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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Organisasi 

Penulis melakukan pelaksanaan kerja magang dan diberikan kedudukan menjadi 

IT Support di CV. Simpati.  Sebagai IT Support di perusahaan tersebut, penulis 

melakukan koordinasi dan berhubungan langsung dengan store manager. Orang 

yang bertanggung jawab atas department tersebut bernama David Samuel. Beliau 

membantu penulis  dalam memberi informasi tentang proses jual – beli dan proses 

keluar masuknya barang yang terjadi di perusahaan. Store manager juga 

menyediakan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk membuat aplikasi inventory 

yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan perusahaan. Selain membuat aplikasi 

untuk CV. Simpati, penulis juga mendapat pengalaman dan pengetahuan lebih 

tentang bagaimana proses inventory yang terjadi di perusahaan tersebut. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Penulis melakukan pembuatan sistem informasi aplikasi inventory di CV. 

Simpati. Tahapan – tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan yaitu sebagai berikut : 

1. Analisa  

Pada minggu pertama, penulis melakukan analisa sistem inventory CV. Simpati 

terlebih dahulu. Analisa sistem dilakukan melalui berdiskusi dengan department 

store manager tentang aplikasi sistem inventory yang tepat untuk CV. Simpati. 

Selain itu, penulis melakukan stock opname manual yang ditulis ke dalam kertas 

kemudian dimasukkan ke dalam Excel. Setelah melakukan tahap tersebut, penulis 

memperoleh gambaran aplikasi inventory yang akan dibuat, yaitu mencatat input 

detail data seperti brand, kategori, nama produk, harga, kuantiti dan sebagainya, 

serta mencatat transaksi arus masuknya barang. 
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2. Membuat Database 

Setelah melakukan analisa, tahap selanjutnya adalah membuat database yang 

diperlukan untuk aplikasi inventory agar data dapat disimpan dengan baik dan 

aman. Database dibuat dengan menggunakan mySQL. 

3. Development 

Tahap development merupakan tahapan untuk membangun aplikasi inventory 

CV. Simpati dengan menggunakan bahasa pemrograman php, html, css, dan 

javascript serta menggunakan framework bootstrap dan database mysql. 

4. Testing dan Maintenance 

Pada tahap ini, penulis melakukan testing melalui input data stock opname yang 

terbaru dan melakukan pengujian fungsi dari sistem informasi aplikasi Inventory 

yang telah dibuat. Jika terdapat kesalahan, maka penulis akan melakukan 

perbaikan sistem. 

5. Konversi 

Tahap terakhir adalah mengonversi sistem lama ke sistem yang baru dengan 

menggunakan metode direct conversion (langsung). 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan Kerja Magang 

Proses kerja magang dimulai pada tanggal 8 Februari sampai dengan 10 

April 2017 sesuai dengan syarat minimum melakukan kerja magang. Pada 

minggu pertama kerja magang, dilakukan pengenalan terhadap lingkungan 

kerja magang, dan apa saja yang akan kita kerjakan sebagai IT support di 

CV. Simpati. 

3.3.2 Analisis 

Pada tahap analisa ini, penulis berdiskusi dengan David Samuel dan 

melakukan stock opname dengan menggunakan sistem yang digunakan CV. 

Simpati sebelumnya, untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan untuk 

sistem yang akan dibangun selanjutnya. 

Dengan ini penulis dapat menyimpulkan fitur-fitur yang akan dibuat yaitu: 

1. Fitur Login dimana admin yang mempunyai username  dan password, 

sehingga sistem lebih aman karena hanya dapat diakses oleh admin. 
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2. Fitur Halaman Utama, Dashboard yang berisikan fitur-fitur yang ada 

pada aplikasi.  

3. Fitur Master Data Barang. 

4. Fitur Master Data Brand. 

5. Fitur Master Data Kategori. 

6. Fitur Sort untuk mengurutkan nama/ angka. 

7. Fitur Search untuk mencari data spesifik. 

8. Fitur Show Entries, untuk menampilkan berapa banyak data yang kita 

inginkan dalam sebuah halaman. 

 

Fitur-fitur tersebut akan dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan menggunakan database MySql. Penulis juga 

menggunakan framework yang memudahkan proses pembuatan 

aplikasi sehingga penulis tidak harus membuat aplikasi ini dari 0 atau 

membuat semuanya dari awal. Framework yang penulis gunakan 

adalah front – end framework atau framework css yang disebut 

bootstrap, framework bootstrap adalah salah satu framework yang 

paling banyak digunakan karena membantu membangun tampilan web 

dan mempercepat kerja kita. Bootstrap telah menyediakan banyak 

sekali class CSS dan plugin JavaScript yang bisa langsung kita pakai 

untuk membantu mempermudah kita membuat halaman web. 
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3.3.3 Flowchart 

Sebelum membuat sebuah program, penulis membutuhkan sebuah flowchart 

untuk membantu mengetahui urutan proses langkah – langkah prosedur dalam 

suatu aplikasi. Berikut ini adalah flowchart dari sistem inventory yang dibuat. 

           

Gambar 3.1 Flowchart Add Brand   Gambar 3.2 Flowchart Add Categories 

- Untuk melakukan add pada brand, kita dapat masuk kedalam dashboard, 

setelah itu klik menu brand dan menekan tombol tambah brand, seteleah 

itu kita akan diminta untuk memasukkan data yang diperlukan yaitu nama 

brand dan klik simpan setelah selesai melakukan input, dan data akan 

tersimpan.  

- Kita juga dapat menambahkan categories pada menu categories dengan menekan 

tombol tambah categories dan meng-input nama categories, setelah itu data akan 

tersimpan kedalam database. 
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Gambar 3.3 Flowchart Add Product   Gambar 3.4 Flowchart Update Brand 

- Pada halaman Product, kita dapat menambahkan produk dengan menekan 

tombol tambah dan mengisi nama, jumlah, harga, dan juga detil dari 

produk kita, setelah  itu kita dapat memilih brand apakah produk kita dan 

termasuk kedalam kategori apakah produk kita itu.  

- Selain menambahkan, kita juga dapat melakukan update atau mengubah data 

pada brand yang telah kita tambahkan sebelumnya, kita dapat melakukannya 

dengan masuk kedalam menu brand dan memiliih edit pada tombol action yang 

ada pada halaman brand.   
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Gambar 3.5 Flowchart Update Product   Gambar 3.6 Flowchart Update Categories 

- Kita dapat melakukan perubahan kepada data categories yang telah kita 

tambahkan, misalnya kita ingin mengubah nama categories tersebut. Pada 

halaman categories kita akan menemukan tombol action dan kita dapat 

mengaksesnya dan menekan tombol edit, maka muncul data categories 

kita yang telah kita pilih, dan dapat kita ubah setelah selesai kita 

mengubahnya kita hanya perlu menyimpannya dan data akan tersimpan 

dalam database. 

- Tidah hanya data brand dan categories yang dapat kita ubah, pada produkpun 

kita dapat menemukan tombol action dimana ada edit didalam tombol action 

tersebut yang dapat kita gunakan untuk mengubah atau melakukan update  pada 

data kita sebelumnya. 
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Gambar 3.7 Flowchart Delete Brand    Gambar 3.8  Flowchart Delete Categories 

- Kita dapat melakukan hapus atau delete pada data data yang telah kita 

simpan, pada halaman categories dan brand terdapat tombol action yang 

berisi edit dan remove, dimana kita dapat mengakses tombol tersebut 

untuk melakukan delete dimana status data akan berubah menjadi 2 dan 

tidak lagi ditampilkan pada halaman web tersebut. 

                  

Perancangan sistem informasi..., Kevin Golfik, FTI UMN, 2017



19 

 

 

Gambar 3.9 Flowchart Delete Product 

- Data produk yang telah kita tambahkan, dapat kita remove atau delete  dengan 

cara mengakses tombol remove yang berada pada tombol action pada halaman 

product, setelah kita lakukan remove maka status data produk akan berubah dan 

tidak ditampilkan lagi pada halaman web kita. 
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3.3.4 Database 

Penulis membuat aplikasi sistem inventory yang sudah terhubung oleh 

database untuk CV. Simpati. Penulis menggunakan database MySQL untuk 

pembuatan aplikasi. Database dibuat untuk menyimpan semua data 

perusahaan dengan aman dan baik. Berikut ini adalah gambar entity 

relationship diagram yang sudah dibuat untuk aplikasi ini. Gambar ini 

menjelaskan hubungan antar relasi suatu data dalam database.  

 

Pada gambar 3.2 diatas, tabel brand, categories dan product dibuat oleh 

penulis. 

Tabel brand dan categories memiliki id dimana id tersebut digunakan 

untuk memberikan nomor identitas terhadap brand dan categories yang 

digunakan, sedangkan name digunakan untuk menyimpan nama brand dan 

categories yang akan kita input. Active dan status digunakan untuk 

mengganti status dari brand dan categories tersebut dimana sistem akan 

menampilkan brand dan categories pada halaman web jika brand_status 1 

dan tidak akan menampilkan jika brand_status 2, default brand_status 

Gambar 3.10 Entity Relationship Diagram 
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untuk sebuah brand adalah 1 untuk mengganti status menjadi 2 atau tidak 

menampilkannya kita menggunakan remove pada halaman brand dan 

categories yaitu pada tombol edit. Untuk brand_active, kita dapat 

mengubah brand menjadi not available dan brand_active akan berubah 

menjadi 2 dimana pada status brand atau categories akan terlihat not 

available sebagai informasi dari brand tersebut. 

Tabel Product juga memiliki id dan name yang digunakan untuk 

menyimpan id dan nama sebuah produk, Product juga memiliki field image, 

detail, quantity dan price yang digunakan untuk menyimpan data data dari 

produk tersebut, seperti foto sebuah produk, detil, jumlah dan harga yang 

kita input dan disimpan pada database. Brand_id dan categories_id juga 

terdapat pada tabel product yang digunakan sebagai foreign key dimana 

sebuah produk memiliki 1 brand dan termasuk dalam salah satu categories. 

 

3.3.5 Hasil Rancangan User Interface 

 

 

 

 
Gambar 3.11 Halaman Login 
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Halaman login merupakan halaman pertama dari aplikasi inventory 

CV. Simpati. Halaman ini hanya dapat diakses oleh staff yang berwenang 

sehingga aplikasi tidak dapat diakses oleh sembarangan orang.  Staff harus 

menggunakan username dan password untuk masuk kedalam halaman 

berikutnya. Username dan passwordstaff telah dimasukkan ke dalam 

database. 

Setelah melakukan login maka selanjutnya adalah halaman 

dashboard. Pada halaman ini, terdapat beberapa informasi seperti tanggal 

dan hari yang diambil langsung dari tanggal dan hari PC kita. Selanjutnya 

kita juga diberikan informasi mengenai total revenue atau penjualan yang 

terjadi pada hari ini. 

Gambar 3.12 Halaman dashboard 
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Gambar 3.13 Halaman dashboard 2 

Total order memberikan informasi penjualan, sedangkan Low stock 

dapat memberikan informasi jika ada stock yang kurang dari 3 item, 

sehingga kita dapat merencanakan untuk melakukan restock. Fungsi total 

order dibuat dengan menggunakan perhitungan transaksi yang terjadi, 

sedangkan pada Low Stock kita menggunakan fungsi If, dimana jika stock 

lebih kecil dari 3 maka akan tergolong kedalam LowStock. 
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Gambar 3.14 Halaman Produk 

Jika mengakses halaman Low Stock, maka akan masuk pada 

halaman product. Di halaman ini kita dapat menambahkan maupun 

mengedit product. Jika kita tekan tombol add product maka akan muncul 

halaman seperti gambar 3.7. 

 

Gambar 3.15 Halaman Produk 2 
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Jika tidak mengisi salah satu field, maka sistem akan memberikan 

peringatan berupa tulisan berwarna merah karena semua field berisikan tentang 

informasi produk yang dijual. Khusus untuk field quantity dan field price hanya 

boleh diisi oleh angka. Produk yang telah di-input akan masuk ke dalam database, 

sehingga data produk yang telah masuk dapat ter-update dan disimpan dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Halaman Produk 3 
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Gambar 3.17 Halaman Produk 5 

 

 

Gambar 3.18 Halaman Produk 6 

Jika ingin mengapus ataupun meng-edit data maka dapat dilakukan 

dengan menekan tombol action. Data yang sudah dihapus tidak akan 

terhapus dalam database tetapi hanya statusnya saja yang berubah menjadi 

tidak ditampilkan sehingga data lama masih tersimpan di dalam database. 

 

Gambar 3.19 Halaman Produk 7 
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Pada saat mengakses Low Stock kita dapat melihat semua produk 

yang telah kita input. Pada kolom Quantity, kita dapat menggunakan 

fungsi sort dimana kita dapat menekan Quantity tersebut sehingga kita 

dapat langsung mengetahui produk mana yang memiliki stocklebih kecil 

dari  3 sehingga dapat merencanakan re-stock.Tidak hanya Quantity tetapi 

product name, price, brand, category, dan detail juga dapat dilakukan 

sorting, kecuali status dan foto. 

 

Gambar 3.20 Halaman Produk 8 

 

 

Gambar 3.21 Halaman Produk 9 

 

 

Gambar 3.22 Halaman Produk 10 
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Gambar 3.23 Halaman Produk 11 

 

Gambar 3.24 Halaman Produk 12 

Tidak hanya sort kita juga dapat menggunakan search untuk 

mencari produk yang diinginkan. 

 

Gambar 3.25 Halaman Brand 

Pada halaman brand ini, kita dapat meng-input informasi brand 

atau merk apa yang dapat kita gunakan untuk produk yang akan di-input 

nantinya.  
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Gambar 3.26 Halaman Add Brand 

 

Pada halaman Brand kita dapat menambahkan brand dan fungsi 

dari brand yang telah kita tambahkan tadi dapat di-edit jika ingin 

mengubah sebuah informasi. Informasi yang akan kita input adalah Nama 

Brand dan juga status, status digunakan untuk memberikan informasi 

apakah merk tersebut tersedia atau tidak. Brand yang sudah di-input akan 

disimpan dengan baik didalam database. Tidak hanya menambahkan, kita 

juga dapat menghapus dan mengubah dengan tombol Action, data yang 

diremove, tidak akan terhapus, hanya saja mengganti status yang telah 

dihapus menjadi status yang tidak dimunculkan/ tampilkan, sehingga data 

yang lama masi kita simpan didalam database. 

 

Gambar 3.27 Halaman Edit Brand 
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Kita juga dapat mengganti status dari available menjadi not 

available.Contohnya bisa kita lihat pada gambar 2.20 jika kita mengganti 

status Brand Crougar menjadi Not Available, maka pada saat 

menambahkan produk, kita tidak dapat menambahkan barang dengan 

Brand Crougar tersebut. 

 

Gambar 3.29 Halaman Brand 3 

Gambar 3.28 Halaman Brand 2 
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Gambar 3.30 Halaman Brand 4 

Diatas adalah kondisi ketika sebelum dan setelah Brand Crougar 

diganti statusnya menjadi Not Available, sebelumnya status Brand 

Crougar adalah Available, sehingga pada add product kita dapat 

menambahkan Crougar sebagai Brand, tetapi pada saat status diganti 

menjadi Not Available, kita tidak dapat menggunakan Crougar sebagai 

Brand pada saat menambahkan produk. 

 

Gambar 3.31 Halaman Brand Sort 
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Gambar 3.32 Halaman Brand Search 

Pada halaman brand fungsi sort juga dapat digunakan dengan mengklik 

nama field dari tabel tersebut serta fungsi search pada kolom search. 

 

 

Gambar 3.33 Halaman category 

 

Gambar 3.34 Halaman Add Categories 
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Gambar 3.35 Halaman Edit Categories 

 

Pada halaman ini kita dapat menambahkan dan mengubah dengan 

menekan tombol yang ada dan juga dapat mengubah status jika belum 

ingin digunakan. kita juga dapat menghapus dan mengedit dengan tombol 

Action, data yang diremove, tidak akan terhapus, hanya saja mengganti 

status yang telah dihapus menjadi status yang tidak dimunculkan/ 

tampilkan, sehingga data yang lama masi tersimpan didalam database. 
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Gambar 3.36 Halaman Search Categories 

 

Pada halaman Category juga dapat menggunakan sort dan search pada 

kolom Category. 

3.3.6 Konversi dan Implementasi 

Melakukan konversi dari sistem lama ke sistem yang baru dengan menggunakan 

metode direct conversion (langsung). Konversi dilakukan oleh penulis bersama 

store manager itu sendiri yaitu David Samuel dengan cara memindahkan list 

produk yang ada di excel ke dalam sistem. Berikut adalah data data produk yang 

ada pada aplikasi setelah proses Implementasi : 

 

Gambar 3.37 Halaman Sort Categories 
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- Kategori 

 

 

Gambar 3.39 Halaman Category 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.38 Halaman Category 
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- Produk – Produk yang dijual 

 

Gambar 3.40 Produk 

 

Gambar 3.41 Produk 2 
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Gambar 3.42 Produk 3 

 

Gambar 3.43 Produk 4 
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Gambar 3.44 Produk 5 

 

 

Gambar 3.45 Produk 6 
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Gambar 3.46 Produk 7 

 

Gambar 3.47 Produk 8 
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Gambar 3.48 Produk 9 

 

 

Gambar 3.49 Produk 10 

- Brand 

 

Gambar 3.50 Brand 
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Gambar 3.51 Brand 2 

 

Gambar 3.52 Brand 3 

 

3.4 Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis pada saat melaksanakan keja magang adalah 

sebagai berikut. 

1. Penulis masih kurang mahir dalam coding bahasa pemrograman PHP sehingga 

menjadi hambatan pada saat pembuatan aplikasi dikarenakan penulis harus 

belajar dan memahami bahasa pemrograman PHP terlebih dahulu. 

2. Kendala yang kedua adalah XAMPP yang sering error dan tidak compatible 

dengan laptop tertentu sehingga ini menjadi salah satu hambatan untuk penulis 
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karena pada saat XAMPP error terdapat data atau database yang hilang dan 

mengharuskan penulis untuk menginput ulang data yang hilang.  

3.5 Solusi Terhadap Kendala 

Adapun solusi – solusi atas kendala yang dihadapi oleh penulis, yaitu: 

1. Penulis harus belajar dan memahami lebih dalam tentang bahasa 

pemrograman PHP agar pembuatan aplikasi menjadi tidak terhambat dan 

mencari referensi baik dari internet maupun dari buku tentang bahasa 

pemrograman PHP. 

2. Install ulang XAMPP dan laptop agar XAMPP dapat berjalan dengan baik. 
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