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BAB III  
Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.1 Kedudukan dan posisi 

Selama kegiatan magang berlangsung di PT Vertika Tekno Lokacipta yang 

berada di The Icon, Cluster Eternity Jl.eternity IIIA blok L5/17 BSD City, 

Tangerang dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat posisi yang ditempatkan 

adalah bagian QA atau Quality Assurance dan diberikan tugas dan tanggung jawab 

sebagai UI Designer dan sistem analis untuk membantu pengerjaan aplikasi 

Autsorz yang sedang mau di develop oleh perusahaan.  

Selama magang berlangsung dibimbing oleh bapak Denny Sambas selaku 

Senior Manager, Operation. Dengan bantuan bapak Denny dalam pelaksanaan 

magang ini semuanya dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari beliau 

selaku pembimbing magang dari perwakilan perusahaan. 

 
 

3.2 Tugas yang dilakukan 
 
 

Tugas yang telah diberikan selama magang di perusahaan menganalisa, 

mengecek, merancang tatap muka dan menguji aplikasi Autsorz sebelum meluncur 

ke pasaran yang mencegah agar aplikasi tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya 

dan meminimalisir terjadinya bug yang terjadi dikala penggunaan aplikasi tersebut 

sedang berlangsung. 

Mulai dari perencanaan tatap muka berupa mockup aplikasi yang dibuat 

hingga proses bisnis yang terjadi di dalam aplikasi tersebut yang harus dipahami 
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dan didiskusikan dengan tim terkait. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi back 

end dan front end dalam tahap pembuatannya dan memiliki resiko yang besar bila 

terjadi kesalahan.  

3.3 Uraikan pelaksanaan kerja magang 

Dalam proses magang yang berlangsung adapun tugas yang wajib harus 

dikerjakan semuanya akan diuraikan menjadi beberapa point - point dibawah ini: 

Tabel 3 1 Proses pembagian kerja magang 

Nomor Kegiatan Mulai Selesai 

1 Perkenalan dengan sistem  

yang digunakan 

18/03/20 18/04/20 

2 Mempelajari proses bisnis 19/04/20 03/05/20 

3 Proses penerapan sistem 

pada aplikasi 

04/05/20 07/07/20 

4 Pengujian aplikasi 08/07/20 21/07/20 

5 feedback 22/07/20 28/07/20 

6 Perbaikan aplikasi 29/07/20 04/08/20 

7 Release beta 05/08/20 07/08/20 

 
 

3.3.1 Perkenalkan dengan sistem yang digunakan 

(W1&W2) 

Mempelajari sistem yang dipunya oleh perusahaan dan 

mempelajari cara penggunaanya dan pola sistem yang dijalankan. Dengan 

berupa tugas ringan di awal untuk memproduksi data kebutuhan untuk 
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menguji kekuatan server yang dipunya oleh vendor partner. Sebanyak 5 juta 

data yang akan di proses dan 1000 data lainnya yang dibuat khusus berbeda 

dengan data yang 5 juta. Karena data tersebut berbeda penggunaannya dan 

kriterianya memakan waktu yang cukup lama namun berhasil dibantu 

dengan tools yang telah dibuat sendiri dapat mempercepat pemrosesannya.  

Selain itu, proses pembuatan contoh test case yang berfungsi untuk 

pengujian program yang diminta perusahaan untuk membantu dalam 

pencatatan historikal. Selanjutnya, pencobaan program prototype yang telah 

dibuat oleh perusahaan yang haru dipahami. Berupaya membantu dalam 

pengenalan proses bisnis dan sistem aplikasi yang akan dibuat secara garis 

besar.  

 
3.3.2 Mempelajari Proses Bisnis (W3&4) 

Pada tahap ini hal yang dilakukan hampir sama dengan yang 

sebelumnya namun pada tahap ini sudah harus mendalam mengenal proses 

bisnis dan sistem secara detail. Hal tersebut berupaya untuk membantu agar 

memahami apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mempelajari alur proses 

data dari data master ke sub data yang lainnya. Selanjutnya adalah tahapan 

memahami 3 peran yang ada dalam bisnis outsourcing yaitu workforce, 

provider dan client yang berfungsi untuk memahami kebutuhan yang 

dimiliki oleh masing - masing peran tersebut. 
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3.3.3 Proses Penerapan Sistem Pada Aplikasi (W5 - W9) 

Pada tahap ini adalah proses analisa dan pembuatan yang berupaya 

untuk pembuatan tatap muka aplikasi atau mockup yang dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi. Dibantu dengan perangkat lunak bernama balsamiq 

yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran aplikasi yang akan 

dibuat seperti apa dan apa saja gambaran fitur yang dimiliki. Dibantu 

dengan tools internal yang telah dibuat sendiri dan sistem yang dimiliki 

sendiri. Berikut adalah gambaran rancangan yang dibuat: 

 
Gambar 3 1 Tampilan halaman login 

 
Halaman login yang hanya bisa digunakan menggunakan 

google account yang sudah didaftarkan oleh admin terlebih dahulu. 
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Gambar 3 2 Tampilan halaman beranda 

 
Gambar diatas adalah gambar menu beranda yang sudah didesain 

untuk workforce dalam kegiatannya yang berlangsung setiap saat. 

Pada menu beranda berisikan menu absensi, pengajuan dan lain - 

lain 
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Gambar 3 3 Tampilan halaman notification 

 
Halaman notification adalah halaman untuk melihat seputar update dari 

perusahaan atau pihak pemilik aplikasi.  

 

 
Gambar 3 4 Tampilan profil umum 
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Profil umum berupa profil yang biasa secara umum digunakan untuk 

mendaftar. Terdapat inputan nama, nomor telepon dan lain – lain. 

 
Gambar 3 5 Tampilan profil pribadi 

 

Halaman profil pribadi adalah profil yang berisi tentang profil secara 

mendalam tentang pengguna yang harus diisi dan bersifat wajib.  

 

 
Gambar 3 6 Tampilan profil pribadi 
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Tampilan ini berfungsi untuk mengisi data KTP yang dipunya oleh 

pengguna aplikasi untuk menjadikan pegangan perusahaan. Seperti NIK, 

nama, tanggal lahir dan lain – lain.  

 

 
Gambar 3 7 Tampilan profil CV 

 

Pada gambar ini menjelaskan bahwa pengguna dapat melihat CV yang 

sudah di upload dan dapat dilihat atau pun di unduh kembali oleh pengguna. 
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Gambar 3 8 Tampilan profil kontrak kerja 

Profil kontrak kerja adalah profil yang digunakan untuk menampilkan 

tampilan berupa kontrak kerja dan slip gaji yang telah diberikan oleh 

perusahaan. 

 
Gambar 3 9 Tampilan daftar wawancara 

 

Pada tampilan ini adalah bentuk dari daftar wawancara yang sudah diajukan 

sebelumnya. Pengguna dapat melihat secara detil seperti nama, alamat 

perusahaan dan lainnya. 
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Gambar 3 10 Tampilan formulir pengajuan timesheet 

 
Mockup diatas adalah formulir untuk pengajuan timesheet yang dilakukan 

workforce yang nantinya akan disetujui oleh AO (Account Officer). 

Pengguna haru mengisikan data clock in/out, waktu yang digunakan dan 

seterusnya. 

 
Gambar 3 11 Tampilan absen GPS 
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Gambar diatas memberikan tampilan absen yang menggunakan gps. 

Dengan menampilkan titik lokasi dimana pengguna berada untuk 

melakukan absen. 

 
Gambar 3 12 Tampilan absen fingerprint 

 
Tampilan diatas adalah tampilan absen menggunakan fingerprint. Yang 

berfungsi menggunakan sensor fingerprint yang ada di perangkat yang 

dimiliki oleh workforce. 
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Gambar 3 13 Tampilan absen scan qr code 

 
Pada tampilan ini pengguna menggunakan melakukan absen dengan cara 

menscan qr code yang sudah disediakan di tempat Workforce ditugaskan.  

 

 
Gambar 3 14 Tampilan absen selfie 

 

Pada tampilan ini pengguna menggunakan melakukan absen dengan cara 

absensi menggunakan selfie. Dengan cara mengambil gambar wajah dengan 

melalui kamera depan. 
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Gambar 3 15 Tampilan feedback absensi 

 

Pada tampilan ini pengguna diberikan laporan berupa popup message status 

absensi yang sudah di tercatat / belum. 

 

 
Gambar 3 16 Tampilan absen keluar menggunakan GPS 
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Pada tampilan ini pengguna menggunakan melakukan absen dengan cara 

absen keluar menggunakan GPS koordinat. 

 
Gambar 3 17 Tampilan absensi keluar menggunakan fingerprint 

 

Pada tampilan ini pengguna menggunakan melakukan absen dengan cara 

absensi keluar menggunakan fingerprint. 

  
Gambar 3 18 Tampilan absen keluar pakai qrcode 
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Pada tampilan ini pengguna menggunakan melakukan absen dengan cara 

absensi keluar menggunakan scan qr code di tempat lokasi yang sudah 

disediakan. 

 

 
Gambar 3 19 Tampilan absen keluar pakai selfie 

 

Pada tampilan ini pengguna menggunakan melakukan absen dengan cara 

absensi keluar menggunakan selfie. Dengan cara mengambil gambar 

dengan kamera depan. 
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Gambar 3 20 Tampilan absen feedback absen keluar 

 

Pada tampilan ini pengguna menggunakan melakukan absen dengan cara 

popup message tercatat / tidak. 

 

 
Gambar 3 21 Tampilan list lowongan yang ada 
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Pada tampilan diatas menggambarkan tentang daftar lowongan yang ada 

didalam suatu perusahaan yang di tampilkan aplikasi. 

 
Gambar 3 22 Tampilan cepat apply 

 

Pada tampilan diatas menggambarkan tentang cara cepat apply lowongan 

dengan tombol langsung yang ada di halaman. 
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Gambar 3 23 Tampilan detil lowongan 

 

Pada tampilan diatas menggambarkan tentang detail lowongan yang mau di 

aplikasi ditampilkan secara full beserta tampilan deskripsi yang terlampir. 

 

 
Gambar 3 24 Tampilan form cuti 
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Pada tampilan diatas menggambarkan tentang form pengajuan cuti yang 

akan di input dan diajukan kepada AO (Account Officer). 

 

 
Gambar 3 25 Tampilan form pengajuan uang muka 

 

Pada tampilan diatas menggambarkan tentang form pengajuan uang muka 

yang akan di input dan diajukan kepada AO (Account Officer). 

 

 
Gambar 3 26 Tampilan form pengajuan sakit 
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Pada tampilan diatas menggambarkan tentang form pengajuan sakit yang 

akan di input dan diajukan kepada AO (Account Officer). 

 
Gambar 3 27 Tampilan form izin 

 

Pada tampilan diatas menggambarkan form pengajuan izin yang akan di 

input dan diajukan kepada AO (Account Officer). Serta pengguna harus 

mengisikan data yang dibutuhkan seperti tanggal pengajuan, tanggal izin 

dan lain - lain 
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Gambar 3 28 Tampilan form pengajuan pengadaan 

 

Pada tampilan diatas menggambarkan form pengajuan pengadaan untuk 

mendukung pekerjaan yang nantinya akan di input dan diajukan kepada AO 

(Account Officer). 

 

 
Gambar 3 29 Tampilan pengajuan reimbursement 
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Pada tampilan diatas menggambarkan form pengajuan reimbursement atas 

biaya operasional yang menggunakan uang pribadi yang nantinya akan di 

input dan diajukan kepada AO (Account Officer). 

 

 
Gambar 3 30 Tampilan form pengajuan pinjaman 

 

Pada tampilan diatas menggambarkan form pengajuan pinjaman guna 

mendukung pekerjaan dilapangan yang nantinya akan di input dan diajukan 

kepada AO (Account Officer). 
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Gambar 3 31 Tampilan status pengajuan 

 

Pada tampilan diatas menampilkan status pengajuan yang diajukan sudah 

disetujui atau belum. 

 
Gambar 3 32 Tampilan status pengajuan cuti 
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Pada tampilan diatas menampilkan status form pengajuan cuti yang sedang 

diajukan dan menampilkan status responnya. 

 

 
Gambar 3 33 Tampilan status pengajuan uang muka 

Pada tampilan diatas menampilkan status form pengajuan uang muka yang 

sedang diajukan dan menampilkan responnya. 
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Gambar 3 34 Tampilan status pengajuan sakit 

 

Pada tampilan diatas menampilkan status form pengajuan sakit yang sedang 

diajukan dan menampilkan responnya. 

 

 
Gambar 3 35 Tampilan status pengajuan sakit 
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Pada tampilan diatas menampilkan status form pengajuan sakit yang sedang 

diajukan dan menampilkan responnya. 

 
Gambar 3 36 Tampilan status pengajuan pengadaan 

 

Pada tampilan diatas menampilkan status form pengajuan pengadaan yang 

sedang diajukan dan menampilkan responnya. 
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Gambar 3 37 Tampilan status pengajuan reimbursement 

 

Pada tampilan diatas menampilkan status pengajuan reimbursement yang 

sedang diajukan dan menampilkan responnya. 

 

 
Gambar 3 38 Tampilan status pengajuan pinjaman 
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Pada tampilan diatas menampilkan status pengajuan pinjaman yang sedang 

diajukan dan menampilkan responnya. 

 
3.3.4 Pengujian Aplikasi (W10&11) 

Pengujian aplikasi bermaksud untuk memberikan berupa percobaan untuk 

aplikasi yang dibuat. Mengecek kestabilan perangkat adalah tugas yang harus 

dijalankan sebelum diluncurkan secara umum dipasaran. Hal tersebut merupakan 

hal yang penting harus dilakukan agar tidak dipandang buruk oleh pihak pengguna. 

Pengujian yang harus dilakukan adalah secara manual dimulai dari aplikasi 

sampai pengecekan sistem back end dan front end yang memastikan semuanya 

berjalan sesuai harapan dan Meminimalisasi kemungkinan bug yang akan terjadi 

pada saat aplikasi tersebut digunakan. Mulai dari pengecekan dari kompatibilitas 

perangkat yang digunakan serta sistem yang akan berjalan di perangkat keras 

tersebut sudah memenuhi kriteria atau tidak. Seperti mengecek sistem login, 

absensi dan lainnya yang harus dipastikan semuanya berjalan dengan sesuai dan 

tidak ada kesalahan dalam pemrosesan. 

 

3.3.5 Feedback (W12) 

Dalam tahap ini semua masukan dari hasil testing akan didiskusikan dan 

dicocokan dengan rancangan yang dibuat telah sesuai dengan tujuan aplikasi dibuat 

atau tidak. Memastikan bug - bug yang sering terjadi dan melaporkannya terhadap 

pihak back end atau front end dari aplikasi. Dalam memberikan feedback harus 

disertakan dengan dokumentasi yang berfungsi untuk membantu sebagai bukti 
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untuk melihat error atau bug apa yang terjadi pada aplikasi dan mengetahui secara 

persis dimana letak kesalahan yang ada. 

 
3.3.6 Perbaikan Aplikasi (W13) 

Pada tahap ini tugas yang diberikan adalah melakukan perubahan beberapa 

widget dan menambahkan widget baru yang telah diberikan masukan oleh 

perusahaan. Widget yang diminta dibuat dalam bentuk mockup yang akan 

diserahkan kepada pihak back end untuk dibuatkan sebagai sistem widget yang 

baru. Widget yang baru merupakan widget penggunaan absensi yang ada di aplikasi. 

 
3.3.7 Release Beta (W14) 

Pada tahap ini adalah tahap dimana aplikasi sudah siap dipakai namun 

diberikan kepada pihak yang bekerjasama dengan pihak perusahaan. Dengan cara 

menandatangani surat kerjasama antara developer aplikasi dan perusahaan 

outsourcing yang harus disetujui dan disepakati bersama. Adanya tahap ini 

diharapkan mendapat masukan langsung dari pengguna yang menggunakan 

aplikasi Autsorz. Release beta juga berfungsi untuk menguji aplikasi dan 

mendapatkan feedback pengguna secara langsung.  

Dari hal tersebut dapat dinilai aplikasi yang digunakan sudah sesuai dengan 

kriteria yang diminta atau ada tambahan fitur yang seharusnya juga ada dalam 

aplikasi Autsorz. Selain itu, release beta juga berfungsi untuk melakukan pengujian 

tentang kestabilan performa yang dipunya. Release beta ini sangat berguna sekali 

agar adanya pengembangan aplikasi lagi yang akan dilakukan developer untuk 
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kedepannya karena pengguna langsung memberikan saran langsung kepada 

developer agar dapat didiskusikan untuk di release. 

3.4 Kendala magang 

Selama proses magang berjalan sering ada kendala yang sering 

dialami mulai dari teknis hingga nonteknis yang sering terjadi. Dibawah ini 

adalah point – pointnya: 

a. Hal dalam komunikasi sering kali terjadi yang memberikan dampak 

untuk dalam proses pekerjaan dan dapat menghambat pengerjaan 

proyek. 

b. Sistem yang berbeda bisa memunculkan masalah. Pasalnya ketika 

sebuah sistem yang belum pernah dipelajari dapat mempersulit 

dalam pemrosesan development. 

c. Proses bisnis outsourcing adalah sebuah bisnis proses yang tidak 

pernah diajarkan kampus oleh sebab itu sangat memberikan dampak 

yang cukup besar bila tidak dipahami dalam proses development 
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3.5 Solusi atas kendala 

Pada tahap berikutnya adalah tahap penyelesaian yang diselesaikan 

selama magang berlangsung yang dapat di selesaikan. Berikut adalah tahapan 

penyelesaiam masalah yang ada: 

a. Dengan cara sering melakukan tanya jawab ketika meeting kepada 

pihak yang bersangkutan dapat memberikan cara untuk 

menyelesaikan masalah komunikasi yang sering dialami, 

b. Dengan cara mempertanyakan tentang cara penggunaan sistem yang 

digunakan dan membaca dokumentasi yang ada dapat membantu 

untuk mempelajari sistem yang akan digunakan untuk memberikan 

kejelasan dalam penggunaannya, 

c. Mempelajari dan bertanya tentang proses bisnis pada pihak bisnis 

developer agar dijelaskan secara rinci tentang bisnis outsourcing 

agar dapat dijelaskan secara rinci yang dapat memberikan kejelasan 

dalam tahap pengerjaan aplikasi Autsorz. 

  


