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Dalam kemampuan atau skills personality, saya merupakan orang yang jujur dan dapat dipercaya, mampu bekerja sendiri 

ataupun tim, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, memiliki motivasi untuk maju dan berkembang. Selain itu  

saya juga orang yang bisa di andalkan atau bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan. 

 

Education ………………………………………………………………………………………... 
Sarjana Teknik Informatika 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

Dinyatakan sebagai sarjana teknik pada tahun 2016 dengan IPK 3.24 

 

Language ……….……………………………………………………………………………….. 
Indonesia English 

 

Skills ……….……………………………………………………………………………………… 
Microsoft Office (Word, Exel, Power Poin) HTML 

CSS MySQL   

JQuery  PHP  

 

Job Experience ………...……….……………………………………………….................... 
PT. PEGADAIAN GROSIRWEDGESMURAH   

Divisi Logistik Web Programmer  

2013 - Pencatatan surat masuk dan keluar 2014 - Perbaikan website  online 

 - Pembuatan web portal multi user 2015 - Pembuatan web portal   

 

Freelance ……….……………………………………………………………………………….. 
2010 - Arsip Nilai Portal IFC 2012 - Web Arsip POS Indonesia 2012 - Apotek Online 2012 - Web Info Bola 

2013 - Web Data Mining Cosine 2013 – Portal Multi User PT. PEGADAIAN 2013 – GUDANGJAMTANGAN 

2014 - Web SPK Guru ID3 2014 - Web Text Mining K-Means Clustering 2014 – PANTAICARITARESORT 

2014 – GROSIRSEPATUWANITAONLINE 2015 - Portal GROSIRWEDGESMURAH  

2016 – Web Data Mining Al-Quran Cosine, K-NN dan Jaccard 

 

My Hobbies……….……………………………………………………………………………… 
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OGIE   

NURDIANA 
 

 

2012 

Web Arsip Pos Indonesia 

 

Pembuatan website arsip pos indonesia 

cabang bandung untuk memenuhi tugas 

akhir dari sodari afina, fasilitas pada 

website tersebut untuk memanage surat 

masuk dan keluar dari perusahaan pos 

tersebut, untuk memudahkan apabila 

terjadinya pencarian berkas. 

 

2012 

 

Apotek Online 

 

Pemrograman berbasis website pada 

apotek online merupakan tugas kuliah 

pada matakuliah RPL (Rekayasa Perangkat 

Lunak) dengan studi kasus pada apotek 

Al-Ma’some, fasilitas pada aplikasi ini 

terdapat info dari apotek baik dari lokasi 

seluruh unit dan jadwal kerja dokter. 

Fasilitas tambahan pada aplikasi apotek 

online terdapat pemesanan obat dengan 

ketentuan melampirkan resep dari dokter. 

 
 

2012 

 

Web Info Bola 

 

Website info bola untuk pengerjaan 

sodara diaz merupakan info-info bola 

dengan mengutamakan pada tim 

sepakbola Persib Bobotoh. 
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2013 

 

Web Data Mining Cosine 

 

Pengerjaan website data mining dengan 

algoritma cosine similarity dengan studi 

kasus hadits merupakan pengerjaan 

program untuk sodara wildan untuk 

penyelesaian tugas akhir. Selain bisa 

melihat berbagai hadits terdapat jugas 

fasilitas pencarian kata dengan isi seluruh 

hadits menggunakan algoritma cosine 

similarity, pengerjaan project hanya 

konsultasi dari program. 

 

 

2013 

 

Portal Multi User PT.PEGADAIAN 

 

Program website portal multi user dengan 

fasilitas pencatatan surat masuk dan 

keluar. Terdapat juga laporan dari 

perbagai divisi di PT. PEGADAIAN kantor 

wilayah X Bandung. Pembuatan program 

berbasis website pada portal ini bertujuan 

untuk memudahkan pencatatan surat dari 

unit cabang yang berada di kota bandung 

ke kantor pusat. 

 

 

2013 

 

GUDANGJAMTANGAN 

 

Progaram berbasis website pada 

GUDANGJAMTANGAN bertujuan untuk  

memudahkan penjualan berbasis online. 

Pada pembuatan website penjualan di  

GUDANGJAMTANGAN ini menggunakan 

CMS Prestashop. 

  

2014 

 

Web SPK Guru ID3 

 

Webiste spk guru dengan algoritma ID3 

pada studi kasus sekolah di cileunyi 

merupakan program penilaian tingakat 

guru terhadap pemberian pelajaran ke 

siswa. Pada web spk guru ini merupakan 

pengerjaan program untuk sodara ajay 

untuk penyelesaian tugas akhir. 
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2014 

 

Web Text Mining K-Means Clustering 

 

Pengerjaan website data mining dengan 

algoritma k-means clustering dengan 

studi kasus karya ilmiah merupakan 

pengerjaan program untuk sodara opay 

untuk penyelesaian tugas akhir. Fasilitas 

pada aplikasi ini merupakan pencarian 

kata yang terdapat pada keseluruhan data 

karya ilmiah di kampus Informatika UIN 

BANDUNG. Pada penerapan algoritmanya 

menggunakan dari algoritma k-means 

clustering. Pengerjaan project ini hanya 

konsultasi dari penerapan database. 

 

 

2014 

 

PANTAICARITARESORT 

 

Pengerjaan Progaram berbasis website 

pada PANTAICARITARESORT bertujuan 

untuk memudahkan para wisatawan 

mendapatkan informasi wisata di banten 

baik info tour dan fasilitas paket tour. 

Pada pelaksanaan pembuatan website ini 

menggunakan CMS Joomla dan website 

PANTAICARITARESORT ini merupakan 

project untuk sodara ahmad. 

 

 

2014 

 

GROSIRSEPATUWANITAONLINE 

 

Pengerjaan pada website online sepatu di   

GROSIRSEPATUWANITAONLINE dengan 

bertujuan mempermudah penjualan 

sepatu wanita berbasis online, website 

GROSIRSEPATUWANITAONLINE ini yaitu  

anak cabang dari penjualan online di  

GROSIRWEDGESMURAH dan pengerjaan 

website GROSIRSEPATUWANITAONLINE 

ini untuk sodara wildan. 
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2015 

 

Portal GROSIRWEDGESMURAH 

 

Program website portal penjualan di  

GROSIRWEDGESMURAH dangan fasilitas 

pembuatan invoice dan data barang baik 

stok ataupun keterangan seluruh barang. 

Pembuatan program berbasis website 

pada portal GROSIRWEDGESMURAH  ini 

bertujuan untuk memudahkan dari  

pembuatan invoice atau surat jalan dan 

pendataan barang. Pengerjaan web portal 

ini merupakan project dari sodara wildan. 

 
 

2016 

 

Web Data Mining Al-Quran Cosine,  

K-NN dan Jaccard 

 

Pengerjaan website data mining dengan 

algoritma cosine, k-nn dan jaccard 

dengan studi kasus terjemah Al-Qur’an. 

selain bisa melihat berbagai terjemah 

Qur’an dari berbagai surat yang terdapat 

di dalam Qur’an terdapat juga fasilitas 

pencarian kata yang terdapat pada proses 

cari keseluruhan terjemah yang ada di 

Qur’an dengan sistem membandingkan 

keakuratan dari kata yang dicari dengan 

menggunakan algoritma cosine, k-nn dan  

jaccard. 
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