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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi dibidang informasi mendorong setiap 

instansi atau perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangannya, 

terutama berkenaan dengan perkembangan Teknologi Informasi yang ada 

hubungannya dengan kegiatan perusahaan tersebut. Perkembangan 

teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam 

meningkatkan kegiatan usaha khususnya dalam hal pengolahan data yang 

memberi dukungan terhadap pengambilan keputusan-keputusan bisnis 

serta Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi 

yang cukup berarti dalam meningkatkan kegiatan pelayanan. Berdasarkan 

pada uraian diatas pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu aktivitas 

bisnis merupakan hal yang cukup penting. 

Keberadaan internet menjadi sarana untuk mendapatkan dan 

menyebarkan informasi dengan cepat. Salah satu cara untuk mendapatkan 

dan memberitahukan informasi ke masyarakat luas dengan mudah dan 

cepat adalah dengan menggunakan website. Website merupakan media 

informasi yang mudah dan luas jangkauanya. Semakin majunya 

perkembangan teknologi website dan juga berkembangnya keperluan serta 

ide-ide kreatif, maka makin banyak jenis-jenis website yang muncul saat 

ini, ada beberapa jenis website  berdasarkan fungsinya yaitu web portal, 
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wiki, sosial media, forum, e-commerce, e-learning, blog, company profile 

atau corporate website dan personal website. 

Salah satu website yang dipakai perusahaan untuk menyebarkan 

informasi tentang perusahaan adalah company profile atau corporate 

website, website dengan jenis company profile atau corporate website 

adalah website yang menampilkan profil dari sebuah perusahaan termasuk 

informasi  produk dan jasa, portofolio sebuah perusahaan sampai dengan 

informasi daftar klien. Tujuan dari website ini sudah jelas adalah untuk 

memperkenalan sebuah perusahaan dan bidang usahanya, bisa hanya 

sebatas informasi perusahaan ataupun sebagai sarana promosi atau jasa 

mereka sampai menjadi sarana untuk mendukung jasa yang yang 

ditawarkan. 

PT Tendri Dharma Samudra adalahsuatu perusahaan swasta  yang 

bergerak di bidang jasalogistik. Perusahaan ini menyediakan transportasi 

dan pergudangan secara berbayar. Penyedia Jasa Logistik (Logistics 

Service Provider) merupakan institusi yang menyediakan jasa pengiriman 

barang dari tempat asal barang ke tempat tujuannya, dan jasa penyimpanan 

barang (pergudangan). Asal  barang  bisa  berasal  dari  produsen,  

pemasok,  atau penyalur,  sedangkan tempat  tujuan  bisa    konsumen,  

penyalur,  atau produsen. PT Tendri Dharma Samudra menyediakan 

container dan general cargo trucking standar dengan konsep door - to - 

door.  
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 Tujuan dibuatnya company profile adalah untuk memberikan dan 

mempermudah mendapatkan informasi lengkap tentang perusahaan dan 

dapat dilihat oleh semua orang. 

Berdasarkan uraian diatas, perusahaan memerlukan media 

informasi berupa website agar PT. Tendri Dharma Samudra lebih dikenal 

melalui website, maka penulis tertarik membuat judul Praktik Kerja 

Lapangan dengan judul “Rancang Bangun Website PT. Tendri Dharma 

Samudra”. 

1.2 Ruang Lingkup PKL 

Ruang lingkup pada PKL (praktik kerja lapangan) ini adalah 

menyampaikan informasi tentang perusahaan dalam bentuk website 

company profile PT. Tendri Dharma Samudra.  

1. Aplikasi ini akan dibuat menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan 

DatabaseMySQl. 

2. Teknik pengembangan sistem pada aplikasi ini menggunakan Rapid 

Application Development (RAD). 

1.3. Tujuan dan Manfaat PKL 

Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya PKL ialah sebagai 

berikut : 

1.3.1. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk 

membangun sebuah website compony profile PT. Tendri Dharma 

Samudra. 
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1.3.2. Manfaat 

Adapun manfaat yang dari laporan PKL ini, ialah sebagai berikut : 

1.3.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Bagi penyusun diharapkan dapat menambah pengetahuan terapan 

dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat semasa kuliah dengan 

kondisi yang ada dilapangan. 

1.3.2.2. Manfaat Bagi Perusahaan Tempat PKL 

PT. Tendri Dharma Samudra memiliki company profile yang 

berbasis web dan dapat meningkatkan promosi kepada masyarakat melalui 

websitenya. 

1.3.2.3. Manfaat Bagi Akademik 

  Manfaat bagi akademik adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan bisa menjadi refensi kepada penulis lain 

2. Dapat dijadikan bahan acuan untuk peneliti. 

3. Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa/i terhadap 

prospek kemajuan teknologi. 

1.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL 

1.4.1. Tempat PKL 

Tempat Praktik Kerja Lapang bertempat di Jl. Letjend Bambang 

Utoyo Ruko Bugis No.5A-5B RT.16 RW.03, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, 

Palembang, Sumatera Selatan 30116 

 

. 
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1.4.2. Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 1 bulan di PT. 

Tendri Dharma Samudra, tepatnya tanggal 1September 2018 s/d 2 Oktober 

2018 dari jam 08.30 s/d 17.00. 

1.5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau langsung objek 

yang diteliti agar tercapainya tujuan dan hasil yang maksimal. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut : 

1.5.1.  Observasi 

Menurut Jogiyanto (2008,89) Observasi merupakan teknik atau 

pendekatan untuk mendapatkan data premier dengan cara mengamati 

langsung obyek datanya. Penulis mengumpulkan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung pada objek permasalahan yang adadi PT. 

Tendri Dharma Samudra. 

1.5.2.  Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapat data dari 

responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal (personal 

interview), wawancara intersep (intersept intervew) dan wawancara telpon 

(telephone interview), (Jogiyanto:2008:111). Penulis mengumpulkan data 

dengan cara komunikasi langsung atau mewawancarai ibu Linda Noviasari 

selaku staf keuangan dan administrasi di PT. Tendri Darma Samudra yang 

belum memiliki website, adapun data yang diperolah dari wawancara 

tersebut mengenai company profile PT. Tendri Dharma Samudra. Data 
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yang didapat dari wawancara tersebut adalah profil perusahaan, sejarah 

perusahaan, visi-misi perusahaan, struktur orgaanisasi dan data karyawan. 

1.5.3. Dokumentasi 

Menurut Silaen (2018:160) Dokumentasi adalah peninggalan 

tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu 

organisasi yang dari segi relatif belum terlalu lama. Jika peninggalan 

tertulis yang relatif cukup lama maka berubah menjadi bukti-bukti historis 

mengenai keadaan atau peristiwa masa lalu. Konsensus menenai durasi 

waktu yang sulit ditentukan karena tergantung dari jenis peninggalan 

tersebut. Dokumentasi yang digunakan dapat berupa laporan. Dalam 

proses dokumentasi penulis mendapatkan data karyawan dan armada 

angkutan darat yang digunakan. 

1.5.4.  Studi Pustaka 

Menurut Sugiono dalam Inayati (2012:291) menyatakan bahwa 

studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang 

berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi 

sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam 

melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari 

literaturliteratur ilmiah. Mengumpulkan data dengan cara mencari 

referensi-referensi dinternet, buku-buku di perpustakaan Politeknik 

Palcomtech untuk membantu dalam mengumpulkan informasi serta dapat 

menjadi bahan acuan dalam penyelesaian penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasa Teori 

Pada landasan teori akan dibahas teori-teori yang mendukung dalam 

penulisan laporan praktik kerja lapangan (PKL) ini. Teori-teori tersebut 

berhubungan dengan jenis laporan ini. 

2.1.1 Website 

Menurut Bekti (2015:35), “Website merupakan kumpulan halaman-

halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam 

atau gerak, animasi, suara, dan at au gabungan dari semuanya, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait, yang masing- masing masing dihubungkan dengan 

jaringan-jaringan halaman”.  

2.1.2 Website Statis dan Website Dinamis 

Menurut Arief (2011:8), Web statis adalah web yang isi atau content 

tidak berubah-ubah. Maksudnya adalah isi dari dokumen tersebut tidak 

dapat diubah secara cepat dan mudah. Ini karena teknologi yang digunakan 

untuk membuat dokumen web ini tidak memungkinkan dilakukan 

perubahan isi/data. Teknologi yang digunakan web statis adalah jenis 

client side scripting sperti HTML, Cascading Style Sheet (CSS). 

Menurut Arief (2011:14), Web dinamis adalah jenis web yang isi atau 

content dapat berubah-ubah setiap saat. Web yang banyak menampilkan 

animasi flash belum tentu termasuk web dinamis karena dinamis atau 



8 
 

berubah-ubah isinya tidak sama dengan animasi. Untuk melakukan 

perubahan data, user cukup mengubahnya langsung secara online di 

internet melalui halaman control panel atau administrasi yang biasanya 

telah disediakan untuk user administrator sepanjang user tersebut 

memiliki hak akses yang sesuai. Fitur yang disediakan untuk melakukan 

pengelolaan terhadap isi atau content halaman web dinamis biasanya 

dibuat semudah mungkin, karena user yang akan melakukan perubahan 

data di halaman web tersebut kemungkinan bukanlah user yang menguasai 

detail teknis bahasa pemrograman dan database atau biasa diistilahkan 

user biasa atau naive user. 

2.1.3 Internet 

Menurut Sibero (2011:10), “Internet (Interconneted Network) adalah 

jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara 

global, internet dapat juga dapat disebut jaringan alam suatu jaringan yang 

luas”. Seperti halnya jarigan komputer lokal maupun jaringan komputer 

area, internet juga menggunakan protokol komunikasi yang sama yaitu 

TCP/IP (Tranmission Control Protol / Internet Protocol)”. 

2.1.4 MySQL 

Menurut Raharjo (2011:21), My Sql mengimplementasikan model 

database relasional maka disebut sebagai Relational Database 

Management System atau RDBMS. Menurut Raharjo (2011:22), My Sql 

merupakan software RDBMS atau server database yang dapat mengelola 

database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah 
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sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user), dan dapat 

melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-threaded). 

Menurut Raharjo (2011:22), My Sql banyak digunakan di berbagai 

kalangan untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan data, mulai dari 

kalangan akademis sampai industri, baik industri kecil, menengah, maupun 

besar. Menurut enterprise (2014:2), My Sql yaitu RDBMS yang cepat dan 

mudah digunakan, sudah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, 

serta dikembangkan oleh My Sql AB swedia.  

2.1.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Sibero (2014:49), PHP adalah pemrograman interpreter yaitu 

proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yag 

dimengerti komputer secara langsung pada baris kode dijalankan. PHP 

disebut juga pemrograman Server Side Programming, hal ini dikarenakan 

seluruh prosesnya dijalankan pada server. PHP adalah suatu bahasa 

dengan hak cipta terbuka atau yang juga dikenal dengan open source yaitu 

pengguna data mengembangkan kode-kode fungsi sesuai kebutuhannya. 

2.1.6 Database 

 Menurut Menurut Sutarman (2012:15), Database sekumpulan file 

yang saling berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan record-record 

yang menyimpan data dan hubungan diantaranya. Menurut Ladjamudin 

(2013:129), Database adalah sekumpulan data store (bisa dalam jumlah 

yang sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, oftical disk, 

magnetic drum, atau media penyimpanan sekunder lainya. Dari pengertian 
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diatas penulis menyimpulkan Database adalah sekumpulan file yang saling 

berhubungan yang menyimpan data dan tersimpan dalam sebuah media 

penyimpanan. 

2.1.7 Rapid Aplication Development 

Menurut Whitten & Bentley (2007:98),Rapid Application 

Development ( RAD ) adalah sebuah strategi pengembangan sistem yang 

menekankan kecepatan dalam pengembangan melalui keterlibatan 

pengguna dalam pembangunan secara cepat, iteratif, dan incremental dari 

suatu serangkaian prototype dari suatu sistem yang dapat berkembang 

menjadi suatu sistem akhir atau versi tertentu.  

Menurut Kendall dalam Anofrizen dan Dadlan (2015).Berikut adalah 

tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan 

aplikasi. 

a. Perencanaan syarat-syarat (Requirement Planning) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk 

mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-

tujuan tersebut.Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan 

masalah-masalah perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan 

sistem bisa mengarahkan  sebagian dari sistem yang diajukan, 

fokusnya akan selalu tetap pada upaya pencapaian tujuan perusahaan. 
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b. Workshop Desain RAD (RAD Design Workshop) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang 

bisa digambar sebagai workshop. Penganalisis dan pemrograman 

dapat bekerja membangun dan menunjukan representasi visual 

desain dan pola kerja kepada pengguna.Workshop desain ini dapat 

dilakukan selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi 

yang akan dikembangkan Selama workshop desain RAD, pengguna 

memrespon prototipe yang ada dan penganalisis memperbaiki 

modul-modul yang dirancang berdasarkan respons pengguna. 

c. Implementasi (Implementation) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para 

pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-

aspek bisnis dan non-teknis perusahaan.Segera setelah aspek-aspek 

ini disetujui dan sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji 

coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. 

2.1.8 Data Flow Diagram (DFD) 

Diagram aliran data atau data flow diagram (DFD) adalah alat 

yang menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja atau 

pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Sedangkan menurut 

Rosa dan Shalahuddin (2013) Data Flow Diagram (DFD) merupakan 

representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan 

transformasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari input dan 

output. Simbol-simbol yang digunakan dapat dilihat padatabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol DFD 

No. Gane& Sarson 
Yourdon 

&DeMarco 
Keterangan 

1. 

1. 

 

 

 

 

Entitas Luar/External Entity 

Lingkungan luar sistem yang 

merupakan sumber atau tujuan dari 

aliran data digambarkan secara 

fisik dengan sekelompok orang 

atau sistem. 

 

2. 

  

Proses/Process 

Kegiatan atau kerja yang dilakukan 

oleh orang, mesin atau komputer 

dari hasil suatu arus data yang 

masuk ke dalam proses untuk 

dihasilkan arus data yang akan 

keluar dari proses. 

 

3. 

 

 
 

 

Penyimpanan/Data Store 

Komponen yang berfungsi untuk 

menyimpan data atau file dari 

proses sebuah sistem, yang 

biasanya berupa suatu file atau 

database. 

4. 

4. 

  

Arus Data/Data Flow 

Menggambarkan gerakan paket 

data atau informasi satu bagian ke 

bagian lain dari sistem, dari data 

yangdapat berupa masukkan untuk 

sistem atau keluaran dari proses 

sistem. 

 Sumber: Rosa  & M.Shalahuddin (2013) 

2.1.9 Entitiy Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Rosa dan Shalahudin (2013:50), Entity Relationship 

Diagram(ERD) adalah dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam 

dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data 

relasional. Simbol-simbol ERD dapat dilihat pada Table 2.3. 
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Tabel 2.3. Simbol-simbol ERD 

No. Simbol Keterangan 

1. Entitas Entitas merupakan individu yang mewakili 

sesuatu yang nyata (eksistensinya) dan dapat 

dibedakan dari suatu yang lain. 

2. Attribute Properti dari entitas harus digunakan oleh 

minimal satu proses bisnis dipecah dalam detail. 

3. Link Link (garis) Penghubung antara himpunan relasi 

dengan himpunan entitas dan himpunan entitas 

dengan atribate nya. 

4. Relationship Relation menunjukan adanya hubungan diantara 

sejumlah entitas yang berasal dari himpunan 

entitas yang berada. 

Sumber data : Rosa A.S & M.Shalahuddin (2013) 

2.1.10 Flowchart 

Menurut Indrajani (2011:22), flowchart merupakan penggambaran 

secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. 

Biasanya mempermudah penyelesaian masalah yang khususnya perlu 

dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Menurut Fairuz El Sahid (2010), 

flowchart adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam 

program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan 

terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.  

Tabel 2.2 Simbol-simbol  Flowchart 

No Nama dan Simbol Keterangan 

1 
Dokumen Dokumen tersebut dapat dipersiapkan dengan 

tulisan tangan, atau di cetak dengan computer 

2 

Beberapa tembusan dari 

satu dokumen 
Digambarkan dengan cara menumpuk simbol 

dan mencetak nomor dokumen bagian kanan 

atas. 
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No Nama dan Simbol Keterangan 

3 

Input/Output Fungsi input atau output apapun didalam 

bagian program. Juga dipergunakan untuk 

mewakili buku besar dalam bagian alir 

dokumen. 

4 

Pemprosesan dengan 

Komputer 
Fungsi pemrosesan yang dilaksanakan 

menggunakan komputer, biasanya 

menghasilkan perubahan data dan informansi 

5 

Proses dengan 

Manual 

 

Pelaksanaan pemprosesan yang dilakukan 

manual. 

6 

Arus dokumen atau 

proses 

 

Arah pemrosesan atau arus dokumen, arus 

yang normal berda dibawah dan mengarah 

kekanan 

7 

On -page connectore 

 
Menghubungkanarus pemrosesan disatu 

halaman yang sama, penggunaan konektor ini 

akan menghindari garis-garis yang saling 

silang disatu halaman 

8 

Off –page 

Connectore 
Suatu  penanda masuk dari, atau keluar dari 

ke, halaman lain 

9 

Keputusan Langkah pengambilan keputusan, digunakan 

dalam sebuah program komputer bagan alir 

untuk memperlihatkan pembuatancabang 

jalan alternatif. 

10 

Terminal 
Titik awal, akhir, atau pemberhentian dalam 

suatu proses atau program. 

1

1 

Arsip File dokumen secara manual disimpan dan 

ditarik kembali menurut yang ditulis 

disimbol.  

 Sumber: Indrajani (2011) 

2.2 Gambaran Umum Perusahaan 

2.2.1 Sejarah Perusahaan 

PT Tendri Dharma Samudra adalahsuatu perusahaan swasta  yang 

bergerak di bidang jasalogisticyang mulai berdiri pada 21 Januari 2015. 

Perusahaan ini didirikan oleh bapak Heru Pramono dengan kekayaan 
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bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) Rp. 25.000.000. 

Pada awalnya PT. Tendri Dharma Samudra berlokasi di Jl. Jaya VII Lr. 

Lematang Komplek Lematang Indah Blok C-06 Rt.006 Kelurahan 16 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu II.   

A. Visi  

Menjadi perusahaan logistik yang terdepan dan bersekala global. 

B. Misi  

  Menyediakan pelayanan jasa logistik yang terintegrasi, berkualitas 

dan profesional untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi 

pelanggan. 

C. Nilai Inti 

1. Profesionalisme 

2. Integritas 

3. Kerja Team 

4. Inovasi 

2.2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Wewenang 

1) Struktur Organisasi 

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu memiliki struktur 

organisasi sendiri, struktur tersebut dapat digambarkan hubungan 

antara pemimpin perusahaan dan bawahan yang sering berinteraksi 

agar dapat didapatkan perwujudan tujuan perusahaan yang di 

inginkan atau di harapkan. 
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Struktur organisasi adalah satu susunan dan hubungan Antar tiap 

bagian serta posisi yang ada dalam perusahaan.Struktur organisasi 

menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan 

hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. 

 

Sumber PT Tendri Dharma Sam udra 

Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi  

2) Uraian Kegiatan dan Wewenang 

 1. Direktur 

  Tugas dari Direkturmerupakan sebagai berikut : 

a) Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan 

operasional 

b) Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan 

c) Melakukan pengembangan kegiatan operasional 

d) Observasi terhadap kinerja karyawan 

e) Memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kantor 
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2. Koordinator Oprasional Angkutan Darat 

 Tugas dari koordinator oprasional angkutan daratmerupakan sebagai 

berikut : 

a) Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan 

pengoperasian transportasi. 

b) Memonitor kegiatan operasional untuk memastikan kesesuaian 

dengan kebijakan dan prosedur di dalam perusahaan, aturan 

keselamatan, peraturan dari serikat buruh, peraturan 

lingkungan dan peraturan pemerintah. 

3. Keuangan dan Administrasi. 

  Tugas dari administrasi merupakan sebagai berikut : 

a) Menerima Panggilan Telepon 

b) Menerima, memeriksa tagihan dan membuat rekapnya untuk  

memastikan pembayaran terkirim tepat waktu. 

c) Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban 

administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen. 

d) Melakukan stock opname setiap akhir bulan untuk melihat 

ada/tidaknya selisih jumlah barang dan catatan di keuangan 

e) Pastikan semua pembayaran diproses tepat waktu 

f) Menerima pengiriman dan memastikan kualitas dan kuantitas 

4. Staf Oprasional 

 Tugas dari Staf Oprasional sebagai berikut : 

a)   Mengurus legalitas perusahaan 
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b)   Pengurus oprasional kantor 

c)   Pembuatan izin perusahaan  

d) Mengurus surat jalan  

5. Staf Trecking 

 Tugas dari Staf Trecking sebagai berikut : 

a) Mengatur oprasional unit 

b) Memastikan unit siap jalan  

c) Pengecekan service 

d) Monitor surat jalan 

e) Preparation truck and driver base on schedule 

6. Kasir 

 Tugas dari staf kasir sebagai berikut : 

a) Mencatat setiap transaksi 

b) Melakukan pengecekan barang sebelum di serahkan 

c) Menerima pembayaran  

d) Melaporkan keatasan 

7. Administrasi angkatan darat 

 Tugas dari administrasi angkatan darat sebagai berikut : 

a) Menerima, memeriksa tagihan dan membuat rekapnya untuk  

memastikan pembayaran terk irim tepat waktu. 

b) Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban 

administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen. 
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8. Kepala Marketing 

 Tugas dari Kepala Markerting sebagai berikut : 

a) Menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisiendengan 

memperhatikan sumber daya perusahaan. 

b) Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kelancaran, 

dankeakuratan data administrasi pemasaran. 

c) Berwenang untuk mengembangkan pola kerja di Bagian 

Marketing dengan memperhatikan sumber daya yang ada. 

d) Berwenang untuk melakukan koordinasi dengan Bagian lain 

sehubungan dengan pelaksanaan fungsi kerja di Bagian 

Marketing. 

9. Staf Marketing 

 Tugas dari Staf Marketing sebagai berikut : 

a) Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada 

masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh perusahaan 

tersebut. 

b) Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan 

dengan cara menjual produk perusahaan tersebut. 

10. Driver  

 Tugas dari Driver angkatan darat sebagai berikut : 

a) Mengantarkan dan melaksanakan tugas sesuai perintah  

b) Memeriksa kelengkapan kendaraan  

c) Membersikan kendaraan  
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2.2.3 Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Tendri Dharma 

Samudra dalam divisi marketing penulis membantu dalam menyiapkan 

catatan pengiriman untuk agen dilapangan untuk memastikan pengiriman 

dan korespondensi yang tepat waktu dan proses untuk mengirimkan 

tagihan kode dan cek permintaan. 
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BAB III 

LAPORAN KEGIATAN 

3.1 Hasil Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam pelaksanaan PKL, 

maka penulis mengajukan suatu aplikasi berbasis web company profile PT. 

Tendri Dharma Samudra, yang dapat membantu memberikan informasi 

dan info lowongan kerja pada PT. Tendri Dharma Samudra.  

Setelah melalui proses pendataan kurang lebih satu bulan di PT. 

Tendri Dharma Samudra. Penulis mengetahui PT. Tendri Dharma 

Samudra belum memiliki website company profile. Dengan adanya 

website agar mempermudah mencari informasi tentang PT Tendri Dharma 

Samudra dan informasi lowongan pekerjaan.  Masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui PT. Tendri Dharma Samudra, oleh karena itu 

untuk memperkenalkan perusahaan sangat diperlukan sebua media 

informasi yang tepat sehingga dapat membantu memperkenalkan 

perusahaan kepada masyarat. 

3.1.1 Prosedur Yang Berjalan 

Di bawah ini akan menampilkan bagan alir sistem atau 

Flowchartyang berjalan di PT. Tendri Dharma Samudra . 
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Gambar 3.1 Flowchart Sistem yang berjalan 

Flowchart diatas menggambarkan aktifitas dimana :  

1. Marketing menecetak kartu nama untuk dibagikan ke pelanggan 

2. Marketing menyebarkan kartu nama kepada pelanggan  

3. Pelanggan menghubungi bagian administrasi  

4. Administrasi menerima permintaan dari pelanggan  
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3.2 Evaluasi Dan Pembahasan 

3.2.1 Evaluasi 

Dari pengamatan peneliti kurang lebih satu bulan di PT. Tendri 

Dharma Samudra masih ada kekurangan di antaranya : 

1. PT. Tendri Dharma Samudra belum memiliki website company 

profile. 

2. Kesulitan menyebarkan informasi tentang perusahaan. 

3. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui PT. Tendri 

Dharma Samudra. 

3.2.2 Pembahasan 

Aplikasi  yang dirancang melalui tahapan-tahapan dalammodel 

RAD (Rapid Application Development) yaitu perencanaan syarat-syarat, 

Workshop Desain RAD, dan Implementasi 

3.2.2.1 Prosedur Yang Diusulkan  

1. Prosedur yang diusulkan untuk pelanggan 
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Gambar 3.2 Flowchart yang diusulkan untuk pelanggan 

Berdasarkan Gambar 3.2 diatas, berikut adalah penjelasan dari 

Flowchart Sistem yang diusulkan untuk pelanggan :  
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1. Pelanggan  membuka  website 

2. Pelanggan melihat profile  

3. Pelanggan melihat struktur organisasi 

4. Pelanggan meliah galeri PT. Tendri Dharma Samudra 

5. Pelanggan melihat informasi lowongan kerja pada karir  

6. Pelanggan dapat memberikan saran untuk PT. Tendri Dharma 

Samudra dan saran akan masuk ke dalam database lalu dapat dilihat 

oleh admin website. 

7. Selesai.  
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2. Prosedur yang diusulkan untuk Admin  

 

Gambar 3.3  Flowchart yang diusulkan untuk admin 
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Flowchart diatas menggambarkan aktifitas dimana Berdasarkan 

Gambar 3.2 diatas, berikut adalah penjelasan dari Flowchart Sistem yang 

diusulkan untuk pelanggan :  

1. Admin  mulai membuka website. 

2. Membuka halaman utama, mengisi form login. 

3. Jika ya admin masuk kehalaman dashboard 

4. Jika tidak akan kembali ke form login 

5. Admin menginputfoto dan tersimpan ke database 

6. Admin melihat pesan dan saran dari, tersimpan di database 

7. Admin mengedit struktur organisa si, terimpan di database 

8. Admin logout  

9. selesai 

3.2.2.2 Diagram Konteks 

Berikut ini adalah gambar diagram konteks dari website company 

profile PT. Thendri Dharma Samudra. 

 

Gambar 3.4 Diagram Konteks 

Dari Gambar 3.4 Diagram konteks yang telah digambarkan adalah 

Website Co mpany Profile yang memiliki 2 entitas , yaitu Admin dan 
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Konsumen pada PT. Tendri Dharma Samudra.  Adapun penjelasan dari 

entitas tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Admin menginput data admin, data struktur, data loker, data galeri  

kedalam sistem.  

2. Sistem memberi informasi saran kepada admin  

3. Sistem memberi informasi perusahan dan informasi lowongan kerja 

4. Konsumen memberikan pesan dan saran kedalam sistem. 

3.2.2.3   Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Diagram level 1 adalah diagram yang menunjukan semua proses 

utama yang menyusun keseluruhan sistem, diagram level 1 dapat dilihat 

pada gambar 3.5 
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Gambar 3.5DFD level 

Dari Gambar 3.5 DFD (Data Flow Diagram) diatas Website 

Company Profile yang memiliki 2 entitas, yaitu Admin dan 

Konsumen pada PT. Tendri Dharma Samudra, yaitu Admin dan 

Konsumen. Adapun penjelasan dari entitas tersebut adalah sebagai 

berikut.  

1. Admin, melakukan proses 0.1 pendataan admin, lalu disimpan dalam 

table admin pada database. 
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2. Admin, melakukan proses 0.2 pendataan karir, lalu disimpan dalam 

table karir pada database. 

3. Admin, melakukan proses 0.3 pendataan galeri, lalu disimpan dalam 

table galeri pada database. 

4. Admin, melakukan proses 0.4 pendataan Struktur Organisasi, lalu 

disimpan dalam table Struktur Organisasi(S.O)  pada database. 

5. Customer, melakukan proses 0.5 memberikan pesan, lalu disimpan 

dalam table saran pada database. 

3.2.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Berikut ini adalah gambar Entity Relationship Diagram(ERD) 

yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi 

yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut. Entity Relationship 

Diagram(ERD) dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut. 

 

  Gambar 3.6 ERD 
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Dari gambar 3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. User  memiliki relasi one to many terhadap tabel pesan.  

3.2.2.5 Struktur Tabel 

Database merupakan tempat untuk menampung data di server, data 

tersebut nantinya akan diproses oleh program yang kita gunakan dalam 

pembuatan website. Database teridiri dari tabel-tabel yang dibuat dengan 

menggunakan program MySql. Adapun database yang dibuat oleh penulis 

dengan tabel-tabel sebagai berikut:  

Nama Database : Company 

a. Tabel User 

Tabel user digunakan untuk menampung data users(pengguna 

aplikasi) yang diinput oleh Admin. Struktur tabel user dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

Primary key : id_user 

Tabel 3.1 Tabel User 

No Nama Field Tipe data Ukuran  

1 id_user Int 2 

2 Username Varchar 25 

3 Password Varchar 25 

 

b. Tabel Struktur Organisasi 

Tabel Struktur Organisasi digunakan untuk menampung Struktur 

Organisasi yang diinput oleh Admin. Struktur tabel SO dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 
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Primary key : id_so 

Tabel 3.2 Tabel SO 

No Nama Field Tipe data Ukuran  

1 id_so Int 1 

2 file  Varchar 25 

 

c. Table Foto 

Tabel foto digunakan untuk menampung data foto yang diinput 

oleh admin. Struktur tabel foto dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Primary key : id_kegiatan 

Tabel 3.4 Tabel Foto 

No Nama Field Tipe data Ukuran  

1 id_foto Int 3 

2 Uploader Varchar 10 

3 tgl_upload Date  

4 Foto Varchar  25 

5 Keterangan Text  

 

d. Tabel Pesan 

Tabel pesan digunakan untuk menampung data pesan yang diisi 

oleh konsumen. Struktur tabel pesan dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Primary key : id_saran 

Tabel 3.5 Tabel Pesan 

No Nama Field Tipe data Ukuran  

1 id_saran Int 11 

2 nama_lengkap Varchar 35 

3 Email Varchar 25 

4 Pesan  Int  
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e. Tabel Karir 

Tabel karir digunakan untuk menampung data karir yang diinput 

oleh . Struktur tabel karir dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Primary key : id_karir 

Tabel 3.6 Tabel Karir 

No Nama Field Tipe data Ukuran  

1 id_karir  Int 2 

2 judul_loker Varchar 25 

3 Keterangan Text  

4 Uploader Int 25 

5 tgl_upload Date  

6 Gambar Varchar 25 

 

3.2.2.6 Desain Interface 

Dalam mempermudah perancangan sistem maka penulis 

memvisualisasikan antarmuka halaman aplikasi yang dibangun sehingga 

dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang dihasilkan. 

1. Desain Interface Menu Dashboard Konsumen 

Pada Gambar 3.7 merupakan rancangan tampilan menu 

Dashboard konsumen. 

 

Gambar 3.7Desain Interface menu Dashboard Konsumen 
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2. Desain Interface Menu Profile 

Pada Gambar 3.8  merupakan rancangan tampilan menu profile. 

 

Gambar 3.8Desain Interface  menu Profile 

3. Desain Interface Menu Struktur Organisasi 

Pada Gambar 3.9 merupakan rancangan tampilan menu 

Struktur Organisasi. 

 

Gambar 3.9Desain Interface  menu Struktur Organisasi 
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4. Desain Interface Menu Galeri 

Pada Gambar 3.10 merupakan rancangan tampilan menu 

galeri. 

 

Gambar 3.10Desain Interface  menu Galeri 

5. Desain Interface Menu Karir 

Pada Gambar 3.11 merupakan rancangan tampilan menu 

karir.  

 

Gambar 3.11 Desain Interface  menu Karir 
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6. Desain Interface Menu Kontak 

Pada Gambar 3.12 merupakan rancangan tampilan menu 

Kontak.  

 

Gambar 3.12Desain Interface  menu Kontak 

7. Desain Interface Menu Pesan dan Saran 

Pada Gambar 3.13 merupakan rancangan tampilan menu 

pesan dan saran. 

 

Gambar 3.13Desain Interface  menu Pesan dan Saran 
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8. Desain Interface Menu Dashboard Admin 

Pada Gambar 3.14 merupakan rancangan tampilan menu 

dashboard admin. 

 

Gambar 3.14 Desain Interface  menu Dashboard Admin 

9. Desain Interface Menu input data Galeri 

Pada Gambar 3.15 merupakan rancangan tampilan menu 

input data galeri. 

 

Gambar 3.15 Desain Interface  menu input data galeri 
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10. Desain Interface Menu input data karir 

Pada Gambar 3.16 merupakan rancangan tampilan menu 

input data karir. 

 

Gambar 3.16 Desain Interface  menu input data karir 

11. Desain Interface Menu input saran 

Pada Gambar 3.17 merupakan rancangan tampilan menu 

input saran. 

 

Gambar 3.17 Desain Interface  menu input dara saran 
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12. Desain Interface Menu input struktur organisasi 

Pada Gambar 3.18 merupakan rancangan tampilan menu 

input struktur organisasi. 

 

Gambar 3.18 Desain Interface  menu input struktur 

organisasi 

3.2.2.7 Implementation (Pelaksanaan)  

1. Tampilan Login  

Tampilan ini berisikan Login form Admin untuk dSapat 

masuk ke dalam dashboardwebsite company. Dengan cara mengisi 

kolom username, password dan menekan tombol login yang 

terdapat pada tampilan form. Adapun tampilan login form seperti 

pada gambar 3.19.  
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Gambar 3.19 Tampilan Login 

2. Tampilan Dashboard 

Tampilan Dashboard terdapat nama Perusahaan. Adapun tampilan 

dashboard konsumenseperti pada Gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20Tampilan Dashboard 
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3. Tampilan Profile  

Pada tampilan Profile berfungsi agar konsumen dapat 

melihat kondisi perusahaan dan tertarik untuk memakai jasa 

perusahaan. Adapun tampilan profileseperti pada Gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Tampilan Profile 

4. Tampilan struktur organisasi 

Pada tampilan Struktur organisasiberisikan data staff 

perusahaan. Adapun tampilan Struktur Organisasiseperti pada 

Gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Tampilan Struktur Organisasi 
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5. Tampilan Galeri 

Pada tampilan galeriterdapat foto yang telah diinput oleh 

admin. Adapun tampilan Galeriseperti pada Gambar 3.23 

 

Gambar 3.23 Tampilan Galeri 

6. Tampilan Karir 

Pada tampilan kariryang  berisikan informasi lowongan 

kerja yang diinput oleh admin. Adapun tampilan karirseperti pada 

Gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Tampilan  Karir 



43 
 

7. Tampilan Kontak 

Pada tampilan Kontakberisikan informasi kontak yang 

dapat dihubungi. Adapun tampilan kontakseperti pada Gambar 

3.25. 

 

Gambar 3.25 Tampilan Kontak 

8. Tampilan Pesan dan Saran 

Pada tampilan Pesan dan Saranberisi Form pesan yang 

dapat diisi oleh konsumen. Adapun tampilan pesan dan 

saranseperti pada Gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Tampilan Pesan & Saran 

9. Tampilan Dashboard Admin 

Pada tampilan Dashboard Admin berisi sub menu yang 

berfungsi unutk menginput data kedalam website. Adapun 

tampilan Dashboard Adminseperti pada Gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27Tampilan Dashboard Admin 
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10. Tampilan input data Galeri 

Pada tampilan input data Galeri berisi Form yang berfungsi 

unutk menginput data galeri kedalam website. Adapun tampilan 

input data galeriseperti pada Gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Tampilan Input data Galeri 

11. Tampilan Menu Input Data Karir 

Pada tampilan input data karir berisi Form yang berfungsi 

unutk menginput informasi lowongan kerja kedalam website. 

Adapun tampilan  input data karirseperti pada Gambar 3.29. 

 

Gambar 3.29 Tampilan Input data karir 
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12. Tampilan Menu  Pesan & Saran 

Pada tampilan input saran berisi tabel yang berisi data saran yang 

telah diinput oleh konsumen. Adapun tampilan  saran seperti pada 

Gambar 3.30. 

 

Gambar 3.30Tampilan menu pesan & saran 

13. Tampilan Menu input struktur organisasi 

Pada tampilan input Struktur organisasi berisi struktur 

organisasi yang  diinput oleh admin dan dapat diedit oleh admin. 

Adapun tampilan  saran seperti pada Gambar 3.31. 
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Gambar 3.31Tampilan menu inputr struktur organisasi 

14. Tampilan Menu Logout 

Pada tampilan Logut admin melakukan logout dan kembali ke 

tampilan login admin. Adapun tampilan  saran seperti pada Gambar 

3.32. 

 

Gambar 3.32 Tampilan menu inputr struktur organisasi 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan  

Telah dihasilkan sebuah website company profile PT. Tendri Dharma 

Samudra. Website ini memiliki fitur-fitur seperti profile perusahaan, galeri, 

struktur organisasi, galeri, karir, kontak, login admin. Dengan adanya 

website company profile ini maka perusahaan dapat menyebarkan 

informasi tentang perusahaan dan juga menyebarkan lowongan kerja 

masyarakat. 

4.2  Saran  

Dalam Rancang Bangun Website PT. Tendri Dharma Samudra penulis 

memberikan saran antara lain : 

1. Pembuatan website ini masih terbilang sederhana terutama segi 

penampilan dan segi keamanan, ada baiknya tahap pengembangan 

selajutnya diharapkan dibuat semenarik mungkin dan dikembangkan lebih 

lanjut dengan tambah informasi yang lebih lengkap lagi yang pastinya 

lebih bermanfaat bagi pengguna website. 

2. Website PT Tendri Dharma Samudra  selanjutnya diharapkan dapat di 

kembangkan lagi dengan menambah menu untuk pengolahan ketersediaan 

armada dan gudang. 



 
 

 


