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BAB 3 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama melaksanakan kerja magang di PT Indobest Artha Kreasi, kedudukan 

yang dimiliki yaitu sebagai Software Engineer di bawah divisi Apps dengan tugas 

mengembangkan produk Apps berbasis web. Divisi Apps bertanggung jawab dalam 

mengembangkan produk Apps berbasis web dan/atau mobile yang akan digunakan 

oleh customer PT Indobest Artha Kreasi dalam pembelian pulsa. Kerja magang 

yang dilakukan mendapatkan bimbingan dari semua anggota divisi Apps serta 

bantuan dari divisi API ketika tugas kerja magang memerlukan produk API untuk 

diintegrasikan dalam tugas kerja magang. Divisi Apps beranggotakan Christine 

Liviani selaku Apps Lead (Project Manager), Calvin Chandra Gunawan dan Lionel 

Reinhart Halim selaku anggota divisi Apps, dan Tio Jesslyn Putri Cahyadi selaku 

mentor atau supervisor.  

Divisi Apps menggunakan Telegram sebagai media untuk berkoordinasi dan 

berkomunikasi antar anggota. Rapat mingguan divisi Apps diadakan setiap hari 

Senin jam 10:00 WIB melalui Google Meeting. Jadwal rapat mingguan ini 

terkadang berubah apabila terdapat hari libur, maupun rapat darurat lainnya yang 

perlu dilakukan oleh Apps Lead dengan Lead dari divisi lain. Rapat terkadang 

dimulai dengan sebuah game yang bertujuan membuat suasana rapat menjadi lebih 

santai dan tidak terlalu menegangkan. Setiap anggota divisi akan memberitahukan 

pekerjaan yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya di awal rapat, lalu Apps 

Lead, Christine Liviani akan memberitahukan kumpulan tugas yang bisa dikerjakan 
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di minggu tersebut. Tugas yang ada akan diberikan ke masing-masing anggota yang 

sudah menyelesaikan sebelumnya ataupun anggota yang lebih paham pada tugas 

yang akan diberikan.  

Pada kerja magang terdapat dua proyek besar yang dimiliki oleh PT Indobest 

Artha Kreasi untuk dikerjakan, yaitu proyek iak-2020 dan mobilepulsa-cms. Fitur 

Excel Transaction, Generate Voucher, dan Balance Report dikerjakan pada proyek 

mobilepulsa-cms, sedangkan fitur Chatbot Transaction dikerjakan pada proyek iak-

2020. Proyek iak-2020 menggunakan GitLab, sedangkan proyek mobilepulsa-cms 

menggunakan Bitbucket sebagai kontrol versi proyek. Pada pengerjaan dua proyek 

ini digunakan aplikasi Git GUI untuk memudahkan pengerjaan proyek yaitu 

aplikasi GitKraken. Apabila terdapat pembuatan fitur baru atau perbaikan bug maka 

anggota divisi yang melakukan pembuatan atau perbaikan tersebut wajib membuat 

branch baru di proyek tersebut dengan menyediakan nama branch yang dapat 

dimengerti setiap anggota. Pembuatan fitur baru atau perbaikan bug yang telah 

selesai harus di Merge Request ke branch develop lalu akan dievaluasi oleh semua 

anggota divisi sebelum akhirnya di-merge ke branch master. Tugas yang dilakukan 

selama kerja magang juga harus dilaporkan kepada Eddy Christian selaku CTO 

melalui aplikasi Basecamp setiap hari Jumat jam 14:00 WIB.    

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

3.2.1 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama periode awal kerja magang yaitu pembuatan 

fitur Excel Transaction yang terdapat dalam submenu Transaction, pembuatan fitur 

Generate Voucher yang terdapat dalam submenu Products, dan pembaruan fitur 

Balance Report yang terdapat dalam submenu Report pada panel admin 
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Mobilepulsa menggunakan proyek mobilepulsa-cms. Pada periode akhir kerja 

magang, tugas yang dilakukan adalah pembuatan Chatbot Transaction pada media 

sosial Whatsapp menggunakan proyek iak-2020. 

Fitur Excel Transaction digunakan untuk membantu dalam pengecekan 

transaksi pulsa menggunakan file berekstensi Excel yang terdapat pada database 

MongoDB. Fitur ini terdiri dari dua halaman utama yaitu halaman TrBatch dan 

TrExcel. TrBatch berisi kumpulan data file Excel yang digunakan customer dalam 

melakukan pembelian pulsa menggunakan Excel. TrExcel berisi kumpulan nomor 

hp yang terdapat dalam file Excel pada TrBatch beserta informasi penting lainnya. 

Pada halaman TrBatch dan TrExcel terdapat tombol untuk melakukan retransaksi 

pada transaksi yang telah berhasil sebelumnya. 

Fitur Generate Voucher digunakan untuk men-generate kumpulan voucher 

yang dibutuhkan oleh klien PT Indobest Artha Kreasi. Sebelumnya fitur ini ada 

dalam bentuk CLI, karena dianggap kurang efektif maka dibuatlah versi web-nya. 

Fitur ini terdiri dari dua halaman yaitu halaman indeks untuk menampilkan voucher 

yang pernah di-generate sebelumnya dan halaman Generate Voucher untuk men-

generate voucher baru. 

Fitur Balance Report digunakan untuk memudahkan divisi Finance dalam 

melakukan pengecekkan saldo yang dimiliki PT Indobest Artha Kreasi di bank, 

supplier, dan juga customer. Fitur ini sebelumnya sudah ada tetapi data yang 

ditampilkan berbeda sehingga perlu untuk diperbarui. 

Fitur Chatbot Transaction digunakan untuk memudahkan pembelian pulsa 

menggunakan media sosial Whatsapp dengan bantuan aplikasi bot, yaitu Botman. 

Fitur Chatbot Transaction terdiri dari empat pilihan yaitu pembelian pulsa, paket 
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telpon, paket data, dan token listrik. Setiap pilihan yang dipilih akan membuat bot 

memberikan format pengisian yang berbeda-beda. Pada pilihan paket telpon dan 

paket data, bot akan memberitahukan kumpulan paket yang tersedia untuk operator 

dari nomor hp yang dimasukkan. Setelah pengecekkan dilakukan, bot akan 

memproses pembelian dan memberitahukan status pembelian ke customer. 

Pekerjaan yang telah dilakukan setiap minggunya dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Realisasi Kerja Magang 

Minggu Pekerjaan yang Dilakukan 

1 Briefing divisi dan jobdesc tim. Instalasi dan pengaturan software 
yang dibutuhkan  

2 Mempelajari framework Laravel v6.18.25 

3 Pembuatan fitur TrBatch menu Excel Transaction pada projek 
mobilepulsa-cms. 

4 Membuat fitur TrExcel menu Excel Transaction pada projek 
mobilepulsa-cms. 

5 Memperbarui fitur Balance Report pada proyek mobilepulsa-cms. 

6 Membuat fitur Generate Voucher – add voucher pada proyek 
mobilepulsa-cms 

7 Membuat fitur Generate Voucher – display voucher dan export 
voucher kedalam file Excel pada proyek mobilepulsa-cms 

8 Membuat fitur Chatbot Transaction - Pulsa Transaction pada proyek 
iak-2020 

9 Membuat fitur Chatbot Transaction – Paket Telpon Transaction 
pada proyek iak-2020 

10 Membuat fitur Chatbot Transaction - Pulsa Data Transaction pada 
proyek iak-2020 

11 Membuat fitur Chatbot Transaction – Token Listrik Transaction 
pada proyek iak-2020 

 

3.2.2 Uraian Kerja Magang 

Selama proses pembuatan fitur Excel Transaction, Balance Report, 

Generate Voucher, dan Chatbot Transaction pada kerja magang, terdapat beberapa 

software dan hardware yang digunakan untuk mendukung pengerjaan tugas kerja 
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magang. Berikut beberapa software yang digunakan selama pengerjaan tugas kerja 

magang. 

1. Framework Laravel v6.18.25 untuk proyek iak-2020 dan Framework 

Laravel v5.7.28 untuk proyek mobilepulsa-cms 

2. Framework Botman 2.0 untuk proyek iak-2020 

3. XAMPP v7.4.2, dengan PHP v7.4.2, Apache v2.4.41, MariaDB v10.4.11, 

dan phpMyAdmin v5.0.1 

4. MongoDB Compass Community v1.21.2 

5. IDE PhpStorm v2020.1.2 

6. Database Management DataGrip v2020.1.4 

7. Redis-server v3.2.100 

8. Insomnia v2020.3.3 

9. GitKraken v7.3.0 

10. Google Chrome v85.0.4183.83 

11. OS Windows 10 (64 bit) 

Hardware yang digunakan dalam pengerjaan tugas kerja magang ini adalah 

ASUS TUF GAMING FX504GD_FX80GD, dengan spesifikasi hardware sebagai 

berikut. 

1. Processor Intel Core i7-8750H CPU @ 2.20GHz (12 CPUs) 

2. RAM 20GB 

3. NVIDIA Graphic Card GeForce GTX 1050 

4. Hard Disk Drive 1TB 
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A. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan pembuatan Data Flow Diagram 

(DFD), flowchart, dan perancangan user interface (UI). 

A.1. Data Flow Diagram 

A.1.1 DFD Context Diagram 

Gambar 3.1 menggambarkan DFD Context Diagram yang dimiliki panel 

admin Mobilepulsa. Panel admin memiliki satu entitas, yaitu User karena panel 

admin Mobilepulsa hanya digunakan oleh pihak internal Mobilepulsa. 

 

Gambar 3.1 Context Diagram 

A.1.2 DFD Level 1 

Gambar 3.2 menggambarkan DFD Level 1 panel admin Mobilepulsa 

dimana terjadi tiga proses, yaitu proses Re-transact Batch, proses Report Balance, 

dan proses Generate Voucher. Proses Re-transact Batch akan memproses fitur 

Excel Transaction, proses Report Balance akan memproses fitur Balance Report, 

dan proses Generate Voucher akan memproses fitur Generate Voucher.  
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Gambar 3.2 DFD Level 1 

Proses Generate Voucher akan menampilkan data Voucher List berupa 

kumpulan voucher kepada User dari database. Proses Generate Voucher akan 

menampilkan data Client List sebelum proses Generate Voucher dapat menerima 

data masukan New Voucher Data dari User untuk disimpan di database. Aliran data 

proses ini akan menggunakan tabel dimvoucher, sedangkan proses Report Balance 

menggunakan tabel msuser, mssupplier, mssubsupplier, msgamevoucher, mspulsa, 

mspasca, bcabizrecord, bnibizrecord, mandiribizrecord, dan bribizrecord yang akan 

memberikan data User Deposit, Supplier Deposit, Stock Voucher, Piutang Pulsa, 

Piutang Pasca, Saldo Bca, Saldo Bni, Saldo Mandiri, dan Saldo Bri kepada proses 

Report Balance sehingga data Balance List dapat ditampilkan dari proses Report 

Balance kepada User. 
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Proses Re-transact Batch akan dijelaskan lebih rinci pada DFD Level 2 yang 

akan memiliki tiga subproses lagi. Proses Generate Voucher hanya terdapat dua 

proses, yaitu proses Show Voucher dan proses Add Voucher, sedangkan proses 

Report Balance hanya memiliki satu proses yaitu Show Balance. Oleh karena itu, 

proses Generate Voucher dan Balance Report tidak dapat diperinci pada DFD Level 

2 karena tidak memenuhi kriteria pembuatan DFD Level 2 dimana subproses pada 

proses Generate Voucher dan Report Balance berjumlah kurang dari tiga proses. 

 

A.1.3 DFD Level 2 

Gambar 3.3 menggambarkan DFD Level 2 dari proses Re-transact Batch 

yang memiliki tiga proses, yaitu proses Show Batches, proses Show Excels, dan 

proses Re-transact Chosen Batch.  

 

Gambar 3.3 DFD Level 2 Proses Re-transact Batch 

Proses Show Batches berfungsi untuk menampilkan data Batch List dimana 

Batch List adalah kumpulan data transaksi batch yang dilakukan oleh customer 

Mobilepulsa. Proses Show Excels akan menampilkan data Excel List berdasarkan 
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data Batch Id yang diterima. Proses Re-transact Chosen Batch akan menerima data 

Batch Id dari batch yang ingin dilakukan retransaksi yang selanjutnya akan diproses 

ke database. Data Batch Id berisi identifier batch yang ingin dilihat detailnya. 

Proses Show Batches menggunakan tabel trbatch, proses Show Excels 

menggunakan tabel trexcel, dan proses Re-transact Chosen Batch menggunakan 

tabel trbatch dan trexcel. 

A.2. Flowchart 

A.2.1 Flowchart Fitur Excel Transaction 

Gambar 3.4 menggambarkan halaman indeks dari fitur Excel Transaction 

dimana fitur ini membuat user dapat melihat seluruh data batch yang ada. Satu data 

batch ini merepresentasikan satu file excel yang digunakan oleh customer setiap 

kali hendak melakukan pembelian pulsa.  

Halaman ini akan mengambil data batch yang terdapat pada collection 

trbatch pada database MongoDB. Setelah data berhasil diambil, data tersebut akan 

ditampilkan ke user dalam bentuk DataTables. Pada kolom DataTables terdapat 

sebuah tombol default yaitu tombol detail, dan tombol tambahan yaitu tombol 

retransaksi. Jika user menekan tombol detail, user akan diarahkan ke halaman detail 

pada masing-masing batch. Selain itu, terdapat tombol retransaksi yang membuat 

user dapat melakukan retransaksi pada suatu batch. 
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Gambar 3.4 Flowchart Fitur Excel Transaction 

1) Flowchart Batch Detail 

Gambar 3.5 menggambarkan flowchart Batch Detail dimana user diarahkan 

ke halaman detail yang dimiliki suatu batch.  

User akan diarahkan ke halaman ini apabila user menekan tombol detail 

yang terdapat pada halaman indeks fitur Excel Transaction. Halaman ini akan 

menampilkan kumpulan data nomor handphone yang melakukan pembelian pulsa 

menggunakan satu file excel/batch yang sama. Kumpulan data tersebut diambil dari 

collection trexcel pada database MongoDB. Data filename dan nomor hp customer 

yang melakukan pembelian menggunakan file excel juga akan diambil dari 

collection trbatch lalu ditampilkan pada halaman Batch Detail ini. User dapat 

melakukan retransaksi ulang dengan menekan tombol “Re-Request”. Terdapat juga 
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tombol “Back” yang dapat digunakan user untuk kembali ke halaman indeks, yaitu 

halaman yang menyediakan kumpulan batch yang ada. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Batch Detail 

2) Flowchart Modal Re-Transaction 

Gambar 3.6 menggambarkan flowchart modal Re-Transaction dimana 

tombol retransaksi hanya akan ditampilkan di halaman indeks batch maupun 

halaman detail batch apabila transaksi pada batch yang hendak diretransaksi telah 

berhasil dilakukan sebelumnya.  
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Gambar 3.6 Flowchart Modal Re-Transaction 
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Tombol retransaksi akan menampilkan sebuah modal konfirmasi apabila 

tombol tersebut ditekan. Modal ini akan menanyakan user apakah retransaksi pada 

batch tersebut akan diteruskan atau tidak. Retransaksi akan dilakukan saat user 

menekan tombol “Yes” pada modal. Saat retransaksi selesai dilakukan, modal akan 

tertutup dan user akan diberikan notifikasi status retransaksi yang telah dilakukan. 

Modal akan tertutup apabila user menekan tombol “No” pada modal konfirmasi 

retransaksi. 

A.2.2 Flowchart Fitur Balance Report 

Gambar 3.7 menggambarkan flowchart Balance Report dimana user dapat 

melihat semua saldo terbaru yang dimiliki oleh PT Indobest Artha Kreasi.  

Fitur Balance Report terdapat di dalam submenu generate report dimana 

generate report terdapat dalam menu Report pada panel admin Mobilepulsa. 

Balance Report dapat diakses dengan memilih tipe report “Balance” pada 

dropdown list yang ada pada submenu generate report. Saat pertama kali di-load, 

fitur ini akan mengkalkulasi saldo yang dimiliki PT Indobest Artha Kreasi pada 

beberapa tabel yang tersimpan di database MySql panel admin Mobilepulsa, yaitu 

tabel msuser, mssupplier, mssubsupplier, msgamevoucher, mspulsa, mspasca, 

bcabizrecord, bnibizrecord, mandiribizrecord, dan bribizrecord. 
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Gambar 3.7 Flowchart Fitur Balance Report 
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Tabel msuser digunakan untuk menghitung total deposit yang dimiliki 

setiap customer Mobilepulsa, tabel mssupplier dan mssubsupplier digunakan untuk 

menghitung total deposit setiap supplier Mobilepulsa. Tabel trpulsa dan trpasca 

digunakan untuk menghitung hutang yang dimiliki semua ecommerce pulsa dan 

pasca kepada Mobilepulsa. Tabel msgamevoucher digunakan untuk menghitung 

total stock voucher yang dimiliki Mobilepulsa, dan tabel bni, bri mandiri, bca 

digunakan untuk menghitung total saldo yang dimiliki PT Indobest Artha Kreasi 

pada setiap bank tersebut. Hasil kalkulasi setiap tabel tersebut akan ditotalkan dan 

ditampilkan dalam bentuk DataTables. 

A.2.3 Flowchart Fitur Generate Voucher 

Gambar 3.8 menggambarkan flowchart halaman indeks fitur Generate 

Voucher. Data voucher yang pernah dibuat sebelumnya akan diambil dari tabel 

dimvoucher pada database MySql Mobilepulsa dan ditampilkan ke user dalam 

bentuk DataTables. Terdapat tombol “Generate Voucher” yang akan mengarahkan 

user ke fungsi add voucher apabila ditekan. 
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Gambar 3.8 Flowchart Fitur Generate Voucher 

1) Flowchart Add Voucher 

Gambar 3.9 menggambarkan flowchart Add Voucher pada fitur Generate 

Voucher. Pada halaman ini terdapat form yang dapat diisi user untuk membuat 

sekumpulan voucher baru. Setelah user mengisi form tersebut dan menekan tombol 

“Submit”, data voucher akan disimpan di dalam tabel dimvoucher pada database 

MySql Mobilepulsa dan di-export kedalam bentuk file excel. 
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Gambar 3.9 Flowchart Add Voucher 

A.2.4 Flowchart Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.10 menggambarkan flowchart tampilan utama fitur Chatbot 

Transaction yang diterapkan pada media sosial Whatsapp. 
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Gambar 3.10 Flowchart Fitur Chatbot Transaction 

Saat customer mengakses fitur ini, customer akan diberikan kumpulan menu 

yang dapat dilakukan pada chatbot ini, salah satunya menu untuk bertransaksi. 

Customer akan diminta memasukkan pilihan yang diinginkan dan diarahkan ke 

fungsi transaksi sesuai transaksi yang dipilih apabila pilihan customer berada dalam 
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jangkauan 1 sampai 4. Setelah menjalankan fungsi transaksi, chatbot akan 

menampilkan saldo yang dimiliki customer dan harga produk yang dibeli customer. 

Customer lalu akan diminta untuk mengetikkan konfirmasi pembelian produk 

tersebut. Transaksi akan diproses apabila customer mengetikkan “Ya”. Setelah 

memproses transaksi, chatbot akan memberikan kode transaksi dan SN apabila 

transaksi berhasil dilakukan, chatbot akan memberikan pesan kesalahan apabila 

terjadi masalah pada transaksi. 

1) Flowchart Pulsa Transaction  

Gambar 3.11 menggambarkan flowchart fungsi transaksi pulsa pada fitur 

Generate Voucher. Fungsi ini akan menampilkan saldo yang dimiliki customer serta 

format pembelian pulsa yang valid. Apabila customer memasukkan format dan 

operator yang valid, transaksi akan dilanjutkan. Customer akan diminta 

memasukkan format dan operator ulang apabila format dan operator yang 

dimasukkan sebelumnya tidak valid. 

 

 

Gambar 3.11 Flowchart Pulsa Transaction 
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2) Flowchart Listrik Transaction 

Gambar 3.12 menggambarkan flowchart fungsi transaksi listrik pada fitur 

Generate Voucher. Saldo customer akan ditampilkan pada fungsi ini, lalu customer 

akan diminta memasukkan format pembelian listrik yang valid. Transaksi akan 

dilanjutkan apabila format yang dimasukkan valid. Apabila tidak valid, customer 

akan diminta untuk memasukkannya lagi. 

 

Gambar 3.12 Flowchart Listrik Transaction 

3) Flowchart Paket Telpon Transaction 

Gambar 3.13 menggambarkan flowchart fungsi transaksi paket telpon pada 

fitur Generate Voucher. Pada fungsi ini, customer dapat melihat saldo terkini yang 

dimilikinya dan format pembelian paket telpon yang valid. Format dan operator 

yang dimasukkan customer akan dicek validitasnya. Customer akan diminta 

memasukkan ulang dengan format dan operator yang valid apabila masukkan 

sebelumnya tidak valid. Setelah format dan operator yang dimasukkan customer 

valid, chatbot akan menampilkan kumpulan produk paket telpon dari tabel mspulsa 
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database MySql Mobilepulsa. Produk paket telpon yang ditampilkan akan 

menyesuaikan operator dari nomor handphone yang dimasukkan customer. 

 

Gambar 3.13 Flowchart Paket Telpon Transaction 

4) Flowchart Paket Data Transaction 

Gambar 3.14 menggambarkan flowchart fungsi transaksi paket data fitur 

Generate Voucher. Fungsi ini akan memberitahukan saldo customer dan format 

pembelian paket data yang valid. Setelah customer memasukkan format dan 

operator yang valid, chatbot akan menampilkan daftar paket data yang tersedia 

untuk operator nomor handphone yang telah dimasukkan customer sebelumnya. 
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Transaksi akan dibatalkan apabila customer memasukkan nomor “0” dan akan 

dilanjutkan apabila customer memasukkan nomor yang berada di jangkauan daftar 

paket data yang tersedia. Customer akan diminta memasukkan ulang apabila 

masukkan sebelumnya berada diluar jangkauan daftar paket data yang tersedia. 

 

Gambar 3.14 Flowchart Paket Data Transaction 
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A.3. Rancangan User Interface 

A.3.1 Rancangan Tampilan Fitur Excel Transaction 

Rancangan tampilan fitur Excel Transaction terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu rancangan halaman batch, rancangan halaman batch detail, dan rancangan 

modal retransaksi. 

1) Rancangan Halaman Batch Fitur Excel Transaction 

Gambar 3.15 menggambarkan halaman batch dari fitur Excel Transaction. 

Halaman batch merupakan halaman indeks yang pertama kali ditampilkan saat user 

menggunakan fitur Excel Transaction.  

 

Gambar 3.15 Rancangan Halaman Batch Fitur Excel Transaction 

Pada halaman ini user dapat melihat semua data customer yang melakukan 

transaksi pembelian pulsa menggunakan file excel. Selain itu, terdapat tombol yang 

dapat ditekan user yaitu tombol “Batch Detail” yang memiliki ikon mata dan 

tombol “Re-Transaction” yang memiliki ikon panah melingkar berlawanan jarum 

jam. Tombol “Batch Detail” dapat digunakan user untuk melihat isi file excel/batch 

yang digunakan customer untuk bertransaksi. Sedangkan tombol “Re-Transaction” 
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dapat digunakan user untuk melakukan transaksi ulang suatu batch yang seluruh 

transaksinya berhasil dilakukan sebelumnya, apabila ada transaksi yang belum 

berhasil, tombol “Re-Transaction” tidak akan ditampilkan pada baris batch 

tersebut. 

2) Rancangan Halaman Batch Detail Fitur Excel Transaction 

Gambar 3.16 menggambarkan halaman batch detail dari fitur Excel 

Transaction.  

 

Gambar 3.16 Rancangan Halaman Batch Detail Fitur Excel Transaction 

Pada halaman batch detail, user dapat melihat data lengkap file batch yang 

digunakan customer dalam bertransaksi. Tombol “Re-Request” berperan sama 

seperti tombol “Re-Transaction” pada halaman batch, yaitu membuat user dapat 

melakukan transaksi ulang pada suatu file/batch yang seluruh transaksinya berhasil 

dilakukan sebelumnya. Tombol ini tidak akan ditampilkan apabila ada satu 

transaksi yang belum berhasil. Selain itu terdapat tombol “Back” dimana user dapat 

kembali ke halaman batch apabila tombol ini ditekan. 
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3) Rancangan Modal Re-Transaction Fitur Excel Transaction 

Gambar 3.17 menggambarkan modal retransaksi dari fitur Excel 

Transaction. Modal ini akan ditampilkan saat user menekan tombol “Re-

Transaction” pada halaman batch atau tombol “Re-Request” pada halaman batch 

detail. Modal ini akan menampilkan nama file/batch yang akan di retransaksi. 

Terdapat dua buah tombol yaitu tombol “Yes” untuk melanjutkan retransaksi dan 

tombol “No” untuk membatalkan retransaksi dan menutup modal ini. 

 

Gambar 3.17 Rancangan Modal Re-Transaction Fitur Excel Transaction 

A.3.2 Rancangan Tampilan Fitur Balance Report 

Gambar 3.18 menggambarkan halaman indeks dari fitur Balance Report. 

Pada halaman ini user dapat melihat semua saldo yang dimiliki oleh PT Indobest 

Artha Kreasi. Terdapat juga dua buah tombol, yaitu tombol “Table” untuk memuat 

ulang saldo terbaru dan tombol “Back” untuk kembali ke tipe report sebelumnya.  
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Gambar 3.18 Rancangan Halaman Indeks Fitur Balance Report 

A.3.3 Rancangan Tampilan Fitur Generate Voucher 

Rancangan tampilan fitur Generate Voucher terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu rancangan halaman indeks dan rancangan halaman add. 

1) Rancangan Halaman Indeks Fitur Generate Voucher 

Gambar 3.19 menggambarkan halaman indeks dari fitur Generate Voucher. 

Halaman indeks merupakan halaman yang pertama kali dikunjungi user saat 

menggunakan fitur Generate Voucher. Pada halaman ini user dapat melihat 

kumpulan data voucher yang pernah dibuat sebelumnya. Halaman ini juga memiliki 

sebuah tombol yang akan mengarahkan user ke halaman add. 
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Gambar 3.19 Rancangan Halaman Indeks Fitur Generate Voucher 

2) Rancangan Halaman Add Fitur Generate Voucher 

Gambar 3.20 menggambarkan halaman add dari fitur Generate Voucher. 

Halaman add digunakan oleh user untuk membuat voucher baru. 

 

Gambar 3.20 Rancangan Halaman Add Fitur Generate Voucher 

Halaman ini memiliki form yang memiliki empat field yang dapat diisi oleh 

user, yaitu field jumlah voucher yang mau dibuat, field nominal voucher, field 
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jumlah digit voucher, dan customer yang membuat voucher baru tersebut. Setelah 

form diisi, user dapat menekan tombol “Submit” untuk membuat voucher baru dan 

menyimpannya ke database berdasarkan data yang telah dimasukkan atau menekan 

tombol “Reset” untuk mengosongkan kembali semua field yang telah diisi user. 

Selain itu terdapat juga tombol “Back” yang akan membawa user kembali ke 

halaman indeks apabila ditekan.  

A.3.4 Rancangan Tampilan Fitur Chatbot Transaction 

Rancangan tampilan fitur Chatbot Transaction terbagi menjadi lima bagian, 

yaitu rancangan menu indeks, rancangan menu transaksi pulsa, rancangan menu 

transaksi listrik, rancangan menu transaksi paket data, dan rancangan menu 

transaksi paket telpon. 

1) Rancangan Chatbot Transaction API 

Gambar 3.21 menggambarkan rancangan alur penggunaan API pada 

Chatbot Transaction. Format transaksi yang dimasukkan user akan dikirimkan ke 

Product API untuk mengecek ketersediaan produk dan menampilkannya kepada 

user apabila produk tersedia. Transaksi dilanjutkan oleh Transaction API 

berdasarkan data masukan Product Id yang diberikan oleh user. 
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Gambar 3.21 Rancangan Chatbot API 

2) Rancangan Menu Indeks Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.22 menggambarkan menu indeks dari fitur Chatbot Transaction 

yang digunakan untuk menampilkan layanan-layanan yang tersedia pada chatbot.  

 

Gambar 3.22 Rancangan Menu Indeks Fitur Chatbot Transaction 

Mula-mula chatbot akan mengirimkan pesan kepada user untuk 

mengetikkan “ok” agar user dapat melihat semua layanan yang tersedia. 

Setelahnya, semua layanan yang tersedia akan ditampilkan dan user diminta untuk 



43 
 

mengetikkan “nomor” dari layanan yang ingin digunakan user. Setelah memilih 

layanan yang diinginkan, user akan diarahkan ke menu transaksi lain sesuai pilihan 

yang dipilih. 

3) Rancangan Menu Pulsa Transaction Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.23 menggambarkan menu transaksi pulsa dari fitur Chatbot 

Transaction. Menu ini awalnya akan memberitahukan saldo user dan format 

transaksi yang dibutuhkan user untuk memulai transaksi. Setelah user memasukkan 

format dan nomor handphone yang memiliki operator yang benar, chatbot akan 

menampilkan kembali saldo user beserta harga transaksi yang harus dibayarkan. 

User dapat mengetikkan “Ya” untuk melanjutkan transaksi. Apabila transaksi 

berhasil, user akan menerima kode transaksi dan nomor serial transaksi. User akan 

menerima variasi pesan kesalahan sesuai penyebab kegagalan transaksi apabila 

transaksi gagal dilakukan. 
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Gambar 3.23 Rancangan Menu Pulsa Fitur Chatbot Transaction  

4) Rancangan Menu Listrik Transaction Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.24 menggambarkan menu transaksi listrik dari fitur Balance 

Report. Sama halnya dengan menu transaksi pulsa, menu transaksi listrik akan 

menampilkan saldo dan format transaksi yang valid kepada user. Penginputan 

format transaksi dan operator nomor handphone yang benar akan membuat chatbot 
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menampilkan saldo user, biaya transaksi yang harus dibayarkan, dan format yang 

harus diketikkan user untuk menyetujui transaksi. User akan menerima balasan 

status transaksi apabila user mengetikkan “Ya”. Status transaksi dapat berupa status 

berhasil atau status gagal. Status berhasil akan membuat user menerima kode 

transaksi dan nomor serial transaksi, sedangkan status gagal akan memberikan 

pesan kesalahan berdasarkan penyebab gagalnya transaksi tersebut. 

 

Gambar 3.24 Rancangan Menu Listrik Fitur Chatbot Transaction 
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5) Rancangan Menu Paket Data Transaction Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.25 dan gambar 3.26 menggambarkan menu transaksi paket data 

dari fitur Chatbot Transaction. Menu ini memiliki kesamaan flow seperti menu 

transaksi pulsa dan menu transaksi listrik, hanya saja pada menu ini terdapat 

tambahan yaitu menampilkan beberapa paket data yang tersedia untuk operator dari 

nomor handphone yang dimasukkan user. Kumpulan paket data ini akan 

ditampilkan setelah user memasukkan format transaksi yang benar beserta nomor 

handphone yang memiliki operator yang benar juga.  

 

Gambar 3.25 Rancangan Menu Paket Data Fitur Chatbot Transaction 

Setelah chatbot menampilkan kumpulan paket data yang tersedia, chatbot 

akan meminta user untuk memilih paket dengan mengetikkan “nomor” paket 

dimana “nomor” yang diketikkan harus berada dalam range “nomor” paket yang 



47 
 

ditampilkan. Setelah user mengetikkan nomor yang hendak dipilih, user akan 

diberitahukan saldo user saat ini dan biaya transaksi yang harus dibayarkan. 

 

Gambar 3.25 Rancangan Menu Paket Data Fitur Chatbot Transaction (Lanjutan) 

6) Rancangan Menu Paket Telpon Transaction Fitur Chatbot 

Transaction 

Gambar 3.27 dan gambar 3.28 menggambarkan menu transaksi paket telpon 

dari fitur Chatbot Transaction. Menu ini akan menampilkan saldo dan meminta user 

memasukkan format transaksi valid. Setelahnya, chatbot akan menampilkan 

kumpulan paket telpon yang tersedia untuk operator nomor handphone yang 

dimasukkan oleh user dan meminta user untuk mengetikkan nomor paket yang 

hendak dibeli dimana nomor harus berkisar antara nomor paket telpon yang 

ditampilkan ke user.  
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Gambar 3.26 Rancangan Menu Paket Telpon Fitur Chatbot Transaction 

Apabila user memasukkan nomor yang benar, user akan diminta 

mengetikkan “Ya” untuk melanjutkan bertransaksi dan diberitahukan status 

transaksi apabila user mengetikkan “Ya”. Status berhasil akan membuat user 

menerima kode transaksi dan nomor serial transaksi, sedangkan status gagal akan 

memberitahukan pesan kegagalan berdasarkan penyebab kegagalan tersebut. User 

dapat membatalkan pembelian paket dengan menekan nomor “0” saat user diminta 

memasukkan nomor paket yang hendak dibeli. 
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Gambar 3.26 Rancangan Menu Paket Telpon Fitur Chatbot Transaction 

(Lanjutan) 

B. Implementasi 

B.1. Implementasi Tampilan Fitur Excel Transaction 

Implementasi tampilan fitur Excel Transaction terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu implementasi halaman batch, implementasi halaman batch detail, dan 

implementasi modal retransaksi.  

B.1.1 Implementasi Halaman Batch Fitur Excel Transaction 

Gambar 3.29 merupakan implementasi halaman batch dari fitur Excel 

Transaction. User akan diarahkan ke halaman batch saat pertama kali mengunjungi 

fitur Excel Transaction. 
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Gambar 3.27 Implementasi Halaman Batch Fitur Excel Transaction 

Halaman batch akan menampilkan tabel yang berisi tujuh kolom, yaitu 

kolom indeks, kolom user hp, kolom filename, kolom pulsa type, kolom processing, 

kolom total trx, dan kolom action. Kolom user hp menampilkan nomor handphone 

user yang melakukan pembelian pulsa menggunakan file excel, kolom filename 

menampilkan nama file excel yang digunakan customer dalam melakukan 

pembelian pulsa, kolom pulsa type menampilkan jenis pulsa yang dibeli oleh 

customer, kolom processing menampilkan jumlah transaksi yang telah diproses, 

kolom total trx menampilkan total nomor handphone yang ingin melakukan 

transaksi pada satu file excel, dan kolom action yang berisi tombol detail untuk 

melihat detail transaksi pada suatu file excel dan tombol re-transaction untuk 

melakukan transaksi ulang. 

B.1.2 Implementasi Halaman Batch Detail Fitur Excel Transaction 

Gambar 3.30 merupakan implementasi halaman batch detail dari fitur Excel 

Transaction. Halaman ini akan ditampilkan apabila user menekan tombol detail 

pada halaman batch. 
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Gambar 3.28 Implementasi Halaman Batch Detail Fitur Excel Transaction 

File excel yang digunakan oleh customer saat pembelian pulsa dapat berisi 

lebih dari satu data nomor handphone yang hendak diisi pulsanya. Halaman ini akan 

menampilkan semua data yang terdapat pada suatu file excel yang telah digunakan 

customer dalam pembelian pulsa tersebut dalam bentuk tabel. Tabel yang 

ditampilkan memiliki beberapa kolom, yaitu kolom tr hp yang berisi nomor 

handphone yang akan diisi pulsanya, kolom tr id yang berisi nomor identitas setiap 

nomor handphone, kolom request datetime yang berisi tanggal transaksi dilakukan, 

kolom pulsa code yang berisi kode pulsa yang dibeli, kolom request status yang 

berisi status transaksi, dan kolom ref id yang berisi nomor referensi yang diterima 

setiap nomor yang telah berhasil melakukan transaksi. 

Selain itu, terdapat juga tombol re-request untuk melakukan transaksi ulang 

pada semua nomor handphone yang terdapat pada file excel tersebut, tombol back 

untuk kembali ke halaman batch, nama file excel, dan nomor handphone customer 

yang melakukan pembelian pulsa. 
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B.1.3 Implementasi Modal Re-Transaction Fitur Excel Transaction 

Gambar 3.31 merupakan implementasi modal retransaksi dari fitur Excel 

Transaction. Modal ini akan muncul saat user menekan tombol “Re-Transaction” 

pada halaman batch atau tombol “Re-Request” pada halaman batch detail dimana 

kedua tombol ini hanya ditampilkan pada file excel yang semua transaksinya 

berhasil diproses. Kotak modal berisi nama file excel yang hendak dilakukan 

retransaksi dan tombol “Yes” untuk melanjutkan retransaksi dan tombol “No” 

untuk membatalkan retransaksi. Saat kedua tombol ini ditekan, kotak modal 

retransaksi akan tertutup secara otomatis.  

 

Gambar 3.29 Implementasi Modal Re-Transaction Fitur Excel Transaction 
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B.2. Implementasi Tampilan Fitur Balance Report 

Gambar 3.32 merupakan implementasi halaman indeks fitur Balance 

Report. Halaman ini akan menampilkan tabel yang berisi semua saldo yang dimiliki 

oleh PT Indobest Artha Kreasi. Selain itu terdapat sebuah dropdown list dan dua 

buah tombol pada halaman ini. Dropdown list berisi kumpulan jenis tipe laporan 

yang ingin dilihat oleh user. Tombol table dapat ditekan user untuk me-load ulang 

data dan dimunculkan kembali ke tabel, sedangkan tombol back digunakan 

menampilkan tipe report sebelumnya yang dilihat user. 

 

Gambar 3.30 Implementasi Halaman Indeks Fitur Balance Report 

B.3. Implementasi Tampilan Fitur Generate Voucher 

Implementasi tampilan fitur Generate Voucher terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu implementasi halaman indeks, dan implementasi halaman add. 

B.3.1 Implementasi Halaman Indeks Fitur Generate Voucher 

Gambar 3.33 merupakan implementasi halaman indeks dari fitur Generate 

Voucher. Halaman indeks akan ditampilkan pertama kali ketika user mengunjungi 

fitur Generate Voucher. 
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Gambar 3.31 Implementasi Halaman Indeks Fitur Generate Voucher 

Halaman ini akan menampilkan kumpulan voucher dalam bentuk tabel yang 

memiliki sepuluh kolom, yaitu kolom voucher code yang berisi kode unik setiap 

voucher dimana kode unik ini digunakan oleh customer untuk mengklaim voucher-

nya, kolom nominal berisi nominal dari voucher dimana dapat berupa gabungan 

antara huruf dan angka, kolom created at dan redeemed at berisi tanggal pembuatan 

voucher dan tanggal voucher diklaim oleh customer, kolom partner berisi nama 

klien yang meminta pembuatan voucher, kolom status berisi status voucher yang 

telah dibuat, kolom tr id berisi identitas setiap voucher, kolom dest no berisi nomor 

handphone customer yang mengklaim voucher, kolom ip yang berisi IP address 

dari customer yang mengklaim voucher, dan terakhir kolom cust name yang berisi 

nama customer yang mengklaim voucher. Selain itu, terdapat sebuah tombol 

“Generate Voucher” yang berfungsi untuk mengarahkan user ke halaman add 

voucher baru. 
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B.3.2 Implementasi Halaman Add Fitur Generate Voucher 

Gambar 3.34 merupakan implementasi halaman add dari fitur Generate 

Voucher. Halaman add ditampilkan ketika user menekan tombol “Generate 

Voucher” pada halaman indeks. Terdapat empat input field yang dapat diisi user 

untuk melengkapi data voucher yang akan dibuat, yaitu input field untuk jumlah 

voucher yang ingin dibuat, input field untuk nominal dari voucher, input field untuk 

jumlah digit pada setiap kode voucher, dan dropdown list untuk memilih klien mana 

yang mengeluarkan voucher tersebut. Dropdown list akan berisi nama-nama klien 

yang terdaftar di Mobilepulsa. 

Pada halaman add juga terdapat tiga buah tombol yaitu tombol reset untuk 

mengosongkan semua input field yang telah diisi user, tombol back untuk kembali 

ke halaman indeks, dan tombol submit untuk melanjutkan pembuatan voucher 

berdasarkan data pada input field yang telah diisi semua. Saat tombol submit 

ditekan, voucher baru akan dibuat lalu disimpan ke database dan mengarahkan user 

kembali ke halaman indeks. 

 

Gambar 3.32 Implementasi Halaman Add Fitur Generate Voucher 
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B.4. Implementasi Tampilan Fitur Chatbot Transaction 

Implementasi tampilan fitur Chatbot Transaction terbagi menjadi lima 

bagian, yaitu implementasi menu indeks, implementasi menu pulsa transaction, 

implementasi menu listrik transaction, implementasi menu paket telpon 

transaction, dan implementasi menu paket data transaction. 

B.4.1 Implementasi Menu Indeks Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.35 merupakan implementasi menu indeks dari fitur Chatbot 

Transaction. Menu ini akan menampilkan kumpulan transaksi yang dapat dilakukan 

oleh user, seperti transaksi pulsa, transaksi paket data, transaksi paket telpon, dan 

transaksi listrik. Transaksi dapat dilakukan dengan cara memasukkan “nomor” dari 

setiap transaksi yang hendak dilakukan. 

 

Gambar 3.33 Implementasi Menu Indeks Fitur Chatbot Transaction 

B.4.2 Implementasi Menu Pulsa Transaction Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.36 merupakan implementasi menu pulsa transaction dari fitur 

Chatbot Transaction. Menu ini akan meminta user memasukkan format transaksi 

yang valid sesuai dengan format yang telah diberikan. Selanjutnya user akan 

ditampilkan biaya transaksi dan diminta untuk memasukkan “Ya” untuk 

melanjutkan transaksi. Transaksi yang berhasil akan menampilkan kode transaksi 
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dan SN, sedangkan transaksi yang gagal akan menampilkan pesan kegagalan. 

Apabila user memasukkan selain “Ya”, user akan diarahkan ke menu indeks. 

 

Gambar 3.34 Implementasi Menu Pulsa Transaction Fitur Chatbot Transaction 
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B.4.3 Implementasi Menu Listrik Transaction Fitur Chatbot Transaction 

Gambar 3.37 merupakan implementasi menu listrik transaction dari fitur 

Chatbot Transaction. Menu ini akan meminta user memasukkan format transaksi 

listrik yang valid. User akan menerima tampilan harga yang harus dibayarkan 

apabila format transaksi valid dan selanjutnya akan diminta untuk memasukkan 

“Ya” untuk melanjutkan transaksi. Transaksi yang berhasil akan menampilkan kode 

transaksi dan SN sedangkan transaksi yang gagal akan menampilkan pesan 

kesalahan. 

 

Gambar 3.35 Implementasi Menu Listrik Transaction Fitur Chatbot Transaction 
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B.4.4 Implementasi Menu Paket Telpon Transaction Fitur Chatbot 

Transaction 

Gambar 3.38 dan gambar 3.39 merupakan implementasi menu paket telpon 

transaction dari fitur Chatbot Transaction. Menu paket telpon transaction memiliki 

alur yang sama dengan menu pulsa dan listrik transaction. Perbedaan menu ini 

dengan dua menu sebelumnya, yaitu saat format yang dimasukkan user valid, user 

akan diberikan tampilan kumpulan paket telpon yang dapat dibeli sesuai operator 

nomor handphone yang dimasukkan.  

 

Gambar 3.36 Implementasi Menu Paket Telpon Transaction Fitur Chatbot 

Transaction 

User lalu diminta memasukkan “nomor” paket telpon yang hendak dibeli. 

User akan mendapatkan tampilan harga dari paket yang dipilih dan alur transaksi 
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akan dilanjutkan seperti alur menu pulsa dan listrik transaction apabila “nomor” 

yang dimasukkan user tersedia dalam kumpulan paket telpon yang ditampilkan. 

Transaksi tidak akan dilanjutkan dan user akan diarahkan kembali ke menu indeks 

apabila user memasukkan “nomor” 0. Selain “nomor” tersebut, user akan diminta 

memasukkan kembali dengan “nomor” yang valid. 

 

Gambar 3.36 Implementasi Menu Paket Telpon Transaction Fitur Chatbot 

Transaction (Lanjutan) 

B.4.5 Implementasi Menu Paket Data Transaction Fitur Chatbot 

Transaction 

Gambar 3.40 dan gambar 3.41 merupakan implementasi menu paket data 

transaction dari fitur Chatbot Transaction. Menu ini akan menampilkan format 

transaksi paket data dan meminta user untuk memasukkan format yang valid. 

Kumpulan paket data akan ditampilkan ke user berdasarkan operator nomor 

handphone yang telah dimasukkan oleh user.  
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Gambar 3.37 Implementasi Menu Paket Data Transaction Fitur Chatbot 

Transaction 

User dapat membeli paket data yang diinginkan apabila user memasukkan 

“nomor” paket data yang tersedia dan kembali ke menu indeks apabila user 

memasukkan “nomor” 0. Setelah memasukkan “nomor” paket data yang valid, user 

akan diberikan harga dari paket data yang dipilih. Transaksi akan dilanjutkan saat 

user memasukkan “Ya” lalu menghasilkan kode transaksi dan SN jika transaksi 

berhasil atau menghasilkan pesan kesalahan jika transaksi gagal. 
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Gambar 3.37 Implementasi Menu Paket Data Transaction Fitur Chatbot 

Transaction (Lanjutan) 

3.2.3 Kendala yang Ditemukan 

Selama pengerjaan tugas kerja magang, terdapat beberapa kendala yang 

muncul dan dialami sebagai berikut. 

1. Pembaruan dan penambahan fitur menggunakan framework Laravel yang 

belum pernah dipelajari sebelumnya. 

2. Struktur projek mobilepulsa-cms dan iak-2020 yang berbeda dari segi 

penggunaan helper. Pada projek mobilepulsa-cms, helper dapat digunakan 

oleh setiap fitur yang terdapat pada projek mobilepulsa-cms. Pada projek 

iak-2020 satu helper hanya dapat digunakan pada satu fitur yang 

membutuhkannya saja. 

3. Penggunaan framework Botman yang belum pernah dipelajari sebelumnya. 
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3.2.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang dilakukan dalam mengaatasi kendala yang muncul dan dialami 

sebagai berikut. 

1. Mempelajari framework Laravel dengan menonton video tutorial dari 

laracast.com, membaca dokumentasi resmi yang disediakan oleh Laravel, 

dan menanyakan seputar Laravel kepada rekan satu divisi. 

2. Mempelajari struktur projek mobilepulsa-cms dan iak-2020 dan bertanya 

kepada rekan satu divisi. 

3. Mempelajari framework Botman dengan menonton video tutorial dari 

course.buildachatbot.io, membaca dokumentasi resmi yang disediakan oleh 

Botman, dan berdiskusi dengan rekan satu divisi.  


