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3. BAB 3 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang yang dilakukan di KodeFox, Inc. dijalankan sesuai 

dengan prosedur bootcamp 13. Simon Sturmer selaku pembina utama bootcamp 

menugaskan Gabriella Putri untuk menjadi mentor atau pembimbing individu 

selama bootcamp berlangsung. Gabriella Putri selaku mentor berperan dalam 

mengawasi proses pelaksanaan kerja magang dan memberikan saran serta bantuan 

ketika menghadapi kendala. Kemudian dalam pengerjaan proyek akhir, penulis 

ditugaskan sebagai front end software engineer yang merupakan bagian dari Divisi 

Engineer.  

Pengerjaan proyek ini dibantu salah satu anggota dari Divisi Art and Design 

yaitu Vincent Wendy dalam merancang tampilan antarmuka dan user experience 

untuk aplikasi terkait. Beberapa anggota lain yang terlibat dalam pengerjaan proyek 

ini antara lain Jovita Zhang selaku project manager, Raymond Anggara sebagai 

back end developer, Kenny Cornelius, Jonathan, Michael Tuesden, serta Frangky 

yang berperan sebagai front end developer. Koordinasi antar anggota dilakukan 

menggunakan beberapa aplikasi, antara lain: 

1. Trello dan Github Issues untuk melihat progres dari aplikasi dan tugas yang 

harus dikerjakan berdasarkan timeline yang telah dibuat. 

2. Zeplin untuk melihat rancangan tampilan antarmuka yang dibuat. 

3. WhatsApp, Discord, dan Google Meeting untuk melakukan komunikasi 

antar anggota tim, mengingat pekerjaan dilakukan secara remote. 
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Lexicon dikembangkan dengan metode agile, sehingga dilakukan checkpoint 

dan sprint planning setiap minggunya. Di samping itu, Jovita Zhang selaku project 

manager akan melakukan update setiap harinya terkait progres dari setiap anggota 

dan berusaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Checkpoint 

dilakukan untuk melihat progres setiap anggota setiap minggunya dan melihat 

kesesuaian waktu pengerjaan dengan timeline yang telah dibuat sebelumnya. Di sisi 

lain, sprint planning dilakukan untuk menentukan tugas selanjutnya yang akan 

dilakukan oleh setiap anggota dan mengomunikasikan masalah yang dihadapi pada 

sprint sebelumnya. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama praktek kerja magang yaitu mengembangkan 

tampilan front end aplikasi Lexicon berbasis mobile menggunakan framework 

React Native dengan bahasa pemrograman Typescript. Pengembangan front end 

disesuaikan dengan rancangan tampilan antarmuka yang telah dibuat, berikut 

dengan user experience yang telah dijabarkan. Jika dalam proses pembuatan 

tampilan memerlukan beberapa fungsi tertentu, maka akan membuat fungsi yang 

diperlukan disertai dengan test case untuk memastikan fungsi tersebut bekerja 

dengan seharusnya. Selain melakukan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas, 

pekerjaan lain yang dilakukan adalah memberikan review atas pekerjaan anggota 

pengembang lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian potongan 

program yang dikerjakan dengan requirement dan rancangan tampilan antarmuka 

yang diberikan. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Tiga minggu pertama dari praktek kerja magang digunakan untuk 

mempelajari dasar-dasar Javascript, Regex, dasar-dasar React, Flow, REST API, 

dan memperdalam Github serta Gitflow. Seluruh pembelajaran dilakukan dengan 

menonton video sesuai dengan timeline yang telah diberikan, kemudian mengikuti 

live session learning melalui Zoom setiap minggu bersama seluruh anggota 

bootcamp 13 dan Simon Sturmer selaku pemberi materi. 

Selanjutnya mulai dari pertengahan minggu ketiga hingga minggu kelima 

mengerjakan proyek kecil dengan nama Rent Up menggunakan framework React. 

Proyek ini dikerjakan oleh seluruh anggota bootcamp 13 sejumlah 3 orang. Aplikasi 

berbasis web tersebut dikembangkan sesuai dengan requirement yang pernah 

dikerjakan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan hanya mereplika aplikasi yang 

sudah ada. Pembuatan Rent Up tidak memakan waktu yang lama karena 

diperbolehkan menggunakan komponen yang sudah tersedia dari Material UI. API 

yang digunakan sudah disiapkan oleh Simon, sementara untuk rancangan tampilan 

antarmuka hanya mengikuti tampilan aplikasi sebelumnya.  

Pada minggu keenam hingga minggu kedelapan, training kembali 

dilanjutkan. Beberapa materi yang dipelajari adalah React Native, Node.js, JSON 

validation, Typescript, Redux, dan Sagas. Kemudian pada minggu selanjutnya, 

yakni minggu kesembilan, seluruh anggota bootcamp mulai mempelajari Discourse 

dan GraphQL untuk mengerjakan proyek akhir Lexicon. Seluruh tugas yang 

dikerjakan selama mengerjakan proyek Lexicon dijabarkan dalam Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Deskripsi Pekerjaan Setiap Minggu Selama Mengerjakan Lexicon 

Minggu Deskripsi Pekerjaan 

9 Mempelajari Discourse, GraphQL, dan Apollo. 

10 
Membuat layout dan komponen yang diperlukan oleh halaman Home, 

membuat fungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal. 

11 

Memisahkan komponen Post Item, membuat core UI Avatar dan Icon 

Button, membuat komponen Segmented Control, mengatur spacing 

halaman Home. 

12 

Menyesuaikan core UI dengan tampilan antarmuka yang baru, 

membuat komponen untuk Header, meningkatkan UX pada halaman 

Home 

13 

Memperbaiki dan menambahkan opsi pada fungsi untuk menampilkan 

waktu dan tanggal, membuat core UI Floating Button dan Letter 

Avatar. 

14 

Memperbaiki komponen Header, membuat core UI Custom Image dan 

Chat Bubble, membuat fungsi untuk menentukan warna font secara 

otomatis, menyesuaikan tampilan halaman Home sesuai dengan 

rancangan antarmuka yang baru. 

15 

Membuat core UI Text Input dan komponen Modal Header, 

meningkatkan UX pada halaman Home, membuat layout untuk 

halaman Badge dan Login. 

16 

Melakukan setup Apollo, membuat layout untuk halaman Two Factor 

Authentication dan Post Preview. Memperbaiki halaman Login, 

halaman Register, dan ukuran Icon dari core UI. 

 

Berdasarkan Tabel 3.1, sebagian besar pekerjaan yang dilakukan adalah 

pembuatan core UI dan komponen. Beberapa core UI perlu dikerjakan berulang-

ulang karena adanya beberapa perubahan serta penambahan tampilan rancangan 

antarmuka untuk aplikasi Lexicon. Selain itu pembuatan core UI dan komponen 

juga dimaksimalkan agar dapat digunakan secara berulang di banyak halaman.  
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Selama kerja magang, hanya dilakukan pengaturan pada aplikasi untuk 

mengimplementasi Apollo dan pembuatan layout tanpa mengintegrasikan front end 

dengan back end (connect), sesuai dengan tugas yang diberikan. Apollo setup 

biasanya dilakukan sebagai tahap awal mengatur folder dan file yang dibutuhkan 

dalam menghubungkan front end dengan back end, namun pada proyek ini 

digunakan untuk menghubungkan front end dengan proxy. 

Selain pekerjaan yang telah dijabarkan, terdapat beberapa aktivitas yang 

dilakukan yakni pull request (PR) review, project scoping. sprint planning, dan 

checkpoint. PR review merupakan istilah yang digunakan untuk me-review hasil 

kerja pengembang lain dalam tim untuk memastikan hasil kode sesuai dengan 

tampilan dan requirement yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan setiap ada PR 

baru yang dibuka oleh pengembang lain.  

Berbeda dengan PR review yang lebih berfokus pada kode, project scoping, 

sprint planning, dan checkpoint lebih berfokus pada project management. Project 

scoping dilakukan 1 kali untuk menentukan timeline dari setiap pekerjaan yang ada. 

Sementara sprint planning dan checkpoint dilakukan setiap minggu melalui Google 

Meeting. 

Checkpoint dilakukan setiap hari Selasa pukul 12.00. Kegiatan tersebut 

diadakan dengan tujuan memperbarui status setiap task, melihat progres setiap 

anggota, serta mencocokan waktu pengerjaan dengan timeline yang telah 

ditentukan pada project scoping. Mirip seperti checkpoint, sprint planning yang 

dilakukan setiap hari Jumat pukul 12.00 bertujuan untuk menentukan tugas setiap 

anggota hingga sprint planning selanjutnya dan mengkomunikasikan atau 

mendiskusikan masalah yang dihadapi pada sprint sebelumnya. Di samping itu, 
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Jovita Zhang juga memonitor pekerjaan semua anggota setiap harinya untuk 

memastikan pekerjaan tersebut dapat dilakukan. 

Proses pelaksanaan praktek kerja magang diuraikan menjadi beberapa bagian 

yaitu analisa kebutuhan, perancangan aplikasi yang direpresentasikan melalui 

flowchart, perancangan tampilan, daftar core UI, daftar komponen, serta hasil 

implementasi. 

 

3.3.1. Analisa Kebutuhan 

Lexicon, sama seperti definisi katanya yang berarti kamus, dibuat dengan 

tujuan menyediakan forum diskusi open-source berbasis mobile cross-platform 

(iOS dan Android) yang telah terkoneksi dengan Discourse. Aplikasi ini akan 

digunakan sebagai forum diskusi internal untuk melakukan tanya jawab terkait 

permasalahan yang dihadapi atau ingin didiskusikan secara internal. Hadirnya 

forum terkait diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga 

proyek yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Selain sebagai forum 

internal, Lexicon akan dijadikan landasan dalam pengerjaan proyek yang 

berhubungan dengan forum di masa yang akan datang dan dijadikan proyek open-

source di Github. 

Discourse sebagai penyedia forum diskusi memiliki banyak fitur yang dapat 

dimanfaatkan, namun tidak semua fitur yang disediakan tersebut diperlukan, 

sehingga dilakukan scoping atas fitur apa saja yang akan dipertahankan dan 

diimplementasikan kembali pada Lexicon. Lexicon sendiri akan dibuat menjadi 

beberapa tahap rilis. Tahap pertama mencakup beberapa requirements utama, yang 

antara lain adalah: 



16 

 

1. Pengguna dapat melakukan login, mendaftarkan akun baru, serta 

mengaktifkan two factor authentications. 

2. Pengguna dapat membuat post disertai dengan tag baru, memberikan 

komentar sebagai jawaban atas post atau komentar lain, dan menyukai 

post. 

3. Pengguna dapat menerapkan markdown yang sederhana dalam 

pembuatan konten post atau komentar, seperti penggunaan styling bold, 

italic, dan bullets. 

4. Pengguna dapat mengubah atau menghapus post milik pribadi. 

5. Pengguna dapat menambahkan media dalam post. 

6. Pengguna dapat menampilkan jumlah views, likes, dan replies suatu post. 

7. Pengguna dapat melakukan pencarian post berdasarkan kategori, tag, 

ataupun judul post. 

8. Pengguna dapat menampilkan post berdasarkan waktu pembuatan post 

atau popularitas dan menampilkan post berdasarkan kategori yang 

dipilih. 

9. Pengguna dapat menampilkan dan mengedit profil pribadi. 

10. Pengguna dapat melihat dan memperoleh penghargaan berbentuk badges 

setelah melakukan pencapaian tertentu. 

11. Pengguna dapat mengirimkan pesan kepada pengguna lain secara 

personal maupun dalam bentuk grup. 

12. Aplikasi dapat memberikan notifikasi kepada pengguna atas event 

tertentu. 
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13. Aplikasi dapat menerapkan internationalisation, yang mengindikasikan 

aplikasi dapat digunakan dengan bahasa apapun sesuai dengan 

kebutuhan pengembang atau perusahaan pengguna. Pengembang hanya 

perlu menambahkan wordlist dari bahasa Inggris ke bahasa pilihan saja, 

kemudian seluruh text dalam aplikasi akan diterjemahkan ke bahasa yang 

diinginkan.  

Dalam pengembangan front end aplikasi ini, framework yang digunakan 

adalah React Native dengan bantuan tool Expo dan bahasa pemrograman 

Typescript. Typescript dipilih karena memiliki typing yang dapat memberikan 

warning jika tipe data yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta. Selain itu 

terdapat beberapa library tambahan untuk React Native yang digunakan dalam 

proyek ini, antara lain Async-storage, Date-picker, Stack, dan Bottom Tabs.  Untuk 

bagian back end, Lexicon menggunakan Discourse dengan proxy yang 

dikembangkan dengan GraphQL, sehingga aplikasi dapat memperoleh data 

menggunakan GraphQL query saja. Kemudian untuk menghubungkan front end 

dengan back end, digunakan library Apollo versi 3.2.0. 

 

3.3.2. Perancangan Aplikasi 

Berdasarkan hasil dari analisa kebutuhan yang telah dilakukan, dibuat 

perancangan aplikasi yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan yang dijabarkan. 

Berikut merupakan diagram site map dari Aplikasi Lexicon yang telah dibuat: 
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Gambar 3.1 Diagram Site Map Aplikasi Lexicon 

Perancangan alur kerja aplikasi Lexicon direpresentasikan melalui flowchart. 

Seluruh halaman memiliki flowchart-nya masing-masing, namun pada laporan 

kerja magang ini hanya disertakan 5 flowchart yang merepresentasikan 5 halaman 

dari aplikasi Lexicon sesuai dengan jumlah halaman yang dikerjakan selama 

praktek kerja magang. Jumlah halaman yang dikerjakan terbatas karena proyek 

dikerjakan secara tim atau berkelompok dengan anggota front end 5 orang. Selain 

itu, pekerjaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada halaman saja, karena tim 

front end pada mulanya berfokus pada membuat core UI dan komponen yang akan 

digunakan untuk menyusun layout halaman. Lima halaman yang dikerjakan dan 

akan dijabarkan pada bagian ini yaitu halaman Login, Two Factor Authentication, 

Home, Post Preview, dan Badges. 
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A. Halaman Login 

Halaman Login terdiri atas komponen Navigation Bar atau yang biasa 

dianggap sebagai Header, tombol login, tombol sign up untuk melakukan navigasi 

ke halaman Sign Up, serta 2 input fields untuk memasukkan username atau email 

dan password milik pengguna. Jika username atau email dan password yang 

dimasukkan sesuai dengan data yang ada, maka akan dicek apakah pengguna 

dengan data terkait mengaktifkan fitur two-factor authentication. Jika fitur 

diaktifkan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman Two Factor Authentication 

secara otomatis untuk memasukkan kode One Time Password (OTP) yang telah 

dikirimkan. Sebaliknya jika fitur tidak diaktifkan, maka pengguna akan langsung 

diarahkan menuju halaman Home. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Tampilan Login 
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B. Halaman Two Factor Authentication 

Halaman ini terdiri dari 1 input field yang digunakan untuk memasukkan kode 

OTP yang telah dikirim ke pengguna dengan username atau email dan password 

yang telah dimasukkan pada halaman Login. Jika kode OTP yang dimasukkan 

sudah sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman Home, namun jika belum 

sesuai, maka pengguna tidak dapat mengakses halaman Home dan hanya dapat 

berpindah ke halaman Login atau Sign Up saja. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Tampilan Two Factor Authentication 

C. Halaman Home 

Halaman Home merupakan halaman utama yang terdiri dari beberapa 

komponen, seperti Header, Category untuk memilih kategori post yang ingin 

ditampilkan, Floating Button khusus bagi perangkat Android untuk membuat post 

baru, Search Bar, Segmented Control untuk menampilkan pilihan pengurutan post, 

Post List untuk menampilkan kumpulan Post, dan Bottom Tab Navigation untuk 
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melakukan navigasi ke halaman Profile. Terdapat dua jenis gesture dari pengguna 

yang dapat memicu perubahan tampilan aplikasi di halaman Home, yaitu click dan 

scroll. Ketika memberikan aksi berupa klik, pengguna dapat melakukan navigasi 

ke berbagai halaman, seperti Channel, New Post, Post Detail, Profile, dan Search, 

serta melakukan pengurutan post yang ditampilkan. Sementara ketika melakukan 

scroll, pengguna dapat melihat Search Bar dan Segmented Control pada halaman 

Home menghilang ataupun muncul kembali. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Tampilan Home 
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D. Halaman Post Preview 

Halaman ini dapat dikunjungi ketika pengguna selesai membuat post baru 

pada halaman New Post. Sebelum mengunggah post ke server, pengguna dapat 

melihat tampilan post yang telah dibuat pada halaman Post Preview. Konten dari 

halaman Post Preview akan menyesuaikan dengan konten yang dibuat oleh 

pengguna pada halaman sebelumnya. 

Jika pengguna mengunggah post tersebut, pengguna akan diarahkan kembali 

ke halaman Home. Namun jika pengguna menekan tombol back, maka pengguna 

akan diarahkan ke halaman sebelumnya yaitu New Post dan dapat kembali 

mengubah konten post terkait. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Tampilan Post Preview 
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E. Halaman Badges 

Badges merupakan halaman yang dapat dikunjungi jika pengguna melakukan 

navigasi dari halaman Profile, kemudian memilih opsi badges. Halaman ini 

menampilkan list penghargaan milik pengguna dalam bentuk badge. Penghargaan 

dapat diperoleh jika pengguna berhasil memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan 

jenis penghargaan yang ada pada Discourse, misalnya menyukai 100 posts, 

membaca terms and conditions, dll. Jika pengguna belum memiliki badge, maka 

halaman ini akan menampilkan tulisan yang memberikan informasi bahwa 

pengguna masih belum memiliki badge. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Tampilan Badges 

 

3.3.3. Perancangan Tampilan 

Perancangan tampilan antarmuka dilakukan oleh Vincent Wendy dari Divisi 

Art and Design menggunakan Adobe XD. Perancangan tampilan antarmuka 
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dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahap pertama hanya terdapat beberapa halaman 

utama seperti Home, New Post, Channels, Search, dan Post Detail. Setiap halaman 

memiliki tampilan light mode dan dark mode-nya masing-masing. Kemudian pada 

tahap kedua, rancangan tampilan antarmuka sudah sesuai dengan requirements 

yang diberikan, namun fitur dark mode ditiadakan untuk sementara mengingat 

keterbatasan waktu.  

Dalam tahap kedua terdapat 24 scenes atau halaman, seperti yang tertera pada 

Gambar 3.1. Setiap halaman memiliki 2 desain, yaitu untuk iOS dan Android. 

Perbedaan desain antara iOS dan Android secara sengaja dilakukan untuk 

memberikan kesan native dari aplikasi Lexicon kepada pengguna.  

Tampilan rancangan antarmuka yang disertakan dalam laporan ini 

menyesuaikan dengan flowchart yang telah disertakan pada bagian perencanaan 

aplikasi, disertai beberapa halaman yang memiliki hubungan erat dengan halaman 

yang dijabarkan atau komponen dan fungsi yang dikerjakan, yaitu halaman Login, 

Two Factor Authentication, Home, Post Preview, dan Badges. 

 

A. Halaman Login 

Sesuai dengan perencanaan aplikasi, tampilan halaman Login memiliki 2 

input fields dan tombol untuk login. Selain itu, terdapat image banner untuk 

menampilkan logo dari aplikasi atau organisasi pembuat forum. Untuk sementara 

logo yang digunakan adalah logo Lexicon sendiri. Rancangan tampilan antarmuka 

untuk perangkat iOS dan Android tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Tampilan antarmuka dapat dilihat pada Gambar 3.7 
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  (a) (b) 

Gambar 3.7 Tampilan Antarmuka Halaman Login pada iOS (a) dan Android (b) 

B. Halaman Two Factor Authentication 

Halaman ini memiliki rancangan tampilan antarmuka yang mirip dengan 

halaman Login karena masih merupakan bagian dari halaman Login. Salah satu 

perbedaan yang mencolok adalah jenis input yang akan diberikan oleh pengguna. 

Selain itu, pengguna dapat melakukan navigasi kembali ke halaman Login atau 

berpindah ke halaman Sign Up melalui komponen Header yang disediakan. 
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  (a) (b) 

Gambar 3.8 Tampilan Antarmuka Halaman Two Factor Authentication pada iOS 

(a) dan Android (b) 

 

C. Halaman Home 

Pengaruh OS terhadap rancangan tampilan antarmuka tidak terlalu berbeda 

untuk setiap halaman yang ada. Biasanya perbedaannya hanya terletak pada 

Navigation Bar, namun pada halaman tertentu, terdapat beberapa perbedaan yang 

signifikan, misalnya pada halaman Home, yakni perbedaan tampilan Segmented 

Control dan tombol add. 
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  (a) (b) 

Gambar 3.9 Tampilan Antarmuka Halaman Home pada iOS (a) dan Android (b) 

D. Halaman Post Preview 

Pada halaman ini, terdapat satu perbedaan lain antara rancangan antarmuka 

untuk iOS dan Android yaitu penggunaan modal pada perangkat iOS. Modal 

mengindikasikan pengguna masih berada dalam halaman yang sama, berbeda 

dengan perpindahan halaman yang sudah jelas mengindikasikan pengguna sudah 

berada di halaman yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
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perbedaan user experience ini disesuaikan dengan OS masing-masing untuk 

memberikan kesan native yang sesuai kepada pengguna.  

   

 (a) (b) 

Gambar 3.10 Tampilan Antarmuka Halaman Post Preview pada iOS (a) dan 

Android (b) 

 

E. Halaman Badges 

Halaman Badge memiliki hubungan yang erat dengan halaman Profile karena 

pengguna harus melakukan navigasi ke halaman Profile terlebih dahulu sebelum 

dapat mengakses halaman Badges. Rancangan antarmuka untuk kedua halaman 

tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara versi iOS dan versi 
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Android. Pada halaman Badges, dapat dilihat layout untuk menampilkan setiap 

badge serupa dengan komponen untuk menampilkan pembuat post pada halaman 

Home. Walaupun demikian, komponen pada halaman Home tidak akan digunakan 

kembali untuk menampilkan badge karena keduanya memiliki konteks yang 

berbeda, yaitu menampilkan pengguna dan menampilkan badge. Jika sewaktu-

waktu salah satu rancangan antarmuka berubah, maka harus melakukan 

penyesuaian lagi. 

   

  (a) (b) 

Gambar 3.11 Tampilan Antarmuka Halaman Badges pada iOS (a) dan Android (b) 
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3.3.4. Daftar Core UI 

Dalam pembuatan layout suatu halaman, pengembangan dimulai dari 

komponen terkecil yaitu core UI atau biasa disebut dengan atom, kemudian 

dilanjutkan dengan membuat komponen menggunakan core UI atau komponen 

lainnya, kemudian baru mulai merangkai halaman menggunakan core UI dan 

komponen yang telah dibuat sebelumnya. Oleh sebab itu, daftar core UI akan 

dibahas terlebih dahulu sebelum daftar komponen dan implementasi berbentuk 

halaman. Berikut merupakan beberapa core UI yang telah dikerjakan selama 

praktek kerja magang: 

 

A. Avatar 

Avatar digunakan untuk menampilkan foto profil milik pengguna jika 

tersedia dan akan menampilkan Letter Avatar jika foto profil tidak tersedia atau 

gagal diunduh. Avatar tersedia dalam berbagai ukuran yang dideklarasi pada 

variantSize. Ukuran ini disesuaikan dengan semua ukuran foto profil yang terdapat 

pada rancangan tampilan antarmuka. 

 

Gambar 3.12 Tampilan Letter Avatar dan Avatar 



31 

 

 

Gambar 3.13 Potongan Kode Avatar 

 

Gambar 3.14 Potongan Kode Letter Avatar 
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Letter Avatar dapat menentukan warna font secara otomatis berdasarkan 

warna background menggunakan fungsi automaticFontColor. Fungsi ini dibuat 

dengan mengubah warna dengan nilai hexadesimal ke RGB kemudian mengubah 

nilai RGB menjadi grayscale. Jika luminance dari hasil perhitungan grayscale 

melebihi 0.5, maka font akan berwarna hitam, sementara jika kurang atau sama 

dengan 0.5 akan menampilkan font dengan warna putih. 

 

Gambar 3.15 Potongan Kode Fungsi Automatic Font Color 
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B. Chat Bubble 

Chat Bubble digunakan untuk menampilkan pesan pada halaman Message 

Detail. Warna background dapat ditentukan dengan memberikan nama warna pada 

property core UI ini. Warna dari font yang ditampilkan akan dipilih secara otomatis 

menggunakan fungsi automaticFontColor yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

Gambar 3.16 Tampilan Chat Bubble 

 

Gambar 3.17 Potongan Kode Chat Bubble 
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C. Custom Image 

Core UI ini digunakan untuk menampilkan gambar yang terdapat dalam post 

pada halaman Home, Post Detail, New Post, dan Post Preview. Terdapat 2 pilihan 

dalam menggunakan core UI ini, yaitu menampilkan gambar secara penuh atau 

tidak, serta 2 pilihan ukuran yaitu s atau m. Jika gambar tidak berhasil diunduh atau 

sedang diunduh, maka akan menampilkan default image yang telah ditentukan 

sebelumnya. Selain itu, core UI ini dapat menampilkan ikon pada bagian pojok 

kanan atas dan menerima fungsi sebagai salah satu property untuk menentukan apa 

yang akan terjadi jika ikon tersebut ditekan. 

 

Gambar 3.18 Tampilan Custom Image 

 

Gambar 3.19 Potongan Kode Custom Image Bagian Properties 
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Gambar 3.20 Potongan Kode Custom Image 

D. Floating Button 

Floating Button digunakan pada perangkat Android untuk halaman Home, 

Message, dan Add Email. Core UI ini tidak diimplementasikan pada iOS karena 

tidak lazim ditemukan pada aplikasi dalam OS terkait. Warna background, ikon, 

dan ukuran ikon yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, namun 

sudah diberikan nilai default jika tidak dispesifikasikan secara langsung. 
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Gambar 3.21 Potongan Kode Floating Button 

E. Icon with Label 

Icon with Label digunakan untuk menampilkan ikon yang memiliki 

keterangan di sebelahnya. Diimplementasikan pada post untuk menampilkan 

metrics, yang mencakup jumlah views, likes, dan replies, Search Bar pada halaman 

Home, judul pada Post Reply, dan lainnya. Jika menerima property OnPress, maka 

Icon with Label akan memberikan feedback ketika ditekan, namun jika OnPress 

tidak diberikan, maka tidak akan terjadi perubahan ketika core UI ini ditekan. 
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Gambar 3.22 Potongan Kode Icon with Label 

F. Text Input 

Text Input merupakan salah satu core UI yang sangat umum untuk digunakan, 

seperti pada halaman Login, Two Factor Authentication, Sign Up, Edit Profile, New 

Post, Add Email, dan Change Password. Text Input menerima beberapa properties 

yakni label, error, pesan yang ditampilkan ketika error, dan ikon untuk ditampilkan 

di bagian paling kanan. Ketika onFocus, maka garis pada Text Input akan berwarna 

biru, namun jika tidak fokus atau onBlur, akan berwarna abu-abu. Akan tetapi jika 
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Text Input menerima parameter error, maka label dan garis akan terus berwarna 

merah. 

 

Gambar 3.23 Tampilan Text Input 

 

Gambar 3.24 Potongan Kode Text Input Bagian Properties 
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Gambar 3.25 Potongan Kode Text Input 

3.3.5. Daftar Komponen 

Setelah membuat Core UI, pengerjaan dilanjutkan dengan pembuatan 

komponen. Komponen merupakan penyusun layout yang lebih besar daripada core 

UI. Komponen dapat terdiri dari satu atau beberapa core UI, satu atau beberapa 

komponen lain, baik komponen yang sebelumnya telah dibuat ataupun disediakan 

oleh React Native sendiri, ataupun gabungan seluruhnya. Berikut merupakan 

komponen-komponen yang telah dibuat selama praktek kerja magang: 

  



40 

 

A. Author 

Komponen Author terdiri dari core UI Avatar dan Text. Author menampilkan 

foto profil pada bagian kiri, kemudian menampilkan nama dan keterangan lain di 

sebelah foto tersebut. Komponen ini digunakan pada halaman Home, Post Detail, 

Post Preview, dan Select User. Ukuran Avatar dapat diubah sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

Gambar 3.26 Tampilan Author 

 

Gambar 3.27 Potongan Kode Author 
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B. Avatar Row 

Merupakan baris yang menampilkan beberapa Avatar, disertai dengan judul 

pada bagian awal baris. Properti yang diterima antara lain kumpulan user, judul, 

dan styling untuk judul serta gambar yang akan ditampilkan. Komponen ini 

diimplementasikan pada halaman Home, Post Detail, dan Message Detail.  

 

Gambar 3.28 Tampilan Avatar Row 

 

Gambar 3.29 Potongan Kode Avatar Row 
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C. Badge Item 

Komponen ini digunakan pada halaman Badges untuk menampilkan badge 

yang dimiliki oleh pengguna. Badge Item memiliki tampilan layout yang sama 

dengan komponen Author, namun komponen ini sengaja dibuat karena 

implementasinya dengan komponen Author memiliki konteks yang berbeda. 

Terdapat 2 jenis badge pada aplikasi Lexicon, yaitu gold badge dan silver badge. 

Badge Item menerima property berupa jenis badge yang akan ditampilkan. Gambar 

dari badge terkait diambil dari folder assets/badge. 

 

Gambar 3.30 Tampilan Badge Item 

 

Gambar 3.31 Potongan Kode Badge Item 
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D. Custom Header, Header Item, dan Modal Item 

React Native Navigation telah menyediakan header yang dapat diubah sesuai 

dengan keinginan, namun perubahan tersebut biasanya dilakukan pada file 

StackNavigator, sehingga cenderung kurang teratur dan lebih sulit di-maintain. 

Komponen Custom Header ini dibuat sehingga pembuatan custom header dapat 

dilakukan pada file halaman itu sendiri.  

Sesuai dengan rancangan tampilan antarmuka yang telah dibuat, komponen 

pada Header bagian kiri biasanya diisi dengan tombol back untuk kembali ke 

halaman sebelumnya. Oleh sebab itu pada komponen Custom Header hanya 

memberikan pilihan untuk menambahkan atau mengubah komponen pada Header 

sebelah kanan. Komponen ini dapat berupa ikon, tulisan, ataupun keduanya. Dalam 

pembuatan komponen ini, digunakan Header Item yang berfungsi untuk 

menentukan apa core UI yang cocok untuk digunakan, sesuai dengan property yang 

diberikan. 

 

Gambar 3.32 Potongan Kode Header Item 
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Gambar 3.33 Potongan Kode Custom Header 

Berbeda dengan Custom Header, Modal Header hanya digunakan untuk 

komponen Modal saja, yang hanya diimplementasikan pada iOS. Penggunaan 

modal mengindikasikan pengguna tidak berpindah ke halaman lain sehingga 

Navigation Bar pada halaman terkait tidak akan berubah. Atas alasan tersebut, maka 

setiap modal harus memiliki header-nya masing-masing. 

Sama seperti Custom Header, Modal Header melakukan render untuk 

komponen pada bagian kiri dan kanan menggunakan Header Item, sehingga 
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komponen yang dirender dapat berupa ikon, tulisan, atau keduanya. Komponen ini 

digunakan di semua halaman yang menerapkan modal ketika ditampilkan pada iOS. 

 

Gambar 3.34 Potongan Kode Modal Header 

E. Loading or Error 

Ketika melakukan fetch atau query dari server, biasanya terdapat selang 

waktu antara pengiriman permintaan dan penerimaan respon. Selama selang waktu 

tersebut, aplikasi perlu menampilkan sesuatu, yang biasanya berupa loading 

indicator. Komponen ini dibuat untuk menampilkan loading indicator ketika data 

masih belum diperoleh oleh aplikasi. Selain itu, komponen ini juga dapat digunakan 

untuk menampilkan pesan error jika respon yang diterima dari server tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, misalnya pesan error dari server atau data yang diperoleh 

berjumlah kurang dari 1. 

Komponen ini digunakan pada setiap halaman yang melakukan fetch pada 

server. Loading or Error memiliki pesan default yang akan ditampilkan jika pesan 
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tidak dispesifikasi. Selain itu, komponen ini tidak akan menampilkan loading 

indicator jika pengguna tidak menyertakan property loading. 

 

Gambar 3.35 Potongan Kode Loading or Error 

F. Metric 

Komponen yang dibuat menggunakan Icon with Label ini digunakan untuk 

menampilkan jumlah views, likes, ataupun replies dari post terkait. Metric akan 

menentukan ikon dan label untuk ditampilkan sesuai dengan jenis metric yang telah 

ditentukan. Selain itu, komponen ini juga menggunakan fungsi formatCounter yang 

berfungsi untuk mengubah angka ribuan menjadi ‘k’ dan jutaan menjadi ‘M’ 

dengan menghilangkan angka 0 sesuai dengan jumlah terkait. 
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Gambar 3.36 Potongan Kode Metric 

 

Gambar 3.37 Potongan Kode Fungsi Format Counter 

  



48 

 

G. Post Item 

Post Item digunakan untuk menampilkan post pada aplikasi Lexicon disertai 

dengan berbagai informasi tambahan di dalamnya, baik pada halaman Home, 

Search, Activity, maupun Post Detail. Komponen ini terdiri dari beberapa 

komponen lain yang lebih kecil, yaitu Images, Tags, Author, dan Post Item Footer.  

 

Gambar 3.38 Tampilan Post Item 

Komponen Author digunakan untuk menampilkan foto profil dan nama 

pembuat post, serta menampilkan waktu atau tanggal post tersebut dibuat. 

Komponen Images dimanfaatkan untuk menampilkan gambar dari suatu post 

tertentu menggunakan core UI Custom Image. Jika gambar yang tersedia berjumlah 

lebih dari 1, maka komponen ini akan menerapkan Scroll View yang dapat 

digerakkan secara horizontal untuk menampilkan gambar-gambar tersebut, dengan 

ukuran masing-masing gambar adalah 200 px. Ketika gambar hanya berjumlah 1, 
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maka gambar yang ditampilkan akan disesuaikan dengan lebar perangkat yang 

digunakan. Sementara jika tidak ada gambar pada post terkait, maka komponen ini 

tidak akan digunakan. 

 

Gambar 3.39 Potongan Kode Images pada Post Item 

Selanjutnya komponen Tags digunakan untuk menampilkan tags yang 

dimiliki oleh post terkait dengan menerapkan core UI Chips. Seluruh tag yang ada 

ditampilkan dalam bentuk Scroll View horizontal sama seperti Images. 
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Gambar 3.40 Potongan Kode Tags 

Sementara untuk komponen Post Item Footer, komponen ini digunakan untuk 

menampilkan metrics serta frequent posters yang terdiri dari beberapa foto profil 

pengguna yang sering atau paling aktif memberikan komentar pada post tersebut. 

Sesuai dengan deskripsi yang diberikan, makan komponen ini terdiri atas 

komponen lain, yakni Metric untuk menampilkan metrics, Avatar Row untuk 

menampilkan frequent posters, serta Divider dari core UI sebagai pembatas antara 

jumlah views dengan jumlah likes.  
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Gambar 3.41 Potongan Kode Post Item Footer 

Walaupun terdiri dari banyak komponen, Post Item masih perlu menampilkan 

judul dan konten post sehingga perlu menggunakan core UI Text juga. Post Item 

menerima dua property yaitu data post dan truthy untuk variabel hasFooter. Jika 

hasFooter tidak dispesifikasi, maka Post Item Footer tidak akan ditampilkan, dan 

berlaku juga untuk kondisi sebaliknya. Selain komponen dan core UI, komponen 

ini juga memerlukan fungsi formatRelativeTime untuk memberikan nilai kepada 

komponen Author terkait waktu yang ingin ditampilkan. 
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Gambar 3.42 Potongan Kode Post Item 

Jika jangka waktu pembuatan post dengan waktu saat ini masih kurang dari 1 

menit, maka akan ditampilkan pesan ‘less than 1 minute ago’, selanjutnya jika 

jangka waktu kurang dari 1 jam, maka akan ditampilkan selisih waktu dalam satuan 

menit, dan seterusnya hingga selisih waktu lebih dari 1 minggu. Ketika selisih 

waktu melebihi 1 minggu, maka waktu yang ditampilkan adalah tanggal post 

dibuat. Untuk menampilkan tanggal terkait, fungsi ini menggunakan fungsi lain 

yaitu formatDateTime. 
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Gambar 3.43 Potongan Kode Fungsi Format Relative Time 

 

Gambar 3.44 Potongan Kode Fungsi Format Date Time 
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H. Post List 

Post List merupakan kumpulan dari banyak Post Item yang ditampilkan 

dalam bentuk Flat List. Property pada komponen ini hampir sama dengan property 

dari komponen Post Item, namun Post List memiliki tambahan yaitu FlatListProps. 

Penambahan ini dilakukan agar Post List dapat memperoleh property yang sama 

seperti Flat List dari React Native. Beberapa property Flat List selain onRefresh 

antara lain stickyHeader, stickyFooter, dan contentContainerStyle. 

Komponen ini pada awalnya menerima property loading dan error untuk 

menentukan application state yang akan ditampilkan kepada pengguna. Jika data 

yang diberikan valid dan berjumlah lebih dari 0, maka Post List akan menampilkan 

post, namun jika property loading bernilai true ataupun error tidak bernilai null, 

maka data tidak akan muncul. Akan tetapi dalam masa pengembangan, ditemukan 

masalah jika menggunakan pendekatan tersebut. Halaman Home dan Activity yang 

akan menggunakan komponen ini akan mengimplementasikan pull to refresh 

menggunakan onRefresh dari FlatList. Jika application state ditangani oleh Post 

List, komponen FlatList tidak akan di-render ketika komponen Post List dalam 

kondisi loading, error, ataupun tidak menerima data, sehingga pengguna tidak 

dapat melakukan refresh pada FlatList.  

Komponen ini mengimplementasikan forwardRef yang digunakan untuk 

meneruskan referensi dari komponen pengguna kepada komponen Flat List dari 

React Native. Referensi ini digunakan pada halaman Home untuk mencapai user 

experience yang sesuai dengan perancangan tampilan aplikasi. 
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Gambar 3.45 Potongan Kode Post List 

I. Segmented Control 

Segmented Control digunakan untuk menampilkan pilihan pengurutan post 

pada halaman Home, yaitu latest atau top. Komponen ini memiliki rancangan 

tampilan antarmuka yang berbeda untuk Android dan iOS, sehingga dibuat 2 

stylesheet sesuai dengan OS masing-masing perangkat.  
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Gambar 3.46 Tampilan Segmented Control pada iOS 

 

Gambar 3.47 Tampilan Segmented Control pada Android 

Pembuatan komponen ini disesuaikan dengan library Segmented Control 

yang sudah tersedia secara gratis di Github. Ketika mengimplementasikan 

komponen ini, komponen atau halaman pengguna wajib menyertakan pilihan yang 

tersedia dalam bentuk array, disertai index yang akan dijadikan pilihan default. 

Ketika pengguna menekan salah satu pilihan, maka komponen akan menjalankan 

fungsi dan memberikan parameter berupa index dari pilihan yang ditekan, sehingga 

komponen pengguna dapat mengetahui pilihan dari pengguna aplikasi. 

Selain itu, komponen ini juga membutuhkan property berupa fungsi untuk 

menampilkan label pilihan. Fungsi ini diperlukan mengingat aplikasi Lexicon 

mendukung internationalisation. Jika label didefinisikan secara langsung, maka 

konten label tidak akan diterjemahkan seperti yang seharusnya ketika pengguna 

mengganti pilihan bahasa di tengah berjalannya aplikasi Lexicon. 
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Gambar 3.48 Potongan Kode Segmented Control 

3.3.6. Hasil Implementasi Halaman 

Core UI dan komponen yang telah dijelaskan sebelumnya, digunakan untuk 

menyusun layout halaman. Berikut merupakan hasil implementasi dari aplikasi 

untuk 5 halaman yang telah disebutkan pada bagian perancangan aplikasi, yaitu 

Login, Two Factor Authentication, Home, Post Preview, dan Badges. Perlu 

diketahui data pada gambar yang dicantumkan pada laporan ini bersifat sementara 

karena halaman front end masih belum diselaraskan dengan data dari back end, 

sehingga masih terdapat data dummy yang ditampilkan. Seluruh gambar yang 

disertakan pada bagian ini merupakan hasil screenshot pada emulator. Untuk iOS 



58 

 

menggunakan emulator perangkat iPhone 11 Pro dan untuk Android menggunakan 

emulator perangkat Google Pixel 2. 

 

A. Login 

Halaman Login diimplementasikan sesuai dengan rancangan tampilan 

antarmuka. Ketika pengguna pertama kali diarahkan ke halaman Login, pengguna 

akan melihat tampilan pada Gambar 3.49 (a). Kemudian jika pengguna sudah 

menekan tombol login tanpa mengisi kedua input field, maka akan muncul alert 

seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.49 (b). Dapat dilihat pada gambar bahwa 

kedua input field berwarna merah, yang mengindikasikan input field belum diisi. 

   

 (a) (b) 

Gambar 3.49 Implementasi Halaman Login (a) dan Tampilan Alert (b) pada iOS 
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 (a) (b) 

Gambar 3.50 Implementasi Halaman Login Loading (a) dan Tampilan Alert (b) 

pada Android 

Jika kedua input field sudah diisi, maka aplikasi akan mengecek data pada 

database. Selama pengecekkan berlangsung, pengguna tidak dapat menekan 

kembali tombol login, sehingga request yang diberikan tidak terkirim berkali-kali. 

Loading state ini ditandai dengan perubahan warna tombol login dan munculnya 

activity indicator disebelah tulisan login pada bagian button. Activity indicator 

tersebut diletakkan didalam tombol untuk mencegah adanya perubahan user 

interface, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Implementasi halaman Login mengalami perubahan beberapa kali terkait 

penampilan pesan error kepada pengguna. Pada rancangan tampilan antarmuka, 

input field akan memberikan pesan error di bawah garis input field jika input tidak 
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diisi atau tidak sesuai, sehingga form Login akan bergeser sedikit setiap adanya 

pergantian kondisi dari tidak error menjadi error atau sebaliknya. Akan tetapi, 

perubahan letak dari layout halaman Login akan menyebabkan user experience 

yang kurang baik sehingga untuk menghindari hal ini, pesan error pada input field 

dihapus dan digantikan dengan memunculkan alert dengan pesan terkait. Walaupun 

pesan error pada alert diberikan secara umum, pengguna tetap dapat memahami 

input field mana yang dimaksud karena input field yang tidak sesuai memiliki garis 

berwarna merah seperti pada gambar yang telah dilampirkan. 

 

Gambar 3.51 Potongan Kode Halaman Login Bagian Properties 
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Terkait perubahan user experience ketika terjadi error, dibuat fungsi untuk 

menampilkan alert sesuai dengan jenis alert yang diberikan melalui parameter. 

Fungsi helper ini menerima parameter berupa tipe error yang akan ditampilkan. 

Untuk tipe ‘NETWORK’ dan ‘EMPTY_FIELD’, pesan error sudah disediakan 

secara otomatis, namun untuk tipe ‘WRONG_INPUT’, pesan error dapat diubah 

sesuai dengan kebutuhan karena setiap halaman yang menggunakan helper 

showErrorFormAlert memiliki pesan error yang berbeda. Misalnya pada halaman 

Login, error terkait akan menampilkan pesan ‘Incorrect username and / or 

password. Please try again.’ Sementara pada halaman Two Factor Authentication, 

pesan error yang ditampilkan adalah ‘Invalid code. Please try again’.  

 

Gambar 3.52 Potongan Kode Fungsi Show Error Form Alert 
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B. Two Factor Authentication 

Implementasi halaman Two Factor Authentication hampir serupa dengan 

halaman Login. Keduanya hanya memiliki jumlah input field yang berbeda dan 

jenis input yang berbeda. Halaman ini hanya menerima input berupa angka, yaitu 

kode OTP. Tampilan halaman ketika sedang melakukan request ke server dan 

ketika menampilkan error sama seperti halaman Login, yaitu menggunakan activity 

indicator pada tombol login dan menampilkan error menggunakan alert. 

     

Gambar 3.53 Implementasi Halaman Two Factor Authentication pada iOS 
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Gambar 3.54 Implementasi Halaman Two Factor Authentication pada Android 

 

Gambar 3.55 Potongan Kode Halaman Two Factor Authentication Bagian 

Properties 
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Gambar 3.56 Potongan Kode Halaman Two Factor Authentication Bagian Layout 

C. Home 

Halaman Home diimplementasikan sesuai dengan perancangan aplikasi dan 

perancangan tampilan antarmuka yang telah dijabarkan sebelumnya. Halaman ini 

juga memiliki beberapa state yang ditangani oleh variable content sebelum 

melakukan rendering. Variabel ini digunakan agar pengguna tetap dapat melihat 

layout halaman Home secara keseluruhan walaupun aplikasi sedang mengambil 

data post dari server. Jika data yang diminta tersedia, maka akan memberikan 

tampilan seperti berikut 
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(a) (b) 

Gambar 3.57 Implementasi Halaman Home pada iOS 

Search Bar dan Segmented Control akan ditampilkan ketika pengguna 

pertama kali diarahkan pada halaman Home, seperti pada Gambar 3.57 (a). Ketika 

pengguna melakukan scroll down, maka komponen Search Bar dan Segmented 

Control akan secara perlahan menghilang ke bagian atas. Kedua komponen akan 

kembali terlihat ketika pengguna melakukan scroll up. Behaviour ini dibuat untuk 

memaksimalkan user experience dalam menjelajahi post yang tersedia. Halaman 

Home akan selalu mengecek nilai y dari Post List. Jika nilainya mencapai titik 

tertentu, Search Bar dan Segmented Control akan hilang ataupun muncul. 

Pengecekkan ini dilakukan menggunakan ref dari halaman Home ke Flat List dalam 
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komponen Post List. Berikut merupakan tampilan halaman Home ketika berada 

dalam state loading, error, atau ketika tidak ada post yang tersedia. 

   

(a) (b) 

Gambar 3.58 Implementasi Halaman Home Loading (a) dan Tidak Ada Post (b) 

pada iOS 

Halaman Home untuk sementara waktu melakukan fetching data 

menggunakan fungsi useMockQuery. Fungsi tersebut akan mengembalikan object 

dengan 3 key yaitu data, loading, dan error. Ketiga value ini digunakan untuk 

menentukan isi dari variabel content, untuk memutuskan komponen mana yang 

akan ditampilkan pada layout berdasarkan value yang diterima.  
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Setiap pengguna merubah selected item dari Segmented Control, halaman 

Home akan melakukan re-render dan melakukan fetching data lagi. Hal yang sama 

seharusnya dilakukan setiap pengguna memilih kategori yang berbeda dari 

sebelumnya, namun fitur ini masih belum dikerjakan karena menunggu front end 

dihubungkan dengan back end. Untuk sementara waktu, pengguna hanya akan 

diarahkan ke post paling pertama setiap pengguna mengganti jenis kategori pada 

halaman Home. 

 

 (a) (b)    (c) 

Gambar 3.59 Tampilan Halaman Home pada Android 

Dapat dilihat adanya perbedaan antara Gambar 3.57 (b) dengan Gambar 3.59 

(b). Kedua gambar menampilkan post yang sama, namun gambar dari avatar author 

dari post berbeda. Hal ini terjadi karena pada Gambar 3.57 (b), foto profil pembuat 

post dan frequent posters masih belum selesai diunggah sehingga hanya dapat 

menampilkan Letter Avatar saja. 
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Gambar 3.60 Potongan Kode Halaman Home Bagian Logika Header 

 

Gambar 3.61 Potongan Kode Halaman Home Bagian States 
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Gambar 3.62 Potongan Kode Halaman Home Bagian Page State 

 

Gambar 3.63 Potongan Kode Halaman Home Bagian Tampilan 
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D. Post Preview 

Halaman Post Preview juga diimplementasikan sesuai dengan perencanaan 

aplikasi dan perencanaan tampilan antarmuka. Perbedaan antara hasil implementasi 

dengan perencanaan hanya terletak pada tampilan image yang masih belum sesuai 

dengan konten halaman New Post. Hal ini dikarenakan halaman New Post masih 

belum dapat menambahkan foto, namun pembuatan layout pada Post Preview 

melibatkan foto. Oleh sebab itu, halaman Post Preview saat ini selalu menampilkan 

Custom Image dengan lebar gambar sesuai dengan layar perangkat agar 

pengembang dapat melihat apakah layout Post Preview sudah sesuai dengan 

rancangan antarmuka yang diberikan Divisi Art and Design. 

  

      (a)      (b) 

Gambar 3.64 Implementasi Halaman Post Preview pada iOS (a) dan Android (b) 
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Selain property image, property lain sudah disesuaikan kontennya dengan 

konten yang diisi oleh pengguna pada halaman New Post. Tampilan dari Post 

Preview juga sudah sesuai dengan tampilan post yang berada di Home sehingga 

halaman ini telah memenuhi fungsionalitasnya. 

 

Gambar 3.65 Potongan Kode Halaman Post Preview 
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E. Badge 

Halaman Badge telah dibuat sesuai dengan layout yang dijabarkan pada tahap 

perencanaan. Jika pengguna memiliki badge, maka badge akan ditampilkan, namun 

jika pengguna tidak memiliki badge, maka halaman ini akan menampilkan pesan 

yang memberikan informasi terkait dan memberikan ajakan kepada pengguna untuk 

mulai mengeksplorasi aplikasi sehingga dapat memperoleh badge. Visualisasi hasil 

implementasi halaman terkait dapat dilihat pada gambar berikut: 

    

Gambar 3.66 Implementasi Halaman Badges pada iOS 
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Gambar 3.67 Implementasi Halaman Badges pada Android 

 

Gambar 3.68 Potongan Kode Halaman Badges 
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3.3.7. Kendala yang Ditemukan 

Dalam pembuatan front end aplikasi Lexicon di KodeFox, Inc. terdapat 

beberapa kendala yang dialami, yaitu sebagai berikut: 

1. Review PR yang cenderung lama karena adanya perbedaan waktu 14 jam 

antara pemberi review utama dengan pembuat PR, ditambah dengan 

padatnya jadwal pemberi review. 

2. Kurangnya pengalaman dalam menggunakan framework terkait sehingga 

memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan, 

terutama ketika adanya perbedaan penerapan pada kedua platform. 

3. Adanya kesulitan melakukan koordinasi antar anggota tim pada waktu 

tertentu karena pekerjaan dilakukan secara remote. 

4. Perbedaan pendapat dan preferensi antar pemberi review sehingga harus 

melakukan revisi beberapa kali untuk menyelesaikan suatu masalah. 

5. Beberapa user experience dari aplikasi belum ditentukan pada tahap 

perencanaan sehingga pengembang harus memikirkan kembali, berdiskusi, 

ataupun melakukan perubahan terkait user experience sebelum melakukan 

pengembangan aplikasi. 

6. Adanya beberapa halaman atau fitur yang belum selesai dikembangkan, 

namun belum dilanjutkan lagi sehingga menghambat progres lain. 

 

3.3.8. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengerjaan front end aplikasi 

Lexicon adalah: 

1. Meminta pengembang dari tim yang sama atau tim lain untuk memberikan 

review terhadap PR sehingga proses pengembangan tidak terhambat. Jika 
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konten dari PR tersebut perlu didiskusikan, maka dapat menanyakan 

masalah tersebut kepada reviewer utama setelah reviewer lain memberikan 

tanggapan mereka. 

2. Melakukan pembelajaran mandiri melalui dokumentasi framework, 

menonton video, dan melakukan pencarian pada Medium, Stack Overflow, 

komunitas, dan Github Issues terkait masalah yang ditemui. Selain itu, dapat 

bertanya dan berdiskusi dengan mentor serta rekan kerja lain. 

3. Melakukan sprint planning dan checkpoint melalui Google Meeting setiap 

minggu untuk mengetahui progres dan timeline pengembangan aplikasi. 

Memberikan laporan aktivitas yang dikerjakan setiap harinya melalui grup 

WhatsApp kepada tim dan project manager. Jika masalah yang dihadapi 

mendesak, dapat berkomunikasi melalui telepon menggunakan Discord atau 

Google Meeting. 

4. Menggunakan referensi dari proyek sebelumnya untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Jika solusi yang ada masih belum pasti, dapat membuka 

Github Issue pada proyek terkait atau membahas masalah tersebut ketika 

melakukan sprint planning ataupun checkpoint. 

5. Menanyakan user experience aplikasi terkait kepada tim Art and Design 

sehingga pengembang tidak perlu memikirkan user experience lagi dalam 

tahap pengembangan. Namun jika user experience yang ditentukan dirasa 

kurang sesuai, maka dapat melakukan diskusi ketika sprint planning. 

6. Memastikan halaman atau fitur yang dibuat oleh anggota tim sudah 

memenuhi requirement yang ada dengan memberikan review terhadap PR 

milik sesama anggota kelompok.


