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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Sekilas Perusahaan  

 

PT.Saranainsan Mudaselaras (PT. SIMS) adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang layanan multimedia sebagaimana disebutkan dengan lisensi nasional 

dalam bidang jasa layanan multimedia sesuai Surat Keterangan Laik Operasi No. 

1270/PT.003/DITTEL/SRT/2002 dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 

 

1.2.  Sejarah Perusahaan  

 

Gambar 1.1 Logo Jogja Medianet 

PT. Sarana Insan Muda Selaras (SIMS) berpusat di Jakarta. Perusahaan ini 

didirikan pada tanggal 29 juni 2000. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

multimedia, dan mempunyai cabang di beberapa kota besar di Indonesia, salah 

satunya adalah Yogyakarta. SIMS Yogyakarta membawahi empat unit bisnis yang 

kesemuanya juga bergerak dalam bidang multimedia. Ke empat unit bisnis itu antara 

lain Jogja Medianet, Magelang Medianet, Kebumen Medianet, dan Bali Medianet. 

Saat ini PT SIMS telah mengembangkan jaringan HFC / Hybrid Fiber Coax, Fiber 

Optik To The Home (FTTH), dan Wireless System di Yogyakarta dengan brand 

name JOGJA MEDIANET. PT SIMS telah membantu pengembangan jaringan 

infrastruktur Egovernment Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Propinsi DI 

Yogyakarta. Dan berkat kerja keras bersama dan dengan mengadopsi teknologi 

mutakhir di bidang infrastruktur telekomunikasi dan system informasi, maka saat ini 

sudah menghubungkan ke jaringan internet dan intranet hampir seluruh instansi di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 66 lokasi yang terdiri dari 
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Komplek Balaikota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 kecamatan, 14 

kelurahan, 18 Puskesmas dan 18 kantor dinas dan subdinas dan tahun ini akan di 

sambungkan sebanyak 31 kantor di kelurahan dan beberapa daerah lainnya. 

Dengan adanya jaringan tersebut, maka aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

dalam bidang-bidang Kependudukan, Keuangan, Kepegawaian dan lain sebagainya 

dapat diakses secara real time dan online dari semua kantor dinas dan kecamatan di 

Kotamadya Jogjakarta. Tidak hanya aplikasi SIM saja, aplikasi VoIP/IP PBX telah 

berhasil diimplementasikan oleh Pemerintahan kota Yogyakarta sehingga komunikasi 

antar instansi semakin mudah dan murah. Dengan adanya jaringan yang memadai dan 

menghubungkan seluruh instansi pemerintahan maka akan memudahkan koordinasi 

antar instansi sehingga tingkat pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih 

cepat dan lebih baik. Di lingkungan Pemerintahan Propinsi DI Yogyakartam PT 

SIMS telah memberikan  layanan internet dan intranet sebanyak 52 Instansi yang 

terdiri dari Komplek Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, DPRD Propinsi DIY, 

31 Dinas/Kantor, 5 Kantor Samsat, 11 UPTD (Balai). Disamping pengembangan 

jaringan berbasis kabel, PT SIMS jugamengembangkan jaringan wireless, baik untuk 

frkuensi 2.4 Ghz maupun 5.2 Ghz, jaringan wireless ini dipergunakan untuk 

mengkoneksikan 25 SMP yang tersebar di seluruh daerah propinsi dan meliputi 

wilayah: Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota 

Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul) sehingga para murid dan guru sudah 

dapat online ke internet melalui jaringan WLAN Jogjamedianet. 

Sebagai perusahaan yang menyediakan total solusi kepada pelanggan, saat ini PT 

SIMS mengembangkan layanan berbasis satelit yaitu SCPC/DVB dan DVB-RCS 

sebagai salah satu wujud komitmen untuk meningkatkan penetrasi akses informasi ke 

masyarakat Indonesia seluas-luasnya Mutu. 
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1.3.  Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan  

Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan  

Visi  

" Penyelenggara Jaringan dan Jasa Multimedia yang Terdepan Dalam Kualitas 

dan Terlengkap Dalam Konten "  

Misi 

1. Memberikan solusi jaringan, layanan dan produk multimedia 

dengan fokus pada pelanggan dan kualitas terbaik. 

2. Memberikan solusi jaringan,layanan dan produk multimedia 

dengan smart, cepat, tepat mutu dan harga. 

3. Menciptakan trend services dan pengkayaan konten multimedia 

dengan pengembangan dan proses innovasi yang berkelanjutan. 

4. Mendorong transformasi masyarakat informasi menuju 

berpengetahuandenganpenguatan pada budaya,produktifitas, 

pertumbuhan, cerdas bermoral dan keluhuran budi pekerti. 

5. Membangun sinergi dan kemitraan dengan kompetensi-

kompetensi lokal dan nasional dalam pengembangan produk 

dan aplikasi multimedia yang berdayasaing. 

6. Memberikan tempat dan dukungan pada sdm yang berusaha 

untuk menjadi professiional yang terbaik dalam produk dan 

layanan multimedia. 

7. Menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan iklim yang baik 

dalam pengembangan industri.
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1.4. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Gambar 1.2 Struktur Organisasi 1 
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Gambar 1.3  Struktur Organisasi 2 
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1.5. Deskripsi Tugas Dalam Struktur Organisasi 

 

No Divisi Tugas 

1 Divisi Network (Cable) 1. Melakukan perancangan/instalasi kabel secara 

fisik. 

 

2 Divisi Network (Wireless) 1. Melakukan perancangan/instalasi wireless  

secara fisik. 

 

3 Divisi Network(Plan 

&Design) 

1. Melakukan planning untuk kebutuhan 

perancangan jaringan. 

2. Melakukan Pemetaan untuk melakukan 

perancangan suatu jaringan. 

 

4 Divisi NOC 1. Mengawasi, memantau dan mengamankan 

jaringan  komunikasi. 

2. Melakukan Perancangan perangkat lunak 

untuk menunjang akses perusahaan. 
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1.5  Department IT dalam Perusahaan  

PT.Saranainsan Mudaselaras (PT. SIMS) ini terbagi atas 2 divisi dan 

terbagi lagi dalam 3 sub divisi yaitu : 

No Divisi Sub Divisi 

1 Network 1. Cabel 

2. Wireless 

3. Plan & Design 

2 NOC NOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

BAB II 

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

 

 

2.1. Penjelasan Logbook 

  

No Tanggal Kegiatan 

1 Senin 03 Juli 2017 Pada hari ini adalah hari pertama untuk 

melaksanakan tugas kerja praktek, dimulai pada 

jam 08.00 am. Pada hari ini tugas yang yang 

dilakukan yaitu briefing dengan pembimbing 

lapangan beserta beberapa karyawan, namun 

terlebih dahulu menunggu antrian karena banyak 

SMK dan universtas lainnya yang melakukan 

kerja praktek maupun magang di perusahaan ini. 

Selanjutnya memperkenalkan diri dengan 

beberapa karyawan dan peserta kerja praktek 

yang ada sampai waktu pulang datang jam 16.00 . 

 

2 Selasa 04 Juli 2017 Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Tugas yang langsung diberikan pada hari 

ini yaitu mendisuksikan konsep aplikasi serta 

design aplikasi bersama teman kelompok kerja 

dan karyawan. Namun sebelum melakukan 

diskusi dengan karyawan perusahaan, terlebih 

dahulu menunggu karyawan yang sedang dalam 

kerja di lapangan untuk kembali ke kantor untuk 
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mendiskusikan konsep dan design perancangan 

aplikasi. Setelah melakukan diskusi kami 

beristirah sejenak sampai jam kerja berakhir jam 

kerja berakhir. 

 

3 Rabu 05 Juli 2017 Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Tugas yang diberikan  yaitu merancang 

design aplikasi tahap pertama terlebih dahulu. 

Dari hasil diskusi bersama karyawan di hari 

sebelumnya design dari aplikasi mulai di rancang 

pada hari ini. Setelah merancang design aplikasi 

langsung ditunjukan kepada karyawan untuk 

dilihat apakah ada perubahan ataupun revisi pada 

design aplikasi yang dibuat. Setelah tahap ini 

selesai penulis menunggu waktu pulang dengan 

beristirahat sebentar sampai pada waktunya 

pulang pada jam 16.00. 

 

4 Kamis 06 Juli 2017 Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada saat ini tugas yang diberikan yaitu 

merancang database untuk pelanggan. Terlebih 

dahulu yang dilakukan yaitu menunggu karyawan 

yang sedang melakukan kerja lapangan untuk 

dimintai detail apa sajah yang dibutuhkan dalam 

tabel pegawai. Setelah pekerjaan selesai tiba saat 

untuk pulang kerja pada jam 16.00. 
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5 Jumat 07 Juli 2017 Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada saat ini tugas yang diberikan yaitu 

merancang database untuk pegawai. Terlebih 

dahulu yang dilakukan yaitu menunggu karyawan 

yang sedang melakukan kerja lapangan untuk 

dimintai detail apa sajah yang dibutuhkan dalam 

tabel pegawai. Setelah pekerjaan selesai tiba saat 

untuk pulang kerja pada jam 16.00. 

 

6 Senin 10 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja prakterk dimulai pada jam 

08.00.  Pada hari ini tugas yang diberikan yaitu 

merancang login pada sublime myql (backend) 

login yang dibuat berdasarkan id yang akan 

melakukan login masuk kedalam aplikasi. Setelah 

merancang login pada sublime myql kerja praktek 

pun selesai dan menunggu sebentar pada jam 

16.00 untuk pulang. 

 

7  Selasa 11 Juli 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00.  Pada hari ini tugas yang diberikan yaitu 

merancang Register Pegawai pada sublime myql 

(backend) login yang dibuat berdasarkan id yang 

akan melakukan login masuk kedalam aplikasi. 

Setelah merancang login pada Register Pegawai 

sublime myql kerja praktek pun selesai dan 
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menunggu sebentar pada jam 16.00 untuk pulang. 

 

8 Rabu 12 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini terdapat revisi untuk Login 

sublime mysqli(backend) dikarenakan ada 

perubahan tugas dari karyawannya. Setelah 

dilakukan revisi, dilanjutkan lagi dengan 

merancang registrasi pelanggan pada sublime 

myqli(backend). Setelah mengerjakan tugas diatas 

sampai pada jam 16.00 untuk pulang kerja. 

 

9 Kamis 13 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perancangan layout 

untuk registrasi pegawai dan login pada android, 

dimana untuk funsionalitas dari registrasi 

pelanggan dan login dilakukan oleh teman 

kelompok kerja praktek. Terdapat beberapa kali 

penyesuaian antara fungsionalitas dan UI saat 

dilakukan penggabungan. Setelah semua telah 

digabungkan saatnya untuk melakukan pengujian 

untuk login dan registrasi pegawai, untuk 

registrasi pegawai diltekan sebelum melakukan 

login pada aplikasi. Setelah pekerjaan selesai, 

pulang kerja pada jam 16.00. 

10 Jumat 14 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perancangan 
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profile pegawai untuk layout dan registrasi 

pelanggan untuk layout. dimana untuk 

funsionalitas dari profile pegawai untuk layout 

dan registrasi pelanggan dilakukan oleh teman 

kelompok kerja praktek. Terdapat beberapa kali 

penyesuaian antara fungsionalitas dan UI saat 

dilakukan penggabungan. Setelah semua telah 

digabungkan saatnya untuk melakukan pengujian 

untuk profile pegawai untuk layout dan registrasi 

pelanggan. Setelah pekerjaan selesai,pulang kerja 

pada jam 16.00. 

 

11 Senin 17 Juli 2017 

 

 

 Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perbaikan pada 

tampilan registrasi pelanggan, dikarenakan ada 

atribut yang harus dihilangkan dan beberapa 

perbaikan tampilan pada halaman registrasi 

pelanggan. Selanjutnya UI dan fungsionalitas di 

singkronkan lagi untuk dijalankan. Setelah 

pekerjaan selesai,pulang kerja pada jam 16.00. 

 

12 Selasa 18 Juli 2017 

 

Pada hari ini,kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perbaikan pada 

tampilan profile pegawai, dimana pada profile 

pegawai ada beberapa atribut data pegawai yang 
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harus ditambah dan perubahan tampilan halaman 

lainnya. Setelah itu ditambah lagi halaman UI 

untuk Home, dimana saat user melakukan login 

maka user akan masuk terlebih dahulu ke 

halaman home, dan setelah itu user bisa memilih 

untuk melakukan pindah halaman ke halaman 

lainnya. Setelah pekerjaan selesai,pulang kerja 

pada jam 16.00. 

 

13 Rabu 19 Juli 2017 

 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00.  Pada hari ini tugas yang diberikan yaitu 

merancang Report pada sublime myql (backend) 

report yang dibuat berdasarkan id yang akan 

melakukan login masuk kedalam aplikasi. Setelah 

merancang login pada Report sublime myql kerja 

praktek pun selesai dan akan dilanjutnya kembali 

pada besok hari, kemudian menunggu sebentar 

pada jam 16.00 untuk pulang. 

 

14 Kamis 20 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00.  Pada hari ini tugas yang diberikan yaitu 

melanjutkan merancang Report pada sublime 

myql (backend) report yang dibuat berdasarkan id 

yang akan melakukan login masuk kedalam 

aplikasi. Setelah merancang login pada Report 

sublime myql kerja praktek pun selesai, kemudian 
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menunggu sebentar pada jam 16.00 untuk pulang. 

 

15 Jumat 21 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perancangan 

Report untuk layout. Dimana untuk funsionalitas 

dari Report untuk layout dilakukan oleh teman 

kelompok kerja praktek. Terdapat beberapa kali 

penyesuaian antara fungsionalitas dan UI saat 

dilakukan penggabungan. Setelah semua telah 

digabungkan saatnya untuk melakukan pengujian 

untuk Report untuk layout. Setelah itu design 

layout pun akan di lanjut besok hari dikarenakan 

masih ada tampilan report yang masih belum 

sesuai, pekerjaan selesai pulang kerja pada jam 

16.00. 

 

16 Senin 24 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perancangan 

Report untuk layout. Dimana untuk funsionalitas 

dari Report untuk layout dilakukan oleh teman 

kelompok kerja praktek. Terdapat beberapa kali 

penyesuaian antara fungsionalitas dan UI saat 

dilakukan penggabungan. Setelah semua telah 

digabungkan saatnya untuk melakukan pengujian 

untuk Report untuk layout. Setelah itu design 

layout pun akan di lanjut besok hari dikarenakan 

masih ada tampilan report yang masih belum 
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sesuai, pekerjaan selesai pulang kerja pada jam 

16.00. 

 

17 Selasa 25 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perancangan 

Report untuk layout. Dimana untuk funsionalitas 

dari Report untuk layout dilakukan oleh teman 

kelompok kerja praktek. Terdapat beberapa kali 

penyesuaian antara fungsionalitas dan UI saat 

dilakukan penggabungan. Setelah semua telah 

digabungkan saatnya untuk melakukan pengujian 

untuk Report untuk layout. Setelah itu design 

layout pun akan di lanjut besok hari dikarenakan 

masih ada tampilan report yang masih belum 

sesuai, pekerjaan selesai pulang kerja pada jam 

16.00. 

 

18 Rabu 26 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Pada hari ini dilakukan perancangan 

Report untuk layout. Dimana untuk funsionalitas 

dari Report untuk layout dilakukan oleh teman 

kelompok kerja praktek. Terdapat beberapa kali 

penyesuaian antara fungsionalitas dan UI saat 

dilakukan penggabungan. Setelah semua telah 

digabungkan saatnya untuk melakukan pengujian 

untuk Report untuk layout. Setelah itu design 

layout selesai, pekerjaan selesai pulang kerja pada 
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jam 16.00. 

 

19 Kamis 27 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dikerjakan pada hari ini yaitu 

perbaikan pada report pada sublime mysqli, 

dimana terdapat atribut pegawai yang harus 

ditambahkan pada report tersebut. Setelah 

perbaikan selesai, pekerjaan selesai dan pulang 

kerja pada jam 16.00. 

 

20 Jumat 28 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dikerjakan pada hari ini yaitu 

perbaikan pada report pada sublime mysqli, 

dimana terdapat perbaikan pada saat 

menampilkan report, yang ditampilkan adalah 

data pelanggan yang didapatkan berdasarkan 

waktu: week,monthly dan year. Setelah perbaikan 

selesai, pekerjaan selesai dan pulang kerja pada 

jam 16.00. 

 

21 Senin 31 Juli 2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

membuat list pelanggan pada sublime 

myqli(Backend). Setelah menambahkan list 

pelanggan terdapat revisi yaitu perbaikan halaman 

home, pada halaman tampil pegawai diperbaikan 
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tampilan dari halaman tampil pegawai 

sebelumnya yang kurang menarik. Setelah 

perbaikan selesai, pekerjaan selesai dan pulang 

kerja pada jam 16.00. 

 

22 Selasa 1 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

perbaikan tampilan home yang dinilai kurang 

menarik oleh karyawan. Selanjutnya dilanjutkan 

dengan pembuatan fungsionalitas delete pada 

sublime mysqli. Setelah perbaikan dan 

penambahan funsionalitas selesai, pekerjaan 

selesai dan pulang kerja pada jam 16.00. 

 

23 Rabu 2 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

penambahan fungsonalitas update pada sublime 

mysqli dan revisi pada delete karena ada data 

pelanggan yang tidak bisa dihapus. Setelah 

perbaikan dan penambahan funsionalitas selesai, 

pekerjaan selesai dan pulang kerja pada jam 

16.00. 

 

24 Kamis 3 Agustus 

2017 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu revisi 

pada update karena, ada data pelanggan yang 
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 tidak bisa dilakukan update. Setelah perbaikan, 

pekerjaan selesai dan pulang kerja pada jam 

16.00. 

 

25 Jumat 4 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu revisi 

pada update dan delete karena, ada data 

pelanggan yang masih belum bisa dilakukan 

update dan delete. Setelah perbaikan, pekerjaan 

selesai dan pulang kerja pada jam 16.00. 

 

26 Senin 7 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

membuat dokumentasi SKPL. Pembuatan SKPL 

pada hari ini dimulai dari bab 1 dan bab 2. Setelah 

bab 1 dan bab 2 selesai, pekerjaan selesai dan 

pulang kerja pada jam 16.00. 

 

27 Selasa 8 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

membuat dokumentasi SKPL. Pembuatan SKPL 

pada hari ini dimulai dari bab 3 dan bab 4. Setelah 

bab 1 dan bab 2 selesai, pekerjaan selesai dan 

pulang kerja pada jam 16.00. 
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28 Rabu 9 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

perbaikan dokumentasi SKPL. Pembuatan SKPL 

pada hari ini dimulai dari bab 2 dan bab 3. Setelah 

bab 2 dan bab 3 selesai, pekerjaan selesai dan 

pulang kerja pada jam 16.00. 

 

29 Kamis 10 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu pertama 

mengikuti rapat bersama pegawai dalam hal 

untuk melakukan pemasangan jaringan pada suatu 

wilayah, hal yang dibahas mengenai letak,luas 

dan jarak wilayah dengan tower terdekat untuk 

pemasangan jaringan. Setelah rapat selesai 

dilanjutkan dengan menyelesaikan tahap finishing 

untuk mengecek error maupun bug yang ada 

dalam aplikasi. Pekerjaan selesai dan pulang kerja 

pada jam 16.00. 

 

30 Jumat 11 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu pertama 

mengikuti briefing bersama pegawai dalam hal 

untuk melakukan pemasangan jaringan pada suatu 

wilayah, hal yang dilakukan yaitu membahas alat-

alat atau hardware yang akan digunakan untuk 

pemasangan seperti kabel fiber,router dan 

beberapa alat lainnya. Setelah briefing selesai 
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dilanjutkan dengan menyelesaikan tahap finishing 

untuk mengecek error,bug maupun tambahan 

tampilan yang ada dalam aplikasi. Pekerjaan 

selesai dan pulang kerja pada jam 16.00. 

 

31 Senin 14 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

melakukan tahap finishing akhir aplikasi dan 

fungsionalitas backend . Setelah semua telah 

selesai dilanjutkan dengan membuat dokumentasi 

dan foto suasana dalam lingkungan kerja. 

Pekerjaan selesai dan pulang kerja pada jam 

16.00. 

 

32 Senin 15 Agustus 

2017 

 

Pada hari ini, kerja praktek dimulai pada jam 

08.00. Yang dilakukan pada hari ini yaitu 

melakukan presentasi akhir project, namun 

sebelum memulai presentasi terlebih dahulu harus 

menunggu karyawan penguji untuk menilai 

aplikasi yang dibuat. Setelah presentasi selesai, 

nilai langsung diberikan dan kami diberikan surat 

tanda selesai kerja praktek dari perusahaan. 

Setelah semua selesai yang saya dan teman saya 

lakukan yaitu membuat dokumentasi foto 

bersama dengan karyawan dan pembimbingan 

lapangan. Kerja praktek selesai dan pulang pada 
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jam 16.00. 
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2.1  Hasil Pekerjaan Secara Umum 

   

2.2 Bukti Hasil Pekerjaan  

 

Gambar 1.4 Koneksi 

 

 Gambar diatas adalah potongan code backend untuk menghubungkan 

database dengan aplikasi mobile. Pada potongan code ini, terdapat atribut – 

atribut untuk mengubungkan antara database dan aplikasi mobile. $server = 

"localhost"; $user  = "root";  $password = ""; $database = 

"jogjamedianet";  potongan code ini berfungsi pendeklarasian atribut seperti 

pada atribut $server dimana atribut ini digunakan sebagai pendeklarasian 

server dari database yaitu localhost. $con = mysqli_connect($server, $user, 

$password, $database); if (mysqli_connect_errno()) {echo "Gagal terhubung 

MySQL: " . mysqli_connect_error();}, pada potongan code ini digunakan 

apabila saat aplikasi akan mengakses database akan mengeluarkan 

pemeberitahuan gagal terhubung pada mySQL. 
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Gambar 1.5 List Pelanggan 

 

 Gambar diatas adalah potongan code backend untuk menampilkan list 

pelanggan, dimana data pelanggan yang ditampilkan berdasarkan ID Pegawai 

yang melakukan login pada aplikasi. 

array_push($result,array('id'=>$row[0],'namaperusahaan'=>$row[1],'jenis

_usaha'=>$row[2],'nama_pelanggan'=>$row[3],'ID_Pegawai'=>$row[4]))

; pada potongan code ini digunakan untuk menampilkan list pelanggan pada 

UI aplikasinya dimana untuk menampilkan data masing – masing atribut 

berdasarkan row seperti pada potongan code diatas. 
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Gambar 1.6 Login 

 

 Gambar diatas adalah potongan code backend untuk melakukan login 

pada aplikasi, dmana saat melakukan login terdapat session login berdasarkan 

ID Pegawai yang login pada aplikasi. Selain untuk melakukan login, saat 

pegawai berhasil melakukan login maka data pegawai yang melakukan login 

seperti; nama depan, nama belakang, username,namadepan,nama 

belakang,jenis kelamin jabatan dan nik akan ditampilkan pada profile 

pegawai. $query = mysqli_query($con, "SELECT * FROM pegawai WHERE 

username='$username' AND password='$password'"); $ketemu = 

mysqli_num_rows($query); $row = mysqli_fetch_array($query); potongan 

code ini digunakan untuk melakukan aksi login dimana atribut yang 

digunakan untuk melakukan login yaitu username dan password. Untuk sisa 

potongan diatas adalah apabila password dan username tidak ditemukan pada 

database maka akan keluar pemberitahuan bahwa username dan password 

salah. 
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Gambar 1.7 Registrasi Pegawai 

 

 Gambar diatas adalah potongan code backend untuk melakukan 

registrasi pegawai, dimana saat akan melakukan registrasi pegawai user 

akan menginputkan data – data pegawai terlebih dahulu. Jika registrasi 

berhasil maka akan keluar Toast berupa "Register berhasil, silahkan 

login.". $query = mysqli_query($con, "INSERT INTO pegawai 

(id_pegawai,namadepan,namabelakang,jabatan,jeniskelamin,NIK,userna

me,password)VALUES(0,'".$namadepan."','".$namabelakang."','".$jabata

n."','".$jeniskelamin."','".$nik."','".$username."','".$password."')"); pada 

potongan code diatas berfungsi untuk melakukan input untuk data      

registrasi pegawai. Atirbut yang digunakan untuk melakukan registrasi 

yaitu ; namadepan,namabelakang,jabatan,jeniskelamin,nik,username dan 

password. Untuk sisa potongan code pada gambar 1.7 berisi code untuk 

exception apabila data pegawai yang diregistrasi tidak sesuai atau data 

tidak teregistrasi pada database. 
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Gambar 1.8 Report 

 Gambar diatas adalah potongan code backend untuk menampilkan 

report pendapatan pelanggan oleh pegawai, dimana untuk menampilkan 

pendapatan pelanggan ini bisa dilakukan berdasarkan tanggal yang dipilih 

olehuser.$to_date=$_POST["to_date"];$from_date = $_POST["from_date"]; 

$query="SELECT(pegawai.Username)AS'NamaPegawai',(COUNT(pelangga

n.ID_Pegawai)) AS 'JumlahPelanggan' FROM pelanggan INNER JOIN 

pegawai ON pelanggan.ID_Pegawai=pegawai.ID_Pegawai  WHERE 

date(waktu) BETWEEN '$from_date' AND '$to_date'  GROUP BY 

pelanggan.ID_Pegawai ";//  $ketemu = mysqli_num_rows($query);$x= 

mysqli_query($con,$query);$result = array(); Pada potongan code diatas 

digunakan untuk menampilkan report pendapatan pelanggan oleh pegawai, 

dimana data pendapatan pelanggan ditampilkan berdasarkan tanggal yang 

dipilih oleh user, setelah tanggal dipilih maka data pendapatan pelanggan akan 

tampil berdasarkan tanggal yang di masukan. Data pendapatan jumlah 

pelanggan juga ditampilkan berdasarkan kordinat x sehingga akan membentuk 

garis pada sumbu x. 
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Gambar 1.9 TampilProfil 

 

 Gambar diatas adalah potongan code backend untuk menampilkan 

data pegawai berdasarkan ID pegawai yang melakukan login pada aplikasi. 

$query = mysqli_query($con, "SELECT * FROM pegawai WHERE 

id='$idPegawai'");$ketemu=mysqli_num_rows($query);$row=mysqli_fetch_

array($query); Pada potongan code ini digunakan untuk menampilkan data 

pegawai pada profile pegawai, dimana data pegawai yang ditampilkan 

berdasarkan id yang melakukan proses login pada aplikasi. Untuk sisa code 

yang berada pada gambar 1.9 yaitu potongan code untuk exception apabila 

data tidak bisa ditampilkan karena tidak terhubung pada database. 
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Gambar 1.10 Tabel Pegawai 

 Pada gambar diatas merupakan database Pegawai yang terdiri dari 8 

atribut pegawai. 
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Gambar 1.11 Tabel Pelanggan 

 

 Pada gambar diatas merupakan database pelanggan yang terdiri dari 24 

atribut pelanggan. 
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Gambar 1.12  Registrasi Pelanggan 

 

 Gambar diatas adalah potongan code backend untuk melakukan 

registrasi pelanggan, dimana saat akan melakukan registrasi pelanggan user 

akan menginputkan data – data berlangganan terlebih dahulu. Jika registrasi 

berhasil maka akan keluar Toast berupa "Registrasi Pelanggan Berhasil!". 

$query = mysqli_query($con,"INSERT INTO pelanggan 

(id,namaperusahaan,jenis_usaha,nama_pelanggan,alamatpelanggan,kelurahan_pela

nggan, 

kec_pelanggan,kota_pelanggan,kodepos_pelanggan,no_telp_pelanggan,no_fax_pela

nggan,no_hp_pelanggan,emailpelanggan,tanggal_lahir_pelanggan,jenis_kelamin_p

elanggan,pekerjaan,no_identitas,NPWP,layanan,cara_pembayaran,waktu_pembaya

ran,status_tempat_tinggal,ID_Pegawai)VALUES(0,'".$namaperusahaan."','".$jenisu

saha."','".$namapelanggan."','".$alamat_pelanggan."','".$kel_pelanggan."','".$kec_p

elanggan."','".$kotakab_pelanggan."','".$kodepos_pelanggan."','".$nomortelepon."','

".$nomorfax."','".$nomorhp."','".$email."','".$tanggallahir."','".$jeniskelamin."','".$p

ekerjaan."','".$noidentitas."','".$nonpwp."','".$jenislayanan."','".$carapembayaran."',
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'".$waktupembayaran."','".$statutinggal."','".$ID_Pegawai."')"); Pada potongan 

code diatas digunakan untuk melakukan registrasi data pelanggan, data yang 

nantinya teregister akan masuk ke database berdasarkan user yang melakukan 

login pada aplikasi. Untuk sisa potongan code pada gambar untuk 

menampilkan exception atau sebuah pemberitahuan apabila data pelanggan 

yang di masukan tidak sesuai atau data pelanggan tidak bisa dimasukan. 
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BAB III 

HASIL PEMBELAJARAN 

 

3.1 Manfaat Kerja Praktek 

 

 Penulis juga mendapat pengalaman bahwa sesungguhnya pengetahuan dari 

universitas masih belum mencukupi untuk digunakan didunia kerja, penulis harus 

terus belajar dan mencari pengetahuan – pengetahuan baru untuk menyelesaikan 

task yang dikerjakan. 

 

 Penulis mengawali kerja praktek dengan penunjukkan pembimbing. 

Selanjutnya penulis menentuka topik kerja praktek yakni “Pembuatan Aplikasi 

Mobile untuk Registrasi Pelanggan”. 

 

3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 

Beberapa pengetahuan perkuliahan yang diaplikasikan pada pelaksanaan kerja 

praktek ada sebagai berikut : 

 

1. Praktikum Aplikasi Mobile 

Penggunaan ilmu dalam Praktikum Aplikasi Mobile yaitu bagaimana 

menggunakan dan membuat aplikasi mobile berbasi android. Dimana 

modul – modul yang terdapat di matakuliah ini banyak digunakan untuk 

membantu proses kerja dari pembuatan aplikasi mobile ini. 
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2. Pemrograman Web 

Penggunaan ilmu dalam pemrograman web sangat membantu dimana 

untuk membuat database menggunakan mysql dalam membangun aplikasi 

ini telah diajarkan didalam matakuliah ini. 

 

3. RPL 

Penggunaan ilmu dalam matakuliah RPL ini sangat membantu dalam hal 

membuat laporan dokumentasi dari aplikasi yang dibangun. Dimana pada 

matakuliah RPL ini diajarkan membuat dokumentasi dari aplikasi yang 

dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Pelaksanaan Kerja Praktek telah penulis jalani selama satu bulan. Selama 

menjalani Kerja Praktek di PT.Saranainsan Mudaselaras (PT. SIMS) penulis telah 

mencapai tujuan Kerja Praktek yang sudah diuraikan dengan menunjukkan prilaku 

yang professional di dunia kerja, maupun menganalisis sebuah masalah dan 

menemukan solusi terbaik dari masalah tersebut, dan mampu mempraktikkan ilmu 

yang dimiliki didunia nyata, penulis juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan 

lingkungan kerja dan mencari pengetahuan tambahan saat menghadapi masalah yang 

belum pernah ditemui sebelumnya. 

 

 Penulis juga mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya pengetahuan dari 

universitas masih belum mencukupi untuk digunakan didunia kerja, penulis harus 

terus belajar dan mencari pengetahan – pegetahuan baru untuk menyelesaikan projek 

yang dikerjakan. 
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LAMPIRAN 

Suasana Kerja 
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Foto Bersama 
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