikasi ini berbasis cloud, 

disertai aplikasi desktop yang memungkinkan kita dengan cepat dan mudah 

membuat rancangan website. Dengan konten yang terbuat seperti dari gambaran 

tangan, akan membuat kita fokus pada pemecahan masalah user interface yang 

lebih besar, daripada pada perincian website. 

 Axure 9 merupakan software aplikasi desktop yang digunakan untuk 

membuat prototype interaktif, flow diagrams, dan dokumentasi untuk aplikasi 

bisnis, website dan aplikasi mobile. Axure berfokus pada fleksibilitas, menyediakan 

fitur untuk membuat tampilan visual yang bagus dan membantu non-coders (orang 
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yang tidak dapat melakukan coding), dan memberikan fitur yang mudah dimengerti 

oleh pelanggan yaitu dengan drag and drop. Axure juga dapat diexport menjadi file 

HTML agar dapat dilihat melalui web browser. 

 

3.3 Uraian Pekerjaan Magang 

3.3.1 Pengenalan Lingkupan Kerja (Minggu 1) 

 Pada minggu pertama pelaksanaan kerja magang dimulai pebimbing 

yaitu bapak Saiful memperkenalkanpengetahuan tentang produk – produk 

yang dimiliki PT Formula Agrapana Makmur lalu pengenalan dengan staff 

perusahaan guna untuk beradaptasi terhadap lingkungan kerja magang, dan 

apa saja yang akan kita kerjakan sebagai divisi IT dalam mendesain 

tampilan website perusahaan selama masa kerja praktik magang mulai 

tanggal 10 Februari 2020 hingga 19 April 2020 yaitu selama 40 hari kerja. 

 

3.3.2 User Requirement (Minggu 2 & 3) 

Pada minggu ke-2 ke-3 divisi IT dibimbing langsung oleh Head IT 

bapak Saiful berdiskusi Bersama dalam menganalisa untuk mendesain dan 

membangun suatu website sesuai dengan perusahaan inginkan. Direktur 

perusahaan meminta langsung kepada divisi IT agar website yang nantinya 

dibangun dapat membuat tampilan website yang sederhana , user friendly 

tetapi menarik agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan customer 

(pelanggan) namun tetap diharapkan tampilan website PT Formula 
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Agrapana Makmur ini nantinya dapat menciptakan alur pengguna yang 

efisien bagi pengguna. 

 

3.3.3 Perancangan Desain Wireframe Website (Minggu 3 – 6 ) 

 Pada minggu ke-3 sampai minggu ke-6 pelaksanaan magang 

langsung mencoba membuat mockup untuk dapat memudahkan dalam 

membuat desain prototyping website yang akan dibuat. yang nantinya akan 

diterapkan pada software Axure 9. Berikut ini merupakan hasil dari 

perancangan wireframe  
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Gambar 3.1 Tampilan Mockup halaman utama 
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Pada gambar 3.1 merupakan gambaran / sketsa halaman utama pada 

website yang akan didesain dan dibangun untuk PT Formula Agrapana 

Makmur. website dibuatkan sketsa dengan tampilan yang sederahana 

dikarenakan memang perusahaan yang menginginkan hal tersebut. 

Perusahaan mengharapkan website ini nantinya tampilan website dapat 

terlihat menarik. Tujuan utamanya yaitu mendesain dan membangun 

website dengan desain yang sederahana sehingga semua kalangan 

pelanggan dapat mengakses website tanpa mengalami kesulitan. 

Diharapkan dengan begitu bisnis yang terjadi pada perusahaan dapat 

berjalan baik dan lebih berkembang dengan adanya sebuah website yang 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi lebih efisien.  

 

Gambar 3.2 Tampilan Mockup header website 

Pada gambar 3.2 merupakan header dari halaman utama website 

dihalaman ini terdapat logo perusahaan diatas lalu terdapat home yang 

dimana di mockup tersebut sudah memberikan sedikit gambaran dan warna 
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yang akan digunakan untuk mendesain website nantinya. Setelah itu ada 

categories yang akan muncul beberapa kategori item yang dijual oleh 

perusahaan. Dibagian tengah terdapat border lingkaran berwarna oranye 

yang dimana icon dalam border tersebut menyesuaikan dengan keunggulan 

yang dimiliki perusahan. Lalu dibagian kanan atas contact us apabila di klik 

akan membuat kita menuju ke halaman contact us. 

 

Gambar 3.3 Tampilan Mockup body website 

Pada gambar 3.3 merupakan body dari halaman utama website 

dihalaman ini terdapat menampilkan beberapa item yang bisa di click / drag 

untuk melihat item yang sedang masuk highlight / trending. Tombol more 

akan mengarahkan ke halaman informasi sepeda yang akan dipilih. 

Dibagian bawah body ketika foto dihampiri kursor akan memunculkan icon 

mata dan foto akan menjadi blurry. Keseluruhan kotak dapat di klik menuju 

halaman produk. 
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Gambar 3.4 Tampilan Mockup Footer website 

Pada gambar 3.4 merupakan footer dari halaman utama website 

dihalaman ini  juga terdapat logo perusahaan dengan warna dibagian footer 

mengikuti sesuai dengan logo perusahaan. Lalu dibagian sebelahnya 

terdapat social media yang dimana warna pada logo social media mengikuti 

warna khas dari social media tersebut contohnya youtube identik dengan 

warna merah pada logonya. Lalu dibagian kanan box question untuk 

membantu user memberikan pertanyaan perihal produk produk yang dijual 

PT Formula Agrapana Makmur. 

Gambar 3.5 Tampilan Mockup pop up footer dan contact us 

Pada gambar 3.5 merupakan pop up yang akan muncul apabila kita 

setiap melakukan  tombol submit pada footer dari setiap page dan pop up 
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ini juga akan muncul setelah memilih tombol submit pada halaman contact 

us tombol ok akan mengeluarkan pop up ini. Tombol x di pojok kanan atas 

juga akan mengeluarkan pop up ini. 

 

Gambar 3.6 Tampilan Mockup Contact us pada website 

Pada gambar 3.6 merupakan tampilan pada bagian contact us 

terdapat kolom untuk pelanggan yang dapat membutuhkan informasi 

melalui kolom tersebut pelanggan dapat memberikan pertanyaan mengenai 

perusahaan seperti produk-produk yang dijual atau perihal pembuatan 

sepeda yang ingin mereka custom sendiri. Setelah itu dibagian contact us 

terdapat lokasi toko dari perusahaan PT Formula Agrapana Makmur yang 

sudah sesuai dengan API Google Maps yang dimana secara default 

langsung memperlihatkan lokasi toko.  
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Gambar 3.7 Tampilan Mockup produk pada website 

Pada gambar 3.7 merupakan tampilan pada produk yang terdapat isi 

dari produk produk yang dijual PT Formula Agrapana Makmur menampilan 

gambar produk tersebut dan informasi dari produk tersebut. Sehingga 

pelanggan dapat melihat dan mendapatkan informasi sebelum membeli 

produk dari perusahaan PT Formula Agrapana Makmur. 
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Gambar 3.8 Tampilan Mockup Description pada website 

Pada gambar 3.8 merupakan tampilan dari deskripsi pada produk 

diatas sebelumnya. Deskripsi berisikan informasi dari produk yang terjual . 

disitu terdapat beberapa foto dengan tambahan beberapa informasi seperti 

bahan dari produk tersebut dan warna dari produk yang ingin dijual. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Mockup Spefication pada website 

Pada gambar 3.9 merupakan tampilan dari spesifikasi pada produk 

diatas sebelumnya ditabel spesifikasi ini memberikan informasi berupa 
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berat produk tersebut, ukuran produk tersebut dan Panjang dari sepeda 

tersebut. Sehingga dapat memudahkan pelanggan untuk meyakinkan 

mereka apabila ingin membeli produk yang mereka inginkan. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Mockup kategori website 

Pada gambar 3.10 merupakan tampilan dari kategori yang ada pada 

produk perusahaan diwebsite. Nama kategori sub-item berubah berdasarkan 

kategori yang dipilih. Contohnya kategori sepeda yang dipilih maka sub 

item yang akan ditampilkan adalah sepeda gunung, sepeda perkotaan, 

sepeda balap. Ketika kategori sub-item dipilih maka akan menampilkan 

item yang berada dalam 1 kategori sub-item yang telah dipilih 
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3.3.4 Perancangan Desain User Interface Website (Minggu 7 – 10)  

 Pada minggu ke-7 sampai minggu ke -10 pelaksanaan magang 

melakukan implementasi perancangan user interface website PT Formula 

Agrapana Makmur  

 

Gambar 3.11 Tampilan home website 
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Pada gambar 3.11 merupakan tampilan halaman utama pada website 

yang didesain dan dibangun untuk PT Formula Agrapana Makmur. 

pemilihan warna untuk website kita menggunakan warna putih dengan 

warna oranye dengan mengikuti sesuai logo perusahaan. Sehingga tampilan 

website dapat terlihat menarik dan website yang dibangun sesuai dengan 

keinginan perusahaan yaitu website dengan desain yang sederahana 

sehingga semua kalangan pelanggan dapat mengakses website tanpa 

mengalami kesulitan. Diharapkan dengan begitu bisnis yang terjadi pada 

perusahaan dapat berjalan baik dan lebih berkembang dengan adanya 

sebuah website yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi lebih 

efisien. 

 

Gambar 3.12 Tampilan header home website 
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Pada gambar 3.12 merupakan tampilan halaman header pada 

website dihalaman ini terdapat logo perusahaan diatas yang sesuai dengan 

desain tampilan website sehingga tampilan terliha lebih sederhana namun 

tetap menarik lalu terdapat beberapa menu diatas untuk membantu 

pelanggan dengan di desain secara sederahana dengan perancangan alur 

pengguna dan interaksi sesuai dari kebutuhan yang diinginkan perusahaan 

guna untuk membuat seluruh pelangan yang menggunakan website PT 

Formula Agrapana Makmur dapat membantu memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh pelanggan. Menu tersebut hanya terdiri dari home , 

categories dan contact us jika kita membuka menu home maka yang terjadi 

akan membuka halaman utama website perusahaan. Jika kita membuka 

menu categories makan yang terjadi akan keluar beberapa sub kategori 

sesuai produk yang ada pada PT Formula Agrapana Makmur. jika kita 

membuka menu contact us maka yang terjadi akan membawa pelanggan 

untuk dapat dipergunakan guna mencari informasi lebih mengenai produk / 

toko pada perusahaan. Dan dihalaman tersebut juga terdapat alamat 

perusahaan sesuai API Google Maps. Denah map tersebut langsung 

memperlihatkan lokasi toko. 

 

Gambar 3.13 Tampilan home website 
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Dibagian tengah terdapat border lingkaran berwarna oranye yang 

dimana icon dalam border tersebut menyesuaikan dengan keunggulan yang 

dimiliki perusahan. Dengan begitu pelanggan yang membuka website PT 

Formula Agrapana Makmur dapat lebih yakin untuk melakukan pembelian 

melalui keunggulan yang dimiliki perusahaan sesuai dengan yang 

diharapkan pelanggan. sehingga pelanggan dapat memiliki rasa percaya 

kepada perusahaan dalam melakukan pembelian produk yang dimiliki oleh 

PT Formula Agrapana Makmur 

 

Gambar 3.14 Tampilan body home website 

Pada gambar 3.14 merupakan body dari halaman utama website 

dihalaman ini terdapat menampilkan beberapa item produk yang dimiliki 

oleh PT Formula Agrapana Makmur dibagian tengah atas terdapat tombol 

more yang dapat di click / drag bagi pelanggan untuk melihat item yang 
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sedang highlight / trending. Sehingga apabila pelanggan yang ingin 

membeli produk PT Formula Agrapana Makmur dapat terbantu dengan 

menu tersebut. Pelanggan menjadi lebih efisien untuk melakukan pembelian 

pada produk yang diinginkan. Tombol more dapat mengarahkan ke halaman 

informasi sepeda yang akan dipilih yang dapat memudahkan pelanggan 

dalam mencari informasi dari produk yang ingin mereka miliki.  

 

Gambar 3.15 Tampilan body home website 

Setelah itu Dibagian bawah body pada gambar 3.15 terdapat 

beberapa foto produk yang sudah disesuaikan dengan kategori tiap sub nya. 

Menu ini pun dapat membantu pelanggan untuk langsung memilih kategori 

apa yang mereka inginkan sesuai produk yang mereka cari melalui website 

PT Formula Agrapana Makmur ini. ketika foto dihampiri kursor akan 

memunculkan icon mata dan foto akan menjadi blurry. Keseluruhan kotak 
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dapat di klik pula menuju halaman produk yang dimana membantu 

memberikan apa yang diperlukan bagi pelanggan. 

 

Gambar 3.16 Tampilan footer home website 

Pada gambar 3.16 tampilan footer dari halaman utama website 

dihalaman ini  juga menampilkan logo perusahaan dengan warna dibagian 

footer mengikuti sesuai dengan logo perusahaan. Bagian footer terdapat 

alamat toko Formula cycle yang memudahkan pelanggan apabila pelanggan 

menginginkan melihat langsung kelokasi penjualan. Untuk bagian footer 

diberikan warna oranye agar tampilan lebih menarik namun tetap sederhana 

sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Setelah itu dibagian 

footer terdapat menu categories guna untuk membuat alur pengguna tetap 

menjadi efisien untuk menjadikan pengguna tetap melihat-lihat beberapa 

kategori produk yang dimiliki oleh PT Formula Agrapana Makmur dibagian 

sebelahnya terdapat social media yang dimana nantinya merupakan milik 

perusahaan / toko guna memberikan informasi untuk meningkatkan 

kebutuhan perusahaan dalam berbisnis. warna pada logo social media 

didesain mengikuti warna khas dari social media tersebut contohnya 

youtube identik dengan warna merah pada logonya. Lalu dibagian kanan 
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box question guna untuk membantu pelanggan memberikan pertanyaan 

pertanyaaan sederhana perihal produk produk yang dijual PT Formula 

Agrapana Makmur. 

 

 

Gambar 3.17 Tampilan pop up question & contact us 

Pada gambar 3.17 merupakan popup yang akan muncul apabila 

setiap pelanggan menggunakan question box yang ada pada dibagian footer 

setiap menu. Setelah pelanggan mengisi nama dan pertanyaan lalu submit 

maka tampilan popup tersebut akan muncul dengan sendirinya agar 

pelanggan mengetahui bahwa pesan mereka sudah berhasil masuk. Apabila 

pelanggan sudah selesai maka pelanggan dapat melakukan klik pada tombol 

ok guna untuk mengeluarkan pop up ini. Tombol x dipojok kanan atas pun 

akan mengeluarkan pop up ini.  
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Gambar 3.18 Tampilan contact us website 

merupakan tampilan pada bagian contact us terdapat kolom untuk 

pelanggan yang dapat membutuhkan informasi melalui kolom tersebut 

pelanggan dapat memberikan pertanyaan mengenai perusahaan seperti 

produk-produk yang dijual atau perihal pembuatan sepeda yang ingin 

mereka custom sendiri. Setelah itu dibagian contact us terdapat lokasi toko 

dari perusahaan PT Formula Agrapana Makmur yang sudah sesuai dengan 

API Google Maps yang dimana secara default langsung memperlihatkan 

lokasi toko. Sehingga diharapkan pelanggan dapat informasi yang mereka 

inginkan melalui ini.  
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Gambar 3.19 Tampilan produk didalam kategori website 

Pada gambar 3.19 merupakan tampilan pada produk didalam 

kategori yang sudah dikategorikan sebelumnya. Terdapat 3 kategori 

sebelumnya yaitu Bicycles, Bicycles Accessories dan Other Accessories 

Apabila pelanggan menginginkan produk dengan kategori sepeda maka 

pelanggan dapat membuka kategori Bicycles sehingga produk yang 

ditampilkan pada halaman kategori tersebut berisikan produk – produk 

sepeda yang siap untuk dibeli. Diharapkan pengguna dengan alur pengguna 

yang cukup sederhana dapat membantu pengguna melakukan pembelian 

dengan efisien sesuai yang diharapkan oleh perusahaan PT Formula 

Agrapana Makmur. setelah memilih kategori nantinya pelanggan akan 

ditemukan dengan beberapa sub kategori seperti Mountain bike , Road bike 

, City bike , BMX. Sub kategori guna untuk membantu pelanggan lebih 
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memfilter sesuai kebutuhan yang mereka inginkan dan memudahkan 

mereka untuk melakukan pencarian produk yang mereka cari. 

 

Gambar 3.20 Tampilan produk didalam kategori Accessories 

Pada gambar 3.20 merupakan tampilan pada produk didalam 

kategori Accessories yang sudah dikategorikan sebelumnya. Terdapat 3 

kategori sebelumnya yaitu Bicycles, Bicycles Accessories dan Other 

Accessories Apabila pelanggan menginginkan produk dengan kategori 

aksesories maka pelanggan dapat membuka kategori Bicycles Accessories 

sehingga produk yang ditampilkan pada halaman kategori tersebut berisikan 

produk – produk aksesoris yang siap untuk dibeli. Diharapkan pengguna 

dengan alur pengguna yang cukup sederhana dapat membantu pengguna 

melakukan pembelian dengan efisien sesuai yang diharapkan oleh 
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perusahaan PT Formula Agrapana Makmur. setelah memilih kategori 

nantinya pelanggan akan ditemukan dengan beberapa sub kategori seperti 

Bottle Cage, Gear Set, Frame, Bell. Sub kategori guna untuk membantu 

pelanggan lebih memfilter sesuai kebutuhan yang mereka inginkan dan 

memudahkan mereka untuk melakukan pencarian produk yang mereka cari. 

 

Gambar 3.21 Tampilan produk pada website 

Pada gambar 21 merupakan tampilan pada produk yang terdapat isi 

dari produk produk yang dijual PT Formula Agrapana Makmur halaman ini 

menampilan gambar dari produk tersebut sehingga sebelum pelanggan 

melakukan pembelian ke toko dapat melihat foto barang tersebut dan 

informasi dari produk tersebut. Agar pelanggan dapat memilih produk yang 

sesuai mereka inginkan.  
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  Gambar 3.22 Tampilan description pada produk 

Pada gambar 3.22 merupakan tampilan dari deskripsi pada produk 

diatas sebelumnya. Deskripsi berisikan informasi dari produk yang terjual . 

disitu terdapat beberapa foto dengan tambahan beberapa informasi seperti 

bahan dari produk tersebut dan warna dari produk yang ingin pelanggan 

butuh kan informasinya. Diharapkan dengan adanya bagian description ini 

guna membantu meringankan pelanggan dalam hal pencarian informasi 

pada produk tersebut yang pelanggan inginkan. 
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Gambar 3.23 Tampilan Spefications pada produk 

Pada gambar 3.233 merupakan tampilan dari spesifikasi pada 

produk diatas sebelumnya ditabel spesifikasi ini memberikan informasi 

berupa berat produk tersebut , ukuran produk tersebut dan Panjang dari 

sepeda tersebut. Diharapkan dengan adanya bagian specification ini guna 

membantu pelanggan menjadi lebih efisen dalam mencari informasi produk 

– produk yang mereka butuhkan. Sehinga dapat memberikan pelanggan  

keyakinan apabila ingin membeli produk yang mereka inginkan. 
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Gambar 3.24 Tampilan sub kategori pada produk 

Pada gambar 3.24 merupakan tampilan dari kategori yang ada pada 

produk perusahaan diwebsite. Nama kategori sub-item berubah berdasarkan 

kategori yang dipilih. Contohnya kategori sepeda yang dipilih maka sub 

item yang akan ditampilkan adalah sepeda gunung, sepeda perkotaan, 

sepeda balap. Ketika kategori sub-item dipilih maka akan menampilkan 

item yang berada dalam 1 kategori sub-item yang telah dipilih 
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3.4 Kendala yang dihadapi 

 Selama melakukan kegiatan kerja magang di PT Formula Agrapana 

Makmur, penulis mengalami beberapa kendala diantaranya :   

1. Masih kurang mahir dalam menggunakan versi software yang 

digunakan selama kerja magang. Perbedaan versi software yang 

digunakan pada program kerja magang berlangsung menggunakan 

axure versi 9, sedangkan pada masa perkuliahan diajarkan pada axure 

versi 6. 

2. Komputer atau hardware yang disediakan oleh perusahaan dapat 

dibilang sudah ketinggalan sehingga membutuhkan waktu loading yang 

lama dan kadang-kadang terjadi hang. 

3. Pada saat program magang berlangsung terjadi pandemik virus COVID-

19 sehingga pada minggu ke 7 hingga minggu ke 10 menerapkan sistem 

work-from-home Banyaknya pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi 

dikarenakan persoalan pandemik yang ada sulit untuk komunikasi 

3.5 Solusi atas kendala 

 Solusi atas pemasalahan diatas yang dilakukan oleh penulis dalam 

menyelesaikan tugas magang yaitu : 

1. Belajar dan mencari referensi baik dari internet, tutorial dan 

menanyakan hal tidak dimengerti pada rekan kerja maupun atasan 

perusahaan. 
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2. Menggunakan laptop external dalam pengerjaan tugas magang, 

mengupgrade hardware, driver, dan menginstall ulang komputer 

dengan menghapus beberapa bagian yang tidak dibutuhkan untuk 

memperlancar proses pengerjaan. 

3. Menanyakannya secara langsung melalui social media dan 

Menggunakan software yang memungkinkan interaksi tatap muka 

dengan lebih dari 2 orang untuk melakukan diskusi melalui software 

Zoom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


