
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 
 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 

memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 

kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 

penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 

yang serupa dengan ciptaan asli. 
 
 
 
 

Copyright and reuse: 
 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 

non-commercially, as long as you credit the origin creator 

and license it on your new creations under the identical 

terms. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara 



11 

 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kerja magang di PT. JULO Teknologi Finansial, jabatan 

dalam perusahaan adalah Backend Engineer di divisi Engineering, dengan supervisi 

dari Bapak Muhamad Ramdan, selaku Senior Software Engineer di PT. JULO 

Teknologi Finansial. Bapak Ramdan berperan dalam memberikan informasi dan 

bimbingan dalam mengembangkan backend engine yang diterapkan pada MVP 

JULO.  
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tanggung jawab yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menjadi bagian dari tim pengembangan produk.  

b. Mengerjakan tugas-tugas implementasi software seperti yang ditugaskan oleh 

Senior Software Engineer.  

c. Membuat backend API untuk mobile apps. 

d. Melakukan version control pada setiap code dengan melakukan pull request 

pada repository Github JULO.  

e. Melakukan manajemen konflik pada saat melakukan pull request sehingga tidak 

mengganggu code engineer lain.  

f. Berkolaborasi dengan anggota tim teknis lainnya untuk menemukan metode 

terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam aplikasi dan sistem. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Kerja magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan atau 8 minggu dengan 

timeline kerja sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Magang 

 
Nama Kegiatan 

Minggu 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Pengenalan alur kerja dan 
framework 

        

Pengenalan git flow dan 
alur aplikasi.  

        

Mengubah struktur JSON 
untuk push notification 

        

Mengubah tampilan pada 
email blast dan 
mengganti beberapa 
error response code 

        

Mempelajari alur git flow 
baru dan unit test 

        

Project Follow the Money         
Project Ops Team Leader         
Membuat page baru pada 
CRM untuk bisa lihat 
semua tagihan Bukalapak 

        

Menambah satu field 
pada response API saat 
credit analysis 

        

 

Di minggu pertama magang dilakukan instalasi, setting up, dan pengenalan 

framework yang digunakan di PT JULO Teknologi Finansial. Di dua hari pertama 

berfokus pada instalasi dan setting up laptop sehingga bisa digunakan untuk 

menyelesaikan semua tugas yang dilakukan selama magang seperti setting up 

Python virtual environment, setting up akun Github dan Slack, penginstalan 

PostgreSQL, RabbitMQ, dan DBeaver sampai penulis bisa menjalankan admin site 

di localhost.  

Di hari ketiga hingga hari kelima ditugaskan oleh supervisor untuk membuat 

sebuah aplikasi CRUD sederhana dengan menggunakan Django REST Framework 

yang berbasis Python. Framework ini digunakan untuk backend perusahaan PT 
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JULO Teknologi Finansial dan bertujuan agar terbiasa dengan framework yang 

digunakan di perusahaan.  

Selain itu ditugaskan juga untuk membuat entity relational diagram (ERD) 

table database dari suatu project kerjasama antara JULO dan Bukalapak. Tujuan 

nya adalah agar bisa memahami terlebih dahulu alur data dari sebuah project untuk 

memudahkan pekerjaan saat diberikan tugas oleh supervisor.  

Laporan ini akan berfokus pada salah satu project yang dikerjakan yaitu Follow 

the Money. Fitur ini dibuat karena dana dari lender atau perusahaan lain yang 

memberikan dana untuk dipinjamkan ke pengguna JULO tidak terlacak secara jelas 

di database. Fitur ini dibuat sehingga tiap lender yang menaruh dana mereka di PT 

JULO Teknologi Finansial bisa melihat semua detail mengenai dana mereka dan 

bagaimana itu digunakan dan keuntungan yang mereka dapatkan.  
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3.3.2 Flowchart dan Tabel Database  

A. Flowchart 

a. Flowchart SummaryViews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2 Flowchart SummaryViews 

Gambar 3.2 merupakan flowchart untuk SummaryViews. Pada API ini 

untuk mendapatkan sebuah  partner atau lender perlu melakukan validasi login 

terlebih dahulu agar data bisa ditarik dari database. Jika partner atau lender 

ditemukan maka bisa dilakukan penarikan data dari database untuk ‘disbursement’, 
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‘outstanding’ dan ‘repayment’. Untuk data ‘principal’, ‘interest’ dan ‘fee’ didapat 

dengan melakukan penambahan pada setiap kolom dari sebuah table dan didapat 

jumlah total untuk setiap data. Setelah didapat ketiga data tersebut maka bisa 

dihitung nilai dari ‘net_profit’.  

b. Flowchart ReportViews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart ReportViews 
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Flowchart yang terdapat pada gambar 3.3 merupakan flowchart untuk 

menghasilkan response pada ReportViews. Pada flowchart ini perlu didapatkan 

data semua aplikasi yang dimiliki oleh sebuah lender atau partner. Setelah semua 

aplikasi didapatkan maka dilakukan perulangan pada setiap aplikasi untuk 

menambahkan data seperti ‘disbursement’, ‘outstanding’, ‘repayment’, ‘principal’, 

‘interest’, ‘fee’, ‘net_profit’, ‘email’, dan ‘fullname’ dan dimasukkan ke dalam 

array JSON.  

c. Flowchart ListApplicationPastViews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Flowchart ListApplicationPastViews 
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Pada flowchart ListApplicationPastViews perlu data dari semua aplikasi 

pinjaman dari sebuah partner atau lender. Setelah didapatkan data pinjaman maka 

dilakukan perulangan pada setiap data pinjaman. Sebelum data tersebut 

dimasukkan ke dalam response API ada pengecekan apakah aplikasi pinjaman 

tersebut memiliki status pinjaman 135 yaitu aplikasi pinjaman ditola atau status 

pinjaman lebih dari sama dengan 170 yaitu aplikasi pinjaman sedang dalam proses 

pencairan. Jika ya maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam array JSON dan 

akan ditampilkan dalam response API.  

B. Struktur Tabel 

Database yang digunakan pada PT JULO Teknologi Finansial adalah 

PostgreSQL. Berikut adalah daftar table yang digunakan untuk mengembangkan 

tiga fungsi pada project Follow the Money.  

a. Tabel Payment 

Tabel payment adalah tabel yang berfungsi menyimpan semua transaksi 

pembayaran yang dilakukan oleh user saat melakukan pembayaran untuk 

pengembalian pinjaman. 

Tabel 3.2 Tabel Payment 
Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

payment_id (PK) int4 (integer) ID pembayaran 
loan_id (FK) int4 (integer) ID pinjaman 

payment_status_code (FK) int4 (integer) Status pembayaran 
payment_number int4 (integer) Nomor pembayaran 

due_date timestamp Tanggal jatuh tempo 
ptp_date timestamp Tanggal masa tenggang 

robocall_template_id (FK) int4 (integer) ID template panggilan 
robot / robocall 

ptp_robocall_phone_number varchar Nomor telepon robocall 
is_ptp_robocall_active boolean Apakah robocall aktif 

due_amount int8 (big integer) Jumlah pembayaran 
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Tabel 3.2 Tabel Payment (lanjutan) 

 

 

 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
installment_principal int8 (big integer) Nilai pokok pinjaman 
installment_interest int8 (big integer) Bunga pinjaman 

paid_date timestamp Tanggal pembayaran 
paid_amount int8 (big integer) Jumlah yang dibayarkan 

redeemed_cashback int8 (big integer) Cashback yang ditarik 
cashback_earned int8 (big integer) Cashback yang didapat 
late_fee_amount int8 (big integer) Biaya keterlambatan 
late_fee_applied int8 (big integer) Biaya terlambat yang 

dipakai 
discretionary_adjustment int8 (big integer) Pengaturan dana 

is_robocall_active boolean Nilai boolean apakah 
robocall aktif 

is_success_robocall boolean Nilai boolean apakah 
robocall sukses 

is_collection_called boolean Nilai boolean apakah 
penagih menelepon 

uncalled_date date Tanggal tidak ditelepon 
reminder_call_date timestamp Tanggal panggilan 

pengingat 
is_reminder_called boolean Nilai boolean apakah 

dilakukan panggilan 
pengingat 

is_whatsapp boolean Nilai boolean apakah 
ada Whatsapp 

is_whatsapp_blasted boolean Nilai boolean apakah 
mengirimkan pesan 

Whatsapp 
paid_interest int8 (big integer) Bunga dibayarkan 

paid_principal int8 (big integer) Nilai pokok yang 
dibayarkan 

paid_late_fee int8 (big integer) Denda yang dibayarkan 
ptp_amount int8 (big integer) Nilai masa tenggang 

change_due_date_interest int8 (big integer) Ganti tanggal 
pembayaran bunga 

is_restructured boolean Nilai boolean apakah 
ada restruktur 
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b. Tabel RepaymentTransaction 

Tabel RepaymentTransaction adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan 

data tentang pembayaran kembali dana yang dipinjamkan ke user.  

               Tabel 3.3 Tabel RepaymentTransaction 

 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
repayment_transaction_id (PK) int4 (integer) ID transaksi repayment 

partner_id (FK) int4 (integer) ID partner 
customer_id (FK) int4 (integer) ID pengguna 

loan_id (FK) int4 (integer) ID pinjaman 
payment_id (FK) int4 (integer) ID pembayaran 

payment_method_id (FK) int4 (integer) ID metode pembayaran 
event_date date Tanggal transaksi 

repayment_source varchar Sumber dana repayment 
borrower_repaid int8 (big integer) Jumlah yang perlu 

dibayarkan user 
borrower_repaid_principal int8 (big integer) Nilai pokok yang perlu 

dikembalikan 
borrower_repaid_interest int8 (big integer) Bunga yang perlu 

dibayarkan 
borrower_repaid_late_fee int8 (big integer) Denda yang perlu 

dibayarkan 
lender_received int8 (big integer) Jumlah yang diterima 

lender 
lender_received_principal int8 (big integer) Nilai pokok yang 

diterima lender 
lender_received_interest int8 (big integer) Bunga yang diterima 

lender 
lender_received_late_fee int8 (big integer) Denda yang diterima 

lender 
julo_fee_received int8 (big integer) Biaya yang diterima 

JULO 
julo_fee_received_principal int8 (big integer) Biaya pokok yang 

diterima JULO 
julo_fee_received_interest int8 (big integer) Biaya bunga yang 

diterima JULO 
julo_fee_received_late_fee int8 (big integer) Biaya denda yang 

diterima JULO 
due_amount_before int8 (big integer) Jumlah tagihan sebelum  

transaksi repayment 
due_amount_after int8 (big integer) Jumlah tagihan sesudah 

transaksi repayment 
lender_balance_before int8 (big integer) Dana lender sebelum 

transaksi repayment 
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Tabel 3.3 Tabel RepaymentTransaction (lanjutan) 

 

c. Tabel Loan 

Tabel Loan adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data semua 

pinjaman yang sudah diberikan kepada user aplikasi JULO.  

Tabel 3.4 Tabel Loan 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
lender_balance_after int8 (big integer) Dana lender setelah 

transaksi repayment 
payment_receipt varchar Bukti pembayaran 

added_by varchar Ditambahkan oleh 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
loan_id (PK) int4 (integer) ID pinjaman 

customer_id (FK) int4 (integer) ID pengguna 
application_id (FK) int4 (integer) ID aplikasi 

offer_id (FK) int4 (integer) ID penawaran pinjaman 
loan_status_code (FK) int4 (integer) Kode status pinjaman 

product_code (FK) int4 (integer) Kode produk pinjaman 
application_xid (FK) int4 (integer)  ID eksternal aplikasi 

agent_id (FK) int4 (integer) ID agen JULO 
agent_2 (FK) int4 (integer) ID agen 2 JULO 
agent_3 (FK) int4 (integer) ID agen 3 JULO 
partner (FK) int4 (integer) ID partner 
loan_amount int8 (big integer) Jumlah pinjaman 
loan_duration int4(integer)  Durasi pinjaman 
sphp_sent_ts timestamp Tanggal pengiriman 

surat perjanjian hutang 
piutang (SPHP) 

first_installment_amount int8 (big integer) Jumlah cicilan  pertama 
installment_amount int8 (big integer) Jumlah cicilan kedua 

dan seterusnya 
cashback_earned_total int8 (big integer) Total cashback yang 

didapat 
initial_cashback int8 (big integer) Cashback awal 

loan_disbursement_amount int8 (big integer) Jumlah dana yang 
dicairkan ke pengguna 

loan_disbursement_method varchar Metode pencairan dana 
fund_transfer_ts timestamp Tanggal dana ditransfer 
julo_bank_name varchar Nama bank untuk 

mengirimkan pinjaman 
julo_bank_branch varchar Cabang bank 

julo_bank_account_number varchar Nomor rekening 
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 Tabel 3.4 Tabel Loan (lanjutan) 

 

d. Tabel Application 

Tabel Application adalah tabel yang menyimpan data user saat melakukan 

registrasi di aplikasi JULO dan digunakan saat user melakukan pinjaman.  

Tabel 3.5 Tabel Application 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
cycle_day int4 (integer) Tanggal bayar cicilan 

cycle_day_change_date date Perubahan tanggal 
cicilan 

cycle_day_requested int4 (integer) Tanggal cicilan yang 
diminta 

is_ignore_calls boolean Nilai boolean apakah 
telepon diabaikan  

name_bank_validation_id int8 (big integer) ID validasi nama bank 
disbursement_id int8 (big integer) ID pencairan dana 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
application_id (PK) int4 (integer) ID aplikasi 
customer_id (FK) int4 (integer) ID pengguna 

device_id (FK) int4 (integer) ID perangkat pengguna 
application_status_code (FK) int4 (integer) Kode status aplikasi 

product_line_code (FK) int4 (integer) Kode produk pinjaman 
partner_id (FK) int4 (integer) ID partner 
mantri_id (FK) int4 (integer) ID mantri 

line_of_credit_id (FK) int4 (integer) ID jenis kredit 
loan_amount_request int8 (big integer) Jumlah pinjaman yang 

diminta 
validated_qr_code boolean Nilai boolean apakah 

sudah validasi QR 
loan_duration_request int4 (integer) Durasi pinjaman yang 

diminta 
loan_purpose varchar Tujuan pinjaman 

loan_purpose_desc varchar Deskripsi tujuan 
pinjaman 

marketing_source varchar Sumber marketing 
payday int4 (integer) Tanggal gajian 

referral_code varchar Kode referral 
is_own_phone boolean Nilai boolean apakah 

perangkat milik sendiri 
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Tabel 3.5 Tabel Application (lanjutan) 
Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

fullname varchar Nama lengkap 
dob date Tanggal lahir 

birth_place varchar Tempat lahir 
gender varchar Jenis kelamin 

ktp varchar Nomor KTP 
address_street_num varchar Alamat jalan 

address_provinsi varchar Alamat provinsi 
address_kabupaten varchar Alamat kabupaten 
address_kecamatan varchar Alamat kecamatan 
address_kelurahan varchar Alamat kelurahan 
address_kodepos varchar Alamat kode pos 
occupied_since date Tanggal tinggal di 

alamat tersebut 
home_status varchar Status rumah 

landlord_mobile_phone varchar Nomor telepon pemilik 
tanah 

mobile_phone_1 varchar Nomor telepon pertama 
new_mobile_phone varchar Nomor telepon baru 

has_whatsapp_1 boolean Nilai boolean apakah 
punya Whatsapp 

mobile_phone_2 varchar Nomor telepon kedua 
has_whatsapp_2 boolean Nilai boolean apakah 

punya Whatsapp kedua 
email varchar Alamat email 

bbm_pin varchar Pin Blackberry 
Messenger 

twitter_username varchar Username Twitter 
instagram_username varchar Username Instagram 

marital_status varchar Status pernikahan 
dependent int4 (integer) Jumlah tanggungan 

spouse_name varchar Nama tunangan 
spouse_dob date Tanggal lahir tunangan 

spouse_mobile_phone varchar Nomor telepon tunangan 
spouse_has_whatsapp boolean Nilai boolean apakah 

tunangan punya 
Whatsapp 

kin_name varchar Nama keluarga 
kin_dob date Tanggal lahir keluarga 

kin_gender varchar Jenis kelamin keluarga 
kin_mobile_phone varchar Nomor telepon keluarga 
kin_relationship varchar Hubungan keluarga 
close_kin_name varchar Nama keluarga dekat 
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Tabel 3.5 Tabel Application (lanjutan) 

 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
close_kin_mobile_phone varchar Nomor telepon keluarga 

dekat 
close_kin_relationship varchar Hubungan keluarga 

dekat 
job_type varchar Jenis pekerjaan 

job_description varchar Deskripsi pekerjaan 
company_name varchar Nama perusahaan 

company_phone_number varchar Nomor telepon 
perusahaan 

work_kodepos varchar Kode pos perusahaan 
job_start date Tanggal mulai bekerja 

monthly_income int8 (big integer) Pendapatan bulanan 
income_1 int8 (big integer) Gaji 3 bulan terakhir 
income_2 int8 (big integer) Gaji 2 bulan terakhir 
income_3 int8 (big integer) Gaji 1 bulan terakhir 

last_education varchar Pendidikan terakhir 
college varchar Nama universitas 
major varchar Jurusan universitas 

graduation_year int4 (integer) Tahun lulus 
gpa float IPK 

has_other_income boolean Nilai boolean apakah 
punya pendapatan lain 

other_income_amount int8 (big integer) Jumlah pendapatan lain 
other_income_source varchar Sumber pendapatan lain 

monthly_housing_cost int8 (big integer)  Biaya rumah bulanan 
monthly_expenses int8 (big integer) Pengeluaran bulanan 
total_current_debt int8 (big integer) Total hutang terkini 

vehicle_type_1 varchar Jenis kendaraan 
vehicle_ownership_1 varchar Status kepemilikan 

kendaraan 
bank_name varchar Nama bank pengguna 

bank_branch varchar Cabang bank pengguna 
bank_account_number varchar Nomor rekening 

pengguna 
name_in_bank varchar Nama di tabungan 

is_term_accepted boolean Nilai boolean apakah 
menerima persyaratan 

is_verification_agreed boolean Nilai boolean apakah 
data terverifikasi 

is_document_submitted boolean Nilai boolean apakah 
dokumen sudah lengkap 
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Tabel 3.5 Tabel Application (lanjutan) 

 

e. Tabel ProductLine 

Tabel ProductLine adalah tabel yang menyimpan data mengenai semua produk 

yang dimiliki PT JULO Teknologi Finansial.  

Tabel 3.6 Tabel ProductLine 

  

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

is_sphp_signed boolean Nilai boolean apakah 
menandatangani SPHP 

sphp_exp_date date Tanggal berakhir SPHP 
application_xid int8 (big integer) ID eksternal aplikasi 

app_version varchar Versi aplikasi saat 
registrasi 

web_version varchar Nomor versi web  
application_number int4 (integer) Nomor aplikasi 

gmail_scraped_status varchar Status scrape email 
is_courtesy_call boolean Nilai boolean apakah 

dilakukan telepon 
verifikasi 

hrd_name varchar Nama HRD 
company_address varchar Alamat kantor 

number_of_employees int4 (integer) Jumlah karyawan 
position_employees varchar Jabatan pekerjaan 
employment_status varchar Status pekerjaan 

billing_office varchar Kantor penagihan 
mutation varchar Mutasi pinjaman 

workflow_id (FK) int4 (integer) ID alur pinjaman 
dialect varchar Dialek bahasa pengguna 

teaser_loan_amount int8 (big integer) Perkiraan jumlah 
pinjaman 

customer_credit_limit_id (FK) int4 (integer) ID batas kredit pengguna 
is_deleted boolean Nilai boolean apakah 

aplikasi dihapus 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
product_line_code (PK) int8 (big integer) ID jenis produk 

pinjaman 
product_line_type varchar Tipe produk 

pinjaman 
min_amount int8 (big integer) Jumlah minimum 

pinjaman 
max_amount int8 (big integer) Jumlah maksimum 

pinjaman 
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Tabel 3.6 Tabel ProductLine (lanjutan) 

 

3.3.3 Implementasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Response JSON SummaryViews 

Pada gambar 3.5 merupakan ringkasan dari semua perincian dana yang 

digunakan untuk transaksi pinjaman. Hasil tersebut didapat dari penarikan data dari 

tiga tabel yaitu tabel Loan, tabel RepaymentTransaction dan tabel Payment. Untuk 

hasil value ‘disbursement’ dan ‘outstanding’ didapat dari tabel Loan pada kolom 

‘loan_disbursement_amount’, namun yang membedakan ‘disbursement’ dengan 

‘outstanding’ adalah value ‘outstanding’ didapatkan jika loan status code bukan 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 
min_duration int4 (integer) Durasi pinjaman 

minimum 
max_duration int4 (integer)  Durasi pinjaman 

maksimum 

min_interest_rate float Bunga pinjaman 
minimum 

max_interest_rate float Bunga pinjaman 
maksimum 

payment_frequency varchar Frekuensi pembayaran 
product_profile_id (FK) int8 (big integer) ID profil produk 

workflow_id (FK) int8 (big integer) ID alur kerja produk 
handler varchar Handler produk 
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250. Untuk value ‘repayment’ didapatkan pada tabel RepaymentTransaction pada 

kolom ‘lender_received’. Untuk hasil value ‘principal’, ‘interest’ dan ‘fee’ 

didapatkan dengan melakukan perulangan dan ditambahkan pada setiap kolom 

‘paid_principal’, ‘paid_interest’ dan ‘paid_late_fee’ pada tabel Payment. Setelah 

didapatkan value dari ‘principal’, ‘interest’ dan ‘fee’ maka bisa dihitung value dari 

‘net_profit’ dengan rumus ‘principal’ + ‘interest’ - ‘fee’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.6 Response JSON ReportViews 
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Gambar 3.6 merupakan perincian lebih detail pada hasil Summary. 

Response yang didapat adalah semua data untuk setiap aplikasi peminjaman.  

Proses pengambilan data pada Report API mirip dengan Summary API namun yang 

membedakan adalah Report API akan menampilkan detail untuk setiap aplikasi dan 

ada dua data tambahan yaitu ‘application_xid’ dan ‘fullname’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Response JSON ListApplicationPastViews 
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Gambar 3.7 adalah hasil dari penarikan data pada tabel Loan, tabel 

Application dan tabel ProductLine. Tabel Loan mengambil beberapa data dari tabel 

Application karena tabel Loan memiliki foreign key ke tabel Application. Data yang 

diambil dari tabel Application adalah ‘cdate', 'application_xid', ‘email', 'fullname', 

dan 'application_status'. Lalu data yang diambil pada tabel Loan adalah 

‘loan_amount’ dan ‘loan_duration’. Untuk data pada tabel ProductLine kolom 

yang digunakan adalah kolom ‘product_line_type’ dan ‘max_interest_rate’. 

Response yang ditampilkan hanya jika application_status bernilai lebih dari sama 

dengan 170 atau application_status bernilai 135.  

 

 

 

 

Gambar 3.8 SummaryViews pada front-end 

Gambar 3.8 merupakan halaman dashboard dari website untuk lender PT 

JULO Teknologi Finansial yang menggunakan response dari API SummaryViews. 

Halaman tersebut meringkaskan semua dana dari lender yang dipakai untuk 

transaksi peminjaman user PT JULO Teknologi Finansial.  
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Gambar 3.9 ReportViews pada front-end 

Gambar 3.9 adalah halaman pengajuan yang menampilkan detail dari 

halaman dashboard dengan menampilkan detail dari setiap aplikasi yang 

menggunakan dana dari lender untuk transaksi pinjaman. Halaman ini 

menggunakan response API dari ReportViews. Untuk kepentingan privasi user data 

nama hanya ditampilkan sebagian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 ListApplicationPastViews pada front-end 
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Gambar 3.10 adalah halaman detail pinjaman yang menggunakan hasil 

response API dari ListApplicationPastViews yang menapilkan data dari aplikasi 

pinjaman yang sudah selesai atau ditolak oleh lender.  

Selain menarik data dan dikirimkan ke dalam response JSON ada fitur 

search dan limit yang dibuat. Fitur search dan limit tersebut memanfaatkan query 

parameter pada link URL. Dengan menggunakan metode GET, query parameter 

untuk search dan limit dijadikan filter pada saat dilakukan query ke database dan 

hanya mengembalikan response JSON sesuai dengan query parameter search atau 

limit. Fitur search akan mencari data berdasarkan application_xid sebuah aplikasi 

dan fitur limit akan membatasi pemunculan data dan pada default diatur dengan 

limit 25 data. Berikut merupakan contoh dari fitur search dan limit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Hasil search pada ReportViews 
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Pada gambar 3.11 menampilkan hasil search dengan menggunakan 

application_xid 1274512281 pada ReportViews. Hasil dari response API hanya 

mengembalikan satu data sesuai dengan application_xid yang dicari.  

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 3.12 Hasil search pada ListApplicationPastViews 

Gambar 3.12 adalah hasil query search pada ListApplicationPastViews 

dengan menggunakan application_xid 9893556748. Data yang dikembalikan dari 

API tersebut hanya application_xid yang dicari oleh lender.  

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.13 Hasil limit = 1 pada ReportViews 
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Gambar 3.13 adalah hasil query limit pada ReportViews dengan 

menerapkan limit  = 1. Data dari hasil limit akan menampilkan data dengan urutan 

paling pertama ke paling bawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3.14 Hasil limit = 2 pada ReportViews 

Gambar 3.14 adalah hasil query limit pada ReportViews dengan 

menerapkan limit  = 2. Data dari hasil limit yang ditampilkan adalah data pertama 

dan kedua.    
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Gambar 3.15 Hasil limit = 1 pada ListApplicationPastViews 

Gambar 3.15 merupakan hasil query limit pada ListApplicationPastViews 

dengan menerapkan limit  = 1. Data yang ditampilkan hanya data pertama yang 

muncul dari response API.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            Gambar 3.16 Hasil limit = 2 pada ListApplicationPastViews 
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Gambar 3.16 merupakan hasil query limit pada ListApplicationPastViews 

dengan menerapkan limit  = 2. Data yang ditampilkan hanya data pertama dan kedua 

yang muncul dari response API.  

 

3.3.4 Kendala yang Ditemukan 

Dalam pengembangan ketiga function tersebut penulis menemukan 

beberapa kesulitan dalam melakukan pemrograman. Meski begitu, untuk 

memahami bahasa pemrograman dan framework baru yang digunakan dalam 

perusahaan yaitu Python dan Django RESTFramework tidaklah terlalu sulit. 

Berikut adalah beberapa kendala yang penulis alami:  

a. Penambahan requirement ditengah proses development.  

b. Kurang komunikasi antara front-end developer dengan back-end developer.  

c. Kurangnya test sehingga progress sering mundur dari fase Quality Assurance 

kembali ke fase development.  

d. Bug yang terlihat sederhana namun butuh waktu dan upaya untuk riset. Seperti 

pada saat dilakukan percobaan oleh front-end developer untuk memasukkan 

parameter limit data di URL atau order by tidak terjadi seperti yang diinginkan.  

 

3.3.5 Solusi Atas yang Kendala yang Ditemukan 

Untuk solusi atas kendala yang ditemukan seperti dijelaskan dalam subbab 

sebelumnya adalah dengan melakukan komunikasi yang lebih sering dengan 

product manager, engineering manager, atau developer lain yang ikut terlibat 

dalam project tersebut. Selain itu, untuk menghindari adanya penambahan 
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requirement di tengah proses development maka product manager perlu 

menambahkan requirement tersebut pada sprint berikutnya.  

Selain itu, supaya code yang dikembangkan tidak mengalami kemunduran 

progress dari fase Quality Assurance kembali ke fase development, maka engineer 

harus berpikir seperti seorang Quality Assurance dan memikirkan apa saja 

kemungkinan error yang bisa terjadi dan apa saja yang akan user lakukan nantinya 

yang bisa mengakibatkan error atau bug. Dengan begitu semua kemungkinan sudah 

dipikirkan dan meminimalisir munculnya error atau bug di fase Quality Assurance. 

Lalu untuk mengatasi bug yang disebutkan pada poin keempat dari subbab 

sebelumnya perlu dilakukan banyak riset di internet untuk bisa menemukan solusi 

yang tepat.  

 


