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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam proses pelaksanaan magang, penulis memegang kedudukan sebagai 

web developer, dengan bimbingan dan koordinasi langsung oleh Bapak Agus 

Purwono, selaku supervisor dan HRD untuk PT. Andro Perkasa Mulia. Bapak Agus 

berperan untuk memberikan berbagai spesifikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan 

web perusahaan ini. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas magang yang diberikan oleh PT. Andro Perkasa Mulia ialah membuat 

sebuah website untuk melakukan pengarsipan (penyimpanan data). Data yang 

disimpan ialah data alat-alat berat yang dapat dipinjamkan kepada client, serta 

perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan PT. Andro Perkasa Mulia. 

Pada bagian peminjaman alat berat, data yang terdapat di dalamnya berupa 

kategori alat berat tersebut, merk dari alat berat, tanggal peminjaman alat berat (jika 

ada), dan status peminjaman tersebut. Untuk daftar perusahaan yang bekerja sama 

dengan PT. Andro Perkasa Mulia, terdapat nama perusahaan yang bekerja sama, 

alamat dimana lahan sawit tersebut berada, serta status proses kerja sama tersebut, 

apakah lahan untuk perusahaan tersebut telah diolah atau belum. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan selama dua bulan atau sembilan 

minggu (10 Juni 2019 – 10 Agustus 2019) dengan timeline sebagai berikut. 
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3.3.2 Framework dan Alur Kerja yang Digunakan 

Penggunaan framework dan bahasa pemrograman untuk membuat website 

perusahaan ini dibebaskan oleh supervisor. Bahasa pemrograman yang digunakan 

ialah bahasa PHP dengan framework CodeIgniter, sesuai dengan apa yang telah 

dipelajari pada perkuliahan sebelumnya. 

Pembuatan website pengarsipan ini tentunya membutuhkan sebuah 

database untuk menyimpan data-data tersebut. Database yang digunakan ialah 

MySQL, yang dapat diakses dengan phpMyAdmin. 

 

3.3.3 Perancangan Sistem 

A. Flowchart 

Berikut ini merupakan flowchart ataupun alur aplikasi yang digunakan 

untuk proyek ini. 

Tabel 3.1 Timeline Kerja Magang 
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B. Sequence Diagram 

Berikut di bawah ini merupakan sequence diagram yang dibuat untuk 

proyek ini. Terdapat dua sequence diagram, yakni diagram untuk pengguna dan 

admin. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Website PT. Andro Perkasa 

Mulia 
Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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Gambar 3.2 Diagram Sekuensial Pengguna     
Website PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 

Gambar 3.3 Diagram Sekuensial Admin        

Website PT. Andro Perkasa Mulia 
Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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C. Activity Diagram 

Berikut di bawah ini merupakan activity diagram yang digunakan untuk 

proyek ini. 

 

 

D. Struktur Tabel 

Struktur database yang digunakan ialah MySQL. Berikut ini merupakan 

diagram dan struktur tabel yang digunakan pada proyek ini. 

Gambar 3.4 Activity Diagram                                  

PT. Andro Perkasa Mulia 
Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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Tabel :  user_access_menu 

Fungsi : Mengatur menu apa saja yang dapat diakses pengguna berdasarkan 

kategorinya. 

Tabel 3.2 Tabel user_access_menu 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id (PK) integer 11 ID untuk user access menu 

role_id (FK) integer 11 ID kategori pengguna 

menu_id (FK) integer 11 ID menu 

 

Tabel : user_menu 

Fungsi : Mengatur header menu yang dapat diakses pengguna 

Tabel 3.3 Tabel user_menu 

Gambar 3.5 Diagram Database                             
PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id (PK) integer 11 ID header menu 

menu varchar 128 Nama header menu 

 

Tabel : user_sub_menu 

Fungsi : Mengatur menu apa saja yang ada di dalam header menu 

Tabel 3.4 Tabel user_sub_menu 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id (PK) integer 11 ID submenu 

menu_id (FK) integer 11 ID header menu 

title varchar 128 Nama submenu 

url varchar 128 Link untuk pindah halaman 

ketika submenu ditekan 

icon varchar 128 Lambang untuk submenu 

is_active integer 1 Menentukan keaktifan submenu 

 

Tabel : user_role 

Fungsi : Kategori pengguna dalam website tersebut (contoh: Admin, user, dsb.) 

Tabel 3.5 Tabel user_role 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id (PK) integer 11 ID kategori pengguna 

role varchar 128 Nama kategori pengguna 

Tabel : user 

Fungsi : Menyimpan data pengguna dalam website tersebut 

Tabel 3.6 Tabel user 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id integer 11 ID pengguna 

name varchar 128 Nama pengguna 

email varchar 128 Email pengguna 
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image varchar 128 Foto profil pengguna 

password varchar 256 Kata sandi pengguna 

role_id (FK) integer 11 Kategori pengguna 

is_active integer 1 Pengecekan pengguna sedang login 

atau tidak 

date_created integer 11 Tanggal pengguna mendaftarkan diri 

 

Tabel : user_token 

Fungsi : Memberikan token ketika pengguna telah mendaftarkan diri untuk 

memverifikasi akunnya 

Tabel 3.7 Tabel user_token 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id integer 11 ID token untuk verifikasi pengguna 

email varchar 128 Email yang didaftarkan pengguna 

token varchar 128 Token yang diberikan untuk pengguna 

date_created integer 11 Tanggal pengguna mendaftarkan diri 

 

Tabel : tools_list 

Fungsi : Menyimpan daftar alat-alat berat beserta status peminjamannya 

Tabel 3.8 Tabel tools_list 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id integer 11 ID alat berat 

name_tools varchar 100 Nama alat berat 

merk varchar 100 Merk alat berat 

status varchar 100 Status peminjaman alat berat 

rental_date varchar 100 Tanggal alat berat dipinjam 

 

Tabel : company_collab 

Fungsi : Menyimpan data perusahaan (client) yang bekerja sama dengan PT. Andro 

Perkasa Mulia 
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Tabel 3.9 Tabel company_collab 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id integer 11 ID perusahaan 

name_company varchar 128 Nama perusahaan 

address varchar 128 Alamat lahan perusahaan 

status varchar 128 Status lahan untuk perusahaan 

client sudah diolah atau belum 

 

 

3.3.4 Implementasi 

Website yang dikembangkan ini telah di hosting agar dapat diakses oleh 

lebih dari satu komputer. Berikut ini merupakan langkah-langkah implementasi 

pada website ini: 

1. Halaman Login 

Pada halaman ini, pengguna (client) dapat memilih untuk melakukan login 

jika pengguna telah memiliki akun pada website ini. Pengguna dapat login menjadi 

user ataupun admin pada website ini. Jika pengguna belum memiliki akun dalam 

website ini, maka pengguna dapat melakukan registrasi pada halaman berikutnya. 
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2. Halaman Register 

Halaman ini diakses ketika pengguna belum memiliki akun di dalam website 

ini. Setelah pengguna mendaftarkan dirinya, sistem akan mengatur pengguna 

tersebut sebagai user. 

 

Gambar 3.6 Halaman Login Website                     
PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 

Gambar 3.7 Halaman Register Website                 

PT. Andro Perkasa Mulia 
Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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3. Halaman Profil 

Halaman ini menunjukkan profil pengguna, baik kategori pengguna yang 

sebagai admin atau user. 

 

 

 

4. Halaman User Roles 

Halaman ini hanya terdapat pada kategori pengguna admin saja, digunakan 

untuk mengatur role atau kategori pengguna, baik sebagai admin atau user. 

Gambar 3.8 Halaman Profil Website                      

PT. Andro Perkasa Mulia 
Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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5. Halaman Tools List 

Halaman ini menampilkan alat-alat berat yang dapat dipinjam oleh client. 

Pada saat login sebagai user, pengguna hanya dapat melihat daftar tabelnya saja. 

Jika login sebagai admin, pengguna dapat mengubah, menambah, ataupun 

menghapus daftar alat-alat berat tersebut. 

Gambar 3.9 Halaman Role Website                        

PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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6. Halaman Company Collaborations 

Halaman ini menampilkan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama 

dengan PT. Andro Perkasa Mulia yang dapat dipinjam oleh client. Pada saat login 

sebagai user, pengguna hanya dapat melihat daftar tabelnya saja. Jika login sebagai 

admin, pengguna dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus daftar 

perusahaan tersebut. 

Gambar 3.10 Halaman Tools List Website                   
PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 



20 

 

 

7. Halaman Edit Profile 

Halaman ini digunakan untuk mengubah profil pengguna, baik admin 

maupun user. Halaman ini dapat mengubah nama dan foto profil pengguna. 

 

 

 

Gambar 3.11 Halaman Company Collaboration 

Website PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 

Gambar 3.12 Halaman Edit Profile Website           

PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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8. Halaman Change Password 

Halaman ini digunakan untuk mengubah password  atau kata sandi 

pengguna, baik admin maupun user. 

 

 

9. Halaman Menu Management 

Halaman ini digunakan untuk mengatur judul menu, yang didalamnya nanti 

akan berisi berbagai submenu di dalamnya. 

Gambar 3.13 Halaman Change Password      
Website PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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10. Halaman Submenu Management 

Halaman ini digunakan untuk mengatur submenu-submenu di dalam menu 

tersebut. 

 

 

 

Gambar 3.14 Halaman Menu Management Website 

PT. Andro Perkasa Mulia 
Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 

Gambar 3.15 Halaman Submenu Management 
Website PT. Andro Perkasa Mulia 

Sumber : Dokumen Internal Perusahaan 
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3.3.5 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan magang di PT. Andro Perkasa 

Mulia ini adalah sebagai berikut: 

 Penambahan spefisikasi pada saat proyek sudah hampir selesai, 

 Kurangnya komunikasi dengan supervisor, dikarenakan supervisor sangat 

sibuk untuk mengurus pekerjaannya, seperti survei lapangan, dan 

sebagainya. 

 

3.3.6 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dari segala kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan magang, terdapat 

pula solusi atas kendala tersebut. Solusi atas kendala tersebut dapat diselesaikan 

dengan adanya komunikasi penuh pada saat supervisor sedang di tempat, agar 

pembuatan website dapat berjalan lancar dan sesuai keinginan perusahaan. 

 


