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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

4.1.  Peranan Kerja Praktik  Dalam Perusahaan 

PT Sejahtera Usaha Bersama memposisikan praktikan sebagai staff IT di 

bagian IT (Information Technology), yang bertugas menangani permasalahan 

seputar IT di perusahaan. 

Dalam kerja praktek ini praktikan mendapat bimbingan dari asisten 

manager IT dan staff  IT Bapak Zaenal Arifin memberikan informasi seputar sistem 

IT yang ada di perusahaan, kemudian Bapak Wahyu membantu memberikan 

banyak masukan, saran, dan kritikan. Namun, semua itu bersifat membangun, 

sehingga membantu kelancaran praktikan dalam proses pengerjaan tugas – tugas 

yang diberikan selama kerja praktek ini. 

4.2.  Pekerjaan Praktikan Selama Kerja Praktek di Perusahaan 

Selama kerja praktek, PT Sejahtera Usaha Bersama memberikan satu tugas 

utama, yaitu perancangan company profile. Selain itu, praktikan diberi beberapa 

tugas, seperti, perbaikan jaringan yang terkena virus malware, melakukan 

perbaikan PC, membantu testing aplikasi yang dibuat Bapak Wahyu di perusahaan. 

4.3.  Metode Kerja Praktikan 

Dalam pengerjaan tugas utama, yaitu perancangan company profile 

praktikan menggunakan beberapa tahap metode, yaitu pengumpulan data, melihat 



2 

referensi yang sudah ada, mind mapping, membuat konsep dengan metode manual 

untuk sketsa, lalu kemudian menggunakan komputer untuk proses eksekusi 

pembuatannya. Software yang digunakan untuk pembuatan aplikasi menggunakan 

notepad++, Mozilla firefox, Xammp 

4.4  Perancangan Company Profile  PT Sejahtera Usaha Bersama 

Perancangan company profile ini adalah satu tugas utama yang diberikan 

oleh PT Sejahtera Usaha Bersama. 

a. Konsep Perancangan

Dalam perancangan company profile ini, pertama- tama praktikan memilih tema 

apa yang akan digunakan, menentukan desain apa yang akan digunakan, warna 

apa yang akan digunakan, font apa yang akan digunakan. Tema yang digunakan 

dalam perancangan company profile ini adalah pohon, desain yang digunakan 

sesuai dengan permintaan perusahaan, warna dan font yang digunakan akan 

dijelaskan pada fase berikutnya. 

b. Konsep Visual

Dalam konsep visual untuk perancangan company profile ini praktikan 

menampilkan elemen-elemen yang berhubungan dengan dunia pohon, yang 

dipakai adalah elemen warna pohon (. Pohon juga mempunyai filosofi yaitu, 

tumbuh di daerah kering dan tandus, namun mampu menghasilkan kualitas kayu 

yang luar biasa sama seperti halnya PT Sejahtera Usaha Bersama, mencoba 

memperkuat struktur perusahaan, agar mampu menjadi perusahaan yang unggul 

dan mampu bersaing. Praktikan menggunakan menggunakan berbagai warna, 

yang terutama adalah orange dan hijau, yang menjadi citra dari PT. Sejahtera 

Usaha Bersama. Dengan adanya konsep visual ini diharapkan bisa menarik 
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perhatian pengunjung website, dan pengunjung dapat memahami perusahaan 

apakah PT Sejahtera Usaha Bersama itu. 

 

c.   Konsep Huruf 

 

 

Gambar 4.1 Font Arial 

 

       Gambar 4.2 Font Helvetica 

 

Gambar 4.3 Font Sans-serif 
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Dalam perancangan company profile ini praktikan menggunakan 3 jenis huruf, 

jenis huruf Sarpentine D Bol untuk penggunaan di halaman depan atau cover, 

jenis huruf Bauhaus Light untuk halaman dalam, dan Verdana untuk bagian teks 

paragraf. Penggunaan huruf ini juga didasari oleh permintaan dari PT Sejahtera 

Usaha Bersama, yang menginginkan jenis font yang tidak terlalu rumit, mudah 

terbaca, dan masih dalam konteks formalitas. 

d. Konsep Warna 

 

 

  

Gambar 4.4 Pallet Warna  
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Warna- warna yang dipakai adalah warna yang mencitrakan perusahaan ini. Hijau 

dan orange merupakan warna citra utama PT. Sejahtera Usaha Bersama. Menurut 

arti dari psikologi warna: 

1. Kuning : optimis dan harapan 

2. Merah  : semangat dan kekuatan 

3. Hijau  : keberuntungan dan baru 

4. Ungu  : ekslusif dan spritual 

5. Biru  : kepercayaan dan konserfatif 

6. Oranye: keseimbangan 

4.5  Conceptual Data Model(CDM) 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..5 Conceptual Data 

Model 

4.6  Physical Data Model (PDM)  
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 Gambar Error! No text of specified style in document..6 Physical Data 

Model 

4.7  Struktur Tabel 

Rancangan tabel yang digunakan berdasarkan class diagram yang telah 

dibuat, dihasilkan 2 tabel yaitu: tabel karyawan dan tabel artikel. Rancangan 

tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini: 

1. Tabel karyawan 

Primary Key :  username 

Foreign Key :  - 

Fungsi   : Untuk menyimpan data admin 

 

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Struktur Tabel Karyawan 

Field TypeData Length Constraint 

Id_karyawan int 10 Primary Key 

Pass_karyawan Varchar 50  

User_karyawan Varchar 50  

Nama_karyawan Varchar 50  

 

2. Tabel Artikel 

Primary Key :  id_artikel 

Foreign Key :  - 

Fungsi   :  Menyimpan data artikel 
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Tabel Error! No text of specified style in document..2 Struktur Tabel Artikel 

Field Type Data Length Constraint 

id_artikel Int - Primary Key 

judul_artikel Varchar 50  

isi_artikel Text   

penulis_artikel Varchar 250  

Photo_artikel Varchar 250  

Tgl_artikel timestamp   

 

4.8  Teknis Perancangan Company Profile PT. Sejahtera Usaha Bersama 

Ada beberapa tahapan dalam teknis perancangan company profile PT. 

Sejahtera Usaha Bersama. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pertama 

Tahap yang pertama adalah menentukan desain web sesuai kebutuhan 

perusahaan.  Desain web sesuai kebutuhan perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pada halaman home terdapat logo dan misi dari PT Sejahtera Usaha 

Bersama di bagian header, sidebox berisi  contact, pada bagian body 

terdapat postingan artikel yang di PT Sejahtera Usaha Bersama. 

2. Pada halaman services terdapat logo dan visi PT sejahtera usaha bersama di 

bagian header, pada bagian body terdapat deskripsi  produk. 

3. Pada halaman about us terdapat logo dan profile PT Sejahtera Usaha 

Bersama di bagian header, pada bagian body terdapat deskripsi perusahaan 

secara lebih detail. 
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4. Pada halaman contact us perusahaan terdapat logo dan rekomendasi PT 

Sejahtera Usaha Bersama di bagian header, pada bagian body terdapat form 

untuk mengirim pesan ke pihak perusahaan. 

 

b. Tahap Kedua  

Tahap yang kedua adalah membuat desain layout berdasarkan kebutuhan 

perusahaan. Desain layout tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Layout Halaman Home  

Halaman ini adalah halaman utama web company profile, pengunjung akan 

masuk ke halaman ini ketika pertama kali membuka website, pada halaman 

ini terdapat misi perusahaan pada bagian header, kemudian pada bagian 

body terdapat artikel, postingan artikel melalui halaman admin. 
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Service Contact UsAbout UsHome

Logo Perusahaan

Nama Perusahaan

Misi PT Sejahtera Usaha Bersama Gambar

Sidebar MenuArtikel

Contact Info

@Copyright Pandu Prawira Negara 2016
 

Gambar Error! No text of specified style in document..7 Halaman 

Desain Home 

2. Layout Halaman Services 

Halaman ini berisi tentang pelayanan yang diberikan perusahaan kepada 

customer, pelayanan yang diberikan perusahaan adalah penyedia kayu 

produksi jenis plywood dan blockboard, pada halaman ini terdapat visi 

perusahaan, dan deskripsi produk yang dijual perusahaan. 
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Service Contact UsAbout UsHome

Logo Perusahaan

Nama Perusahaan

Visi  PT Sejahtera Usaha Bersama Gambar

Sidebar MenuDeskripsi Produk

Contact Info

@Copyright Pandu Prawira Negara 2016

     Gambar Error! No text of specified style in document..8 Halaman Desain 

Services 

3. Layout Halaman About Us

Pada halaman ini berisi tentang profile perusahaan secara umum, informasi 

yang diberikan kepada pengunjung pada halaman ini adalah berisi tentang 

perusahaan -  perusahaan yang berafiliasi dengan PT SUB, alamat dan CP 

dari perusahaan tersebut. 
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Service Contact UsAbout UsHome

Logo Perusahaan

Nama Perusahaan

Profile  PT Sejahtera Usaha Bersama Gambar

Sidebar MenuProfile Perusahaan(Detail)

Contact Info

@Copyright Pandu Prawira Negara 2016

Gambar 4.9 Halaman Desain About Us 

4. Layout Halaman Contact Us

Pada halaman ini berisi media yang disediakan untuk pengunjung apabila 

ingin mengajukan pertanyaan kepada perusahaan. 
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Service Contact UsAbout UsHome

Logo Perusahaan

Nama Perusahaan

Profile  PT Sejahtera Usaha Bersama Gambar

Contact MenuForm Contact Us

Contact Info

@Copyright Pandu Prawira Negara 2016

Gambar 4.10 Halaman Desain Contact Us 

4.9  Implementasi Sistem 

Sistem yang dipergunakan untuk dapat menjalankan apikasi company 

profile di PT Sejahtera Usaha Bersama berbasis web sebagai berikut. 
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a. Software Pendukung 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows XP Service Pack 2 

2. Web Browser (Mozila Firefox) 

b. Hardware Pendukung 

1. Minimal processor Pentium Core 2 duo. 

2. Minimal VGA dengan resolusi 1024 x 760 dan mendukung Microsoft 

Windows. 

3. Minimal RAM 256 MB. 

 

4.10 Melakukan Pembahasan terhadap Implementasi Aplikasi 

Implementasi dimaksudkan untuk menggambarkan jalannya sistem yang 

sudah dibuat, dalam hal ini akan dijelaskan fungsi dari halaman tersebut. Pada 

gambar di bawah ini adalah tampilan dari web desain: 

1. Halaman Login 

Form Login Admin ini adalah salah satu pengaman ketika akan akan masuk 

kedalam aplikasi, Admin memasukkan username dan password. Form login 

Admin website Sub akan digambarkan dalam gambar 4.11 di bawah ini. 
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Gambar 4.11 Halaman Login Admin 

2. Halaman Home

Ketika seorang pengunjung website mengakses halaman utama PT SUB  maka 

pengunjung akan dihadapkan pada halaman home. Pada halaman ini terdapat 

visi misi dan artikel. Gambar halaman home dapat dilihat pada gambar 4.12 di 

bawah ini. 
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Gambar 4.12 Halaman Home 
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3. Halaman Services

Pada halaman ini pengunjung disajikan informasi seputar pelayanan yang 

diberikan oleh PT Sejahtera Usaha Bersama, pelayanan yang di berikan adalah 

produksi kayu plywood dan blockboard. 
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Gambar 4.13 Halaman Services 
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4. Halaman About Us

Pada halaman ini berisi tentang info seputar perusahaan, seperti alamat lokasi 

perusahaan, nomor telepon perusahaan. 

Gambar 4.14 Halaman About Us 
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5. Halaman Contact Us 

Pada halaman ini pengunjung dapat mengajukan kepada perusahaan, melalui 

form contact us yang ada di halaman web. 

Gambar 4.15 Halaman Contact Us 
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6. Halaman Admin Untuk Mengolah Data Artikel

Pada halaman ini mengolah data untuk memasukkan artikel ke halaman home 

dan melakukan delete artikel yang ada di halaman home. 

Gambar 4.16 Halaman Admin 


