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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilakukan pada bagian Software Development, dengan posisi 

sebagai Full Stack Intern. Proyek pembuatan aplikasi inventory ini diawasi dan 

didampingi oleh Bapak Yulius selaku Project Manager. 

3.2 Tugas yang Dilakukan Selama Kerja Magang 

 Tugas yang dilakukan adalah merancang dan membangun aplikasi 

inventory, yang dapat menyimpan dan menampilkan data dari produk yang tersedia 

di gudang saat ini, dan juga mencatat dan melaporkan masuk dan keluarnya barang 

dari gudang. Pembangunan aplikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, Javascript, dan JQuery. Untuk CRUD, dilakukan menggunakan 

MYSQLi. 

Tabel 3.1 Deskripsi tugas per minggu 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 Merancang desain database dan desain tampilan website sesuai 

requirement 

2 Revisi desain dan mempersiapkan struktur database di 

phpmyadmin 

3 Koding halaman index, home dan merek beserta revisinya 

4 Koding halaman kategori dan produk beserta revisinya 

5 Koding halaman barang masuk beserta revisinya 

6 Koding halaman barang keluar beserta revisinya 

7 Koding halaman laporan barang masuk beserta revisinya 

8 Koding halaman laporan barang keluar beserta revisinya 

9 Finalisasi sementara dan melakukan revisi 

6  
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Tabel 3.1 Deskripsi tugas per minggu (lanjutan) 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

10 Testing, revisi, dan memasukkan database 

11 Memasukkan database dan cek database 

12 Memasukkan database, cek database, dan testing keseluruhan 

13 Testing keseluruhan 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja magang dimulai dengan perkenalan dengan Supervisor 

dan penjelasan requirement projek yang akan dilaksanakan. Kemudian, setelah 

mendapatkan requirement aplikasi yang akan dirancang dan dibangun, dimulai 

merancang desain struktur database untuk aplikasi tersebut menggunakan ERD 

Schema. Setelah itu, dilakukan perancangan flowchart dan design user interface 

dari aplikasi. Kemudian, dilanjutkan dengan koding dari setiap halaman yang ada, 

dan dilakukan testing secara manual. 

3.3.1.1 ERD Schema 

 

Gambar 3.1 menunjukkan ERD Schema dari database yang digunakan pada 

aplikasi. Sesuai pada ERD Schema yang tertera pada gambar 3.1, terdapat sembilan 

tabel pada database, yaitu order_item, users, barangkeluar_item, event_calendar, 

orders, product, barangkeluar, brands, dan categories. Tabel order_item berisi data 

mengenai item dari setiap barang yang masuk dan tabel barangkeluar_item berisi 

data mengenai item dari setiap barang yang keluar. Tabel users berisikan data 

mengenai user, yang dibutuhkan untuk otentikasi ketiga sign in. Tabel 

event_calendar berisi data mengenai event yang ditandai pada kalender. Tabel 
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orders berisi data mengenai barang masuk dan tabel barangkeluar berisi data 

mengenai barang keluar. Kemudian, tabel product berisi data mengenai produk 

yang terdapat pada toko, tabel brands berisi data mengenai merek produk, dan tabel 

categories berisi data mengenai kategori dari produk yang ada. 

 

Gambar 3.1 ERD Schema 

3.3.1.2 Flowchart 

 

 Setelah perancangan ERD Schema, dilanjutkan dengan perancangan 

flowchart untuk alur dari bagian-bagian dari aplikasi inventory. Perancangan 

simbol pada flowchart didasarkan dari buku Algoritma dan Pemrograman: 

Implementasi pada VB.Net dan Java. Berikut adalah gambar flowchart bagian 

umum: 
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Gambar 3.2 Flowchart Umum Bagian 1 
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Gambar 3.3 Flowchart Umum Bagian 2 

 Gambar 3.2 dan gambar 3.3 menunjukkan flowchart umum dari aplikasi, 

yang berkaitan dengan menu dan halaman yang terdapat pada aplikasi. Menu dari 

aplikasi terdiri dari Home, Merek, Kategori, Produk, Tambah Barang Masuk, Atur 

Barang Masuk, Tambah Barang Keluar, Atur Barang Keluar, Laporan Barang 

Masuk, Laporan Barang Keluar, Pengaturan, dan Logout. 
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Kemudian, berikut flowchart untuk bagian halaman home: 

 

Gambar 3.4 Flowchart Home 

Gambar 3.4 menunjukkan flowchart dari halaman home, di mana pada 

halaman home, user dapat melihat total produk, jumlah stok sisa sedikit, dan 

kalender. 
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Kemudian, berikut flowchart untuk bagian halaman merek: 

 

Gambar 3.5 Flowchart Merek 
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Gambar 3.5 menunjukkan flowchart dari halaman merek, di mana pada 

halaman ini, user dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data merek 

pada toko. 

Kemudian, berikut flowchart untuk bagian halaman kategori: 

 

Gambar 3.6 Flowchart Kategori 
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Gambar 3.6 menunjukkan flowchart dari halaman kategori, di mana pada 

halaman ini, user dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data 

kateogri produk pada toko. 

Kemudian, berikut flowchart untuk bagian halaman produk: 

 

Gambar 3.7 Flowchart Produk 
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Gambar 3.7 menunjukkan flowchart dari halaman produk, di mana pada 

halaman ini, user dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data 

produk pada toko. 

Kemudian, berikut flowchart untuk bagian halaman tambah barang masuk: 

  

Gambar 3.8 Flowchart Tambah Barang Masuk 
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Gambar 3.8 menunjukkan flowchart dari halaman tambah barang masuk, 

di mana user dapat mengisi data barang yang masuk. 

Berikut flowchart untuk bagian halaman atur barang masuk: 

 

Gambar 3.9 Flowchart Atur Barang Masuk 

 



17 
 

Gambar 3.9 menunjukkan flowchart dari halaman atur barang masuk, di 

mana user dapat mengatur data barang masuk. 

Kemudian, berikut flowchart untuk bagian halaman tambah barang keluar: 

 

Gambar 3.10 Flowchart Tambah Barang Keluar 

Gambar 3.10 menunjukkan flowchart dari halaman tambah barang keluar, 

di mana user dapat mengisi data barang yang keluar. 
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Kemudian, berikut flowchart untuk bagian halaman atur barang keluar: 

 

Gambar 3.11 Flowchart Atur Barang Keluar 

Gambar 3.11 menunjukkan flowchart dari halaman atur barang keluar, di 

mana user dapat mengatur data barang keluar. 
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Lalu, berikut flowchart untuk bagian halaman laporan barang masuk: 

 

Gambar 3.12 Flowchart Laporan Barang Masuk 

Gambar 3.12 menunjukkan flowchart dari halaman laporan barang masuk, 

di mana user bisa mendapatkan laporan barang masuk berdasarkan tanggal tertentu. 

Selanjutnya, di bawah ini adalah flowchart untuk bagian halaman laporan 

barang keluar: 

  

Gambar 3.13 Flowchart Laporan Barang Keluar 
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Gambar 3.13 menunjukkan flowchart dari halaman laporan barang keluar, 

di mana user bisa mendapatkan laporan barang keluar berdasarkan tanggal tertentu 

yang diinput oleh user. 

Berikut flowchart untuk bagian halaman pengaturan: 

 
 

 

 

Gambar 3.14 Flowchart Pengaturan 

Gambar 3.14 menunjukkan flowchart dari halaman pengaturan, di mana 

user bisa mengubah username dan password, dan apabila user adalah admin, maka 

dapat menambahkan user baru. 
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3.3.1.3 Implementasi 

 

Implementasi dimulai dengan pembuatan halaman index, yang merupakan 

halaman yang muncul ketika web dibuka. Tampilan halaman index adalah seperti 

berikut: 

 

Gambar 3.15 Halaman Index 

 Pada halaman index, seperti yang tertera pada gambar 3.15, terdiri dari nama 

toko buku beserta alamat, nomor telepon, dan fax. Di bagian tengahnya terdapat 

tempat untuk sign in, di mana username dan password wajib untuk diisi oleh user.  

Apabila user tidak mengisi username dan/atau password, maka bagian input 

text username dan password akan dikosongkan dan muncul error message 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.16, gambar 3.17, gambar 3.18, gambar 

3.19, dan gambar 3.20. 
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Gambar 3.16 Halaman Index di mana pada bagian Sign In yang diinput hanya 

username 

 

 

Gambar 3.17 Halaman Index di mana terdapat error message apabila pada bagian 

Sign In yang diinput hanya username 

 

Gambar 3.18 Halaman Index di mana pada bagian Sign In yang diinput hanya 

password 
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Gambar 3.19 Halaman Index di mana terdapat error message apabila pada bagian 

Sign In yang diinput hanya password 

 

 

Gambar 3.20 Halaman Index di mana terdapat error message apabila pada bagian 

Sign In, username dan password tidak di-input oleh user 

 

Apabila username dan/atau password terdapat kesalahan, maka muncul 

error message sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.21 dan gambar 3.22. 
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Gambar 3.21 Halaman Index di mana username yang di-input user tidak terdapat 

pada database 

 

Gambar 3.22 Halaman Index di mana username user tidak sesuai dengan 

password 

 Pada halaman dari aplikasi terdapat header yang berisi menu, yang terdiri 

dari Home, Merek, Kategori, Produk, Barang Masuk, Barang Keluar, Laporan 

Barang Masuk, dan Laporan Barang Keluar. Pada halaman Home, terdapat panel 

Total Produk dan panel Stok Sisa Sedikit sebagaimana terlihat pada gambar 3.23. 

Terdapat juga Kalender pada halaman Home, yang cara penggunaannya dapat 

dilihat pada gambar 3.24, gambar 3.25, gambar 3.26, dan gambar 3.27. 
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Gambar 3.23 Halaman Home 

 

 

Gambar 3.24 “<” pada Kalender dipilih 

 

Gambar 3.25 “>” pada Kalender dipilih 
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Gambar 3.26 “Minggu” pada Kalender dipilih 

 

 

Gambar 3.27 “Hari” pada Kalender dipilih 

Pada kalender, terdapat fitur event, di mana user dapat menambah event 

pada kalender, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.28, gambar 3.29, gambar 

3.30, gambar 3.31, dan gambar 3.32. Kemudian, user juga dapat menghapus event 

seperti terlihat pada gambar 3.33, gambar 3.34, dan gambar 3.35. Lalu, user juga 

dapat melakukan update event sesuai yang terlihat pada gambar 3.36 dan gambar 

3.37. 



27 
 

 

Gambar 3.28 Menambah event pada Kalender 

 

 

Gambar 3.29 Notifikasi setelah menambahkan event pada Kalender 

 

Gambar 3.30 Tampilan Kalender versi bulanan setelah event ditambahkan pada 

Kalender 
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Gambar 3.31 Tampilan Kalender versi mingguan setelah event ditambahkan pada 

Kalender 

 

 

Gambar 3.32 Tampilan Kalender versi harian setelah event ditambahkan pada 

Kalender 

 

Gambar 3.33 Notifikasi pertanyaan hapus event 
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Gambar 3.34 Notifikasi apabila user membatalkan hapus event 

 

 

Gambar 3.35 Notifikasi apabila user setuju untuk hapus event 

 

Gambar 3.36 Notifikasi apabila user melakukan update event 
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Gambar 3.37 Notifikasi apabila user membatalkan menambah event 

 Pada halaman Merek, terdapat data mengenai merek pada toko, dan user 

juga dapat menambah merek, mencari merek, serta mengatur merek yang ada. 

Tampilan halaman Merek dapat dilihat sebagaimana pada gambar 3.38. 

 

Gambar 3.38 Tampilan halaman Merek 

 Gambar 3.39 menunjukkan tampilan halaman Merek ketika user melakukan 

pencarian nama merek. Kemudian, pada gambar 3.40 menunjukkan opsi yang dapat 

dipilih oleh user bila ingin mengatur merek yang ada, yaitu ubah dan hapus. Apabila 

user ingin mengubah merek, maka user dapat memilih ubah, dan akan ditampilkan 
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modal seperti yang terlihat pada gambar 3.41. Notifikasi apabila merek berhasil 

diubah akan muncul, seperti yang terlihat pada gambar 3.42. Apabila user memilih 

hapus, maka akan muncul modal seperti yang terlihat pada gambar 3.43, dan apabila 

berhasil dihapus, akan muncul notifikasi seperti pada gambar 3.44. 

  

Gambar 3.39 Tampilan table apabila user melakukan pencarian nama merek 

 

Gambar 3.40 Opsi atur merek 

 

Gambar 3.41 Modal ubah merek 

 

Gambar 3.42 Notifikasi apabila merek berhasil diubah 
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Gambar 3.43 Modal hapus merek 

 

Gambar 3.44 Notifikasi apabila merek berhasil dihapus 

 

 Apabila user ingin menambah merek, maka user dapat melakukan klik pada 

button di atas text input untuk pencarian, dan akan muncul modal seperti pada 

gambar 3.45. Apabila merek berhasil ditambahkan, akan muncul notifikasi seperti 

pada gambar 3.46. 

 

Gambar 3.45 Modal tambah merek 

 

Gambar 3.46 Notifikasi apabila merek berhasil ditambahkan 
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 Pada halaman Kategori, terdapat data mengenai kategori barang pada toko, 

dan user juga dapat menambah kategori, mencari kategori, serta mengatur kategori 

yang ada. Tampilan halaman Kategori dapat dilihat sebagaimana pada gambar 3.47 

.  

Gambar 3.47 Tampilan halaman Kategori 

 

Gambar 3.48 menunjukkan opsi yang dapat dipilih oleh user bila ingin 

mengatur kategori yang ada, yaitu ubah dan hapus. Apabila user ingin mengubah 

kategori, maka user dapat memilih ubah, dan akan ditampilkan modal seperti yang 

terlihat pada gambar 3.49. Notifikasi apabila kategori berhasil diubah akan muncul, 

seperti yang terlihat pada gambar 3.50. Apabila user memilih hapus, maka akan 

muncul modal seperti yang terlihat pada gambar 3.51, dan apabila berhasil dihapus, 

akan muncul notifikasi seperti pada gambar 3.52. 

 

Gambar 3.48 Opsi atur kategori 
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Gambar 3.49 Modal ubah kategori 

 

 

Gambar 3.50 Notifikasi apabila kategori berhasil diubah 

 

 

Gambar 3.51 Modal hapus kategori 

 

Gambar 3.52 Notifikasi apabila kategori berhasil dihapus 

Apabila user ingin menambah kategori, maka user dapat melakukan klik 

pada button di atas text input untuk pencarian, dan akan muncul modal seperti pada 
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gambar 3.53. Apabila kategori berhasil ditambahkan, akan muncul notifikasi seperti 

pada gambar 3.54. 

 

Gambar 3.53 Modal tambah kategori 

 

Gambar 3.54 Notifikasi apabila kategori berhasil ditambahkan 

 

Pada halaman Produk, terdapat data mengenai produk pada toko, dan user 

juga dapat menambah produk, mencari produk, serta mengatur produk yang ada. 

Tampilan halaman Produk dapat dilihat sebagaimana pada gambar 3.55. 

 

Gambar 3.55 Tampilan halaman Produk 
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Gambar 3.56 menunjukkan opsi yang dapat dipilih oleh user bila ingin 

mengatur produk yang ada, yaitu ubah dan hapus. Apabila user ingin mengubah 

produk, maka user dapat memilih ubah, dan akan ditampilkan modal seperti yang 

terlihat pada gambar 3.57 dan gambar 3.58. Notifikasi apabila produk berhasil 

diubah akan muncul, seperti yang terlihat pada gambar 3.59. Apabila user memilih 

hapus, maka akan muncul modal seperti yang terlihat pada gambar 3.60, dan apabila 

berhasil dihapus, akan muncul notifikasi seperti pada gambar 3.61. 

 

Gambar 3.56 Opsi atur produk 

 

 

Gambar 3.57 Modal ubah produk bagian foto 
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Gambar 3.58 Modal ubah produk bagian informasi produk 

 

Gambar 3.59 Notifikasi apabila produk telah diubah 

 

 

Gambar 3.60 Modal hapus produk 
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Gambar 3.61 Notifikasi apabila produk berhasil dihapus 

Apabila user ingin menambah produk, maka user dapat melakukan klik 

pada button di atas text input untuk pencarian, dan akan muncul modal seperti pada 

gambar 3.62. Apabila produk berhasil ditambahkan, akan muncul notifikasi seperti 

pada gambar 3.63. 

 

Gambar 3.62 Modal tambah produk 

 

 

Gambar 3.63 Notifikasi apabila produk berhasil ditambahkan 

 Menu Barang Masuk terdiri dari Tambah Barang Masuk dan Atur Barang 

Masuk. Tampilan halaman Tambah Barang Masuk terlihat seperti pada gambar 



39 
 

3.64. Pada gambar 3.65 menunjukkan form untuk mengisi data barang masuk, di 

mana semua bagian wajib untuk diisi. Apabila terdapat bagian input yang tidak 

diisi, maka tampilannya akan seperti pada gambar 3.66. Baris pada data produk 

dapat dihapus dengan menekan button dengan simbol tempat sampah, dan tampilan 

bila dua baris dihapus terlihat seperti pada gambar 3.67. Baris untuk data produk 

juga dapat ditambah dengan menekan button “Tambah Baris”, dan apabila barisnya 

ditambah oleh user, tampilannya seperti pada gambar 3.68. 

 

Gambar 3.64 Tampilan halaman Barang Masuk 
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Gambar 3.65 Tampilan apabila field input form tidak diisi 

 

 

Gambar 3.66 Hapus baris data produk 

 

Gambar 3.67 Tambah baris data produk 

 Apabila form telah diisi user, maka untuk kolom total, sub total, total akhir, 

dan total yang masih harus dibayar akan terisi secara otomatis, seperti terlihat pada 
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gambar 3.68. Apabila data barang masuk berhasil ditambahkan, maka akan muncul 

notifikasi dan tampilan akan berubah seperti yang terlihat pada gambar 3.69. 

 

Gambar 3.68 Tampilan bila form tambah barang masuk telah terisi 

 

Gambar 3.69 Notifikasi dan tampilan apabila barang masuk berhasil ditambahkan 

 Apabila user memilih untuk print data barang masuk yang baru saja 

ditambahkan, maka user dapat melakukan klik pada button “Print”, dan akan 
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muncul pop up window yang berisi halaman dengan data barang masuk yang dapat 

dicetak, seperti pada gambar 3.70.  

 

Gambar 3.70 Hasil cetak data barang masuk yang baru saja ditambahkan 

 Tampilan halaman Atur Barang Masuk dapat terlihat pada gambar 3.71. 

Pada halaman Atur Barang Masuk, terdapat data mengenai barang masuk. Pada 

halaman ini, user dapat melihat data barang masuk, melakukan pencarian invoice, 

dan mengatur barang masuk. 

 

Gambar 3.71 Tampilan halaman Atur Barang Masuk 

 Opsi atur barang masuk dapat terlihat pada gambar 3.72. Apabila user 

memilih opsi ubah, maka user akan diarahkan pada halaman Ubah Barang Masuk, 

seperti yang terlihat pada gambar 3.73. Apabila data barang masuk berhasil diubah, 

maka akan muncul notifikasi seperti terlihat pada gambar 3.74. 
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Gambar 3.72 Opsi atur barang masuk 

 

Gambar 3.73 Halaman Ubah Barang Masuk 

 

 

Gambar 3.74 Notifikasi barang masuk berhasil di-update 

 Apabila user memilih opsi pembayaran, maka user dapat mengubah data 

pembayaran pada barang masuk. Akan muncul modal seperti terlihat pada gambar 

3.75. Kemudian, apabila data pembayaran berhasil diubah, akan muncul notifikasi 

seperti pada gambar 3.76. 



44 
 

 

Gambar 3.75 Modal ubah pembayaran 

 

Gambar 3.76 Notifikasi apabila pembayaran berhasil diupdate 

 Apabila user memilih opsi print, maka akan muncul pop up window yang 

berisi halaman mengenai data barang masuk, yang dapat langsung dicetak. 

Tampilannya terlihat seperti pada gambar 3.77. 

 

Gambar 3.77 Tampilan hasil cetak dari data barang masuk 

 Apabila user memilih opsi hapus, maka akan muncul modal seperti terlihat 

pada gambar 3.78. Apabila berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi seperti 

pada gambar 3.79. 
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Gambar 3.78 Modal hapus barang masuk 

 

Gambar 3.79 Notifikasi apabila barang masuk berhasil dihapus 

 Bila user ingin melakukan pencarian invoice barang masuk, maka user 

dapat melakukan pencarian pada input text yang tersedia di atas tabel. Tampilannya 

ditunjukkan oleh gambar 3.80. 

 

Gambar 3.80 Pencarian invoice barang masuk 

Menu Barang Keluar terdiri dari Tambah Barang Keluar dan Atur Barang 

Keluar. Tampilan halaman Tambah Barang Keluar terlihat seperti pada gambar 

3.81. Pada gambar 3.81 menunjukkan form untuk mengisi data barang keluar, di 

mana semua bagian wajib untuk diisi. 
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Gambar 3.81 Tampilan halaman Tambah Barang Keluar 

 Apabila barang keluar berhasil ditambahkan, maka akan muncul notifikasi 

seperti yang terlihat pada gambar 3.82. 

 

Gambar 3.82 Notifikasi apabila barang keluar berhasil ditambahkan 

Apabila user memilih print, maka akan muncul pop up window yang berisi 

halaman mengenai data barang keluar, yang dapat langsung dicetak. Tampilannya 

terlihat seperti pada gambar 3.83. 

 

Gambar 3.83 Tampilan hasil cetak dari data barang keluar yang baru ditambahkan 

Tampilan halaman Atur Barang Keluar dapat terlihat pada gambar 3.84. 

Pada halaman Atur Barang Keluar, terdapat data mengenai barang keluar. Pada 

halaman ini, user dapat melihat data barang keluar, melakukan pencarian produk 

barang keluar, dan mengatur barang keluar. 
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Gambar 3.84 Tampilan halaman Atur Barang Keluar 

Opsi atur barang keluar dapat terlihat pada gambar 3.85. Apabila user 

memilih opsi ubah, maka user akan diarahkan pada halaman Ubah Barang Keluar, 

seperti yang terlihat pada gambar 3.86. Apabila data barang keluar berhasil diubah, 

maka akan muncul notifikasi seperti terlihat pada gambar 3.87. 

 

Gambar 3.85 Opsi atur barang keluar 

 

 

Gambar 3.86 Halaman ubah barang keluar 

 

Gambar 3.87 Notifikasi bila barang keluar berhasil diubah 
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Apabila user memilih opsi print, maka akan muncul pop up window yang 

berisi halaman mengenai data barang keluar, yang dapat langsung dicetak. 

Tampilannya terlihat seperti pada gambar 3.88. 

 

Gambar 3.88 Hasil cetak data barang keluar 

Apabila user memilih opsi hapus, maka akan muncul modal seperti terlihat 

pada gambar 3.89. Apabila berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi seperti 

pada gambar 3.90. 

 

Gambar 3.89 Modal hapus barang keluar 

 

Gambar 3.90 Notifikasi bila barang keluar berhasil dihapus 

 Tampilan halaman Laporan Barang Masuk dapat dilihat pada gambar 3.91. 

User dapat memasukkan tanggal mulai dan tanggal terakhir, kemudian akan muncul 

pop up window yang berisi laporan barang masuk yang dapat dicetak, seperti 

terlihat pada gambar 3.92. 
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Gambar 3.91 Tampilan halaman Laporan Barang Masuk 

 

Gambar 3.92 Hasil cetak laporan barang masuk 

 

Tampilan halaman Laporan Barang Keluar dapat dilihat pada gambar 3.93. 

User dapat memasukkan tanggal mulai dan tanggal terakhir, kemudian akan muncul 

pop up window yang berisi laporan barang masuk yang dapat dicetak, seperti 

terlihat pada gambar 3.94. 

 

Gambar 3.93 Tampilan halaman Laporan Barang Keluar 

 

Gambar 3.94 Hasil cetak laporan barang keluar 

 

 Pada halaman pengaturan, user dapat mengubah username dan password. 

Apabila user adalah admin, maka user dapat menambah user baru. Tampilan 
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halaman pengaturan bila user adalah admin ditunjukkan pada gambar 3.95 

sedangkan tampilan halaman pengaturan bila user bukan merupakan admin 

ditunjukkan pada gambar 3.96. 

 

Gambar 3.95 Tampilan halaman Pengaturan bila user adalah admin 

 

 

Gambar 3.96 Tampilan halaman Pengaturan bila user bukan admin 
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3.3.1.4 Proses Koding 

 

 Pada halaman index, terdapat bagian untuk sign in user. Aplikasi ini 

menggunakan session berdasarkan username untuk mendeteksi apabila user telah 

melakukan sign in. 

 

Gambar 3.97. Screenshot kodingan start session dan pengecekan session 

Gambar 3.97 menunjukkan screenshot kodingan start session dan 

pengecekan session. Pengecekkan input dari user dilakukan bilamana terdapat 

username atau password belum diinput oleh user, seperti terlihat pada gambar 3.98.  

 

Gambar 3.98 Screenshot kodingan Cek Input username dan password 

Data untuk otentikasi user dicocokkan berdasarkan data user dari database, 

seperti terlihat pada gambar 3.99. 
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Gambar 3.99 Screenshot kodingan pengecekan data user yang di-input dengan 

yang di database 

Pada halaman Home, digunakan plug in fullcalendar v2.2.5 untuk 

menampilkan kalender dan moment v2.9.0 untuk event pada kalender. 

 

Gambar 3.100 Screenshot kodingan penggunaan fullcalendar dan moment 
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Gambar 3.100 menunjukkan kodingan penggunaan fullcalendar dan 

moment untuk kalender pada halaman home. 

Untuk connect ke database, digunakan mysqli, seperti terlihat pada gambar 

3.101. 

 

Gambar 3.101 Connect ke database 

Pada halaman Home, dilakukan query “SELECT” untuk dapat 

menampilkan total produk dan stok sisa sedikit. Stok sisa sedikit merupakan stok 

yang memiliki jumlah kurang dari atau sama dengan 24. 

Pada halaman Merek, dilakukan query “SELECT” untuk dapat 

menampilkan daftar data merek. Data merek ditampilkan dalam bentuk tabel 

dengan menggunakan plug in datatable v1.10.7, dengan language yang telah diatur 

menjadi bahasa Indonesia agar tabel yang ditampilkan menggunakan bahasa 

Indonesia. Gambar 3.102 menunjukkan potongan kodingan penggunaan datatable. 

 

Gambar 3.102 Penggunaan datatable 

Untuk melakukan tambah merek, dilakukan dengan query “INSERT”. 

Untuk melakukan hapus merek, dilakukan dengan query “DELETE”. Bila user 

ubah data merek, maka perubahan data disimpan dengan menggunakan query 

“UPDATE”. 
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Pada halaman Kategori, dilakukan query “SELECT” untuk dapat 

menampilkan daftar data kategori. Data kategori ditampilkan dalam bentuk tabel 

dengan menggunakan plug in datatable v1.10.7, dengan language yang telah diatur 

menjadi bahasa Indonesia agar tabel yang ditampilkan menggunakan bahasa 

Indonesia. Untuk melakukan tambah kategori, dilakukan dengan query “INSERT”. 

Untuk melakukan hapus kategori, dilakukan dengan query “DELETE”. Bila user 

ubah data kategori, maka perubahan data disimpan dengan menggunakan query 

“UPDATE”. 

Pada halaman Produk, dilakukan query “SELECT” untuk dapat 

menampilkan daftar data produk. Data produk ditampilkan dalam bentuk tabel 

dengan menggunakan plug in datatable v1.10.7, dengan language yang telah diatur 

menjadi bahasa Indonesia agar tabel yang ditampilkan menggunakan bahasa 

Indonesia. Untuk melakukan tambah produk, dilakukan dengan query “INSERT”. 

Untuk melakukan hapus produk, dilakukan dengan query “DELETE”. Bila user 

ubah data produk, maka perubahan data disimpan dengan menggunakan query 

“UPDATE”. 

 Pada halaman Tambah Barang Masuk, terdapat form untuk mengisi data 

barang masuk. Bagian total, sub total, total akhir, dan total yang masih harus 

dibayar dihitung langsung menggunakan JQuery dan Javascript. Notifikasi apabila 

tambah barang masuk berhasil ditambahkan dikoding dengan menggunakan AJAX 

seperti terlihat pada gambar 3.103. 
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Gambar 3.103 Penggunaan AJAX untuk notifikasi 

Pada halaman Atur Barang Masuk, dilakukan query “SELECT” untuk dapat 

menampilkan daftar data barang masuuk. Data barang masuk ditampilkan dalam 

bentuk tabel dengan menggunakan plug in datatable v1.10.7, dengan language 

yang telah diatur menjadi bahasa Indonesia agar tabel yang ditampilkan 

menggunakan bahasa Indonesia. Untuk melakukan hapus barang masuk, dilakukan 

dengan query “DELETE”. Bila user ubah data barang masuk ataupun mengubah 

pembayaran barang masuk, maka perubahan data disimpan dengan menggunakan 

query “UPDATE”. Bila user memilih opsi print, maka akan ditampilkan pop up 

window dengan menggunakan kodingan AJAX seperti terlihat pada gambar 3.104. 

 

Gambar 3.104 Penggunaan AJAX untuk print 
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 Pada halaman Tambah Barang Keluar, terdapat form untuk mengisi data 

barang keluar. Data barang keluar ditambahkan dengan menggunakan query 

“INSERT”. Notifikasi apabila tambah barang keluar berhasil ditambahkan 

dikoding dengan menggunakan AJAX. 

Pada halaman Atur Barang Keluar, dilakukan query “SELECT” untuk dapat 

menampilkan daftar data barang keluar. Data barang keluar ditampilkan dalam 

bentuk tabel dengan menggunakan plug in datatable v1.10.7, dengan language 

yang telah diatur menjadi bahasa Indonesia agar tabel yang ditampilkan 

menggunakan bahasa Indonesia. Untuk melakukan hapus barang keluar, dilakukan 

dengan query “DELETE”. Bila user ubah data barang keluar, maka perubahan data 

disimpan dengan menggunakan query “UPDATE”. Bila user memilih opsi print, 

maka akan ditampilkan pop up window dengan menggunakan kodingan AJAX. 

Pada halaman Laporan Barang Masuk dan Laporan Barang Keluar, terdapat 

input tanggal mulai dan tanggal terakhir, yang dapat menghasilkan laporan, untuk 

menampilkan pop up window nya, dilakukan dengan kodingan AJAX. 

Pada halaman Pengaturan bila username ataupun password diganti, maka 

akan digunakan query “UPDATE”. Bila user merupakan admin, maka dapat 

menambahkan username dan password baru, dan data tersebut disimpan dengan 

menggunakan query “INSERT”. 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

 Selama pelaksanaan praktek kerja magang di PT Datacaraka Solusindo ini, 

terdapat beberapa kendala yang ditemui, yaitu baru pertama kali menampilkan 

kalender pada website, sehingga harus mencari tahu terlebih dahulu cara untuk 
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memasukkan kalender ke dalam website. Kendala selanjutnya adalah baru pertama 

kali menampilkan datatable dalam bahasa Indonesia ke dalam website. Kemudian, 

ada beberapa error dan bug yang ditemui dalam pemrosesan data yang ada. 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Solusi dari kendala yang dialami adalah dengan melakukan pencarian di 

internet mengenai hal-hal yang ditampilkan di web. Selain itu, diskusi dengan 

Bapak Yulius, selaku supervisor juga membantu penyelesaian atas masalah yang 

ada. 

  


