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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Kerja praktek magang dilakukan pada divisi Developer sebagai Front End 

Web Developer dalam pengawasan Bapak Nurezas selaku Team Leader. Proses 

pengembangan aplikasi sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Bapak Nurezas 

sesuai kebutuhan aplikasi Callisto. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Perancangan dan pembangunan aplikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari 

dua orang. Secara umum, tugas yang dilakukan adalah: 

1. Mempelajari aplikasi Callisto berbasis desktop yang telah dibuat oleh 

perusahaan untuk dijadikan panduan dalam pembuatan aplikasi 

2. Membuat modul dengan database yang telah disiapkan oleh rekan satu tim, 

yang terdiri dari: 

a. Modul Purchase Request, berfungsi untuk transaksi permintaan pembelian 

dari user ke bagian purchasing. Proses request dalam modul ini disebut 

perizinan awal untuk membeli barang. 

b. Modul Sales Quotation, berfungsi untuk melakukan transaksi penawaran 

pembelian dari sales/marketing ke customer. Modul ini berisi formulir 

penawaran penjualan yang berfungsi untuk mencatat berbagai jenis barang 

yang ingin dan dapat dijual kepada customer (pelanggan)
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Pelaksanaan kerja magang, yaitu perancangan dan pembangunan modul 

purchase request dan sales quotation transaction pada website PT Perkasa Pilar 

Utama akan dijelaskan pada subbab berikut. 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Dalam tugas merancang dan membangun aplikasi Callisto berbasis web atas 

permintaan PT Perkasa Pilar Utama digunakan HTML5, CSS, Javascript, dan PHP. 

Untuk penyambungan database dari PHP digunakan phpMyAdmin sebagai 

administration tool dan laragon sebagai development environment. Pengembangan 

web terdiri atas front end dan back end. Pada pengembangan front end dimulai dari 

perancangan design, pembuatan logo, background, penentuan tema warna yang 

berkaitan dengan tampilan ciri khas dari aplikasi web tersebut.  

Selain tampilan juga ada ketentuan user experience, mulai dari input field, 

pemunculan alert, pemunculan modal yang ditampilkan oleh trigger tertentu 

sehingga user dapat berinteraksi dengan aplikasi dengan baik sekaligus memahami 

apa yang terjadi dalam interaksi tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan di minggu-

minggu awal agar tidak perlu mengubah-ubah tampilan dari hasil perancangan yang 

telah disepakati. Kegiatan utama mingguan selama kerja magang dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kegiatan Utama Mingguan 

No Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Pembelajaran aplikasi Callisto 

desktop 

   
 

   
      

  
 

2 Design                 

3 
Pengembangan modul purchase 

request 

   
 

   
      

  
 

4 
Pengembangan modul sales 

quotation transaction 

   
 

   
      

  
 

5 
Membantu pengembangan modul 

purchase order receipt 

   
 

   
      

  
 

6 Presentasi/review hasil kerja                 

7 
Finishing dan penyerahan hasil kerja 

magang 
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3.3.2 Proses Perancangan Sistem 

A. Flowchart 

Dilakukan perancangan menggunakan flowchart untuk modul Purchase 

Request dan Sales Quotation Transaction. Cara kerja kedua modul ini hampir sama, 

hanya saja berbeda pada jumlah input dan perhitungannya. Untuk modul Purchase 

Request, jumlah input tergolong sedikit dan tidak memerlukan perhitungan khusus, 

sedangkan untuk Sales Quotation lebih banyak input field dan memiliki 

perhitungan khusus. 

 Untuk masuk ke tampilan modul Purchase Request, maka user harus login 

terlebih dahulu sesuai dengan username dan password yang telah terdaftar dalam 

database. Jika tidak berhasil, maka akan menampilkan message error. Jika berhasil 

maka akan ditampilkan default page Purchase Request. Di sini user akan 

menginput sesuai dengan input field yang telah disediakan. Setelah itu, dapat 

dilakukan proses submit, save, delete, dan update terhadap data yang belum 

disimpan maupun yang sudah disimpan. 

 Flowchart aplikasi secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.1. Penjelasan 

detail akan dijelaskan pada bagian berikutnya. 



12 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Modul Secara Umum 
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 Pada tahap awal, user akan dihadapkan pada halaman login. Pada halaman 

login ini, user harus mengisi username dan password sesuai dengan data yang ada 

dalam database. Apabila data yang diisi tidak sesuai dengan yang telah terdaftar 

maka akan mengeluarkan output error dan tidak melanjutkan ke halaman aplikasi. 

Flowchart proses input dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Proses Login 
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 Setelah login, user dapat mengisi input pada modul Purchase Request. Pada 

modul ini, user dapat melihat request doc. apa saja yang telah terdaftar dan 

bagaimana isinya. Apabila user memilih untuk input data request doc. berdasarkan 

modal, maka saat dipilih, akan mengeluarkan data-data dengan request doc. yang 

dipilih pada tabel main. Sedangkan pada modul Sales Quotation Order, data pada 

tabel main akan keluar apabila user memilih input data dengan order doc. 

berdasarkan modal yang disediakan. Kemudian user dapat melakukan input secara 

manual maupun berdasarkan data pada modal yang didapatkan dari database. 

Penggunaan modal ini bertujuan agar user tidak salah meng-input, dan sesuai 

dengan data yang telah ditentukan. Pada modul sales quotation transction akan 

dilakukan perhitungan berdasarkan input-input yang telah dilakukan. Flowchart 

proses pengisian input field, dapat dilihat pada Gambar 3.3.  
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Gambar 3.3 Flowchart Proses Pengisian Input Field 

 

Ada beberapa perhitungan yang dilakukan pada modul sales quotation 

transaction, antara lain:  

1. Net Before Tax pada Tabel Main  

𝑁𝑒𝑡 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 = (𝑄𝑡𝑦. 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒) − (
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1

100
∗ 𝑁𝑒𝑡 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 +  𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑐1 ∗ 𝑄𝑡𝑦. 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟)  

…(3.1) 

2. Line Total  

𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒       …(3.2) 
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3. Diskon Line Total 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2

100
∗ 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑐2)  …(3.3) 

4. Before Tax  

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 = 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   …(3.4) 

5. Total Tax  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥 = 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (
𝑇𝑎𝑥

100
)     …(3.5) 

6. Total Order  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 = 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥    …(3.6) 

Angka satu dan dua pada Discount dan Amount disc. Merupakan nomor 

kontainer/kontainer mana tempat discount dan amount disc. berada. Setelah 

melakukan pengisian pada input field, langkah selanjutnya adalah memasukkan 

data tersebut ke dalam tabel Main, proses ini dinamakan dengan proses submit. 

Pada kondisi ini, data yang telah di-submit belum dimasukkan ke dalam database, 

masih dapat diubah maupun dihapus. Kemudian setelah masuk ke tabel tersebut, 

dilakukan proses update, save, atau delete pada data. 

Untuk proses save data, data tersebut akan disimpan pada database. Setelah 

tombol save ditekan, maka data tersebut akan menampilkan message yang 

menunjukkan bahwa query Insert berhasil dilakukan. Flowchart proses save data 

dapat dilihat pada Gambar 3.4. 



17 

 

 

Gambar 3.4 Flowchart Proses Save Data 

Data yang telah di-save dapat ditampilkan kembali pada tabel Main. Pada 

tabel ini, baris pada tabel dapat dipilih untuk kemudian dilakukan proses update 

maupun delete. Proses update ini akan menampilkan data-data yang dipilih tadi 

pada input field-nya masing-masing. Pada kondisi ini, data pada database sudah 

dihapus dan tampilan pada tabel utama akna menghilang. Oleh karena itu, setelah 

ditekan tombol update, harus dilakukan proses save kembali untuk 

menyimpan/meng-update data yang telah dihapus tadi. Untuk proses update data 

dapat dilihat pada Gambar 3.5.  
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Gambar 3.5 Flowchart Proses Update Data 

Kemudian, pilihan selanjutnya pada data yang telah tersimpan adalah delete data. 

Setelah menekan tombol delete, maka data yang ada pada tabel main dihapus dan 

query delete dijalankan. Pada proses update dan delete data ini, tidak dikhususkan 

hanya untuk data yang telah tersimpan pada database, akan tetapi juga pada data 

yang belum tersimpan (masih dalam tabel Main) dan hanya bisa dilakukan apabila 

status request doc. adalah draft. Proses delete data dapat dilihat pada Gambar 3.6.  

 

Gambar 3.6 Flowchart Proses Delete Data 
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B. Entity Relationship Diagram 

 Dalam proses pengembangan aplikasi, dibutuhkan database. Database 

terdiri dari Primary Key, Foreign Key, dan data pada umumnya. Salah satu cara 

melihat dengan jelas bagaimana struktur database berikut dengan tabel, kolom, dan 

hubungan antar tabel adalah menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). 

Tabel yang digunakan terkait pengembangan dua modul aplikasi ini adalah 

sebanyak 22 tabel. ERD dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram
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3.3.3 Proses Perancangan Antarmuka 

 Pada proses perancangan dilakukan juga perancangan antarmuka untuk 

modul aplikasi web Callisto. Perancangan antarmuka mencakup dua modul, yaitu 

perancangan untuk modul Purchase Request dan untuk modul Sales Quotation. 

Proses perancangan mengikuti permintaan dari Team Leader dengan mengacu pada 

aplikasi Callisto yang telah dimiliki oleh perusahaan. Perancangan desain page, 

button, logo dibuat menggunakan CorelDRAW. Warna tema dari aplikasi ini adalah 

biru navy (#0A1E3A) dengan aksen warna background dari warna biru agak gelap 

ke biru agak terang (#6C9CCE – #D3E7F2). 

A.  Modul Purchase Request 

Rancangan antarmuka dari modul terdiri atas dua kontainer yang memiliki 

warna background biru navy. Kontainer di atas merupakan bagian untuk master, 

sedangkan bagian bawah merupakan bagian untuk detail. Button dan input field 

dibuat agar tidak memiliki border yang tajam agar tidak terlihat kaku dan nyaman 

untuk dilihat.  

Pada bagian navigation bar bagian kanan, terdapat nama dari user yang 

sedang login saat ini dengan prefix ‘‘Hello, ’’agar membuat pengguna memiliki 

pengalaman disambut oleh aplikasi. Bagian tengah terdapat tabel utama yang 

nantinya akan diisi oleh data input field yang di-submit. Kolom dari tabel ini terdiri 

atas Site, Item Code, Description, Qty. Order, UM, dan Purch. Price. Rancangan 

antarmuka modul purchase request dapat dilihat pada Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Modul Purchase Request 

Di sebelah kanan dari input field ini terdapat satu button dengan icon search, 

bila ditekan akan memunculkan modal yang berisi tabel sesuai dengan input field-

nya, sebagai contohnya adalah modal pada tabel Request Doc (Gambar 3.9). 
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Gambar 3.9 Rancangan Modal pada Tabel Request Doc 

Seperti aplikasi pada umumnya, aplikasi ini juga terdapat CRUD (Create, 

Read, Update, Delete), sehingga dibutuhkan beberapa button antara lain, submit, 

save, update, dan delete sesuai dengan fungsinya masing-masing menurut 

namanya.  

Modul ini terdapat beberapa input field yang bersifat mandatory. Jika field 

ini tidak diisi namun dilakukan proses submit, maka akan memunculkan alert error 

“Harap memasukkan data dengan lengkap.” pada bagian bawah halaman sebelum 

footer. Sedangkan bila semua input field mandatory telah diisi dan dilakukan proses 

submit, maka setelah query insert dijalankan akan menampilkan alert save “Data 

dengan Request Doc: << requestdoc >> berhasil disimpan. 
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B. Modul Sales Quotation Transaction 

Tampilan modul Sales Quotation tidak jauh berbeda dengan modul 

Purchase Request karena merupakan hasil manipulasi dari modul Purchase 

Request, memiliki bentuk container, warna tema, dan penempatan input field yang 

hampir sama. Perbedaan yang mencolok adalah penambahan satu container untuk 

menampilkan hasil perhitungan. Rancangan antarmuka modul Sales Quotation 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Modul Sales Quotation 



25 

 

3.3.4 Proses Implementasi 

 Setelah selesai dilakukan perancangan sistem dan perancangan antarmuka, 

kemudian dilakukan proses implementasi untuk mengembangkan aplikasi sesuai 

hasil perancangan.  

A. Spesifikasi Perangkat 

A.1. Perangkat Keras 

 Perangkat keras yang digunakan untuk membuat aplikasi Callisto adalah 

laptop ASUS X550VX dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Processor Intel Core i7-6700HQ CPU @2.60 GHZ 

b. Installed memory (RAM) 12.0GB 

c. Graphic Card NVDIA GeForce GTX 950M 

d. HDD 1TB 

 

A.2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Callisto, aplikasi dari perusahaan berbasis desktop yang dijadikan pedoman 

untuk membuat aplikasi berbasis web. 

b. Visual Studio Code, code editor yang digunakan untuk menulis script HTML, 

CSS, Javascript, dan PHP. 

c. Laragon, sebagai development environment untuk phpMyAdmin, dan Apache. 

d. CorelDRAW, digunakan untuk membuat rancangan logo, background, dan 

mockup aplikasi. 

e. Microsoft Word 2016, digunakan untuk menulis laporan magang. 
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A.3. Library 

Adapun library yang mendukung dalam proses pemrograman aplikasi 

adalah sebagai berikut. 

a. jQuery, digunakan untuk mempermudah penulisan sintaks dari javascript dan 

penggunaan ajax. 

b. Bootstrap, digunakan untuk membantu dalam memberi styling pada aplikasi 

yang dibuat. 

 

B. Implementasi 

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana implementasi program yang 

telah dikerjakan selama pelaksanaan kerja magang. Implementasi dilakukan dengan 

membangun aplikasi sesuai rancangan antarmuka.  

B.1 Modul Purchase Request 

Setelah user melalui proses login pada login page maka akan diarahkan ke 

halaman dengan halaman default, yaitu Purchase Request (Gambar 3.11). Modul 

purchase request berfungsi untuk transaksi permintaan pembelian dari user ke 

bagian purchasing. Proses request dalam modul ini disebut perizinan awal untuk 

membeli barang. 
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Gambar 3.11 Tampilan Modul Purchase Request 

Kemudian pengguna dapat mengisi semua input field yang telah disediakan. 

Ada beberapa input field yang dimatikan untuk menghindari pemasukkan data yang 

tidak sesuai. Contohnya adalah pada input field site (Gambar 3.12), tetapi terdapat 

button find untuk menampilkan modal yang berisikan tabel data dari site (Gambar 

3.13). Bila dipilih dan ditekan tombol OK, akan otomatis mengisi input field site 

tersebut (Gambar 3.14). 
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Gambar 3.12 Input Field Site yang Belum Terisi 

 

Gambar 3.13 Modal Tabel Site 

 

 

Gambar 3.14 Input Field Site yang Sudah Terisi 

 

Hal seperti ini berlaku pada input field yang lainnya. Ada beberapa input 

dengan tipe data number, khususnya pada harga atau kuantitas tidak boleh kurang 

dari nilai tertentu. Apabila input field diisi dengan value yang tidak sesuai (Gambar 
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3.15) maka akan menampilkan alert message (Gambar 3.16). Contohnya dalam 

input Purchase Price  

 

 

Gambar 3.15 Input Field Diisi dengan Nilai -1 yang Melanggar Constraint 

 

 

Gambar 3.16 Alert Message Ketika Purchase Price Tidak Memenuhi Aturan 

Setelah input field yang dibutuhkan telah selesai diisi, maka untuk 

memasukkan ke tabel main adalah dengan cara menekan tombol submit. Ada 

beberapa input field yang bersifat mandatory/harus diisi. Input field mandatory 

memiliki simbol “*” berwarna merah. Apabila ada input field mandatory yang tidak 

terisi maka akan menampilkan error dan data tidak bisa dimasukkan ke tabel utama 

(Gambar 3.17).

 

Gambar 3.17 Alert Error dari Input Field Mandatory yang Tidak Terisi 

Apabila submit dilakukan pada saat semua field mandatory terisi maka field 

akan masuk ke tabel utama (Gambar 3.18). Data yang ada pada tabel ini belum 

dimasukkan ke database sampai ditekan tombol save. 
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Gambar 3.18 Tabel Utama Terisi Setelah Di-submit 

 Setelah di-submit, input field master (bagian atas) akan tetap sama, 

sedangkan pada input field detail (bagian bawah) menjadi kosong/di-reset. Satu 

request doc. berisi satu atau lebih detail. Setelah di-save, semua input field 

dikosongkan dan kembali seperti semula kemudian akan menampilkan alert yang 

menandakan query insert telah berjalan dengan baik (Gambar 3.19) 

 

Gambar 3.19 Alert Save ketika Query Insert Telah Berhasil Dijalankan 

 Pada button di samping kanan input field Request Doc., terdapat button find 

untuk menampilkan daftar Purchase Request berikut dengan kolom-kolom 

detailnya melalui modal. Data ini merupakan data yang telah di-submit dan di-save 

sebelumnya (Gambar 3.20). 

 

Gambar 3.20 Daftar Purchase Request 
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Jika ditekan pada salah satu baris tersebut akan memunculkan warna 

background hijau yang memudahkan pengguna mengetahui bagian mana yang telah 

dipilih. Bila ditekan tombol OK, maka pada tabel utama di halaman akan 

menampilkan data yang memiliki PR Doc. yang dipilih (Gambar 3.21). 

 

Gambar 3.21  Tabel Utama yang Ditampilkan Sesuai PR Doc. 

Daftar request doc yang telah tersimpan pada database, dapat ditambahkan 

dengan data yang baru dengan cara submit dan save seperti sebelumnya. Data-

data ini juga dapat di-update, dan dihapus, jika status dokumennya masih draft 

(Gambar 3.22). Jika status dokumennya adalah Confirm (Gambar 3.23), maka 

request doc terkait tidak dapat di-update atau di-delete lagi, dan menampilkan 

error message (Gambar 3.24). 

 

Gambar 3.22 Status Dokumen Draft 

 

Gambar 3.23 Status Dokumen Confirm 
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Gambar 3.24 Pesan Error pada Update Dokumen Berstatus Confirm 

 Jika status dokumen adalah draft, maka request doc. terkait dapat di-update 

maupun di-delete. Jika di-update, maka baris pada tabel utama tersebut akan 

menghilang, dan input field akan terisi sesuai dengan data yang akan di-update. 

Setelah itu mengubah input field yang ingin diubah kemudian tekan submit dan 

save untuk menyimpan kembali ke database. Jika data akan di-delete maka, data 

akan dihapus dari tabel utama dan juga dari database. 

 

B.2 Modul Sales Quotation Transaction 

 Pada menu modules di atas terdapat drop-down list, yang salah satunya 

mengarahkan pada Sales Quotation. Berikut adalah tampilan dari halaman modul 

Sales Quotation (Gambar 3.25) 
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Gambar 3.25 Tampilan Modul Sales Quotation 

Sales Quotation merupakan modul melakukan transaksi penawaran 

pembelian dari sales/marketing ke customer. Modul ini berisi formulir penawaran 

penjualan yang berfungsi untuk mencatat berbagai jenis barang yang ingin dan 

dapat dijual kepada customer (pelanggan). Seperti yang telah dijelaskan pada 

bagian modul purchase request, cara kerja submit, save, update, delete, dan 

bermacam-macam constraint adalah kurang lebih sama. Sama seperti modul 

purchase request, modul ini terdapat order doc. yang bisa menampilkan data detail 
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dengan order doc. yang sama (Gambar 3.26) 

 

Gambar 3.26 Data yang Ditampilkan sesuai dengan Order Doc. yang Dipilih 

Perbedaannya adalah proses perhitungan yang ada pada beberapa bagian 

yang dipisahkan oleh container. Yang pertama adalah perhitungan bagian item. 

Pada bagian sebelah kanan item code terdapat nama item yang didapat dari item 

code yang dipilih dalam modal tabel, hal ini juga berlaku demikian pada modul 

purchase request. Kemudian ada input field Qty. Order yang menjelaskan berapa 

banyak item yang ditawarkan, juga ada harga, discount, dan amount discount 

(Gambar 3.27). 

 

Gambar 3.27 Container Kedua pada Modul Sales Quotation Mengenai 

Perhitungan Per Item 

Input Field Net Before Tax merupakan hasil dari perhitungan dari input field 

yang telah diisi. Setelah itu dilanjutkan pada kontainer 3 dan 4 (Gambar 3.28). Pada 

kedua kontainer 3 (sebelah kiri) merupakan perhitungan untuk total dari semua data 

dengan Order Doc. yang sama. Kontainer sebelah kiri menghitung total net price 

yang ada pada tabel utama dikurangi jumlah diskon dalam bentuk persen dan/atau 
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diskon langsung dalam bentuk nominal.  

 

Gambar 3.28 Dua Kontainer yang Menghitung Discount dan Amount Discount 

dari Total Net Price Beserta Tax 

Pada kontainer pertama terdapat input checkbox taxable dan input field tax 

class (Gambar 3.29). Apabila input checkbox taxable dicentang maka jumlah tax 

akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Apabila tidak, maka tidak masuk dalam 

perhitungan akhir (Gambar 3.30).  

 

Gambar 3.29 Input Taxable dan Input Tax Class 

Data pada input tax class merupakan satuan tax yang akan dihitung, 

misalnya bila T10 maka artinya pajak sebesar 10% dimasukkan ke dalam 

perhitungan dengan syarat taxable dalam posisi tercentang.  

 

 

Gambar 3.30 Tidak Ada Tax yang Masuk di Perhitungan Total 
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Pada Gambar 3.31 merupakan tabel utama yang menunjukkan dua data yang 

telah di-save pada database (background biru) dan data yang baru saja di-submit 

(background putih). Rumus dari Net Price pada tabel utama adalah sama dengan 

rumus Net Before Tax yang telah dijelaskan di atas.  

 

Gambar 3.31 Tabel Utama yang Telah Terisi Data Baru yang Baru Di-submit 

 Pada database, kolom line_total, discount_val, bef_tax, total_tax, 

total_order pada tabel sq_detail dengan perhitungan akhir setelah proses submit 

dan save pada proses input sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.32. Kemudian 

dilakukan proses submit dan save data yang baru dengan order_doc: 005 ke dalam 

tabel maka baris tabel akan bertambah dan value dari kolom-kolom tersebut akan 

berubah, serta akan memiliki nilai yang sama semua sesuai dengan order_doc (nilai 

yang sama pada satu order_doc) ditunjukkan pada Gambar 3.33. 

 

Gambar 3.32 Tabel sq_detail Sebelum di-insert Data Baru 
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Gambar 3.33  Tabel sq_detail Setelah di-insert Data Baru 

3.3.5 Kendala yang Ditemukan 

Beberapa kendala yang ditemukan dan dialami saat pelaksanaan kerja 

magang di PT Perkasa Pilar Utama antara lain: 

1. Query tidak dapat dijalankan karena ada beberapa data dengan tipe data date 

dan integer tidak terdapat dalam query. 

2. Terdapat bentrok antara primary key pada tabel detail yang telah dimasukkan 

dengan primary key dari query yang akan dijalankan. 

3.3.6 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 Adapun solusi atas kendala-kendala yang ditemukan dan dialami saat 

pelaksanaan kerja magang antara lain: 

1. Membuat default value ketika data yang dimasukkan dengan tipe data date 

tidak terdapat dalam query. 

2. Menggunakan  function untuk membuat primary key yang unik untuk setiap  

query tabel detail,  yaitu uniqid(), dan str_shuffle().


