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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan penulis di perusahaan adalah sebagai web developer yang 

melakukan pembuatan situs web. Koordinasi dari pelaksanaan kerja magang ini 

adalah Bapak Oky Budi Prasetyo sebagai supervisor, web designer dan pemimpin 

proyek, Bapak Monthy Rusli sebagai pembimbing lapangan, Octaviera Veronica 

sebagai web developer. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis melakukan pengembangan situs 

web untuk perusahaan PT Bisnis Integrasi Global sesuai dengan proposal proyek  

dan melakukan pengaturan konten dari situs web, dan perubahan desain dari situs 

web tersebut sesuai dengan permintaan dari pemimpin proyek dan ketetapan dari 

hasil rapat dengan jajaran direksi dan developer lainnya dari PT Bisnis Integrasi 

Global. 

 Pada mulanya pengembangan situs web ini menggunakan PHP, CSS, dan 

HTML tanpa menggunakan CMS Wordpress. Namun, seiring berjalannya waktu, 

dikarenanakan pihak klien menginginkan pembuatan situs web yang lebih baik dari 

sisi konten dan keamanan, serta kemudahan situs web untuk disesuaikan dengan 

keinginan perusahaan di kemudian harinya maka pengembangan web dilakukan 

dengan menggunakan CMS Wordpress.
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang di PT Bisnis Integrasi Global dimulai dengan 

proses orientasi dengan pimpinan perusahaan mengenai proyek yang akan dibuat 

dan anggota dari tim yang akan mengembangkan proyek ini. Lalu, di hari kedua 

dilakukan orientasi dengan pemimpin proyek mengenai rincian pekerjaan yang 

akan dilakukan dan penjelasan mengenai fitur-fitur yang dibutuhkan oleh situs web 

tersebut. Lalu, pada minggu pertama bekerja pengerjaan situs web masih belum 

menggunakan CMS Wordpress. Lalu, setelah adanya perubahan mengenai 

pembuatan situs web menggunakan CMS, maka dilakukan pembelajaran mengenai 

pembuatan situs web dengan menggunakan CMS Wordpress.  

Pada minggu kedua dilakukan pengembangan situs web secara keseluruhan 

dimulai dari halaman awal, header, footer dan menu-menu utama dari situs web ini. 

Lalu, juga sudah mulai ditambakan fitur agar situs web dapat diakses dengan 2 

bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ditempatkan di bagian 

footer sebagai widget.  

Pada minggu ketiga dilakukan pembuatan struktur dari produk PT Bisnis 

Integrasi Global yaitu Hospital Information Syste, Sales Force Automation, dan 

Infentory Optimization System. Serta pada minggu ketiga ini juga dilakukan 

perubahan yang mulanya pilihan bahasa ditempatkan di bagian footer dipindahkan 

ke bagian header dari situs. Lalu, dilakukan perbaikan terhadap beberapa 

komponen yang tetap berbahasa Inggris meskipun pilihan bahasa sudah diubah 

menjadi Bahasa Indonesia.  
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Pada minggu keempat dilakukan pertemuan dengan pemimpin perusahaan 

untuk mempresentasikan perkembangan dari situs web yang telah dibuat. Dalam 

pertemuan ini diberikan beberapa masukkan seperti apabila dilakukan scroll 

tampilan maka bagian header dan menu juga mengikuti jadi posisi header dan menu 

akan tetap di atas situs web serta dilakukan penentuan produk dan klien yang akan 

dimasukkan ke dalam situs web. Lalu, pada minggu keempat ini dilakukan 

perubahan sesuai saran dari pertemuan yang dilakukan untuk header dan menu agar 

tetap di atas situs web meskipun dilakukan scroll. Namun, setelah dilakukan 

percobaan implementasi perubahan dan dilakukan konsultasi dengan pembina 

lapangan dikarenakan tampilan yang cukup dinamis dalam situs web maka 

perubahan ini tidak diimplementasikan dan dikembalikan seperti semula. 

Pada minggu kelima dilakukan pengisian konten dari 3 produk yaitu 

Hospital Information System, Sales Force Automation, dan Inventory Optimization 

System yaitu berupa informasi produk, gambar produk dari aplikasi. 

Pada minggu keenam dilakukan meeting yang membahas tentang 

perkembangan situs web dan konten dari produk yang dibuat. Lalu, pada minggu 

keenam ini, dilakukan penambahan konten dari produk seperti tombol klien, modul, 

dan unduh brosur serta penambahan beberapa halaman seperti halaman Why SFA 

from PT BIG? dan halaman Learn More yang akan menampilkan halaman yang 

lebih detail tentang produk Sales Force Automation. Serta ditambahkan juga image 

slider yang menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan produk. 

Pada minggu ketujuh dilakukan pertemuan dan presentasi mengenai 

perkembangan dari situs web yang telah dibuat. Lalu, dilakukan juga pengisian 
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konten dari halaman About Us, Our Client PT Dunia Nutrisi Retailindo, halaman 

Partner, halaman Disclaimer, dan menempatkan Disclaimer di bagian footer. Serta, 

dilakukan penambahan tabel wp_report_comment dan pembuatan apabila 

administrator atau editor melakukan persetujuan terhadap komentar dari suatu user 

maka akan tercatat di dalam basis data. Lalu, dilakukan juga pembuatan halaman 

Report yang akan menampilkan daftar isi komentar, judul artikel, user yang 

melakukan penyetujuan dari suatu komentar, aksi yang dilakukan, serta tanggal 

dilakukan aksi tersebut.  

Pada minggu kedelapan dilakukan finisihing dan memperbaiki konten dari 

situs web. Lalu, pada minggu kedelapan ini juga dilakukan pertemuan dengan 

beberapa developer dari perusahaan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang 

dilakukan secara manual (diubah secara CSS dan PHP), sehingga mereka mengerti 

setiap arti dan fungsi dari kode yang telah dibuat tersebut. 

Pada minggu kesembilan dilakukan pembuatan dokumentasi mengenai 

tema, fitur-fitur dan plugin yang digunakan serta cara untuk mengubah isi dari 

konten situs web. Lalu, dilakukan juga pengecekan setiap fitur yang ada dari situs 

web dan membantu melakukan upload situs web ke hosting dari PT Bisnis Integrasi 

Global yaitu dengan alamat http://big-solution.net.  

 

3.3.1 Rancangan Situs Web 

Dalam situs web yang dibangun ini memiliki beberapa rancangan yang 

diberikan untuk mempermudah orang lain untuk mempermudah memahami situs 

web ini. Dalam perancangan digunakan menu hierarki diagram yang berfungsi 
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untuk mempermudah orang lain untuk melihat gambaran menu dan sub menu dari 

situs web ini, lalu digunakan diagram use case untuk menggambarkan aksi yang 

dapat dilakukan dari suatu user, serta flowchart untuk mempermudah orang lain 

untuk mengerti alur akitivitas yang dilakukan dari situs web ini untuk melakukan 

suatu aksi. 

 

3.3.1.1 Menu Hierarki Diagram 

Situs web yang dikembangkan memiliki beberapa menu utama yang 

terdapat di header dari situs web PT Bisnis Integrasi Global. Menu-menu utama 

tersebut berfungsi sebagai navigasi untuk user sehingga memudahkan user untuk 

berpindah halaman dan melihat konten dari aplikasi dengan lebih mudah. 

Rancangan menu utama dari situs web ini akan diberikan dalam diagram menu 

hierarki. Secara keseluruhan, dalam situs web ini terdapat 9 menu utama yaitu 

Home, About Us, Product, Our Client, Article, Contact Us, Partner, Disclaimer, 

dan Report. Pada menu produk terdapat 5 sub menu lain yaitu  adalah Sales Force 

Automation, Hospital Information System, Pharmacy  Application System, 

Resource Optimization System dan Inventory Optimization System. Lalu, pada 

menu Our Client terdapat 3 sub menu yaitu DNR with e-Heart, PT MNC Sky Vision 

dan PT Dunia Nutrisi Reatilindo. Berikut pada gambar 3.1 diberikan diagram menu 

hierarki situs web PT Bisnis Integrasi Global. 
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Gambar 3.1. Menu hierarki situs web PT Bisnis Integrasi Global 

 

3.3.1.2 Diagram Use Case 

Dalam situs web yang dikembangkan, terdapat 4 user yang mengakses situs 

web ini yaitu guest, subsriber, editor, dan administrator. Setiap user tersebut 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk menggambarkan kemampuan 

user tersebut digunakan diagram use case meskipun dalam pengembangan situs 

web dikembangankan secara prosedural. Alasan penggunaannya adalah sebagai 

salah satu sarana untuk menggambarkan kapabilitas dari user-user yang ada bukan 

untuk merujuk kepada suatu pengembangan berorientasi objek. 
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Gambar 3.2. Use case diagram situs web PT Bisnis Integrasi Global 

 

3.3.1.3 Flowchart 

Dalam situs web ini, terdapat beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh user. 

Aksi-aksi tersebut akan diberikan dalam flowchart untuk membantu orang lain 

untuk mengerti alur aksi yang terjadi. Berikut pada gambar 3.3 diberikan alur aksi 

yang dilakukan untuk melakukan pengubahan bahasa.  
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Gambar 3.3. Flowchart pengubahan bahasa situs web 

 Pada gambar 3.3, gambar 3.4, gambar 3.5 dan gambar 3.7 diberikan 

gambaran aksi untuk mengakses halaman produk beserta aksi setelah suatu produk 

dipilih. 

 
Gambar 3.4. Flowchart menampilkan halaman produk 
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Gambar 3.5. Flowchart mengakses halaman produk Hospital Information System 

 

 
Gambar 3.6. Flowchart mengakses halaman produk Inventory Optimization 

System 
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Gambar 3.7. Flowchart mengakses halaman produk Sales Force Automation 

Pada halaman artikel, user dapat melihat artikel-artikel yang telah dibuat 

oleh editor dan administrator dan apabila user menekan read more maka akan dapat 

melihat secara lebih detail artikel tersebut. Lalu, user yang sudah melakukan login 

dapat menuliskan komentar di suatu artikel. Langkah-langkah dari setiap aksi yang 

dapat dilakukan user akan diberikan dalam gambar 3.8. 
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Gambar 3.8. Flowchart mengakses halaman artikel, menuliskan komentar, 

menyetujui komentar 
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 Berikut pada gambar 3.9 akan diberikan aksi user untuk mengakses halaman 

our client yaitu PT Dunia Nutrisi Reatilindo 

 
Gambar 3.9. Flowchart mengakses halaman our client PT Dunia Nutrisi 

Reatilindo 
 
 

Berikut pada gambar 3.10 dan gambar 3.11 akan ditunjukkan aksi untuk 

mengakses halaman partner dan halaman disclaimer. 

 
Gambar 3.10. Flowchart mengakses halaman Partner 

  

 
Gambar 3.11. Flowchart mengakses halaman Disclaimer 
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 Dalam situs web ini terdapat suatu halaman khusus yang hanya dapat 

diakses oleh administrator yang bertujuan untuk menampilkan suatu report yang 

berisi daftar aksi editor atau administrator yang melakukan approve dan unapprove 

dari komentar yang dibuat oleh user. Berikut pada gambar 3.12 diberikan langkah 

aksi yang dilakukan untuk mengakses halaman report. 

 
Gambar 3.12. Flowchart mengakses halaman Report 

 

3.3.2 Rancangan Basis Data 

Dalam situs web ini, digunakan basis data yang terdiri dari 13 tabel. Tabel-

tabel tersebut terdiri dari 10 tabel yang merupakan tabel default dari Wordpress dan 

2 tabel yang merupakan tabel tambahan karena menggunakan plugin MapPress dan 

juga 1 tabel yang merupakan tabel tambahan yang digunakan untuk menyimpan 

data apabila ada suatu user yang melakukan suatu tindakan approve dan unapprove 

komentar. Hubungan dari tabel-tabel tersebut akan diberikan dengan diagram ERD 

pada gambar 3.13 sebagai berikut. 
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Gambar 3.13. Entity Relationship Diagram dari basis data situs web PT Bisnis 

Integrasi Global  
 

 

 Berdasarkan informasi database description dari tautan  

http://codex.wordpress.org/Database_Description berikut merupakan penjelasan 

tabel-tabel yang ada di dalam basis data yang digunakan dalam situs web PT Bisnis 

Integrasi Global. 
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1. Tabel wp_comments 

Tabel wp_comment merupakan tabel default dari Wordpress yang terdiri dari 

15 kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang berhubungan 

dengan komentar yang ditulis oleh user dalam suatu post atau artikel. 

2. Tabel wp_commentmeta 

Tabel wp_commentmeta merupakan tabel default dari Wordpress yang terdiri 

dari 4 tabel. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi-informasi 

tambahan dari suatu komentar. 

3. Tabel wp_posts 

Tabel wp_posts merupakan tabel default dari Wordpress yang terdiri dari 23 

kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi utama dari suatu post 

atau artikel yang dibuat dalam situs web. 

4. Tabel wp_postmeta 

Tabel wp_postmeta merupakan tabel default dari Wordpress yang terdiri dari 4 

kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi-informasi tambahan 

mengenai suatu post. 

5. Tabel wp_terms 

Tabel wp_terms merupakan suatu tabel default dari Wordpress yang terdiri dari 

4 kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi utama dari kategori 

suatu tag dari suatu post yang terdapat dalam situs web. 
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6. Tabel wp_term_taxonomy 

Tabel wp_term_taxonomy merupakan suatu tabel default dari Wordpress yang 

terdiri dari 6 kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan taksonomi dari data 

yang ada di dalam tabel wp_terms. 

7. Tabel wp_term_relationships 

Tabel wp_term_relationships merupakan tabel default dari Wordpress yang 

terdiri dari 3 kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi apabila 

suatu post termasuk dalam kategori atau tag. 

8. Tabel wp_users 

Tabel wp_users merupakan tabel default dari Wordpress yang terdiri dari 10 

kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi utama dari suatu user. 

9. Tabel wp_usermeta 

Tabel wp_usermeta merupakan tabel default dari Wordpress yang terdiri dari 4 

kolom. Tabel ini menyimpan infomasi tamabahan dari suatu user seperti 

kapabilitas aksi yang dapat dilakukan oleh suatu user. 

10. Tabel wp_options 

Tabel wp_options merupakan tabel default dari Wordpress yang terdiri dari 4 

kolom. Tabel ini tidak berelasi dengan tabel lainnya dikarenakan tabel ini 

berfungsi untuk menyimpan pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh 

administator terhadap situs web ini. 
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11. Tabel wp_mappress_maps 

Tabel wp_mappress_maps merupakan tabel yang digunakan oleh plugin 

MapPress. Tabel ini terdiri dari 2 kolom yang berfungsi untuk menyimpan 

informasi point of interest dari peta yang telah dibuat, seperti menyimpan point 

of ineterest dari gedung Wisma Indovision 2. 

12. Tabel wp_mappress_posts 

Tabel wp_mappress_posts merupakan tabel yang digunakan oleh plugin 

MapPress. Tabel ini terdiri dari 2 kolom yang berfungsi untuk menyimpan id 

dari suatu post tempat peta ditempatkan. 

13. Tabel wp_report_comment 

Tabel wp_report_comment ini merupakan tabel tambahan yang terdiri dari 6 

kolom. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi ketika suatu user yang 

memiliki kapabilitas untuk memproses komentar melakukan approve atau 

unapprove komentar dari suatu user. 

 

3.3.3 Plugin dan Tema yang Digunakan dalam Implementasi Situs Web 

Tampilan dari situs web PT Bisnis Integrasi Global ini dikembangkan 

dengan menggunakan tema TopBest versi 1.1. Tema ini merupakan tema yang 

dikembangkan oleh ThemeSmart. Tema ini membantu sehingga dalam 

pengembangan situs web ini dapat memiliki tampilan yang lebih dinamis dan dapat 

memiliki tampilan yang cocok dengan smartphone ataupun device dengan beragam 

resolusi.  
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Selain itu, dalam pengembangan situs web ini digunakan beberapa plugin 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari klien. Berikut 

penjelasan plugin yang telah digunakan tersebut. 

1. MapPress Easy Google Maps versi 2.42.1 

Plugin MapPress Easy Google Maps ini merupakan plugin yang dikembangkan 

oleh Chris Richardson. Plugin ini digunakan dalam situs web ini untuk 

membantu dalam penempatan Google Maps yang akan menampilkan lokasi PT 

Bisnis Integrasi Global yaitu di Wisma Indovision II.  

2. qTranslate versi 2.5.39 

Plugin qTranslate ini merupakan plugin yang dikembangkan oleh Qian Qin. 

Plugin ini digunakan dalam situs web ini untuk memenuhi kebutuhan dari klien 

untuk membuat situs web yang dapat ditampilkan dalam 2 bahasa yaitu Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggirs. Sehingga, dengan plugin ini situs web PT Bisnis 

Integrasi Global ini dapat ketika membuat suatu post atau artikel dapat dibuat 

dalam 2 bahasa. 

 

3.3.4 Implementasi Aplikasi 

Dalam pengembangan situs web ini, pekerjaan yang dilakukan bersama 

secara tim yang meliputi 2 developer sehingga dalam pengembangan situs web ini 

dilakukan pembagian kerja. Berikut penjelasan bagian yang dikerjakan oleh peserta 

magang. 
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3.3.4.1 Header 

Bagian header merupakan bagian dari situs web yang selalu berada di 

bagian atas situs web. Bagian ini terdiri dari logo perusahaan yang apabila ditekan 

akan kembali ke halaman utama, text box yang berfungsi untuk pencarian dan 

menampilkan informasi konten dari situs web sesuai dengan kata kunci yang 

dimasukkan oleh user, combo box yang berfungsi untuk mengubah bahasa dari situs 

web ini menjadi bahasa lain. Pada situs web ini terdapat 2 pilihan bahasa yaitu 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  

Selain itu, pada bagian header terdapat menu-menu yang merupakan 

navigasi dari situs web ini. Terdapat 5 menu yaitu Home untuk kembali ke halaman 

utama, About Us untuk melihat halaman About Us, Product tediri dari 5 sub menu 

yaitu Hospital Information System, Sales Force Automation, Inventory 

Optimization System, Pharmacy Application System dan Resource Optimization 

System. Kemudian terdapat menu Our Client yang terdiri dari 3 sub menu yaitu 

DNR with e-HEART, PT MNC Sky Vision dan PT Dunia Nutrisi Reatilindo. 

Kemudian terdapat menu Article untuk melihat kumpulan artikel yang terdapat di 

dalam situs web serta terdapat menu Contact Us untuk melihat halaman Contact 

Us. Menu terakhir adalah Partner untuk melihat halaman Partner. Lalu, di bagian 

kanan navigasi terdapat navigasi berupa logo Facebook yang berfungsi untuk 

berpindah ke halaman Facebook milik PT Bisnis Integrasi Global. Berikut pada 

gambar 3.14 ditampilkan screenshot dari bagian header. 
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Gambar 3.14. Tampilan header dalam Bahasa Inggris 

 Apabila suatu user mengubah combo box yang mulanya bernilai Bahasa 

Inggris diganti menjadi Bahasa Indonesia maka halaman yang mulanya dalam 

Bahasa Inggris akan berubah isi kontennya dalam Bahasa Indonesia dan berlaku 

pula sebaliknya. Berikut pada gambar 3.15 ditampilkan screenshot bagian header 

yang berubah dari Bahasa Inggris menjadi Bahasa Indonesia.  

 
Gambar 3.15. Tampilan header dalam Bahasa Indonesia 

 

3.3.4.2 Footer dan Copyright 

Bagian Footer merupakan bagian yang selalu berada di bagian situs web. 

Bagian Footer ini terdiri dari 4 widgets yaitu widget teks yang berisi teks informasi 

About Us, lalu widget BlueMarlin Popular Posts yang berisi kumpulan dari artikel 

yang paling sering dikunjungi, lalu widget BlueMarlin Recent Posts yang berisi 

kumpulan dari artikel yang terkahir dibuat, dan widget Tags yang berisi tag dari 

artikel-artikel yang ada dan apabila tag tersebut ditekan maka akan berpindah ke 

halaman yang menampilkan artikel yang berkaitan dengan tag tersebut. Semakin 
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besar ukuran tag maka menunjukkan semakin banyak artikel yang menggunakan 

tag tersebut. 

Bagian Copyright adalah bagian yang berada di bawah Footer dan berisi 

teks copyright dari situs web PT Bisnis Integrasi Global dan di bawah teks copyright 

terdapat teks disclaimer yang ditekan dan berfungsi untuk berpindah ke halaman 

yang akan menampilkan disclaimer dari situs web ini. Berikut diberikan pada 

gambar 3.16 tampilan footer dan copyright. 

 
Gambar 3.16. Tampilan footer dan copyright 

 Apabila suatu user login sebagai administrator, maka akan muncul link 

tambahan yaitu di sebelah kanan teks disclaimer akan muncul teks report yang 

berupa link yang bila ditekan maka akan berpindah dan menampilkan halaman 

report. Berikut pada gambar 3.17 diberikan tampikan footer dan copyright ketika 

user login sebagai administrator. 
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Gambar 3.17. Tampilan footer dan copyright bila user login sebagai administrator 

 

3.3.4.3 Halaman Produk Hospital Information System 

Hospital Information System merupakan salah satu dari 5 produk yang 

dimiliki oleh PT Bisnis Integrasi Global. Hospital Information System ini 

membantu institusi kesehatan dalam menangani masalah teknologi dan informasi 

berupa software, hardware, jaringan, bantuan operasional di bidang teknologi 

informasi dan perawatan aplikasi.  

Halaman produk Hospital Information System adalah halaman yang 

menampilkan informasi secara detail mengenai produk Hospital Infomation System 

milik PT Bisnis Integrasi Global yaitu berupa manfaat penggunaannya serta service 

yang akan diberikan oleh PT Bisnis Integrasi Global. Konten dari halaman ini 

terdiri dari judul halaman yang bertuliskan Hospital Information System, gambar 

dari produk, gambar layar monitor, image slider yang menampilkan gambar 

screenshot aplikasi dari produk yang terletak di dalam gambar layar monitor, dan 

teks informasi produk. 
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 Dalam halaman ini juga terdapat 3 tombol yaitu tombol Clients yang 

berfungsi untuk berpindah ke halaman yang menampilkan klien PT Bisnis Integrasi 

Global yang menggunakan produk Hospital Information System, tombol Module 

yang berfungsi untuk berpindah ke halaman yang menampilkan modul dari produk 

Hospital Information System dan tombol Download Our Brochure yang bila 

ditekan akan menampilkan brosur dari produk Hospital Information System yang 

dapat diunduh maupun disimpan oleh user. 

Berikut pada gambar 3.18 diberikan tampilan screenshot dari produk 

Hospital Information System. 

 
Gambar 3.18. Tampilan Halaman produk Hospital Information System 
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 Pada tampilan halaman klien Hospital Information System yang 

ditampilkan pada gambar 3.19 masih belum terdapat konten yang mejabarkan 

klien dari pengguna produk Hopital Information System sehingga masih hanya 

berupa  halaman kosong yang dapat diisikan kontennya apabila sudah terdapat 

data klien yang menggunakannya. 

 

 
Gambar 3.19. Tampilan halaman klien dari Hospital Information System 

 Lalu, pada gambar 3.20 diberikan tampilan dari modul dari produk Hospital 

Information System. Halaman tersebut terdiri dari 2 konten yaitu konten berupa 

teks yang berisi daftar dari modul-modul yang ada dan gambar yang membantu 

untuk menjelaskan pembagian modul tersebut ke dalam 3 jenis yaitu core modules, 

supporting modules, dan  add-on modules. Lalu, pada gambar 3.21 akan diberikan 
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tampilan dari brosur produk Hospital Information System apabila tombol Download 

Our Brochure pada halaman produk Hospital Information System ditekan. 

 
Gambar 3.20. Tampilan halaman modul dari Hospital Information System 
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Gambar 3.21. Tampilan brosur Hospital Information System 

 

3.3.4.4 Halaman Produk Sales Force Automation 

Halaman produk Sales Force Automation adalah halaman yang 

menampilkan informasi mengenai produk Sales Force Automation milik PT Bisnis 

Integrasi Global. Konten dari halaman ini terdiri dari judul halaman yang 

bertuliskan Sales Force Automation, gambar dari produk, gambar layar 

smartphone, image slider yang menampilkan gambar screenshot aplikasi dari 

produk yang terletak di dalam gambar layar smartphone, dan teks informasi produk. 

Dalam teks informasi produk terdapat 2 link yang dapat ditekan yaitu Learn More 

yang akan menampilkan halaman yang akan menampilkan informasi mengenai 

produk secara lebih detail dan Why SFA from PT BIG yang akan menampilkan 

halaman yang akan menampilkan informasi mengenai alasan klien untuk 

menggunakan produk Sales Force Automation yang dikembangkan oleh PT Bisnis 

Integrasi Global. 

Dalam halaman ini juga terdapat 3 tombol yaitu tombol Clients yang 

berfungsi untuk berpindah ke halaman yang menampilkan klien PT Bisnis Integrasi 
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Global, tombol Module yang berfungsi untuk berpindah ke halaman yang 

menampilkan modul dari produk Sales Force Automation, dan tombol Download 

Our Brochure yang bila ditekan akan menampilkan brosur dari produk Sales Force 

Automation yang dapat diunduh oleh user. Namun, untuk Sales Force Automation 

belum terdapat brosur yang dapat diunduh oleh user. 

Berikut pada gambar 3.22 sampai gambar 3.26 diberikan tampilan halaman 

produk Sales Force Automation beserta tampilan halaman apabila tombol-tombol 

dan link yang terdapat di halaman produk Sales Force Automation ditekan. 

 
Gambar 3.22. Tampilan Halaman Produk Sales Force Automation 
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Gambar 3.23. Halaman learn more dari Sales Force Automation 
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Gambar 3.24. Halaman Why SFA from BIG? 

 

 
Gambar 3.25. Halaman klien dari Sales Force Automation 
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Gambar 3.26. Halaman modul dari Sales Force Automation 

 

3.3.4.5 Halaman Produk Inventory Optimization System 

Halaman produk Inventory Optimization System adalah halaman yang 

menampilkan informasi secara detail mengenai produk Inventory Optimization 
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System milik PT Bisnis Integrasi Global. Konten dari halaman ini terdiri dari judul 

halaman yang bertuliskan Inventory Optimization System, image slider yang 

menampilkan gambar mengenai produk, dan teks yang berisi informasi produk. 

Selain itu, terdapat teks benefit from Primarius yang dapat ditekan dan 

menampilkan halaman Benefit of Primarius yang berisi penjelasan mengenai 

keuntungan dari penggunaan produk Primarius. 

Dalam halaman ini juga terdapat 3 tombol yaitu tombol Clients yang 

berfungsi untuk berpindah ke halaman yang menampilkan klien PT Bisnis Integrasi 

Global yang menggunakan produk Inventory Optimization System, tombol Module 

yang berfungsi untuk berpindah ke halaman yang menampilkan modul dari produk 

Inventory Optimization System, dan tombol Download Our Brochure yang bila 

ditekan akan menampilkan brosur dari produk Inventory Optimization System yang 

dapat diunduh oleh user. 

Berikut pada gambar 3.27 sampai gambar 3.30 diberikan tampilan halaman 

produk Inventory Optimization System beserta tampilan dari halaman klien yang 

telah menggunakan Inventory Optimization System, modul dari Inventory 

Optimization System. Namun, untuk Download Our Brochure yang digunakan 

untuk menampilkan brosur dari produk Inventory Optimization System yang dapat 

disimpan dan dicetak masih belum dimasukkan ke dalam situs web dikarenakan 

data yang dibutuhkan masih belum diiberikan. 
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Gambar 3.27. Tampilan halaman Produk Inventory Optimization System  
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Gambar 3.28. Tampilan halaman Benefit of Primarius  

 

 
Gambar 3.29. Tampilan klien dari Inventory Optimization System  
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Gambar 3.30. Tampilan modul dari Inventory Optimization System 

 

3.3.4.6 Halaman Klien Kami PT Dunia Nutrisi Reatilindo 

Halaman klien PT Dunia Nutrisi Reatilindo adalah halaman yang 

menampilkan informasi mengenai PT Dunia Nutrisi Reatilindo yang telah 

menggunakan aplikasi yang dibangun oleh PT Bisnis Integrasi Global. Pada 

halaman ini, terdapat logo dari perusahaan PT Dunia Nutrisi Reatilindo di pojok 

kanan atas dan terdapat teks yang menjelaskan pengimplementasian dari aplikasi 
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dan fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi yang telah digunakan oleh PT Dunia 

Nutrisi Reatilindo. Berikut pada gambar 3.31 diberikan tampilan halaman dari our 

client PT Dunia Nutrisi Reatilindo. 

 
Gambar 3.31. Tampilan halaman Klien Kami PT Dunia Nutrisi Reatilindo 

 

3.3.4.7 Halaman Artikel 

Halaman artikel merupakan halaman yang menapilkan kumpulan dari 

artikel yang telah dibuat oleh administrator atau editor. Pada halaman ini terdapat 

2 bagian yaitu bagian sidebar di sisi kiri halaman dan kumpulan artikel yang berada 

di tengah halaman. Bagian sidebar di sisi kiri halaman memuat 3 widgets yaitu 
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widget BlueMarlin Popular Posts yang berisi kumpulan dari artikel yang paling 

sering dikunjungi, lalu widget BlueMarlin Recent Posts yang berisi kumpulan dari 

artikel yang terakhir dibuat, dan widget Blog Categories yang menampilkan daftar 

kategori artikel yang bila ditekan maka akan berpindah ke halaman yang 

menampilkan artikel yang memiliki kategori yang telah dipilih.  

Pada bagian tengah dari halaman artikel terdapat daftar dari artikel – artikel 

yang telah dibuat. Namun, informasi yang ditampilkan masih belum lengkap hanya 

berupa penjelasan awal dari artikel tersebut. Apabila, user ingin membaca artikel 

secara lengkap maka dapat menekan read more yang terdapat di bagian bawah 

setiap artikel setelah penjelasan awal. Pada gambar 3.32 diberikan tampilan awal 

dari halaman artikel. 

Apabila read more ditekan maka akan berpindah ke halaman yang 

menampilkan tanggal artikel tersebut dibuat, informasi user yang membuat artikel 

tersebut, kategori dari artikel tersebut, dan jumlah komentar yang terdapat di artikel 

ini. Lalu, selain informasi tersebut terdapat informasi lengkap dari artikel tersebut 

dan di bagian bawah setelah informasi lengkap artikel terdapat informasi tentang 

penulis artikel. Lalu, apabila ada user yang telah mengomentari artikel ini maka 

akan ditampilkan pula komentar-komentar oleh user. Namun, apabila seseorang 

belum melakukan login maka user tersebut hanya dapat melihat halaman tersebut. 

Untuk menuliskan komentar maka user tersebut harus melakukan login terlebih 

dahulu dengan menekan link logged in di bagian bawah daftar komentar dari artikel 

tersebut. 
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Gambar 3.32. Tampilan halaman artikel 

Berikut pada gambar 3.33 ditampilkan halaman artikel apabila suatu artikel 

yang ingin dibaca ditekan tombol read more. 
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Gambar 3.33. Tampilan halaman artikel bila ditekan read more 
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 Apabila user menekan link logged in tersebut maka user akan berpindah ke 

dalam halaman login. Setelah itu, user perlu untuk memasukkan username dan 

password miliknya secara tepat dan menekan tombol Log In. Tampilan halaman 

login digambarkan pada gambar 3.34. 

 
Gambar 3.34. Tampilan halaman Login  

 Setelah login berhasil maka user akan kembali ke halaman artikel 

sebelumnya dan dapat menuliskan komentar. Namun, apabila user tersebut login 

dengan role sebagai subsriber maka user tersebut setelah menuliskan komentar 

perlu menunggu komentarnya disetujui oleh administrator atau editor dari situs 

web ini. Namun, apabila user tersebut login dengan role sebagai administrator atau 

editor maka komentar yang ditulis akan langsung ditampilkan tanpa perlu 

menunggu persetujuan dari administrator dan editor terlebih dahulu. Pada gambar 

3.35 dan gambar 3.36 ditampilkan perbedaan bila yang menulis komentar adalah 

subscriber dengan yang menulis komentar merupakan editor atau administrator. 

Rancang bangun...., Hanssen, FTI UMN, 2015



46 

 

 
Gambar 3.35. Tampilan user dengan role sebagai subscriber menuliskan 

komentar dan menunggu disetujui oleh admin atau editor 
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Gambar 3.36. Tampilan user dengan role sebagai editor menuliskan komentar 

pada suatu artikel 
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 Komentar-komentar yang dituliskan oleh suatu user apabila memiliki role 

sebagai subscriber perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. User yang dapat 

memberikan persetujuan adalah user yang memiliki role sebagai editor atau 

administrator. Untuk melakukan persetujuan maka user yang memiliki role sebagai 

editor ataupum administrator perlu melakukan login terlebih dahulu kemudian 

dapat memilih menu comments pada dashboard mereka. Kemudian dapat melihat 

daftar komentar yang ada. Apabila komentar pada daftar tersebut memiliki latar 

belakang berwarna merah itu menandakan bahwa komentar tersebut belum distujui 

dan belum ditampilkan. Berikut pada gambar 3.37 diberikan tampilan daftar 

komentar yang belum setujui dan sudah disetujui. 

 
Gambar 3.37. Tampilan daftar komentar yang ada di menu comments di 

dashboard 
 

 Untuk melakukan persertujuan komentar maka dapat dilakukan check pada 

check box di sebelah kiri atas dari komentar kemudian dapat dipilih aksi yang ingin 

dilakukan didalam combo box bertuliskan Bulk Action kemudian menekan tombol 

apply. Maka apabila aksi yang dilakukan adalah approve maka komentar yang 
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dilakukan check akan disetujui dan ditampilkan di halaman artikel di mana 

komentar tersebut ditulis sedangkan apabila yang dilakukan adalah unapprove 

maka komentar yang sebelumnya telah ditampilkan akan tidak dapat dilihat oleh 

user lain selain penulis dari komentar tersebut dan harus menunggu konfirmasi lagi 

dari editor atau administrator. Berikut pada gambar 3.38 ditampilkan gambar 

apabila editor atau administrator melakukan approve terhadap komentar user lain 

menggunakan bulk action. 

 
Gambar 3.38. User melakukan approve terhadap suatu komentar  

 

 Setelah mendapatkan persetujuan dari editor atau administrator maka 

komentar user yang memiliki role sebagai subscriber tersebut akan dapat terlihat 

dan dapat dibaca oleh semua pengguna situs web. Pada gambar 3.39 ditampilkan 

hasil komentar yang sebelumnya masih menunggu konfirmasi dari administrator 

dan editor sudah ditampilkan dan dapat dibaca oleh pengguna lain dari situs web 

ini. 
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Gambar 3.39. Komentar yang sebelumnya menunggu disetujui sudah ditampilkan 

setelah mendapatkan persetujuan 
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3.3.4.8 Halaman Partner 

Halaman Partner adalah halaman yang menampilkan informasi mengenai 

perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan PT Bisnis Integrasi Global. Pada 

halaman ini, terdapat teks yang menampilkan judul yang bertuliskan Partner dan 

kemudian terdapat teks yang menampilkan informasi dalam bentuk tabel yang 

terbagi 2 baris yaitu baris pertama yang menampilkan judul informasi dan baris 

kedua yang menampilkan informasi perusahaan yang menjalin kerja sama dengan 

PT Bisnis Integrasi Global. Berikut pada gambar 3.40 diberikan tampilan dari 

halaman Partner. 

 
Gambar 3.40. Tampilan halaman Partner 

  

Rancang bangun...., Hanssen, FTI UMN, 2015



52 

 

3.3.4.9 Halaman Disclaimer 

Halaman Disclaimer adalah halaman yang menampilkan informasi 

mengenai peraturan dan persetujuan dengan pengunjung situs mengenai 

penggunaan dan ketepatan konten yang ada di dalam situs web PT Bisnis Integrasi 

Global. Berikut pada gambar 3.41 diberikan tampilan halaman Disclaimer. 

 
Gambar 3.41. Tampilan halaman disclaimer situs web PT Bisnis Integrasi Global 
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3.3.4.10 Halaman Report 

Halaman Report adalah halaman yang menampilkan informasi berupa tabel 

yang berisi daftar dari suatu komentar yang telah disetujui ataupun tidak disetujui 

oleh editor atau administrator. Halaman ini bersifat private artinya hanya dapat 

diakses oleh user yang memiliki role sebagai administrator. Apabila user lain 

dengan role tidak sebagai administrator mencoba mengakses halaman ini maka 

akan ditampilkan pesan error seperti halaman ini tidak ditemukan atau telah 

dihapus. 

 Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan bagi 

administrator agar dapat mengetahui siapa saja editor ataupun administrator lain 

yang telah melakukan persetujuan terhadap suatu komentar disertai dengan 

informasi tambahan berupa komentar yang disetujui, post di mana komentar ditulis, 

aksi yang dilakukan yang dapat berupa approve dan unapprove serta waktu 

dilakukannya aksi tersebut. 

Dalam halaman ini hanya terdapat 1 konten yaitu tabel yang memiliki 6 

kolom yaitu nomor baris, komentar yang disetujui maupun yang tidak disetujui, 

post di mana kometar tersebut ditulis, user yang melakukan aksi penyetujuan atau 

tidak menyetujui suatu komentar, aksi yang dilakukan, dan waktu dilakukannya 

aksi tersebut. Berikut pada gambar 3.42 ditampilkan apabila halaman Report 

diakses oleh user yang bukan merupakan administrator dan pada gambar 3.43 

apabila halaman report diakses oleh administrator. 
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Gambar 3.42. Tampilan halaman report bila diakses oleh user yang bukan 

merupakan administrator 
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Gambar 3.43. Tampilan halaman report 

 

3.3.5 Kendala yang Ditemukan 

Dalam proses pelaksanaan kerja magang ini, ditemukan beberapa kendala. 

Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Penggunaan Content Management System Wordpress yang merupakan hal baru 

sehingga sulit untuk memahami cara memodifikasi dan membuat situs web 

sesuai dengan kebutuhan dan permintaan klien. 

2. Ketergantungan yang cukup besar untuk memodifikasi situs web terhadap 

pilihan-pilihan dalam tema yang dipilih dalam Content Management System 

Wordpress. Namun, apabila kebutuhan user tidak sesuai dengan tema yang telah 

dipilih maka diperlukan modifikasi secara manual dengan HTML, CSS, 

maupun PHP dengan terlebih dahulu harus mempelajari kode yang telah dibuat 

oleh tema dan juga Wordpress. 

3. Konten dari situs web sangat bergantung dengan supervisor, sehingga apabila 

supervisor tidak masuk ataupun sedang memiliki pekerjaan yang cukup banyak 

akan menyebabkan pengisian konten menjadi terhambat dan membuat 

pengembangan situs web menjadi terhambat juga. 

4. Modifikasi-modifikasi terhadap desain dan konten yang cukup banyak dan 

terkadang berubah-ubah. 

 

3.3.6 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi terhadap kendala-kendala yang telah disebutkan di atas diatasi 

dengan cara sebagai berikut. 

1. Mempelajari penggunaan Content Management System Wordpress secara 

otodidak. Lalu, dapat pula bertanya kepada pembimbing lapangan yang telah 

berpengalaman dalam menggunakan Content Management System Wordpress 
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ketika pembimbing lapangan tidak sedang sibuk, serta juga dengan membaca 

referensi dari beberapa sumber di internet. 

2. Membaca dokumentasi dari tema yang digunakan. Namun, apabila perubahan 

yang diinginkan tidak terdapat di dalam dokumentasi maka dapat dilakukan 

pemecahan masalah dengan mempelajari cara kerja dari tema yang telah 

digunakan atau dapat dengan membaca referensi di internet. 

3. Apabila supervisor tidak masuk kerja, maka dapat meminta konten maupun 

tugas dengan menggunakan pesan elektronik dan apabila supervisor sedang 

sibuk maka dapat dialihkan pekerjaan pengisian konten dengan pengecekan dan 

penyempurnaan fitur-fitur yang ada di dalam situs web. 

4. Melakukan pencobaan terhadap modifikasi yang diminta. Namun, apabila 

modifikasi yang diminta bukanlah merupakan hal yang mempengaruhi 

requriement utama ataupun cukup sulit untuk diterapkan di situs web maka 

perubahan tersebut dapat ditunda ataupun tidak dilakukan dengan didiskusikan 

dengan supervisor.
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