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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

1.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Pada kegiatan kerja magang ini berkesempatan masuk pada bagian 

Management Performance  dengan posisi sebagai Data Visualization yang 

dibimbing langsung Bapak Rama Rosdiana yang menduduki posisi sebagai Wakil 

Direktur perusahaan. Bapak Rama Rosdiana juga sekaligus yang memberikan 

koordinasi dan tugas untuk kegiatan kerja magang ini. Penempatan sebagai Data 

Visualization memiliki tugas untuk melakukan riset menggunakan Power BI  serta 

menjelaskannya dengan Visualiasasi data. Pelakasaan kegiatan kerja magangh 

dilakukan secara Work From Office dan Work From Home saat masa PPKM level 

4 diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. 

 

1.2. Tugas yang Dilakukan 

Pelaksanaan kerja magang yang dilakukakan  pada PT. Mandiri Barokah 

Abadi, berfokus kepada kegiatan management performance pada Table Deffect 

TELKOM dan Table Deffect Enterprise. Data terkait diproses kemudian di 

Analisa sehingga menghasilkan laporan dalam bentuk Table Report IOC 

menggunakan Power BI. Power BI dapat  membantu dalam memvisualisasikan 

data yang telah diambil sehingga mempermudah proses Analisa oleh tim 

Management Suport. 
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Tabel 3. 1 Timeline Kerja Magang 

 

Pekerjaan Yang Dilakukan 
Minggu 

Tanggal 

Dimlai 
Tanggal Selesai 

 
Pengenalan Perusahaan 

PT.Mandiri Barokah Abadi 
1 26 Juli 2021 30 Juli 2021  

 

Mempelajari Power BI 2 – 4 2 Agustus 2021 21 Agustus 2021  

 
Pengambilan data untuk di 

visualisasikan 
4 -7 16 Agustus 2021  

10 September 

2021 

 

 
Memviasualisasikan data 

yang sudah diolah 
6 – 9 30 Agustus 2021 

24 September 

2021 

 

 
Membuat laporan dari hasil 

visusaliasi data 
8 -10 13-Sep-21 8 Oktober 2021  

  

1.2.1. Pengenalan Perusahaan PT.Mandiri Barokah Abadi ( Minggu ke 1) 

Pada tahap minggu pertama merupakan pengenalan terhadap perusahaan 

PT. Mandiri Barokah Abadi, hal yang pertama yang diperkenalkan oleh Bapak 

Rama Rosdiana adalah memperkenalkan anggota tim Magament Peformance 

serta mengetahui perkerjaan apa saja yang akan diberikan seperti membantu 

tim management membuat laporan pekerjaan sehari-hari dan tugas pokok 

untuk lebih mengenal pekerjaan di tim Management Peformance sehingga 

mahasiswa magang dapat memahami dan mengerti pekerjaan yang akan 

dilakukan. 
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1.2.2. Mempelajari Power BI ( Minggu ke 2 - 4) 

Pada Minggu ke 2-4 merupakan tahapan rekomendasi tools yang 

akan digunakan untuk visualisasi data yaitu aplikasi Power BI dan 

Microsoft Excel. Pada tahap ini dibimbing oleh Bapak Rama Rosdiana 

dengan menjelaskan kelebihan Power BI itu sendiri. 

 

 

Gambar 3. 1 Logo Power BI 

  Power BI adalah gabungan perisisan services, apps, dan 

connectors. Power BI merupakan tool untuk mebuat laporan (report) 

dan visualisasi serta sebagai rujukam untuk mebuat analisis dan 

keputusan oleh mereka yang berkepentingan. Power BI menukar data 

dari berbagai sumber dan sulit dipahami kepada bentuk yang mudah 

dimengerti. Power BI sangatlah user friendly, dimana cara kerjanya 

yang sederhana dan cepat dimana cara kerjanya yang sederhana dan 

mudah dikuasai oleh pengguna dalam menanganalisis data .Power BI 

sangat sederhana dan cepat, yang mampu menciptakan wawasan dari 

spreadsheet excel atau database local. 

1.2.3. Pengambilan Data Untuk di Visualisasikan ( Minggu ke 4 -7) 

Pada Minggu ke 4-7 hal yang dilakukan sebelum melakukan 

visusalisasi data , hal yang dilakukan adalah proses pengambilan data  
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terlebih dahulu yang berguna sebagai bahan awalan dari tahapan 

pengelola data melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR maupun 

secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. 

  Berikut adalah tahapan pengambilan data menggunakan aplikasi 

AVAYA CMS SUPERVISOR : 

 Buka aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, input IP CMS 

Server kemudian login dengan ID dan passwordnya. 

 

 

Gambar 3. 2 Aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR 

 

 Proses Connect 
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Gambar 3. 3 Proses Connect 

 

 Setekah itu pilih Command, Lalu Reports 

 

Gambar 3. 4 Commands and Report 

 

 Kemudian pilh Sub Menu Historical, Lalu pada Run Report for 

ACD, pilih CLOUD_JATINEGARA. Pada Category, pilih 

Designer .Pada Report pilih Korlapnas Performance Summary 

Interval 147_New AUX, lalu OK. 
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Gambar 3. 5 Select a Report 

 

 Kemudian Input Split/Skill dari layanan yang kita pilih, di sini 

kita mencoba menarik data layanan Citilink layanan call center 

yang menggunakan Bahasan Inggris dan Bahasa Indonesia. Pada 

tanggal 16 Desember 2021 di Interval 04.30 WIB. 
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Gambar 3. 6 Input Split/Skill 

 

 Setelah itu data ini lah yang di gunakan dalam satuan persen: 

 

Gambar 3. 7 ACD Call & SL 
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Gambar 3. 8 Data 147 REGIS INFOR yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.8 adalah data layanan 147 Regis Information yang 

diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data 

tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya 

akan divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 9 Data Telkomsel Bandung yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.9 adalah data layanan Telkomsel Bandung yang diambil 

secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut 

dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 10 Data Telkomsel Semarang yang akan divisualisasikan 

 Pada gambar 3.10 adalah data layanan Telkomsel Semarang yang 

diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data 

tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 

 

 

Gambar 3. 11 Data MNC Bank Inbound yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.11 adalah data layanan MNC Bank Inbound yang diambil 

secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut 

dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 12 Data layanan call senter JASAMARGA yang akan divisualisasikan 

 

Pada gambar 3.12 adalah data layanan call center JASAMARGA yang 

diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data 

tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 13 Data layanan call senter Tenesa yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.13 adalah data layanan call center Tenesa yang diambil 

secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut 

dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 

 

 

Gambar 3. 14 Data layanan call senter BPJS Kesehatan yang akan divisualisasikan 

 

Pada gambar 3.14 adalah data layanan call center BPJS Kesehatan yang 

diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data 

tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 15 Data layanan call senter 199 Vaksin yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.15 adalah data layanan call center 119 Vakasin yang diambil 

secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut 

dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 16 Data layanan call senter 147 Regis Information yang akan 

divisualisasikan 

Pada gambar 3.16 adalah data layanan 147 Regis Information pada 

tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA 

CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan Power BI. 

 

 

Gambar 3. 17 Data layanan call senter 147 Komplain yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.17 adalah data layanan 147 Komplain yang diambil 

secara manual melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut 

dirapihkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan 

divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 18 Data layanan call senter Layanan 108 yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.18 adalah data Layanan 108 yang diambil secara manual 

melalui aplikasi AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan 

menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 19 Data layanan call senter Telkomsel Bandung yang akan 

divisualisasikan 

Pada gambar 3.18 adalah data layanan call center Telkomsel Bandung 

pada tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi 

AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan 

Power BI. 

 

 

Gambar 3. 20 Data layanan call senter Telkomsel Semarang yang akan 

divisualisasikan 

Pada gambar 3.20 adalah data layanan call center Telkomsel Semarang 

pada tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi 

AVAYA CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan 

Power BI. 

 

 

 



25 
 

 

Gambar 3. 21 Data layanan call senter MNC Bank yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.21 adalah data layanan call center MNC Bank pada 

tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA 

CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan Power BI. 

 

 

Gambar 3. 22 Data layanan call senter CITILINK yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.22 adalah data layanan call center CITILINK pada 

tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA 

CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan Power BI. 
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Gambar 3. 23 Data layanan call senter JASAMARGA yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.23 adalah data layanan call center JASAMARGA pada 

tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA 

CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan Power BI. 

 

 

 

Gambar 3. 24  Data layanan call senter BPJS Kesehatan yang akan divisualisasikan 
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Pada gambar 3.24 adalah data layanan call center BPJS Kesehatan pada 

tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA 

CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan Power BI. 

 

 

Gambar 3. 25 Data layanan call senter 119 Vaksin  yang akan divisualisasikan 

Pada gambar 3.25 adalah data layanan call center BPJS Kesehatan pada 

tanggal 4 Desember 2021 yang diambil secara manual melalui aplikasi AVAYA 

CMS SUPERVISOR, lalu data tersebut dirapihkan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel yang selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan Power BI. 

 

1.2.4. Memviasualisasikan data yang sudah diolah (Minggu Ke 6-9) 

Pada tahap pembuatan data visualisasi saat kerja magang ini dilakukan 

pada minggu ke 6-9. Pembuatan data visualisasi tersebut diberikan tugas oleh 

Bapak Rama Rosdiana selaku pembimbing magang diperusahaan dan dibantu 

oleh beberapa staf pada tim Management Performance. 
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Gambar 3. 26 Visusalisasi data dari layanan 147 Regis Information 

Pada gambar 3.26 adalah hasil visusalisasi data dari layanan 147 Regis 

Information yang menjelaskan hanya pada pada pukul 0.00 WIB yang 

mencapai target SL yaitu diatas 90%. 
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Gambar 3. 27 Visusalisasi data dari layanan 147 Komplain 

Pada gambar 3.27 adalah hasil visusalisasi data dari layanan 147 

Komplain yang menjelaskan bahwa dari pukul 13.00 hinga 18.00 WIB tidak 

ada yang mencapai target SL sebersar 90%. Pukul 13.00 WIB menjadi yang 

tertinggi diatas 80% , sedangkan yang terendah terjadi pada pukul 18.00 WIB 

yang hanya sebesar diatas 30%. 
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Gambar 3. 28 Visusalisasi data dari layanan Telokomsel Bandung 

  Pada gambar 3.28 adalah hasi visusalisasi data dari layanan Telkomsel 

Bandung yang menjelaskan bahwa dari pukul 00.00 hingga 23.00 WIB yang 

mencapai targer SL dan SR hanyalah pukul 10.00 WIB, sedangkan yang 

terendah dari dari target SL dan SR terjadi pada pukul 23.00 hanya sebesar 

dibawah 10%. 
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Gambar 3. 29 Visusalisasi data dari layanan Telkomsel Semarang 

   Pada gambar 3.29 adalah hasil Visualisasi data dari layanan Telkomsel 

Semarang yang menjelaskan bhawa dari pukul 1.00 hinga 17.00 WIB yang 

mencapai target SL adalah pukul 14.00 WIB yaitu sebesar 90% akan tetapi masih 

dibawah target SCR yaitu sebesar 95%. 

 

 

Gambar 3. 30 Visusalisasi data dari layanan call center MNC Bak Inbound 

 Pada gambar 3.30 adalah hasil dari visualisasi data dari layanan call 

center MNC Bank Inbound yang menjelaskan bahwa dari pukul 22.30 hingga 

23.30 WIB COF pukul 22.30 mencapai target SCR aitu 90%, sedangkan pada 

pukul 23.00 COF Real dan COF 9 Desember 2021 mencapai target SCR sebesar 

90%. 
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Gambar 3. 31 Visusalisasi data dari layanan call center JASAMARGA 

 Pada gambar 3.31 adalah hasil visualisasi dari data  layanan call center 

JASAMARGA yang menjelaskan bahwa dari pukul 00.00 hingga 23.30 hanya 

pada pukul 16.30 dan 17.30 yang mencapai target SCR sebesar 90%. 

 

 

Gambar 3. 32 Visusalisasi data dari layanan call center TENESA 

Pada gambar 3.32 adalah hasil dari visusalisasi data dari layanan call 

center TENESA yang menjelaskan bahwa pukul 22.30 COF Real mencapai 

target SCR sebesar 90%. 

 

 

Gambar 3. 33 Visusalisasi data dari layanan call center BPJS Kesehatan 

 

Pada gamabar 3.33 adalah hasil visualisasi data layanan call center 

BPJS Kesehatan yang menjelaskan bahwa dari pukul 22.30 hinga 23.30 

semuanya mencapai target SCR sbesar 40%. 
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Gambar 3. 34 Visusalisasi data dari layanan call center 199 Vaksin 

Pada gambar 3.33 adalah hasil visusalisasi data dari layanan call 

center 119 Vaksin yang menjelaskan bahwa dari pukul 8.30 hingga 15.30 COF 

REAL mencapai target SCR sebesar 70%. 

 

 

 



34 
 

 

Gambar 3. 35 Visusalisasi data dari layanan call 114 Regis Informastion 4 Desember  

Pada gambar 3.34 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center 147 

Regis Information yang menjelaskanbahwa dari pukul 18.00 hinga 21.30 yang hanya 

mencapai target SL sebesar 90% yaitu pukul 18.30 dan pukul 19.00. 

 

 

Gambar 3. 36 Visusalisasi data dari layanan call 114 Komplain 4 Desember  

Pada gambar 3.36 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center 114 

Komplain yang menjelaskan bahwa dari pukul 18.00 hingga 21.30 yang hanya 

mencapai target SL sebesar 90% yaitu pada pukul 19.30. 
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Gambar 3. 37 Visusalisasi data dari layanan call center 108 4 Desember  

Pada gambar 3.37 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center 108 

yang menjelaskan bahwa dari pukul 8.00 hingga 17.30 COF Forecast tidak ada satu 

pun yang mencapai target SL. 

 

Gambar 3. 38 Visusalisasi data dari layanan call center Telkomsel Bandung 4 

Desember  

Pada gambar 3.39 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center 

Telkomsel Bandung yang menjelaskan bahwa dari pukul 18.00 hingga 23.00 COF 

Forecast tidak ada yang mencapai target SL sebesar 90% dan target SCR sebesar 

95%. 
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Gambar 3. 39 Visusalisasi data dari layanan call center Telkomsel Semarang 4 

Desember  

Pada gambar 3.38 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center 

Telkomsel Bandung yang menjelaskan bahwa dari pukul 18.00 hingga 22.00 COF 

Forecast pada pukul 19.00 yang mencapai target SL sebesar 90%. 

 

 

Gambar 3. 40 Visusalisasi data dari layanan call center MNC Bank 4 Desember  

Pada gambar 3.40 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center MNC 

Bank yang menjelaskan bahwa dari pukul 18.00 hingga 23.00 COF Forecast yang 

mencapai target SCR sebesar 90% adalah pukul 18.00 & 18.30. 
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Gambar 3. 41 Visusalisasi data dari layanan call center CITYLINK 4 Desember  

Pada gambar 3.41 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center MNC 

Bank yang menjelaskan bahwa dari pukul 18.00 hingga 22.30 COF Forecast yang 

mencapai target SCR sebesar 70% adalah pukul 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 & pukul 

20.30. 

 

 

Gambar 3. 42 Visusalisasi data dari layanan call center JASAMARGA 4 Desember  

Pada gambar 3.42 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center 

JASAMARGA yang menjelaskan bahwa dari pukul 18.00 hingga pukul 23.30 

bahwa yang mencapai target SCR sebesar 90% adalah pukul 19.00 & 22.00 . 
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Gambar 3. 43 Visusalisasi data dari layanan call center BPJS Kesehatan 4 Desember  

Pada gambar 3.43 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center BPJS 

Kesehatan yang menjelaskan dari pukul 18.00 hingga 23.30 bahwa yang mencapai 

target SCR sebesar 70% terjadi pada pukul 18.30 & 19.00. 

 

 

Gambar 3. 44 Visusalisasi data dari layanan call center 119 Vaksin 4 Desember  
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Pada gambar 3.44 adalah hasil visualisasi data dari layanan call center BPJS 

Kesehatan yang menjelaskan dari pukul 18.00 hingga 21.30 bahwa yang mencapai 

target SCR sebesar 70% hanya pada pukul 19.00 & 19.30. 

1.2.5. Membuat laporan dari hasil visusaliasi data (Minggu ke 8-10) 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah melakukan 

visusalsasi yaitu membuat lapora hasil visusalisasi data pada minggu 8-

10, laporan yang dibuat berupa hasil visualisasi dari minggu magang ke 6 

sampai minggu ke 9. Laporan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada 

pembimbing magang yaitu Bapak Rama Rosdiana yang selanjutnya akan 

dianalisis dan dilaporkan ke PT. Telkom Indonesia. 

 

1.3. Solusi atas masalah yang dihadapi 

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan pada PT. Mandiri 

Barokah Abadi, ditemukan beberapa kendala yang telah dihadapi sebagai 

berikut: 

 Pemahaman yang lebih mengenai Microsoft Excel dan Power BI 

sangat dibutuhkan dalam pengelolaan data dan meviuasliasikan 

data tersebut dikarenakan minimnya waktu training yang 

diajarkan pada aplikasi tersebut. 

 Komunikasi tidak berjalan dengan lancar merupakan kendala 

yang sulit diatasi diantara tim Management Performance 

dikarenakan pada saat Work to Home sulit berkomukasi dengan 

sesama tim Management Performance. 

 

1.4. Solusi atas Kendala 

Berdasarkan kendala yang dialami selama kegiatan kerja magang yang 

telah dilakukan pada PT. Mandiri Barokah Abadi , terdapat beberapa 

solusi agar dapat mengatasi kendala yang ada sebagai berikut: 

 Perusahaan memberikan pelatihan untuk mahasiswa magang 

diawal kegiatan berlangsung dan mahasiswa magang diharapkan 

aktif bertanya ke pembimbing magang atau sesame anggota tim 
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Management Performance jika mendapatkan masalah yang tidak 

bisa teratasi atau tidak dimengerti . 

 Mahasiswa magang jangan merasa takut dengan sesama anggota 

tim Management Performance dan selalu menjaga komunikasi 

agar semakin paham dengan permasalahan yang dihadapi 


