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ABSTRAK 

 

PT. Sinergi Informatika mempunyai aplikasi media informasi yang berguna 

untuk menyampaikan segala informasi yang ada pada PT. Semen Indonesia. 

Berdasarkan analisis user interface yang digunakan oleh website media informasi 

internal (SMILE) tersebut bisa dikatakan kurang memenuhi kebutuhan user dalam 

tampilan user interface serta kurang efektif dan efisien dalam penempatan 

komponen yang ada pada aplikasi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari 

permasalahan tersebut dapat menyebabkan  

1. Berkurangnya minat karyawan untuk mengakses aplikasi SMILE. 

2. Berkurangnya layanan pada website aplikasi SMILE. 

Solusi untuk permasalahan tersebut yakni perlunya perancangan ulang user 

interface yang lebih efektif, efisien dan memenuhi kebutuhan user. sehingga konten 

dari website media informasi SMILE lebih menarik dan menarik bagi karyawan PT. 

Semen Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka saya akan memberikan solusi 

yaitu berupa meredesain user interface berdasarkan kaidah penggunaan aturan UI / 

UX pada website media informasi internal. Karena user interface tersebut sangat 

mempengaruhi ketertarikan user untuk mengakses media informasi internal 

tersebut tanpa harus diberi pengarahan. 

Kata kunci: web, media informasi, semen indonesia 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Sinergi Informatika Semen Indonesia merupakan anak usaha dari PT 

Semen Indonesia (Parsero) Tbk. Yang bergerak di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. Resmi berdiri pada tanggal 9 juni 2014, SISI dibentuk berdasar dari 

pengalaman mengelola ICT Semen Indonesia Group selama lebih dari 15 tahun. 

SISI secara konsisten menunjukan jati dirinya sebagai perusahaan penyedia solusi 

IT terkemuka di Indonesia dengan terus menemukan dan menciptakan best practice 

dalam pengelolaan bisnis baik bagi perusahaan maupun masyarakat secara umum. 

Proses bisnis yang dilakukan oleh PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia 

membuat berbagai kebutuhan dalam bentuk aplikasi untuk pihak internal. Salah 

satunya adalah aplikasi media informasi internal. Semua kegiatan, berita, dan 

pengumuman akan di post di aplikasi media informasi tersebut. 

Tetapi saat ini perfoma website sangat kurang, dikarenakan terlalu banyak 

load data dan UI/UX yang kurang efisien dan efektif, serta teknologi yang 

digunakan bisa dikatakan kuno tidak mengikuti perkembangan jaman. Sehingga 

menyebabkan website tersebut menjadi sangat lambat dalam mengelola atau 

mengaksesnya. Terkadang tidak bisa dibuka sama sekali tergantung juga dengan 

jaringan internet yang ada. 

Dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka perlu adanya solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu  
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dibangun aplikasi Media Informasi Internal pada PT. Sinergi Informatika Semen 

Indonesia dengan menggunakan teknologi yang terbaru dan dapat dijalankan di 

semua platfom. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar balakang yang dijabarkan diatas, masalah yang ada pada 

Rancang Bangun Aplikasi Media Informasi Internal pada PT. Sinergi Informatika 

Semen Indonesia. Dapat dirumuskan sebagai berikut:  Bagaimana merancang user 

interface media informasi internal dengan perfoma yang maksimal serta bisa 

dijalankan di  berbagai platfom?  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan 

masalah agar pembahasan masalah tidak melebar. Batasan masalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi Berbasis WEB 

b. Aplikasi dibangun menggunakan framework ReactJS 

c. Aplikasi dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3 

d. Aplikasi dibangun dengan php 5.6 

e. Database yang digunakan yaitu MySql 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik ini adalah merancang user interface aplikasi media informasi internal pada 

PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dengan dibangunnya aplikasi ini sebagai berikut: 
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a. Multi platfom. 

b. Menggunakan Progressive Web Apps sehingga dapat dikontrol 

mengenai performa website tersebut. 

c. Integrasi pada setiap anak perusahaan PT. Semen Indonesia. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari  hal-hal yang 

berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dengan 

adanya aplikasi yang telah dibuat, serta sistematika penulisan dari 

proposal. 

BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang PT. Sinergi Informasi Semen 

Indonesia, mulai dari visi & misi perusahaan, dan stuktur organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-

teori tersebut akan menjadi acuan untuk penyelesaian masalah. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang digunakan 

untuk pembuatan sistem yang digunakan untuk penyelesaian 
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masalah yang membahas keseluruhan desain input, proses, dan 

output dari sistem. Pada bab ini juga membahas tentang 

implementasi dari perancangan yang telah dilakukan dalam 

pembuatan aplikasi media informasi internal pada PT. Sinergi 

Informatika Semen Indonesia. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari pembuatan aplikasi 

media informasi internal berbasis web pada PT. Sinergi Informatika 

Semen Indonesia terkait dengan tujuan dan permasalahan, beserta 

dengan saran yang bermanfaat untuk pengembangan aplikasi ini.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

 

 

Gambar 2.1 PT. Semen Indonesia 

PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia merupakan perusahaan yang 

bergerak pada bidang Teknologi Informasi di kota Gresik dan seluruh Indonesia. 

Perusahaan ini merupakan anak cabang dari PT. Semen Indonesia. 

2.2 Identitas Instansi 

Nama Instansi  : PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia 

Alamat   : Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur, 61122 
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No. Telepon  : (021) 52137111 

No. Fax  : - 

Website  : www.sisi.id 

Email   : ptsisi@sisi.id 

2.3  Sejarah Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Peta PT. Sinergi informatika Semen Indonesia 

2014 : PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI) merupakan anak 

usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang bergerak 

di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Resmi berdiri pada tanggal 

9 Juni 2014, SISI dibentuk berdasar dari 

pengalaman mengelola ICT Semen Indonesia Group selama lebih 

dari 15 tahun. SISI secara konsisten menunjukkan jati dirinya 

http://www.sisi.id/
mailto:ptsisi@sisi.id
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sebagai perusahaan penyedia solusi IT terkemuka di Indonesia 

dengan terus menemukan dan menciptakan best practice 

dalam pengelolaan bisnis baik bagi perusahaan maupun 

masyarakat secara umum. 

2.4 Visi dan Misi Instansi 

 Visi 

To Be the Leading of Information & Communication Technology 

Company in South East Asia 

 Misi 

1. Mengembangkan solusi ICT dan model bisnis yang inovatif untuk 

peningkatan daya saing dunia bisnis dan kemudahan bagi masyarakat 

umum. 

2. Mengembangkan sistem manajemen untuk pengembangan, penyediaan 

dan pengelolaan layanan ICT yang unggul dan berorientasi kepada 

kepuasan pelanggan. 

3. Berkontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM di bidang ICT di 

Indonesia. 

4. Meningkatkan value perusahaan secara berkesinambungan 

2.5 Jumlah Pelanggan 

 Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada PT. Sinergi 

Informatika Semen Indonesia tidak hanya terbatas pada PT. Semen Indonesia, 

daerah Gresik dan sekitarnya. Total pihak yang telah menjadi pelanggan PT. Sinergi 
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Informatika Semen Indonesia mencapai 24 perusahaan berskala nasional dan akan 

terus bertambah lagi. 

2.6  Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi pada PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia bagian 

COO adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bagian COO 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 React JS 

ReactJS merupakan library JavaScript yang bersifat open source dan 

dikelola oleh perusahaan IT ternama didunia seperti Facebook dan Instagram 

bersama dengan komunitas pengembang dari seluruh dunia. Framework ini 

digunakan secara luas untuk mengembangkan tampilan antarmuka pada sebuah 

aplikasi web. (Web, 2016) 

Sudah banyak alat atau aplikasi yang diciptakan dan digunakan oleh para 

pengembang, namun tidak banyak yang benar-benar bisa merevolusi cara kerja 

sebuah tim pengembang, salah satunya yang bisa merevolusi alur kerja adalah 

ReactJS. (Web, 2016) 

Berikut ini merupakan kelebihan dari react JS yaitu : 

1. ReactJS sangat efisien 

2. Library Javascript 

3. Sangat bagus untuk SEO 

4. Fokus pada antarmuka 

3.2 Apache 

Apache HTTP server adalah perangkat lunak dengan platform oprating 

system (OS) yang mendukung multi-tasking, dan menyediakan layanan untuk 

aplikasi lain yang terhubung ke dalamnya, seperti web browser. Apache pertama 

kali dikembangkan untuk bekerja dengan sistem operasi Linux/Unix, tetapi 
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kemudian diadaptasi untuk bekerja di bawah sistem lain, termasuk Windows dan 

Mac. (Aziz & Tampati, 2015). 

Apache mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan web server 

lain. Berikut ini kelebihan dari web server Apache menurut (Ariata, 2019) : 

1. Open-source dan gratis, bahkan untuk tujuan komersial. 

2. Software yang andal dan stabil. 

3. Patch keamanan yang terus-menerus diperbarui. 

4. Fleksibel karena memiliki struktur berbasis modul. 

5. Kemudahan konfigurasi dan tidak sulit bagi pemula. 

6. Lintas platform (dapat berfungsi baik di server Unix maupun Windows). 

7. Dapat digunakan di situs WordPress. 

8. Komunitasnya besar dan memudahkan pengguna jika menemukan masalah. 

3.3 PWA ( Progressive Web App ) 

Progressive Web Apps (PWA) adalah konsep pengalaman pengguna yang 

mengabungkan bagian terbaik web dan bagian terbaik native apps. PWA berguna 

bagi pengguna sejak pertama membuka halaman sebuah web dengan konsep PWA, 

dan seiring dengan pengguna menggunakan aplikasi web lebih banyak lagi, aplikasi 

akan menjadi semakin powerful. Aplikasi dapat dimuat dengan cepat, bahkan dalam 

kondisi internet yang kurang baik, bisa mengirim push notifications, punya ikon 

aplikasi di home screen, dan bisa berjalan dalam mode layar penuh. (Kurniawan & 

Areni, 2017) 

 PWA sepenuhnya mengandalkan browser pengguna dan teknologi yang 

ada didalamnya. Sampai saat studi ini ditulis, sudah ada 73,61% dari seluruh 
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browser di seluruh dunia yang mendukung fitur service worker, seperti Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Chrome for Android dan Opera, sementara Edge dan 

Safari belum mendukung fitur ini. (Kurniawan & Areni, 2017) 

3.4 Javascript 

JavaScript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan script berjalan pada 

suatu dokumen HTML. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman untuk memberikan 

kemampuan tambahan terhadap HTML dengan mengizinkan pengeksekusian 

perintah-perintah disisi user variabel atau fungsi dengan nama TEST berbeda 

dengan variabel dengan nama test dan setiap instruksi diakhiri dengan artinya disisi 

browser bukan disisi server web. JavaScript adalah bahasa yang “case sensitive” 

artinya memnedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar 

dan huruf kecil, contoh karakter titik koma (Lavarino & Yustanti, 2016) 

3.5 Jquery 

JQuery adalah library Javascript yang dibuat untuk memudahkan 

pembuatan website dengan HTML yang berjalan di sisi client. JQuery diluncurkan 

pada tanggal 26 Januari 2006 di Barcamp NYC oleh John Resig dan berlisensi 

ganda di bawah MIT dan GPL. Script JQuery dibuat untuk memudahkan 

pengaturan document seperti menyeleksi object dengan element DOM dan 

membuat aplikasi dengan AJAX. Jquery juga menyediakan layanan atau support 

para developers untuk membuat plug-ins di dalam bahasa Javascript tentunya. 

Sehingga memungkinkan para developer website membuat website lebih interaktif 

dengan animasi, efek – efek, tema dan widget.(Aloysius Sigit W. 2011)  
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JQuery juga adalah kumpulan kode JavaScript siap pakai. Keunggulan 

menggunakan jQuery dibandingkan dengan JavaScript standar, yaitu 

menyederhanakan kode JavaScript dengan cara memanggil fungsi-fungsi yang 

disediakan oleh jQuery. JavaScript sendiri merupakan bahasa Scripting yang 

bekerja disisi Client/Browser sehingga website bisa lebih interaktif. (Aloysius Sigit 

W. 2011)  

Menurut Alexander F.K Siberos jQuery adalah salah satu javascript 

framework terbaik saat ini. jQuery dikembangkan oleh John Resig pada tahun 2006 

di BarCamp NYC. Pada awal perkembangannya, jQuery pertama dibuat untuk 

meringkas penggunaan CSS Selector dalam suatu pustaka fungsi. jQuery memiliki 

ciri khas pada penggunaan perintahnya, prefix untuk jQuery dengan tanda $ 

kemudian dilanjutkan dengan fungsi atau perintah (Lavarino & Yustanti, 2016) 

3.6 Bootstrap 

Bootstrap adalah  front-end  framework  yang bagus  dan  luar  biasa  yang  

mengedapankan tampilan  untuk  mobile device  (Handphone, smartphone  dll.)  

guna  mempercepat  dan mempermudah  pengembangan  website. Bootstrap 

menyediakan  HTML,  CSS  dan  Javascript  siap pakai dan mudah untuk 

dikembangkan. Bootstrap merupakan  framework  untuk membangun desain web 

secara responsive. Artinya, tampilan  web  yang  dibuat  oleh  bootstrap akan 

menyesuaikan ukuran layar dari browser yang kita gunakan  baik  di  desktop,  tablet  

ataupun  mobile device.  Fitur  ini  bisa  diaktifkan  ataupun  dinon-aktifkan  sesuai  

dengan  keinginan  kita sendiri. sehingga,  kita  bisa  membuat  web  untuk tampilan  

desktop  saja  dan  apabila  di-render  oleh mobile browser maka tampilan dari web 
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yang kita buat  tidak  bisa  beradaptasi  sesuai  layar.  Dengan bootstrap kita juga 

bisa membangun web dinamis ataupun statis. (Effendy & Nuqoba, 2016) 

Kelebihan dari menggunakan bootstrap adalah kerangka ini dibangun 

menggunakan Less, sebuah teknologi CSS yang sederhana dan mudah untuk 

digunakan.  Less  juga  menawarkan  lebih  banyak kekuatan  dan  fleksibilitas  dari  

CSS  pada umumnya.  Dengan  Less,  pengembang  dapat mengakses  dengan  

mudah  informasi  dan  fungsi warna, variabel, dan operasi penggunaan. (Effendy 

& Nuqoba, 2016) 

3.7 User Interface 

Setiap teknologi informasi memiliki interface atau antarmuka yang 

berfungsi untuk menjembatani antara pengguna dengan teknologi itu sendiri. 

Teknologi informasi yang satu dengan yang lain memiliki desain interface yang 

berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penggunanya. Misalnya, 

teknologi yang digunakan oleh seorang dokter dengan kebutuhannya untuk 

memberikan diagnosa kepada pasien akan berbeda dengan teknologi informasi 

yang digunakan oleh seorang manajer dalam nentukan strategi pada perusahaannya. 

Ben Shneiderman mengatakan bahwa pada level individu, user interface dapat 

mengubah hidup banyak orang, misalnya user interface yang efektif untuk para 

profesional artinya bahwa seorang dokter dapat melakukan diagnosis lebih akurat 

dan pilot dapat menerbangkan pesawat lebih aman. Dari penjelasan tersebut user 

interface mempunyai peran yang penting dalam efektivitas suatu sistem informasi. 

(Nurlif, Kusumadewi2, & Kariyam, 2014) 
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Pembuatan user interface bertujuan untuk menjadikan teknologi informasi 

tersebut mudah digunakan oleh pengguna atau disebut dengan istilah user friendly. 

Istilah user friendly digunakan untuk menunjuk kepada kemampuan yang dimiliki 

oleh perangkat lunak atau program aplikasi yang mudah dioperasikan, dan 

mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa betah dalam 

mengoperasikan program tersebut. Namun terkadang masih ada teknologi 

informasi yang memliki user interface terlalu rumit sehingga sulit dipahami oleh 

pengguna. (Nurlif, Kusumadewi2, & Kariyam, 2014) 

Seringnya, pengguna harus mengatasi frustasi, ketakutan, dan kegagalan 

ketika mereka menghadapi menu yang terlalu kompleks, istilah yang sulit 

dimengerti, atau alur navigasi yang kacau (Shneiderman, 2005). User interface 

yang terlalu kompleks justru membuat pengguna mengalami kesulitan dalam 

menggunakan dan tentu saja bisa terjadi kesalahan dalam penggunaan.(Nurlif, 

Kusumadewi2, & Kariyam, 2014) 

Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Coiera bahwa desain sistem 

dapat menyebabkan kerusakan atau kesalahan dalam penggunaan sistem. Oleh 

karena itu user interface sistem merupakan hal yang penting dalam kesuksesan 

sebuah sistem. User interface dapat mendukung pekerjaan seorang dokter lebih 

optimal sebagaimana sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bauer, Guerlain, & 

Brown (2010). Pada penelitiannya seorang dokter dapat menyelesaikan penilaian 

secara signifikan lebih cepat menggunakan tampilan grafis yaitu 3.6 menit 

dibanding 4.4 menit dengan menggunakan coventional table display. Selain itu, 

beberapa pengaruh user interface terhadap kemudahan penggunaan sistem seperti 

tampilan grafik lebih berguna karena dapat memberikan trend secara visual (Bauer, 
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Guerlain, & Brown, 2010), desain ukuran ikon yang berpengaruh terhadap 

kemudahan penggunaan pada layar sentuh. (Nurlif, Kusumadewi2, & Kariyam, 

2014) 

3.8 User Experience 

User Experience adalah bagaimana seorang pengguna internet mengakses 

website, suatu pengalaman yang mereka dapatkan dari website tersebut. Contoh 

User Experience adalah mengeksplorasi semua fitur website yang ada, melihat 

tampilan website-nya, dan melakukan prosedur hingga berhasil transaksi 

produk/jasa. User Experience ini juga biasa disebut dengan singkatan UX yang 

dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengalaman pengguna. (Yasha, 2018) 

Bidang-bidang yang Terkait dengan Pengembangan UX Seperti yang kami 

sampaikan sebelumnya, UX adalah salah satu bidang yang sedang sangat 

berkembang akhir-akhir ini seiring dengan pertumbuhan ecommerce. Menciptakan 

desain yang berpusat pada si pengguna seharusnya menyertakan strategi di bidang-

bidang berikut: 

 Project Management 

Bidang satu ini berfokus ke perencanaan dan pengorganisasian proyek serta 

sumber daya yang ada. Project management juga termasuk mengidentifikasi dan 

mengelola siklus yang akan digunakan nantinya. Selain itu, juga dalam 

menerapkannya ke proses desain yang lagi-lagi sesuai istilah UX yaitu yang 

berpusat pada kepuasan dan kenyamanan pengguna. Tak sampai di situ, bahkan 

manajemennya termasuk juga merumuskan siapa yang termasuk kedalam tim 

proyek dan memandu tim itu secara efisien hingga proyeknya selesai. (Yasha, 2018) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman_pengguna
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 User Research 

Ini adalah riset yang berfokus pada pemahaman perilaku pengguna. Apa saja 

kebutuhan pengguna dan motivasinya apa. User research dilakukan dengan teknik 

observasi, analisis, dan metodologi mencari feedback yang lainnya. (Yasha, 2018) 

 Usability Evaluation 

Evaluasi ini berfokus pada seberapa baik pengguna bisa belajar cepat dan 

memakai fitur fitur website yang ada demi mencapai tujuan mereka. Hal ini juga 

sebenarnya mengacu pada seberapa puas pengguna dengan proses pemakaian 

tersebut. (Yasha, 2018) 

 Information Architecture 

Bidang satu ini berfokus pada bagaimana informasi bisa diatur menjadi 

terstruktur dan kemudian disajikan kepada pengguna website. (Yasha, 2018) 

 User Interface Design 

Desain UI ini berfokus untuk mengantisipasi apa yang mungkin perlu 

dilakukan oleh pengguna website pada saat penggunaan. Selain itu, juga 

memastikan bahwa interface-nya punya elemen yang mudah untuk diakses dan 

dipahami, agar mudah dipakai seperti yang telah disebutkan sebelumnya. (Yasha, 

2018) 
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 Interaction Design 

Desain satu ini maksudnya adalah proses pembuatan sistem interaktif yang 

menarik bagi si pengguna website dengan suatu konsep interaksi yang telah 

dipikirkan dengan matang dan logis. (Yasha, 2018) 

 Visual Design 

Desain visual ini berarti memastikan interface/tampilan website-nya yang 

artistik tetap sejalan dengan tujuan brand dari perusahaan Anda. 

1. Content Strategy 

Strategi konten ini berfokus pada penulisan dan kurasi konten yang berguna 

bagi si pengguna website-nya, baik untuk memahami apa produknya atau 

kelebihannya maupun juga tips berguna lainnya yang terkait produk. Strategi ini 

dilakukan dengan merencanakan pembuatan, penyampaian dan tata kelolanya 

seperti apa. Berikut adalah data penelitian yang mendukung argumen bahwa UX 

merupakan faktor sangat penting untuk sukses di era serba digital. Berikut 

merupakan pandangan menurut beberapa ahli : 

 Menurut penelitian dari Imagi inovation, sebuah lembaga penelitian berbasis di 

Amerika: Jika konten anda tidak dioptimalkan dengan baik, sebanyak 79% 

pengunjung akan keluar dari website Anda dan mencari konten/produk lainnya. 

 Menurut penelitian dari lembaga riset HubSpot: pengguna ponsel 5X lebih 

punya kecenderungan untuk meninggalkan website Anda jika website tidak 

dioptimalkan agar sesuai dengan perangkat yang mereka punya. (Gawat kalau 
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setidaknya ada 2/3 pelanggan yang akses website anda dari ponsel mereka 

sebenarnya ingin melakukan pembelian pada hari itu juga) 

 Menurut penelitian dari lembaga riset MindTouch: Ini kasus nyata, pendapatan 

dari website ESPN.com melonjak 35% setelah mereka mendengarkan keluhan 

pengguna mereka dan mendesain ulang homepage mereka. (Yasha, 2018) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis dan Desain Sistem 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT. Sinergi Informatika 

Semen Indonesia ditemukan permasalahan pada portal berita internal PT. Semen 

Indonesia. Portal berita tersebut bernama SMILE. Permasalahan yang terjadi pada 

website portal berita SMILE meliputi, tidak responsivenya website portar berita, 

tidak multi platform, load data membutuhkan waktu yang lama sehingga pengguna 

atau user dari pihak civitas PT.Semen Indonesia banyak yang enggak menggunakan 

portal berita tersebut. 

Aplikasi portal berita SMILE berbasis web dan dikombinasikan 

menggunakan PWA ( Progressive Web App ) , hal itu ditujukan agar aplikasi dapat 

digunakan di berbagai perangkat. Aplikasi portal berita SMILE ini membuat proses 

pengumuman terhadap karyawan menjadi lebih efektif dan efisien serta 

menampilkan berita – berita mengenai hal apa saja yang terjadi di kantor PT. Semen 

Indonesia terhadap seluruh karyawannya. 

 Kebutuhan Fungsional : 

a. Merancang user interface yang mempunyai performance tinggi , 

efektif dan efisien 

b. Menggunakan PWA guna untuk aplikasi mobile 
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 Kebutuhan Nonfungsional : 

a. Merancang menggunakan adobe xd 

4.2 Perancangan Sistem 

Berikut ini merupakan use case Aplikasi portal berita internal SMILE. Pada 

use case ini terdapat 2 aktor yaitu admin dan user. User tersebut merupakan 

pegawai dari PT.Semen Indonesia. Terdapat 23 proses bisnis yang terdapat pada 

use case tersebut. Proses bisnis itu terdiri dari master mengelola  

video, master mengelola sinergi, master mengelola event, master mengelola 

artikel, master mengelola pengumuman, master mengelola newsfeed, master 

mengelola newspaper dan pengelolaan data master admin seperti master role, 

master user, master kategori dan master tag. Hal yang disebutkan tersebut 

merupakan bagian untuk admin, sedangkan untuk bagian user sebagai berikut ini, 

melihat SMI gallery, melihat SMI activity dan melihat SMI news. Namun tidak 

berhenti sampai disitu, didalam SMI gallery terdapat melihat media social, latest 

video, gallery. Pada SMI activity user dapat melihat pengumuman dan event. 

Sedangkan untuk SMI news user dapat melihat artikel, newspaper dan newsfeed. 

Untuk lebih jelasnya hubungan antara actor dan proses bisnis dapat dilihat pada 

Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Use Case Diagram Aplikasi
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4.2.1 Login 

 

        

Gambar 4.2 Activity Diagram Login 

Gambar 4.2 menggambarkan proses aktivitas login. Gambar tersebut 

menjelaskan bahwa terdapat validasi username dan password kemudian terdapat 

pembagian role sesuai dengan bagian masing-masing. 
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4.2.2 Mengelola Sinergi 

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Mengelola Sinergi 

Gambar 4.3 menggambarkan proses aktivitas mengelola sinergi. Gambar 

tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola sinergi harus terlebih dahulu 

melakukan login dari bagian admin. Dalam pengelolaan sinergi dapat dilakuakan 

penambahan, perubahan atau penghapusan data. 
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4.2.3 Mengelola Video 

 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Mengelola Video 

Gambar 4.4 menggambarkan proses aktivitas mengelola admin. Gambar 

tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola video harus terlebih dahulu 

melakukan login dari bagian admin. Dalam pengelolaan video dapat dilakuakan 

penambahan, perubahan atau penghapusan video. 
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4.2.4 Mengelola Event 

 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Mengelola Event 

Gambar 4.5 menggambarkan proses aktivitas mengelola event. Gambar 

tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola sinergi harus terlebih dahulu 

melakukan login dari bagian admin. Dalam pengelolaan event dapat dilakuakan 

penambahan, perubahan atau penghapusan data event. 
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4.2.5 Mengelola Artikel 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Mengelola Artikel 

Gambar 4.6 menggambarkan proses aktivitas mengelola artikel. Gambar 

tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola artikel harus terlebih dahulu 

melakukan login dari bagian Admin. Dalam pengelolaan artikel dapat dilakuakan 

penambahan, perubahan atau penghapusan data artikel. 
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4.2.6 Mengelola Pengumuman 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Mengelola Pengumuman 

Gambar 4.7 menggambarkan proses aktivitas mengelola pengumuman. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola pengumuman harus 

terlebih dahulu melakukan login dari bagian admin. Dalam pengelolaan 

pengumuman dapat dilakuakan penambahan, perubahan atau penghapusan data 

pengumuman. 
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4.2.7 Mengelola Newsfeed 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Mengelola Newsfeed 

Gambar 4.8 menggambarkan proses aktivitas mengelola newsfeed. Gambar 

tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola newsfeed harus terlebih dahulu 

melakukan login dari bagian admin. Dalam pengelolaan newsfeed dapat dilakuakan 

penambahan, perubahan atau penghapusan data newsfeed. 



 

 

30 

4.2.8 Mengelola Data Master 

 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Mengelola Data Master 

Gambar 4.9 menggambarkan proses aktivitas mengelola data master. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola data master harus terlebih 

dahulu melakukan login dari bagian admin. Dalam pengelolaan data master dapat 

dilakuakan penambahan, perubahan atau penghapusan data master. Dalam 
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mengelola data master, admin mempunyai akses untuk mengelola master role, 

master user, master kategori dan master tag pada aplikasi media internal SMILE. 

4.2.9 Mengelola Newspaper 

 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Mengelola Newspaper 

Gambar 4.10 menggambarkan proses aktivitas mengelola newspaper. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum mengelola newspaper harus terlebih 
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dahulu melakukan login dari bagian admin. Dalam pengelolaan newspaper dapat 

dilakuakan penambahan, perubahan atau penghapusan data newspaper. 

4.2.10 Melihat SMI Gallery 

 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Melihat SMI Gallery 

Gambar 4.11 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat SMI Gallery. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat melihat SMI Gallery harus 

terlebih dahulu melakukan login dari bagian user. Dalam melihat SMI Gallery, user 
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dapat melihat social media PT. Semen Indonesia, melihat video dan juga dapat 

melihat gallery dari PT. Semen Indonesia. 

4.2.11 Melihat SMI Activity 

 

 

Gambar 4.12 Activity Diagram Melihat SMI Activity 

Gambar 4.12 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat SMI Activity. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat melihat SMI Activity harus 

terlebih dahulu melakukan login dari bagian user. Dalam bagian SMI Activity, user 

dapat melihat pengumuman yang ditujukan untuk karyawan PT. Semen Indonesia 

dan dapat melihat event yang sedang ada pada perusahaan. 
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4.2.12 Melihat SMI News 

 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Melihat SMI News 

Gambar 4.13 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat SMI News. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat melihat SMI News harus 

terlebih dahulu melakukan login dari bagian user. Dalam bagian SMI News, user 

dapat melihat artikel yang pada SMILE, lalu user juga dapat melihat newspaper 

yang disediakan oleh PT. Semen Indonesia dalam bentuk pdf dan juga dapat melihat 

newsfeed. 
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4.3 Flow Of Event 

Berikut merupakan flow of event dari aplikasi media informasi internal 

(SMILE) pada PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia. 

4.3.1 Flow Of Event Login 

 

Tabel 4.1 Flow of Event Login 

Deskripsi Login awal untuk masuk ke panel admin 

Kondisi Awal Pegawai sudah memiliki akun yang terdaftar 

Kondisi Akhir Pegawai dapat masuk sesuai role nya 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memasukkan 

username dan 

password yang 

telah dimiliki 

Sistem melakukan validasi username 

dan password, jika benar sistem akan 

menampilkan halaman utama dari 

aplikasi sesuai role yang dimiliki. Jika 

salah akan kembali ke halaman login 

dengan notification username atau 

password salah 

 

 Tabel 4.1 Flow of event login menjelasakan bagaimana alur login user 

berdasarkan role yang dimiliki pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

4.3.2 Flow Of Event Mengelola Video 

 

Tabel 4.2 Flow of Event Mengelola Video 

Deskripsi Use case untuk mengelola video 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola video 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu video pada 

menu aplikasi 

Menampilkan halaman video  

2. User memilih 

pengelolaan yang 

akan dilakukan 

1. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

video. 

2. User memilih edit data, sistem akan 

menampilkan form yang berisi data 

yang sudah ada. 

3. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail video 

4. User memilih delete, sistem akan 

menghapus data video yang dipilih 

pada aplikasi 

 

Tabel 4.2 Flow of event mengelola video menjelasakan bagaimana alur 

proses pengelolaan data video pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.3 Flow Of Event Mengelola Sinergi 

 

Tabel 4.3 Flow of Event Mengelola Sinergi 

Deskripsi Use case untuk mengelola sinergi 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola sinergi 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu sinergi 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman sinergi  

2. User memilih 

pengelolaan yang 

akan dilakukan 

1. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

sinergi. 

2. User memilih edit data, sistem akan 

menampilkan form yang berisi data 

yang sudah ada. 

3. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail sinergi 

4. User memilih delete, sistem akan 

menghapus data sinergi yang 

dipilih pada aplikasi 

 

Tabel 4.3 Flow of event mengelola video menjelasakan bagaimana alur 

proses pengelolaan data video pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.4 Flow Of Event Mengelola Event 

 

Tabel 4.4 Flow of Event Mengelola Event 

Deskripsi Use case untuk mengelola sinergi 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola sinergi 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu sinergi 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman sinergi  

2. User memilih 

pengelolaan yang 

akan dilakukan 

5. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

sinergi. 

6. User memilih edit data, sistem akan 

menampilkan form yang berisi data 

yang sudah ada. 

7. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail sinergi 

8. User memilih delete, sistem akan 

menghapus data sinergi yang 

dipilih pada aplikasi 

 

Tabel 4.4 Flow of event mengelola event menjelasakan bagaimana alur 

proses pengelolaan data event pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.5 Flow Of Event Mengelola Artikel 

 

Tabel 4.5 Flow of Event Mengelola Artikel 

Deskripsi Use case untuk mengelola artikel 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola artikel 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu artikel 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman artikel  

2. User memilih 

pengelolaan 

yang akan 

dilakukan 

1. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

artikel. 

2. User memilih edit data, sistem 

akan menampilkan form yang 

berisi data yang sudah ada. 

3. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail artikel 

4. User memilih delete, sistem 

akan menghapus data artikel 

yang dipilih pada aplikasi 

 

Tabel 4.5 Flow of event mengelola artikel menjelasakan bagaimana alur 

proses pengelolaan data artikel pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.6     Flow Of Event Mengelola Pengumuman 

 

Tabel 4.6 Flow of Event Mengelola Pengumuman 

Deskripsi Use case untuk mengelola pengumuman 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola pengumuman 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu 

pengumuman 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman pengumuman  

2. User memilih 

pengelolaan 

yang akan 

dilakukan 

1. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

pengumuman. 

2. User memilih edit data, sistem 

akan menampilkan form yang 

berisi data yang sudah ada. 

3. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail 

pengumuman 

4. User memilih delete, sistem 

akan menghapus data 

pengumuman yang dipilih pada 

aplikasi 

 

Tabel 4.6 Flow of event mengelola pengumuman menjelasakan bagaimana 

alur proses pengelolaan data pengumuman pada aplikasi media informasi internal 

(SMILE). 
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4.3.7 Flow Of Event Mengelola Newsfeed 

 

Tabel 4.7 Flow of Event Mengelola Newsfeed 

Deskripsi Use case untuk mengelola newsfeed 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola newsfeed 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu newsfeed 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman newsfeed  

2. User memilih 

pengelolaan 

yang akan 

dilakukan 

1. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

newsfeed. 

2. User memilih edit data, sistem 

akan menampilkan form yang 

berisi data yang sudah ada. 

3. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail 

newsfeed 

4. User memilih delete, sistem 

akan menghapus data newsfeed 

yang dipilih pada aplikasi 

 

Tabel 4.7 Flow of event mengelola newsfeed menjelasakan bagaimana alur 

proses pengelolaan data newsfeed pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.8 Flow Of Event Mengelola Data Master 

 

Tabel 4.8 Flow of Event Mengelola Data Master 

Deskripsi Use case untuk mengelola data master 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola data master 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu data 

master pada 

menu aplikasi 

Menampilkan halaman data master  

2. User memilih 

pengelolaan 

yang akan 

dilakukan 

1. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

data master. 

2. User memilih edit data, sistem 

akan menampilkan form yang 

berisi data yang sudah ada. 

3. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail data 

master 

4. User memilih delete, sistem akan 

menghapus data master yang 

dipilih pada aplikasi 

 

Tabel 4.8 Flow of event mengelola master menjelasakan bagaimana alur 

proses pengelolaan data user dan role user pada aplikasi media informasi internal 

(SMILE). 
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4.3.9 Flow Of Event Mengelola Newspaper 

 

Tabel 4.9 Flow of Event Mengelola Newspaper 

Deskripsi Use case untuk mengelola newspaper 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat mengelola newspaper 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu newspaper 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman data newspaper  

2. User memilih 

pengelolaan yang 

akan dilakukan 

1. User memilih Entry data, sistem 

akan menampilkan form entry 

newspaper. 

2. User memilih edit data, sistem 

akan menampilkan form yang 

berisi data yang sudah ada. 

3. User memilih lihat, sistem akan 

menampilkan data detail 

newspaper 

4. User memilih delete, sistem akan 

menghapus data newspaper yang 

dipilih pada aplikasi 

 

Tabel 4.9 Flow of event mengelola newspaper menjelasakan 

bagaimana alur proses pengelolaan data newspaper pada aplikasi media informasi 

internal (SMILE). 
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4.3.10 Flow of Event Melihat Sosial Media 

 

Tabel 4.10 Flow of Event Melihat Sosial Media 

Deskripsi Use case untuk melihat sosial media 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat sosial media 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu sosial 

media pada 

menu aplikasi 

Menampilkan halaman media sosial  

 

  Tabel 4.10 Flow of event melihat sosial media menjelasakan bagaimana alur 

proses user melihat media sosial video pada aplikasi media informasi internal 

(SMILE). 

4.3.11 Flow of Event Melihat Gallery 

Tabel 4.11 Flow of Event Melihat Gallery 

Deskripsi Use case untuk melihat gallery 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat gallery 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu gallery 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman gallery  

 

Tabel 4.11 Flow of event melihat gallery menjelasakan bagaimana alur 

proses user melihat list gallery pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.12 Flow of Event Melihat Pengumuman 

 

Tabel 4.12 Flow of Event Melihat Pengumuman 

Deskripsi Use case untuk melihat pengumuman 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat pengumuman 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu 

pengumuman 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman pengumuman  

 

Tabel 4.12 Flow of event melihat pengumuman video menjelasakan 

bagaimana alur proses user melihat pengumuman pada aplikasi media informasi 

internal (SMILE). 

4.3.13 Flow of Event Melihat Event 

 

Tabel 4.13 Flow of Event Melihat Event 

Deskripsi Use case untuk melihat event 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat event 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu event pada 

menu aplikasi 

Menampilkan halaman event  

 

Tabel 4.13 Flow of event melihat event menjelasakan bagaimana alur proses 

user melihat list event pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.14 Flow of Event Melihat Artikel 

 

Tabel 4.14 Flow of Event melihat Artikel 

Deskripsi Use case untuk melihat artikel 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat artikel 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu artikel 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman artikel  

 

Tabel 4.14 Flow of event melihat artikel menjelasakan bagaimana alur 

proses user melihat artikel pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 

4.3.15 Flow of Event Melihat Newspaper 

 

Tabel 4.15 Flow of Event Melihat Newspaper 

Deskripsi Use case untuk melihat newspaper 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat newspaper 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu newspaper 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman newspaper  

 

Tabel 4.15 Flow of event mengelola video menjelasakan bagaimana alur 

proses pengelolaan data video pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 
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4.3.16 Flow of Event Melihat Newsfeed 

 

Tabel 4.16 Flow of Event Melihat Newsfeed 

Deskripsi Use case untuk melihat newsfeed 

Kondisi Awal Pegawai sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir Pegawai dapat melihat newsfeed 

Aliran Kejadian Utama 

No. User Sistem 

1. User memilih 

menu newsfeed 

pada menu 

aplikasi 

Menampilkan halaman newsfeed  

 

Tabel 4.16 Flow of event melihat newsfeed menjelasakan bagaimana alur 

proses user melihat newsfeed pada aplikasi media informasi internal (SMILE). 

4.4 Sequence Diagram 

Berikut merupakan Sequence Diagram dari aplikasi media informasi 

internal (SMILE) pada PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia yang akan dibuat. 

4.4.1 Login Admin 

 

 

Gambar 4.14 Sequence Login Admin 
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4.4.2 Admin Announcement 

 

 

Gambar 4.15 Sequence Announcement 

4.4.3 Admin Article 

 

 

Gambar 4.16 Sequence Admin Article 
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4.4.4 Admin Category 

 

 

Gambar 4.17 Sequence Admin Category 

4.4.5 Admin Event 

 

 

Gambar 4.18 Sequence Admin Event 
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4.4.6 Admin Link 

 

 

Gambar 4.19 Sequence Admin Link 

4.4.7 Admin Newsfeed 

 

 

Gambar 4.20 Sequence Admin Newsfeed 
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4.4.8 Admin Newspaper 

 

 

Gambar 4.21 Sequence Admin Newspaper 

4.4.9 Admin  Opco 

 

 

Gambar 4.22 Sequence Admin Opco 
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4.4.10 Admin Role 

 

 

Gambar 4.23 Sequence Admin Role 

4.4.11 Admin Sinergi 

 

 

Gambar 4.24 Sequence Admin Sinergi 
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4.4.12 Admin Testimoni 

 

 

Gambar 4.25 Sequence Admin Testimoni 

4.4.13 Admin User 

 

 

Gambar 4.26 Sequence Admin User 
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4.4.14 Login User 

 

 

Gambar 4.27 Sequence Login User 

4.4.15 User SMI Activity  

 

 

Gambar 4.28 Sequence SMI Activity 
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4.4.16 User SMI News 

 

 

Gambar 4.29 Sequence SMI News 

4.4.17 User SMI Gallery 

 

 

Gambar 4.30 Sequence SMI Gallery 
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4.5 Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Class Diagram
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4.6 Desain Rancangan Antar Muka 

Sebelum membuat suatu aplikasi dibutuhkan suatu rancangan dasar 

tampilan yang akan digunakan sebagai landasan desain aplikasi. Rancangan dasar 

meliputi tata letak fungsi pada setiap halaman aplikasi. desain perancangan user 

interface media informasi internal untuk PT. Semen Indonesia. 

4.6.1 Tampilan Login 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Tampilan Login 

Pada gambar 4.3.2 merupakan tampilan menu login untuk pengguna dengan 

role pegawai dan admin pada PT. Semen Indoensia. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai component yang ada pada tampilan login. 

Warna 

 
 

Gambar 4.33 Warna Tampilan Login 
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Pada gambar 4.33 merupakan warna yang digunakan untuk tampilan menu 

login. Dipilihnya warna biru dikarenakan warna biru diasosiasikan dengan laut dan 

langit. Positifnya yaitu pengetahuan, kesejukan, kedamaian, maskulin, kontemplasi, 

kesetiaan, keadilan, intelektual. Sementara, negative nya adalah depresi, dingin, 

kelesuan. Efek pada produk warna biru pada makanan sangat jarang karena 

dianggap dapat merusak selera makan, menyebabkan tubuh memproduksi rasa 

tenang dan santai, beberapa orang mengatakan merasa lebih produktif di dalam 

ruangan berwana biru, warna biru pada seragam menyimbolkan kesetiaan dan 

kepercayaan. Hubungan pada budaya lokal yaitu maskulin (hampir di seluruh 

dunia), warna untuk anak kecil perempuan (Cina), kesedihan (Iran), cinta (tradisi 

pengantin Barat), warna corporate perusahaan (seluruh dunia). (Luzar, 2011) 

Logo 

 

Gambar 4.34 Logo Aplikasi SMILE 

 Pada gambar 4.34 merupakan logo yang digunakan untuk aplikasi internal 

PT. Semen Indonesia bernama SMILE. Berikut ini merupakan penjelasan dari 

tampilan logo pada aplikasi SMILE. 
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 Pada logo SMILE terdapat 3 warna yang terkandung di dalamnya yaitu 

warna hitam, merah dan putih arti dari ketiga warna tersebut sebagai berikut : 

Hitam 

 Hitam diasosiasikan dengan malam dan kematian. Positifnya adalah kekuatan, 

kekuasaan, berat, kemewahan, elegan, formal, serius, bergengsi, kesunyian, misteri. 

Efek pada produk adalah pakaian berwarna hitam membuat seseorang terlihat 

kurus, warna hitam membuat warna lain terlihat lebih terang, pada terapi psikis, 

warna hitam memberi efek meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan, 

diasosiasikan dengan kerahasiaan. (Luzar, 2011) 

Merah 

 Merah diasosiasikan dengan api, darah, gairah. Postifnya yaitu semangat, cinta, 

darah, energi, antusiasme, panas, kekuatan (Luzar, 2011). Diharapkan pegawai PT. 

Semen Indonesia mempunyai semangat kerja yang tinggi, cinta dan kasih terhadap 

perusahaan serta memiliki kekuatan yang terus meningkat. 

Putih 

  Putih diasosiasikan dengan sinar dan kemurnian. Positifnya adalah 

sempurna, pernikahan, bersih, kebajikan, kejujuran, sinar, kelembutan, suci, 

sederhana. Negatifnya adalah rapuh, terisolasi. Efek pada produk adalah pada 

budaya tertentu warna putih pada pakaian memberikan simbol keberuntungan 

dalam pernikahan, putih adalah warna penyeimbang yg sangat baik, manjur dalam 

mengobati rasa sakit kepala, sinar putih yang terang dapat membutakan mata, 

diasosiasikan dengan malaikat dan Tuhan (Luzar, 2011) 
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 Pada logo SMILE terdapat lengkungan yang mengibaratkan arti senyuman 

diharapkan dengan adanya senyuman dapat membuat aplikasi terlihat lebih menarik 

dan dapat menularkan energi positif terhadap karyawan. (Kecil, 2015)  

Button Login 

 

Gambar 4.35 Button Login Aplikasi 

 Pada gambar 4.35 merupakan tampilan button login pada aplikasi SMILE. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari tampilan button login pada aplikasi. 

 Pada button login terdapat border radius. Border radius (border-radius) 

adalah property baru yang berhubungan dengan border di CSS3. Berfungsi untuk 

menambahkan lengkungan disetiap sudut elemen, sehingga kita tidak perlu lagi 

menggunakan gambar lengkungan untuk membuat box dengan lengkungan 

disudutnya. Dengan adanya property border radius, kita bisa berkreasi dengan 

menambahkan lengkungan-lengkungan halus di setiap sudut border dan 

memungkinkan anda membuat sebuah lingkaran dengan property ini. Sebelumnya 

untuk membuat lengkungan di setiap sudut diperlukan 4 gambar lengungan untuk 

setiap sudutnya, namun dengan adanya property border radius, hal ini tidaklah 

diperlukan lagi.  
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Form Input 

 

Gambar 4.36 Form Input Login 

 Pada gambar 4.36 merupakan tampilan form input pada tampilan login 

aplikasi SMILE. Berikut ini merupakan penjelasan dari tampilan form input pada 

tampilan login. 

 Pada tampilan login terdapat dua form inputan yaitu username dan password. 

pegawai PT. Semen Indonesia diharuskan untuk login menggunakan 

NIP/Username mereka untuk dapat mengakses ke aplikasi SMILE. Jika username 

pegawai salah maka, NIP mereka tidak terdaftar pada aplikasi SMILE dan 

diharuskan mendaftar dan melakukan konfirmasi kepada admin. Setelah mengisi 

form inputan tersebut maka user akan ditampilkan halaman pertama dari aplikasi 

SMILE. 
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4.6.2 Tampilan Awal Setelah Login dengan role Pegawai 

 

 

Gambar 4.37 Tampilan Awal Setelah Login 

Pada gambar 4.37 merupakan tampilan awal setelah login untuk pengguna 

dengan role pegawai pada PT. Semen Indoensia. Berikut ini merupakan penjelasan 

mengenai component yang ada pada tampilan awal setelah login. 

Navbar 

 

Gambar 4.38 Tampilan Navbar 

Pada gambar 4.38 merupakan navbar dari aplikasi SMILE. Berikut ini 

merupakan penjelasan mengenai component navbar pada tampilan aplikasi SMILE. 

Navbar adalah kependekan dari Navigation bar. Navbar merupakan bagian 

website yang biasanya terletak di bagian paling atas dan bersifat melayang/fixed 

(Selalu terlihat walaupun di scroll). Navbar berfungsi untuk mempermudah 

navigasi sebuah situs. Biasanya berisi link-link penting yang mungkin dikunjungi 

dalam situs itu. 
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Pada aplikasi SMILE terdapat navbar yang memiliki tampilan transparant 

itu dikarenakan , agar navbar tersebut sesuai dengan tampilan carousel yang ada. 

Navbar tersebut berisi tentang SMI News, SMI Activity, SMI Gallery, nama user 

dan button logout. Jika navigation salah satunya di klik maka akan menampilkan 

view dari navigation tersebut 

Carousel 

 

Gambar 4.39 Tampilan Carousel 

Pada gambar 4.39 merupakan tampilan carousel dari aplikasi SMILE yang 

terdapat pada tampilan awal setelah login aplikasi. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai component carousel pada tampilan aplikasi SMILE. 

Carousel adalah sebuah slideshow yang secara bergantian menampilkan 

sebuah gambar. Di tutorial ini, saya akan membagikan cara untuk membuat header 

sebuah website yang memiliki background Bootstrap Carousel seperti gambar di 

atas. Jadi, background header anda akan menampilkan gambar secara bergantian. 

Tentu, ini akan menjadikan website anda menjadi lebih elegan dan modern. 
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Selain background Carousel, juga terdapat sebuah menu navigasi transparant yang 

terletak di atas dan menimpa background tersebut serta beberapa tulisan yang 

terdapat di tengah-tengah background. (Billy, 2016). 

Carousel tersebut berisi tentang berita – berita headline dari PT.Semen 

Indonesia. Maka akan ditampilan di halaman pertama pada aplikasi SMILE. 

Search 

 

Gambar 4.40 Tampilan Search 

Pada gambar 4.40 merupakan tampilan search dari aplikasi SMILE yang 

terdapat pada tampilan awal setelah login aplikasi. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai component search pada tampilan aplikasi SMILE. 

Mesin pencari atau search engine adalah website yang mengumpulkan dan 

mengorganisir konten dari seluruh bagian internet. Untuk menggunakannya, anda 

tinggal memasukkan apa yang ingin anda cari dan mesin pencari akan memberikan 

anda berbagai link ke konten yang sesuai dengan apa yang dicari. Hasil halaman 

pencarian, biasa disebut search engine results page atau SERP, memberikan hasil 

kepada anda dari konten yang paling relevan sampai tidak. Cara mesin pencari 

menentukan ranking memang berbeda-beda. 

Mesin pencari juga suka mengubah-ubah algoritma untuk meningkatkan 

user experience. Setiap search engine bertujuan untuk mengerti bagaimana users 

https://www.dewaweb.com/blog/tips-seo-google-serp-snippet/
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menggunakan search engine dan memberi mereka jawaban yang terbaik untuk 

pencarian mereka. Dengan begitu, search engine bisa memberikan jawaban yang 

berkualitas tinggi dan paling relevan. 

Tampilan Awal SMILE ( Bagian 2 ) 

 

Gambar 4.41 Tampilan Awal SMILE 

Pada gambar 4.41 merupakan tampilan awal setelah login untuk pengguna 

dengan role pegawai pada PT. Semen Indoensia. Berikut ini merupakan penjelasan 

mengenai component yang ada pada tampilan awal setelah login. 

Sticky Navbar 

 

Gambar 4.42 Tampilan Fix Navbar Aplikasi SMILE 

Pada gambar 4.42 merupakan tampilan fix navbar dari aplikasi SMILE yang 

terdapat pada tampilan awal setelah login aplikasi, tidak hanya pada tampilan 

setelah login, namun diperuntukan untuk semua halaman pada aplikasi SMILE. 



 

 

66 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai component fix navbar pada tampilan 

aplikasi SMILE. 

Setelah mengetahui mengenai penjelasan navbar, sekarang terdapat 

komponen terbaru dari navbar yaitu sticky navbar. Sticky navbar adalah navigasi 

menu yang akan tetap tampil saat halaman di scroll ke bawah, sehingga 

memudahkan pengguna untuk memilih menu selanjutnya tanpa harus melakukan 

scroll kembali ke atas. 

Box Menu Artikel 

 

Gambar 4.43 Tampilan Box Menu Artikel 

Pada gambar 4.43 merupakan tampilan fix navbar dari aplikasi SMILE yang 

terdapat pada tampilan awal setelah login aplikasi, tidak hanya pada tampilan 

setelah login, namun diperuntukan untuk semua halaman pada aplikasi SMILE. 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai component fix navbar pada tampilan 

aplikasi SMILE. 

Pada box menu artikel berisi tentang artikel – artikel yang telah di filter dan 

hanya ditampilkan 4 data. Pada box menu artikel terdapat judul dan tanggal artikel 
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tersebut dibuat. Jika user menekan judul yang ada pada box tersebut, maka user 

akan diarahkan menuju halaman artikel dari judul tersebut. 

Pada box menu jika cursor mouse diarahkan ke bagian box transparent 

berwarna merah maka box tersebut akan mengarah ke atas dan menutupi gambar 

yang ada pada box tersebut. Selain itu terdapat button read gunanya sama dengan 

judul tersebut. 

Menu Artikel 

 

Gambar 4.44 Tampilan Menu Artikel 

Pada gambar 4.44 merupakan tampilan menu artikel dari aplikasi SMILE 

yang terdapat pada tampilan awal setelah login aplikasi. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai component tampilan menu artikel pada tampilan aplikasi 

SMILE. 

Menu artikel selanjutnya ialah terdiri dari 4 data. Artikel tersebut di filter 

berdasarkan view terbanyak yang dilakukan oleh pegawai PT. Semen Indonesia. 
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Jadi jika di filter berdasarkan view terbanyak maka muncullah trending news yang 

ada pada aplikasi SMILE tersebut. 

Terdapat juga button view more, button tersebut bertujuan untuk 

menampilkan keseluruhan berita trending yang ada pada aplikasi SMILE. Jika user 

menekan button tersebut maka user akan ditampilan halaman dari berita – berita 

trending yang ada pada aplikasi SMILE. 

Back To Top 

 

 

Gambar 4.45 Back To Top 

Pada gambar 4.45 merupakan tampilan back to top dari aplikasi SMILE 

yang terdapat pada tampilan awal setelah login aplikasi, tidak hanya pada tampilan 

setelah login, namun diperuntukan untuk semua halaman pada aplikasi SMILE. 

Back to top mempermudah user untuk melakukan scroll tampilan ke atas tanpa 

harus melakukannya berkali – kali.  
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Tampilan Awal SMILE 

 

 

Gambar 4.46 Tampilan awal SMILE 

Pada gambar 4.46 merupakan tampilan awal setelah login untuk pengguna 

dengan role pegawai pada PT. Semen Indoensia. Berikut ini merupakan penjelasan 

mengenai component yang ada pada tampilan awal setelah login. 

SMI Office 

 

 

Gambar 4.47 Tampilan Menu SMI Office 

Pada gambar 4.47 merupakan tampilan menu SMI Office pada tampilan 

awal setelah login dari aplikasi SMILE. Menu SMI Office mempermudah user 

untuk melakukan akses link ke halaman yang berkaitan dengan SMI Group. Berikut 
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ini merupakan penjelasan mengenai component menu SMI Office pada tampilan 

aplikasi SMILE. 

Pada tampilan SMI Office terdapat 5 menu yang akan membawa user ke 

halaman yang ada pada menu terseubut. Link yang ada pada menu tersebut 

merupakan berbeda dengan aplikasi SMILE dengan arti , 5 menu tersebut tidak 

menyatu dengan aplikasi SMILE dan link menu tersebut sangat penting bagi 

pegawai PT. Semen Indonesia. Untuk itu guna mempermudah user dalam 

mengakses maka menu tersebut ditampilkan pada halaman awal dari aplikasi 

SMILE. 

Social Media 

 

Gambar 4.48 Tampilan Social Media 

Pada gambar 4.48 merupakan tampilan social media pada tampilan awal 

setelah login dari aplikasi SMILE. Menu social media mempermudah user untuk 

melakukan akses ke social media dari PT. Semen Indonesia. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai component menu social media pada tampilan aplikasi SMILE. 

Pada tampilan tersebut terdapat 5 link menu yang menuju pada masing – 

masing social media yang dimiliki oleh PT. Semen Indonesia. Hal itu ditampilkan 

guna untuk memberitahukan kepada pegawai PT. Semen Indonesia untuk 
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mengikuti perkembangan yang ada pada social media tersebut. Karena pada social 

media tersebut sering sekali update mengenai perkembangan PT. Semen Indonesia. 

Menu Artikel 

 

Gambar 4.49 Menu Artikel 

Pada gambar 4.49 merupakan tampilan menu artikel yang terdapat pada 

tampilan awal aplikasi SMILE. Menu artikel tersebut terdiri dari berbagai macam 

menu, diantaranya ada menu lifestyle yang menampilkan mengenai lifestyle pada 

PT. Semen Indonesia, menu marketing, menu CSR dan menu business. 

Sama dengan menu artikel sebelumnya namun pada menu artikel ini, di-

filter menjadi 4 bagian yang berbeda dan masing – masing bagian menampilkan 4 

berita yang ada pada PT. Semen Indonesia.  

Pada tampilan menu yang terdapat pada gambar 1 sama dengan menu artikel 

sembelumnya, jika user ingin melihat berita tersebut diharuskan menekan judul 

yang ada pada box artikel tersebut. Jika ingin berita dengan tags yang berbeda maka 

user hanya mengarahkan cursor ke filter yang ada pada menu artikel tersebut. 
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Footer 

 

Gambar 4.50 Footer 

Pada gambar 4.50 merupakan tampilan footer yang terdapat pada tampilan 

aplikasi SMILE. Footer tersebut terdiri dari berbagai macam menu, diantaranya 

terdapat SMI Group yang terdiri dari link menuju website dari anak cabang PT. 

Semen Indonesia, SMI Office yang terdiri dari link menuju aplikasi yang berbeda 

dari SMILE namun tetap 1 perusahaan PT. Semen Indonesia, ERP dan turunan, lalu 

yang terakhir terdapat service desk. 

Pada footer terdapat logo SMILE dengan tampilan warna putih, itu 

dikarenakan SMILE memiliki 2 logo dengan warna yang berbeda namun 

keseluruhan mempunyai inti gambar yang sama. Itu bertujuan untuk digunakan 

pada hal tertentu saja guna menyelaraskan warna dengan logo. 

4.6.3 Tampilan SMI News 

 

 

Gambar 4.51 Menu SMI News 
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Pada gambar 4.51 merupakan tampilan menu artikel yang terdapat pada 

tampilan SMI News. Menu artikel tersebut sama dengan menu yang ada pada 

tampilan awal aplikasi SMILE.  

Menu Filter Artikel 

 

Gambar 4.52 Menu Filter Artikel 

Pada gambar 4.52 merupakan tampilan menu artikel yang terdapat pada 

tampilan awal aplikasi SMILE. Menu artikel tersebut terdiri dari berbagai macam 

menu, diantaranya ada menu lifestyle yang menampilkan mengenai lifestyle pada 

PT. Semen Indonesia, menu marketing, menu CSR dan menu business. 

Sama dengan menu artikel sebelumnya namun pada menu artikel ini , di-

filter menjadi 4 bagian yang berbeda dan masing – masing bagian menampilkan 4 

berita yang ada pada PT.Semen Indonesia.  

Pada tampilan menu yang terdapat pada gambar 1 sama dengan menu artikel 

sembelumnya, jika user ingin melihat berita tersebut diharuskan menekan judul 

yang ada pada box artikel tersebut. Jika ingin berita dengan tags yang berbeda maka 
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user hanya mengarahkan cursor ke filter yang ada pada menu artikel tersebut. 

Hanya saja yang membedakan dari tampilan sebelumnya ialah, memunculkan data. 

Pada gambar diatas seharusnya terdapat memunculkan 6 artikel setiap filter, namun 

pada gambar diatas, data yang tersedia hanya 4 saja. 

Koran dan Cerita Unit Kerja 

 

Gambar 4.53 Koran dan Cerita Unit Kerja 

Pada gambar 4.53 merupakan tampilan menu koran dan cerita unit kerja 

yang terdapat pada tampilan SMI News. Menu koran dan cerita unit kerja tersebut 

terdiri dari berbagai macam list data, diantaranya terdapat jenis – jenis koran dan 

berbagai macam cerita unit kerja. Namun pada gambar tidak ditampilkan 

dikarenakan data tersebut masih belum tersedia. 
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4.6.4 Tampilan SMI Activity 

 

 

Gambar 4.54 Tampilan SMI Activity 

Pada gambar 4.54 merupakan tampilan SMI Activity. SMI Activty berfungsi 

sebagai pemberitahuan terhadap seluruh karyawan PT. Semen Indonesia jika 

terdapat hal penting yang akan disampaikan. Tidak hanya itu terdapat juga event 

yang akan berlangsung di seluruh anak cabang PT. Semen Indonesia, serta terdapat 

agenda rapat yang akan berlangsung dari seluruh anak cabang PT. Semen 

Indonesia. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai component yang ada pada 

tampilan SMI Activity. 

Announcement 

 

Gambar 4.55 Announcement 
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Pada gambar 4.55 merupakan tampilan dari announcement yang ada pada 

SMI Activity. Announcement berfungsi sebagai pemberitahuan terhadap seluruh 

karyawan PT. Semen Indonesia jika terdapat hal penting yang akan disampaikan. 

Jadi seluruh karyawan dapat melihat announcement yang di publish oleh PT. Semen 

Indonesia. Pada announcement terdapat judul dan lampiran guna untuk 

menampilkan lampiran yang harus diberitahukan kepada seluruh karyawan PT. 

Semen Indonesia.  

Tanggal 

 

Gambar 4.56 Tanggal SMI News 

Pada gambar 4.56 merupakan tanggal yang ada pada SMI Activity. Tanggal 

tersebut mempermudah karyawan untuk melihat jadwal dari adanya event yang 

berlangsung pada PT. Semen Indonesia. 
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Event 

 

Gambar 4.57 Event SMI News 

Pada gambar 4.57 merupakan menu event yang ada pada SMI Activity. 

Menu event tersebut berfungsi sebagai menampilkan event yang akan berlangsung 

pada PT. Semen Indonesia serta anak cabangnya. Karyawan PT. Semen Indonesia 

tidak akan ketinggalan mengenai update event – event yang akan berlangsung di 

PT. Semen Indonesia. 

Dashboard Meeting 

 

Gambar 4.58 Dashboard Meeting 

Pada gambar 4.58 merupakan menu dashboard meeting agenda yang akan 

berlangsung pada PT. Semen Indonesia. Pada dashboard tersebut tertera lengkap 

mengenai ruang rapat tanggal dan deskripsi dari rapat tersebut. Hal tersebut 
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bertujuan untuk mengingatkan karyawannya mengenai agenda rapat yang akan 

berlangsung. 

Pada gambar tersebut tidak tampil contoh dari agenda tersebut dikarenakan 

fitur ini merupakan fitur terbaru dari PT. Semen Indonesia, jadi sementara data 

tersebut belum ada. 

4.6.5 Tampilan SMI Gallery 

 

 

Gambar 4.59 SMI Gallery 

Pada gambar 4.59 merupakan tampilan dari SMI Gallery. Pada SMI Gallery 

terdapat berbagai foto yang ada pada PT. Semen Indonesia. Pada foto tersebut 

memiliki judul yang berfungsi menampilkan berita dari foto tersebut dan akan di 

tampilkan pada halaman yang berbeda. 

Pada SMI Gallery juga terdapat social media Twitter dan Instagram dari PT. 

Semen Indonesia, kita akan disuguhkan mengenai postingan terbaru dari PT. Semen 

Indonesia. Diharapkan kita tidak ketinggalan berita mengenai PT. Semen 

Indonesia. 
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4.6.6 Article 

 

 

Gambar 4.60 SMI Article 

Pada gambar 4.60 merupakan tampilan artikel yang terdapat pada aplikasi 

SMILE. artikel tersebut sama dengan menu yang ada pada tampilan awal aplikasi 

SMILE serta ditambah dengan comment dari karyawan PT. Semen Indonesia.  

Comment tersebut berisi mengenai foto karyawan, comment pada artikel 

tersebut dan tanggal comment teresebut dibuat. Comment tersebut mempunyai limit 

sampai sepuluh jika melebihi sepuluh maka akan memiliki pagination untuk 

melihat halaman comment selanjutnya. 

Recent Comment 

 

Gambar 4.61 Recent Comment 
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Pada gambar 4.61 diatas merupakan recent comment dari suatu artikel yang 

ada pada aplikasi SMILE. Recent comment diperoleh dari lima comment terbaru 

yang disampaikan oleh karyawan PT. Semen Indonesia. 

Trending, Send Comment dan You May Also Like 

 

Gambar 4.62 Trending, Send Comment dan You May Also Like 

Pada gambar 4.62 merupakan Trending, Send Comment dan You May Also 

Like yang ada pada halaman artikel. Pada halaman artikel terdapat text area yang 

digunakan untuk mengirimkan komentar mengenai suatu postingan yang pada 

berita PT. Semen Indonesia.  

Selain terdapat text area yang digunakan untuk mengirimkan komentar, 

terdapat juga berita trending yang di filter berdasarkan view terbanyak yang dilihat 

oleh karyawan PT. Semen Indonesia. 
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Lalu selain itu terdapat juga berita you may also like, berita tersebut di-filter 

berdasarkan likes terbanyak. Jadi pada suatu berita yang ada pada aplikasi SMILE, 

terdapat komponen mengenai views, like dan komentar.
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari perancangan user interface aplikasi 

portal berita dan media informasi (SMILE) Pada PT. Sinergi Informatika Semen 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan permintaan penyelia untuk melakukan remake user interface pada 

media informasi internal (SMILE). Implementasi desain terbaru mengenai user 

interface telah di approved dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan dari penyelia. 

Aplikasi SMILE versi terbaru berhasil memenuhi keinginan penyelia untuk melakukan 

redesign user interface. Aplikasi SMILE terbaru pun sudah dirapatkan serta 

diperlihatkan kepada seluruh karyawan PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia dan 

dinyatakan setuju dengan desain website terbaru. 

Untuk testing mengenai user interface menggunakan usability testing. Saya 

mengambil 5 sample karyawan guna mencoba aplikasi terbaru media informasi internal 

dari ke 5 sample yang ada, mereka menyetakan suka mengenai user interface terbaru 

serta mereka bertahan cukup lama dalam mencoba aplikasi media informasi internal 

(SMILE). 

Untuk melihat hasil dari use ability testing maka diperlukan menggunakan 

completion rate. Dari completion rate yang telah dibuat, menunjukkan bahwa 

pengguna tidak kebingungan dalam pemakaian website media informasi internal.  
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1.2 Saran 

Berdasarkan aplikasi portal berita dan media informasi (SMILE) pada PT. 

Sinergi Informatika Semen Indonesia, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan dikemudian memperhatikan user interface yang ditampilkan 

dalam satu halaman sesuai dengan kaidah penggunaan UI /UX. 

2. Diharapkan dikemudian hari, Pihak PT. Sinergi Informatika Semen 

Indonesia mampu melakukan explorasi mengenai user experience dan 

diterapkan pada aplikasi SMILE. 
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