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BAB III 

LAPORAN KEGIATAN 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja praktik magang dilakukan pada Divisi Frontend Developer dalam 

pengawasan langsung Bapak Jason selaku Engineering Manager. Beliau 

memberikan informasi tentang proyek yang akan dikerjakan, requirement yang 

dibutuhkan dan pengenalan tim yang ada dalam proyek. Dari hasil diskusi 

maka didapatkan teknologi yang akan dipakai pada pembuatan CMS 

LINIPOIN yaitu Angular dan Bootstrap. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama periode magang, tugas yang dilakukan sebagai frontend 

developer adalah membuat web dengan fungsi CMS untuk mengelola konten 

yang ada pada aplikasi LINIPOIN sekaligus melakukan slicing desain yang 

telah dibuat oleh tim desain ke HTML. Adapun modul yang dikerjakan selama 

dalam periode magang adalah Login, Admin CRUD, Banner CRUD, 

Campaign CRUD dan Version Setting CRUD. 

3.3 Pelaksanaan 

3.3.1 Daftar Anggota Proyek 

Project Manager : Bpk. Jason 

Project Leader : Bpk. Albert 

Backend Leader : Bpk. Richel 
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Backend : Bpk. Richel, Bpk. Filbert 

Frontend Leader : Bpk. Roby 

Frontend : Bpk. Brilyan 

UI/UX : Bpk. Fauzi 

QA/Tester : Ibu Dessy, Bpk. Willy 

 

3.3.2 Rincian Kegiatan Kerja 

Tabel 3.1 Proses Pengembangan 

Nama Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pengenalan dan Meeting           

UI/UX Templating           

Database Design           

Web Design Integration           

API Development           

API Integration           

Testing           
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3.4 Perancangan Aplikasi 

3.4.1 Framework 

a. UI Design : Zeplin 

b. Frontend : Angular, Bootstrap 

c. Backend : ExpressJS, PostgreSQL 
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3.4.2 Flowchart 

Gambaran umum bagaimana sistem bekerja dapat dilihat pada Flowchart 

pada Gambar 3.1 

 

 

Gambar 3.1 Alur Interaksi User (Sumber: Dokumentasi Internal) 

Pada saat user membuka website, user akan dihadapkan dengan halaman 

login, jika user berhasil login maka user akan dipindahkan ke halaman dashboard 
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dan user dapat melakukan navigasi ke modul yang dituju melalui menu pada 

sidebar. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Login (Sumber: Dokumentasi Internal) 
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 Pada Gambar 3.2 digambarkan bagaimana proses Login bekerja. User tidak 

dapat melakukan registrasi di halaman Login, data username dan password awal 

diberikan oleh tim backend yang nantinya user bisa menambah atau menghapus 

akun pada modul Admin. 

 

Gambar 3.3 Flowchart User Role (Sumber: Dokumentasi Internal) 

 Gambar 3.3 menunjukkan proses yang terjadi setelah proses Login, system 

akan mengecek token balikan dari backend apakah user memiliki role ‘superadmin’ 

atau tidak. Jika tidak maka beberapa menu akan dihilangkan dari sidebar seperti 

menu Application Setup dan Reward Menu. 
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Gambar 3.4 Flowchart Modul Admin 

 Gambar 3.4 menunjukkan proses yang terjadi setelah User memilih menu 

Admin. Saat halaman dibuka, sistem akan melakukan GET request pada server 

backend. Jika mendapatkan balikan data maka halaman akan menampilkan data 

table yang berisi data-data Admin sedangkan jika request gagal atau tidak ada data 

pada balikan maka halaman akan menampilkan tulisan “No Data”. Kemudian 



13 

 

proses selanjutnya setelah data ditampilkan User bisa memilih tombol detail data 

untuk melihat detail data Admin atau tombol delete untuk menghapus Admin. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Delete  

 Gambar 3.5 menunjukkan proses delete pada tiap data yang dipilih. Saat 

User menekan tombol delete, konfirmasi modal akan muncul untuk 

mengkonfirmasi pilihan User. Jika menekan tombol cancel maka modal akan 

tertutup kembali sedangkan jika tombol yes ditekan maka sistem akan menjalankan 
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request DELETE pada server database. Jika data berhasil dihapus sistem akan 

menampilkan toast “success” dan jika gagal sistem menampilkan toast ”failed”. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Version 
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Gambar 3.7 Flowchart Banner 
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Gambar 3.8 Flowchart Campaign 

3.4.3 Struktur Data 

  Data yang ditampilkan di website merupakan data yang diberikan 

oleh Backend melalui API yang dikirimkan dalam bentuk JSON yang kemudian 

akan diolah oleh Frontend. Data yang diterima dijabarkan pada table dibawah. 

Tabel 3.3 Data Admin 

Kolom Tipe Data 

id string 

username string 

user_type string 
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role_id string 

role string 

user_id string 

status string 

createdAt Date 

 

Tabel 3.4 Data Version 

Kolom Tipe Data 

id number 

version string 

status string 

deleted_at date 

created_at date 

updated_at date 

 

Tabel 3.5 Data Banner 

Kolom Tipe Data 

id number 

name string 

banner_type_id number 

status string 

banner_image string 

source string 

image_source string 

thumbnail_filename string 

thumbnail_source string 

updated_at date 

created_at date 

deleted_at date 

 

Tabel 3.6 Data Campaign 

Kolom Tipe Data 

Id Number 

Name string 

Total_budget Number 
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Point_conversion Number 

Remaining_point Number 

Bid Number 

Campaign_logo String 

Logo_source String 

Point_per_correct_answer Number 

Point_per_hint_view Number 

Hint_type_id Number 

Hint_text String 

Campaign_video String 

Video_source String 

Video_thumbnail_filename String 

Video_thumbnail_source String 

Url String 

Timer Number 

Status String 

Expired_at Date 

Deleted_at Date 

Created_at Date 

Updated_at Date 

Published_at Date 

 

3.4.4 Desain 

Sebelum melakukan coding tim frontend diberikan desain terlebih 

dahulu dari tim UI/UX, desain tersebut diupload pada platform Zeplin. 

Penggunaan Zeplin memudahkan frontend dalam menslicing ke HTML 

karena pada Zeplin terdapat detail font, warna dan size per screen. Berikut 

merupakan design yang diberikan oleh tim UI/UX untuk website CMS 

LINIPOIN. 



19 

 

 

Gambar 3.7 Rancangan Halaman Login  

(Sumber: Dokumentasi Internal) 

Sebelum bisa menggunakan CMS user/admin diwajibkan untuk 

login terlebih dahulu dengan username dan password. 

 

Gambar 3.8 Rancangan Halaman Dashboard  

(Sumber: Dokumentasi Internal) 
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Halaman yang ditampilkan setelah berhasil login adalah Halaman 

Dashboard. Halaman ini berisi chart dan data statistik dari user dan 

campaign. 

 

 

 

Gambar 3.9 Rancangan Halaman Campaign (Sumber: Dokumentasi Internal) 
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Gambar 3.10 Rancangan Halaman Banner (Sumber: Dokumentasi Internal) 

 

Gambar 3.11 Rancangan Halaman Version 

 (Sumber: Dokumentasi Internal) 

Pada halaman Version terdapat 2 tabel yang memisahkan antara 

Version untuk Android dan Version untuk iOS. 
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3.4.5 Implementasi 

  Pada tahap implementasi banyak hal yang berubah dan tidak 100% 

 mengikuti desain awal yang sudah dibuat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh 

 requirement yang berubah-ubah, tidak siapnya API dan feedback dari QA 

 Tester. Berikut merupakan tampilan hasil implementasi desain yang sudah 

 dibuat:  

 

Gambar 3.13 Halaman Login (Sumber: Dokumentasi Internal) 

 

 

Gambar 3.14 Halaman Dashboard (Sumber: Dokumentasi Internal) 
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Gambar 3.15 Halaman Banner (Sumber: Dokumentasi Internal) 

 

Gambar 3.16 Halaman Campaign (Sumber: Dokumentasi Internal) 
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Gambar 3.17 Halaman Version (Sumber: Dokumentasi Internal) 

 

 

3.4.6 Kendala yang Ditemukan 

Selama dalam proses pembuatan, terdapat beberapa kendala yang 

ditemui yaitu antara lain: 

• Requirement yang kurang jelas dan berubah-ubah membuat 

development cukup lama dikarenakan selalu terjadi 

perubahan yang cukup banyak. 

• Tim UI/UX yang kurang sigap dalam pembuatan desain baru 

menyebabkan frontend membuat desain sendiri dan nantinya 

harus diubah lagi sesuai desain dari UI/UX. 
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  Upaya yang telah dilakukan penulis untuk mengatasi kendala di 

atas antara lain sebagai berikut: 

• Penulis lebih kritis dalam pengerjaan proyek sehingga jika 

ada fitur yang dirasa kurang atau dapat menimbulkan 

masalah dikemudian hari, bisa langsung didiskusikan 

dengan tim dan dicari solusi terbaiknya. 

• Mencoba mengejar tim desain UI/UX agar segera 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cara menagih deadline 

dan mengingatkan secara berkala. 

 

 


