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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi      

Kerja magang dilakukan pada bagian unit IT Infrastruktur sebagai Web 

Programmer, Web Designer yang bertugas untuk merancang sebuah aplikasi 

berbasis web, dan sebagai IT support yang bertugas untuk melakukan 

troubleshooting guna membantu karyawan lain, contohnya jika terjadi kendala pada 

jaringan internet atau mesin printer termasuk dalam tanggung jawab kerja magang. 

Koordinasi dan pembagian tugas proyek logbook ini dilakukan dengan bertemu 

secara langsung pada lingkungan kantor dan dibawah bimbingan dari direktur yaitu 

ibu Anggriani. Pembagian tugas adalah dengan mengerjakan proyek logbook 

sendiri dengan arahan dan data yang disediakan oleh kepala oprasional yaitu bapak 

bachtiar. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dikerjakan selama kerja magang adalah membuat sebuah logbook 

pada CV. Kitra Indah. Proses rancang bangun dibuat dengan menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP. Proses kerja magang diawali dengan mengumpulkan materi 

dan memahami tentang bahasa pemrograman PHP. Setelah itu pembimbing 

menjelaskan secara rinci requirement yang diinginkan pembimbing seperti fitur 

logbook, tujuan dari pembuatan logbook sampai konten dari logbook. Setelah itu 

dilanjutkan ke tahap perancangan dari logbook. Dalam tahap perancangan logbook 

untuk CV. Kitra indah, membutuhkan analisis dan kententuan yang ada. Setelah itu 

memilih design sesuai permintaan dari pembimbing. Setelah design ditetapkan 
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maka dilanjutkan pada tahap pengerjaan logbook dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

 Setelah logbook selesai, selanjutnya pembimbing mengoreksi hasil dari 

logbook untuk menyesuaikan dengan keinginan pembimbing. Pada tahap 

selanjutanya adalah melakukan testing pada logbook yang dilakukan guna 

menemukan bug  atau error pada  logbook. Selama proses magang penulis juga 

berkerja sebagai IT Support, dimana jika ada kendala yang terjadi di kantor seperti 

internet yang mati menjadi tanggung jawab penulis. Lalu jika ada kendala yang 

terjadi pada mesin printer penulis juga ikut mencoba membantu memperbaiki. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  

Pelaksanaan kerja magang meliputi beberapa tahap dalam pengerjaan selama 

pembuatan logbook pada CV. Kitra Indah adalah sebagai berikut. Pada minggu 

awal pelaksanaan kerja magang, diberikan arahan sosialisasi mengenai peraturan 

yang ada di kantor, perkenalan karyawan di unit IT Infrakstruktur dan peserta PKL 

lainnya. Setelah tahap perkenalan dan adaptasi selesai, Ibu Anggriani selaku 

pembimbing dan direktur mulai memberi arahan dan menjelaskan tentang logbook 

sesuai permintaan lalu melakukan perancangan desain dengan membuat flowchart, 

data flow diagram, dan mock up untuk tahap awal desain tampilan logbook. 

Tahap selanjutnya pembimbing meminta membuat halaman untuk mengelola 

logbook secara mudah dengan membuat halaman administrator. Halaman 

administrator berguna untuk memasukan gambar,mengedit entri, dan melihat hasil 

input logbook lengkap dengan nama user yang menambahkan entri tersebut. Pada 
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tahap terakhir admin perusahaan mencoba testing pada logbook untuk mencoba 

melihat hasil entri yang dilakukan oleh user lain. 

3.3.2 Pengembangan Rancangan Sistem 

Dalam proses pengembangan rancangan sistem dilakukan beberapa tahap. Pada 

tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan analisa terhadap framework yang 

digunakan oleh perusahaan. Pada proses ini akan dijelaskan beberapa diagram yang 

digunakan antara lain Sitemap, Flowchart, dan Data Flow Diagram. 

A. Sitemap 

Pada aplikasi logbook terdapat 2 buah sitemap yang dipisahkan antara user 

biasa dan administrator. Sitemap untuk user biasa adalah sebagai berikut 

 

Pada gambar 3.1 menjelaskan sitemap menu pada logbook yang menunjukan 

halaman yang terdapat pada logbook CV. Kitra Indah. Pada awalnya user akan 

berada pada halaman login, dimana user yang dimaksud adalah karyawan yang 

sudah memiliki account. Setelah melakukan login akan pindah ke halaman logbook, 

di mana user dapat melihat entry dalam berbentuk table yang sudah dilakukan. Pada 

Gambar 3.1 Sitemap User 
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halaman logbook user dapat melakukan tambah entry dengan meng-klik tombol 

New Entry yang akan membuka modal untuk memasukan detil entry. Lalu pada 

table Entry user dapat membuka detil entry dengan meng-klik tombol pada table 

dan akan pindah ke halaman baru berisi detil entry yang dipilih. 

Sedangkan untuk sitemap dari Administrator adalah sebagai berikut 

 

Pada gambar 3.2 menjelaskan sitemap menu pada logbook yang menunjukan 

halaman yang terdapat pada logbook CV. Kitra Indah. Pada awalnya admin akan 

berada pada halaman login, dimana admin yang dimaksud adalah kepala oprasional 

yaitu bapak bachtiar. Setelah melakukan login maka admin dapat melihat table 

entry seperti user lainya dengan kelebihan dapat melihat nama user yang 

melakukan entry tersebut, dan admin dapat melakukan edit entry untuk mengganti 

detil pada entry yang dilakukan oleh user lainya. 

Admin juga dapat melihat table yang berisi daftar user. Pada table tersebut 

admin dapat melakukan enroll atau menambah user baru dengan mengisi username, 

password, dan email yang akan didaftarkan. Admin juga dapat melakukan edit user 

untuk menggani nama atau detil lainya dari user tersebut. Lalu admin juga dapat 

melakukan delete user untuk menghapus user tersebut dari sistem. 

Gambar 3.2 Sitemap Administrator 
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B. Flowchart 

Pada Program Logbook untuk CV. Kitra Indah terdapat 2 buah Flowchart yang 

dibagi berdasarkan dari jenis user, yaitu Administrator dan user. 

Gambar 3.3 menunjukkan flowchart menu User pada logbook CV. Kitra 

Indah. User dapat melakukan beberapa hal yaitu 

 Melihat table berisi entry dari user tersebut. 

 Melihat detail dari entry yang dipilih. 

 Menambahkan Entry Baru.  

Gambar 3.3 Flowchart menu user 

Gambar 3.3 Flowchart menu User 
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Gambar 3.4 menunjukkan flowchart menu Administrator pada logbook CV. 

Kitra Indah. Administrator dapat melakukan beberapa hal yaitu 

 Melihat table berisi entry dari semua user  

 Melihat detail dari entry yang dipilih. 

 Menghapus entry yang dipilih. 

Gambar 3.4 Flowchart menu Administrator 
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 Mengubah entry yang dipilih. 

 Membuka halaman user yang berisi daftar user. 

 Menambah user baru. 

 Mengubah detail user yang dipilih. 

 Menghapus user yang dipilih. 

C. Data Flow Diagram (DFD) 

Data flow diagram digunakan untuk memperjelas dan mempermudah setiap 

alur data yang terjadi didalam sistem. Berikut adalah data flow diagram (DFD) 

yang digunakan. 

 

Pada gambar 3. 5 Context Diagram merupakan gambaran umum dari alur 

data logbook CV. Kitra Indah. Entitas dalam context diagram dibagi menjadi dua 

yaitu administrator dan user. Administrator dalam entitas ini melakukan proses 

pengaturan logbook yaitu view, edit dan delete semua entry pada halaman logbook, 

pada  halaman user, administrator dapat menambahkan user baru, mengedit dan 

Gambar 3.5 Context Diagram logbook 
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menghapus user. Sedangkan User dapat menambahkan entry baru dan melihat 

detail dari entry yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

Proses Login dilakukan oleh user dan administrator dengan username dan 

password. Setelah dikonfirmasi kebenaranya maka user dan administrator akan 

masuk ke aplikasi logbook dengan hak akses masing-masing. 

Proses Get Data Product dilakukan oleh user dan administrator untuk 

mendapatkan data logbook yang berupa table product yang berisi username dari 

user yang melakukan entry, berat product, nama pengirim, jenis product, gambar 

product, dan action yang berupa lihat detail untuk user, untuk administrator 

terdapat pilihan untuk edit dan delete product 

Gambar 3.6 Diagram Level-0 Logbook 
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Proses Get Data User dilakukan oleh administrator untuk mendapatkan data 

user dari database berupa table yang berisi username, email, no akun, dan action 

dimana administrator dapat melakukan lihat detail, edit, dan delete akun sesuai 

dengan akun yang dipilih. 

D. Impelementasi 

1. Tampilan Halaman Login 

 

 Pada gambar 3.7 dapat dilihat tampilan halaman user login dimana user 

yang dapat login adalah user yang telah didaftarkan oleh administrator terlebih 

dahulu. 

 

Gambar 3.7 Tampilan Halaman User Login 

 

Gambar 3.8 Tampilan Halaman Administrator Login 
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Pada gambar 3.8 dapat dilihat tampilan halaman administrator login dimana 

administrator yang dapat login adalah 2 orang yaitu Direktur dan Kepala Operasi. 

2. Tampilan Halaman Logbook 

 

Pada gambar 3.9 dapat dilihat tampilan halaman utama Logbook untuk user, 

dapat dilihat bahwa untuk user dapat melihat username, tanggal entry, berat 

product, nama pengirim, jenis product, gambar product, dan detail. 

 

 Pada gambar 3.10 dapat dilihat tampilan halaman utama Logbook untuk 

Administrator, dapat dilihat bahwa untuk Administrator dapat melihat username, 

Gambar 3.9 Tampilan Halaman User Logbook 

 

Gambar 3.10 Tampilan Halaman Administrator Logbook 
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tanggal entry, berat product, nama pengirim, jenis product, gambar product, detail, 

edit, dan delete. 

3. Tampilan Halaman Product Detail 

 

 Pada gambar 3.11 dapat dilihat  tampilan halaman product detail dimana 

halaman ini memiliki tampilan yang sama antara User dan Administrator. Dimana 

keduanya dapat melihat data product yang lengkap dari User ID, Username, 

Tanggal Entry, Berat Product, Nama Pengirim, dan Jenis Product. 

4. Tampilan Halaman User 

 

 

Gambar 3.11 Tampilan Halaman Product Detail 

 

Gambar 3.12 Tampilan Halaman User 
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 Pada gambar 3.12 dapat dilihat tampilan halaman user yang diakses oleh 

Administrator. Halaman ini berisi User ID, Username, Email, Detail, Edit, dan 

Delete. Halaman ini merupakan tempat Administrator dapat menambah user baru. 

5. Tampilan Halaman Add User 

 

 Pada gambar 3.13 dapat dilihat tampilan halaman add user dimana halaman 

ini hanya dapat diakses oleh Administrator. Halaman ini berisi sebuah form untuk 

memasukan data dari user baru yang akan didaftarkan. Data yang harus diisi antara 

lain adalah Username, Password, dan email. 

6. Tampilan Halaman User Detail 

 

 Pada gambar 3.14 dapat dilihat tampilan halaman user detail dimana 

halaman ini hanya dapat diakses oleh Administrator. Halaman ini berisi detail dari 

user yaitu User ID, Email, dan Username. 

Gambar 3.13 Tampilan Halaman Add User 

 

Gambar 3.14 Tampilan Halaman User Detail 
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7. Tampilan Halaman Edit Entry 

 

 Pada Gambar 3.15 dapat dilihat tampilan halaman edit entry dimana 

halaman ini hanya dapat diakses oleh Administrator. Pada halaman ini 

administrator dapat melihat detail entry tersebut seperti Product ID, Username, 

tanggal entry, berat product, nama pengirim, jenis product, dan gambar product. 

Data yang dapat diedit pada form ini adalah Berat Product, Nama Pengirim, dan 

Jenis product. 

1.3.3 Kendala yang Ditemukan  

Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kerja magang adalah kendala 

dalam pembuatan script-script dimana ada bebarapa code error saat perancangan 

yang penulis kurang pahami seperti :  

1. Kurangnya pengalaman dan pengentahuan dalam dunia kerja 

2. Pada saat menggunakan library dari php dan html. 

Gambar 3.15 Tampilan Halaman Edit Entry 
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3. Pada saat menggunakan framework php yaitu codeigniter 

4. Pada saat menyesuaikan dengan permintaan client 

1.3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Beradaptasi dengan lingkungan kerja 

2. Mencari referensi dari internet 

3. Mengkonfirmasi permintaan client sebelum melanjutkan pekerjaa
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