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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Berikut adalah kedudukan dan struktur dalam proyek pengembangan 

aplikasi manajemen perhotelan 

 

 

 

Gambar  3.1 Kedudukan dan Struktur 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Dalam proyek ini penugasan dilakukan per modul. Aplikasi manajemen 

perhotelan sendiri terdiri dari berbagai modul. Selama periode magang, peserta 

magang bertugas untuk membuat modul: 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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1. Point of Sale (POS) 

Modul ini bertujuan untuk menangani transaksi penjualan di berbagai POS 

yang ada di sebuah hotel. Modul ini nantinya akan digunakan oleh cashier 

pada masing-masing POS. Modul ini harus dapat menangani pencetakan 

bill belanja, menambah menu, menambah item, mengedit transaksi, 

pembayaran transaksi, pengeditan transaksi yang sudah lewat, dan 

menambah POS. Modul POS yang dibuat oleh peserta magang, tidak 

hanya dapat digunakan pada POS yang menjual makanan, tapi juga POS 

lainnya seperti laundry.  

2. House Keeping (HK)  

Modul ini bertujuan untuk menangani pengelolaan kamar di sebuah hotel. 

Melalui modul ini pengguna dapat memperoleh informasi kamar terkini 

dari seluruh kamar yang ada. Modul ini nantinya akan digunakan oleh 

bagian House Keeping. Melalui modul ini pengguna dapat mengubah 

status sebuah kamar. Modul ini juga bertanggung jawab dalam menangani 

discrepancy status kamar. 

Ketika peserta magang mulai masuk sebagai anggota proyek, proyek sudah 

terlebih dahulu berjalan. Proyek sudah berjalan selama dua minggu ketika peserta 

magang mulai bergabung sebagai anggota proyek. Ketika peserta magang mulai 

terlibat, analisis perancangan sistem sudah dilakukan, tetapi tidak secara 

keseluruhan. Dalama artian, masih terdapat modul-modul yang belum dianalisis. 

Database telah dibuat, mockup telah dibuat untuk beberapa modul.  

Di awal magang, peserta magang mendapatkan mockup untuk modul POS 

dan HK.  Mockup yang diberikan hanyalah untuk desain antar muka ketika user 

pertama kali mengakses modul HK dan POS. Minimnya penulisan dokumentasi 

menjadi kendala yang sangat dirasakan peserta magang. Terdapat beberapa kali 

revisi terhadap bisnis proses dan juga terhadap user interface. Beberapaka kali 

terjadi perubahan bisnis proses pada modul HK. 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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Dalam rancang bangun aplikasi, dibutuhkan perangkat pendukung 

pembuatan aplikasi yaitu hardware dan software. Berikut adalah konfigurasi 

perangkat yang digunakan penulis selama proses pembuatan aplikasi. 

Hardware 

 Processor: AMD Turion 2.3GHz 

 Memori: 3 GB 

 Hard disk 320 GB. 

Software 

 Sistem operasi: Microsoft Windows 7 SP 1 

 Web server: Apache 2.2.17 (XAMPP), 

 Database server: MySQL 5.5.16, 

 PHP 5.3.8, 

 Framework Yii 1.1.10, 

 Browser: Firefox 17.0.1, 

 NetBeans 7.0, sebagai IDE penulisan skrip PHP, HTML, dan CSS, 

 HeidiSQL dan dbSchema, sebagai SQL editor, 

 Balsamiq Mockup, sebagai mockup tool. 

 SVN sebagai software coding kolaborasi 

 Twitter Bootsrap sebagai library CSS, Javascript dan Scaffolding. 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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Pada tahap implementasi, aplikasi yang dibangun ini memiliki spesifikasi 

minimal dan rekomendasi atas perangkat yang digunakan agar aplikasi dapat 

berjalan dengan baik. Berikut spesifikasi minimal dan rekomendasi perangkat dari 

sistem yang dibangun. 

 Browser: Firefox 4.0, Google Chrome 20. 

 Pixel layar: 1366 x 768 px 

 Sistem operasi: Windows, Linux. 

 

 

Gambar  3.2 Mockup House Keeping 

  
 

 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013



 
 

 
14 
 

 

Gambar  3.3 Mockup Point of Sale 

3.3 Tahapan Pelaksanaan Kerja Magang 

Tahapan pelaksanaan kerja magang yang dilakukan oleh peserta magang 

selama periode magang di PT Nata Solusi Pratama, menggunakan pendekatan 

metode pengembangan SDLC (System / Software Development Life Cycle). 

Pendekatan digunakan karena selama proses pengembangan aplikasi, setiap 

tahapannya tidak terdokumentasi. Hal ini disebabkan oleh kultur di PT. Nata 

Solusi Pratama yang kurang memerhatikan pentingnya dokumentasi. Tahan 

pelaksanaan yang dilakukan sama seperti tahapan-tahapan  SDLC,  seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar berikut. 
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Gambar  3.4 Tahapan Pengembangan Aplikasi 

Berikut adalah penjelasan dari masing tahapan. 

 

3.3.1  Tahap Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) 

Pada tahapan ini, akan didefinisikan spesifikasi operasional dari aplikasi, 

indikasi interface aplikasi dengan elemen–elemen lainnya, serta menentukan hal–

hal utama yang harus mampu dicapai oleh aplikasi (Pressman, 2005). Beberapa 

pertimbangan dasar yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Perbedaan hak akses  

2. Konsistensi data 

3. Keakuratan dalam menghitung uangan 

4. Adanya authentication yang bertingkat 

5. Mampu menampilkan status kamar yang terkini 

 

3.3.2 Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahapan ini, akan didefinisikan pemodelan atau representasi yang 

mampu menggambarkan aplikasi atau sistem secara keseluruhan, dengn tujuan 

memaksimalkan aplikasi yang akan dibangun (Pressman, 2005). Perancangan–

perancangan yang akan dibuat antara lain adalah sebagai berikut 
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1. Pemodelan aliran data dari mekanisme transaksi pembelian yang terdapat 

dalam aplikasi 

2. Pemodelan penyimpanan data dalam bentuk tabel–tabel database 

3. Pemodelan hubungan antar tabel–tabel tersebut 

4. Perancangan user interface sesuai dengan analisis kebutuhan pengguna 

yang telah dilakukan sebelumnya 

 

3.3.3 Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahapan ini, dilakukan pengimplementasian kode–kode yang akan 

membangun aplikasi secara keseluruhan dengan tetap memerhatikan 

kesesuaiannya dengan kebutuhan awal (Sommerville, 2007). Pertimbangan–

pertimbangan yang harus diperhatikan dalam tahapan ini antara lain adalah 

sebagai berikut 

1. Bahasa pemrograman utama yang akan dipakai dalam pembangunan ap-

likasi beserta IDE yang mendukungnya 

2. Library–library pendukung dalam aplikasi 

3. Berbagai software lainnya (seperti Internet Browser, localhost, dan se-

bagainya) untuk kebutuhan pengujian nantinya 

 

3.3.4 Tahap Pengujian (Testing) 

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah 

dibangun untuk memastikan bahwa implementasi kode–kode penyusun aplikasi 

telah berjalan dengan benar dan memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan 

kebutuhan awal (Pressman, 2005). Pengujian–pengujian yang dilakukan dalam 

tahapan ini antara lain adalah sebagai berikut 

1. Pengujian terhadap mekanisme interaksi pengguna dengan aplikasi (navi-

gasi halaman dan kejelasan petunjuk navigasi) 

2. Pengujian terhadap mekanisme transaksi pembelian 

3. Pengujian performa aplikasi 

4. Menemukan dan memperbaiki bug aplikasi 
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3.3.5 Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahapan ini dilakukan penilaian terhadap aplikasi secara keseluruhan 

dari segi interface dan pemenuhan spesifikasi awal yang mampu dicapai oleh 

aplikasi (Pressman, 2005). 

 

3.4 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut adalah uraian pelaksanaan kerja magang yang dilakukan oleh 

peserta magang selama membangun aplikasi manajemen perhotelan. 

3.4.1 Kebutuhan Pengguna 

 Kebutuhan para pengguna yang akan menggunakan aplikasi dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu kebutuhan modul Point of Sale dan kebutuhan 

modul House Keeping.  

1.  Kebutuhan Point of  Sale 

Point of Sale nantinya hanya akan digunakan oleh cashier atau supervisor 

yang bertanggung jawab atas POS tersebut. Cashier menggunakan modul 

ini untuk melayani pembayaran atau melayani keluhan pelanggan. 

Supervisor menggunakan modul ini untuk melihat history transaksi atau 

menambah item, menu, dan POS. Berikut adalah rincian kebutuhan para 

pengguna modul Point of Sale.  

a. Melihat daftar menu yang tersedia 

b. Melihat daftar item dari setiap menu 

c. Menambah transaksi 

d. Mengubah transaksi 

e. Melakukan pending terhadap sebuah transaksi 

f. Menerima pembayaran 

g. Menambahkan dan menghapus POS 

h. Menambahkan dan menghapus menu yang dijual 

i. Menambahkan dan menghapus item dari setiap menu 

j. Melihat transaksi yang sudah dilakukan 

k. Memberikan diskon 

l. Memberikan kompliment  

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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m. Melihat daftar guest 

n. Melihat daftar transaksi 

o. Melihat daftar kamar 

2. Kebutuhan House Keeping 

House Keeping nantinya hanya dapat digunakan oleh bagian house 

keeping dan front office. Melalui modul ini front office dapat mendapatkan 

informasi terkini mengenai kondisi sebuah kamar. Selain itu bagian house 

keeping dapat menggunakan modul ini untuk meng-update status sebuah 

kamar. Berikut adalah rincian kebutuhan para pengguna modul House 

Keeping 

1. Melihat kondisi terkini dari seluruh kamar 

2. Melakukan update kondisi/status seluruh kamar 

3. Menentukan sebuah kamar out of order  

4. Menentukan sebuah kamar temporaryout of order  

5. Meng-update kondisi discrepancy 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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3.4.2   Data Flow Diagram (DFD) 

 Berikut adalah diagram aliran data (Data Flow Diagram) yang 

menggambarkan aliran data pada mekanisme transaksi pembelian pada aplikasi 

manajemen perhotelan yang dibangun. 
 

 
 

 

 

Gambar  3.5 Diagram Konteks 
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Diagram ini menggambarkan alur data pada aplikasi manajemen perhotelan dari 

sudut pandang dua buah modul yang peserta magang buat. Terlihat bahwa pada 

aplikasi ini, POS supervisor bertugas untuk meng-input data–data produk yang 

dapat dibeli oleh pelanggan (menu, item) dan membuat instansi POS yang baru). 

Pelanggan tidak memiliki interaksi terhadap aplikasi. Pelanggan harus 

berkomunikasi dengan cashier untuk melakukan pembayaran, cashier lah yang 

akan memasukkan data-data transaksi, menerima pembayaran dan mencatat 

transaksi menggunakan aplikasi yang peserta magang buat. Perubahaan data status 

kamar dapat dilakukan oleh house keeping dan front office.  

  

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013
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Gambar  3.6 Diagram Level 0 

  
 

Diagram level 0 menggambarkan 3 proses yang dilakukan oleh dua modul yang 

dibuat oleh penulis. Proses pengelolaan produk yang bertugas untuk memroses 

data–data produk yang dimasukkan oleh POS supervisor agar dapat diakses oleh 
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cashier pada masing-masing POS. Proses pengelolaan kamar bertugas untuk 

memroses data–data kamar berdasarkan perubahan-perubahan yang dapat dipicu 

oleh adanya check in, check out, perbaikan kamar, dan maid in. 

 

 

 

 

Gambar  3.7 Diagram Level 1 Subproses Pengelolaan Produk 
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Diagram di atas menggambarkan proses–proses penyusun subproses pengelolaan 

produk, yaitu 

1. Menambah POS 

Seorang POS supervisor dapat menambahkan sebuah POS, ini berguna 

ketika sebuah hotel membuka sebuah POS baru.  

2. Menambah Menu 

Seorang POS supervisor dapat menambahkan menu produk yang dijual. 

Setiap POS dapat menyediakan menu-menu yang berbeda satu sama 

lainya. 

3. Menambah Item  

Menu produk yang dijual di setiap POS dapat memiliki item-item yang 

berbeda di masing-masing POS. Seorang POS supervisor dapat 

menambahkan item berdasarkan data POS  dan data menu yang dimiliki 

POS tersebut. 

4. Meng-update Harga  

Setiap item memiliki harga masing-masing, harga ini dapat dipengaruhi 

oleh jenis menu. Seorang POS supervisor dapat sewaktu-waktu meng-

update harga pada masing-masing item produk. 

5. Memberikan Diskon 

Seorang POS supervisor dimungkinkan untuk memberikan diskon kepada 

sebuah transaksi pembelian. 

6. View Transaction POS 

Seorang POS supervisor dapat melihat semua transaksi yang dilakukan di 

POS. 
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24 
 

 

 

 

Gambar  3.8 Diagram Level 1 Subproses Transaksi Penjualan 
 

Diagram di atas menggambarkan proses–proses utama penyusun sub proses 

transaksi penjualan. Dapat dilihat bahwa hanya cahsier lah yang hanya dapat 

menambah, meng-update, dan menghapus transaksi. Proses–proses penyusun sub 

proses transaksi penjualan, yaitu 

1. Tambah Transaksi 

Seorang cashier dapat menambahkan transaksi. Bila seorang pelanggan 

akan membayar, maka cashier akan menghitung semua total biaya, 

menghitung kembalian dan melakukan pencatatan. Bila seorang pelanggan 

adalah tamu yang sedang menginap di hotel tersebut, maka biaya dapat 
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dibebankan ke dalam biaya menginap. Pembayaran dapat dilakukan 

dengan menggunakan uang tunai atau kartu kredit. 

2. Update Transaksi 

Seorang cashier dapat mengubah transaksi yang sudah dicatat, ini 

bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul. 

3. View Transaksi 

Seorang cashier melihat semua transaksi yang telah dilakukan. 

4. View Produk 

Seorang cashier melihat semua produk yang dijual di POS. 

 

 

Gambar  3.9 Diagram Level 1 Subproses Pengelolaan Kamar 
 

Diagram di atas menggambarkan proses–proses utama penyusun sub proses 

pengelolaan kamar. Pengelolaan kamar hanya dapat dilakukan oleh petugas House 

Keeping. Proses–proses penyusun sub proses pengelolaan kamar, yaitu : 
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1. Meng-update status kamar  

Suatu kamar yang boleh dijual adalah kamar yang dalam keadaan ready 

dan clean. Status clean diberikan setelah petugas menata kamar tersebut. 

2. Memverifikasi Kamar  

Setelah kamar dalam keadaan siap maka perlu diverifikasi. Setelah 

diverifikasi maka kamar dinyatakan dalam keadaan ready dan clean.  

3. Meng-update Discrepancy 

Sewaktu-waktu data yang ada pada sistem dapat saja berbeda dengan 

kondisi di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk 

mengoreksi perbedaan data ini, maka petugas house keeping dapat meng-

update discrepancy. 

4. Get Status Kamar  

House Keeping dapat meliat semua status kamar secara real time beserta 

prediksi-prediksi check in dan check out.  
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3.4.3 Entity Relation Diagram (ERD) 

Berikut ERD dari modul House Keeping dan Point of Sale.  

 

 

Gambar  3.10 ERD dari Modul HR dan POS 
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3.4.4  Struktur Table 

Tabel–tabel yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini seluruhnya 

berjumlah tujuh puluh empat table.  Tetapi, dalam dua modul yang penulis 

kerjakan hanya menggunakan Sembilan belas table.  Berikut adalah table-table 

yang digunakan : 

1. Table master_resto 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai semua POS yang 

terdapat di hotel. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

 
Table 3.1 Struktur Table master_resto 

 
 

2. Table pos_menu 

Table ini berfungsi untuk menyimpan jenis-jenis menu yang dijual di POS. 

Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

 

Table 3.2 Struktur Table pos_menu 

 
 

3. Table pos_item 

Table ini berfungsi untuk menyimpan jenis-jenis item yang dijual di POS. 

Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.3 Struktur Table pos_item 
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4. Table connect_item_resto 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai item apa saja yang 

tersedia pada sebuah POS. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.4 Struktur Table connect_item_resto 

 

 

5. Table tbl_users 

Table ini berfungsi untuk menyimpan semua data mengenai username dan 

password user. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.5 Struktur Table tbl_users 
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6. Table pos_transactions 

Table ini berfungsi untuk menyimpan semua transaksi di POS. Struktur 

tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.6 Struktur Table pos_transactions 
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7. Table CheckIn 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data proses check in. Struktur tablenya 

adalah sebagai berikut 

Table 3.7 Struktur Table CheckIn 

 
 

8. Table connect_item_tax 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai besar pajak PPN untuk 

setiap item yang tersedia pada POS. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.8 Struktur Table connect_item_tax 
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9. Table guest 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data lengkap para tamu yang pernah 

atau sedang menginap atau melakukan reservasi di hotel. Struktur tablenya 

adalah sebagai berikut 

Table 3.9 Struktur Table guest 

 
 

10. Table fo_status 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai jenis-jenis status sebuah 

kamar. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.10 Struktur Table fo_status 
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11. Table hk_status 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data jenis-jenis status house keeping. 

Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.11 Struktur Table hk_status 

 
 

12. Table room_status 

Table ini berfungsi untuk menyimpan semua data mengenai jenis-jenis status 

sebuah kamar. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.12 Struktur Table room_status 

 
 

13. Table room_category 

Table ini berfungsi untuk menyimpan semua data mengenai jenis-jenis kamar 

yang disewakan. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.13 Struktur Table room_category 
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14. Table room 

Table ini berfungsi untuk menyimpan semua data mengenai kamar-kamar 

yang tersedia di sebuah hotel. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.14 Struktur Table room 

 
 

15. Table descrepancy_status 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data discrepancy status kamar yang 

mungkin muncul. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.15 Struktur Table discrepancy_status 
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16. Table guest_folio 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data history transaksi para tamu yang 

selama menginap di hotel. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.16 Struktur Table guest_folio 

 
 

17. Table billing 

Table ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai informasi tagihan tamu 

hotel. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.17 Struktur Table billing 
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18. Table pos_mode_payment 

Table ini berfungsi untuk menyimpan jenis-jenis metode pembayaran pada 

transaksi di POS. Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.18 Struktur Table pos_mode_payment 

 
 

19. Table temporary_pos 

Table ini berfungsi untuk menyimpan semua data temporary transaksi POS. 

Struktur tablenya adalah sebagai berikut 

Table 3.19 Struktur Table temporary_pos 
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3.4.5 Desain Antarmuka 

Antarmuka pertama yang akan dilihat user adalah antarmuka form login.  

 

Gambar  3.11 Desain Antarmuka Form Login 

  
Aplikasi akan memberikan Feedback jika login gagal yang berupa sebuah 

alert yang menyatakan penyebab kegagalan login. Gambar 3.12 adalah desain 

antarmuka untuk feedback login. 
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Gambar  3.12 Desain Antarmuka Feedback Gagal Login 
  

Sementara, jika login berhasil, maka user akan diarahkan menuju halaman 

home dari aplikasi. Halaman home berisi berbagai form yang ditujukan untuk 

kegiatan front office. 

 

Gambar  3.13 Desain Antarmuka Home 
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Pada bagian atas terdapat menu navigasi, user profile, dan logout. Setiap user 

memiliki hak akses terhadap modul-modul tertentu. Tanpa hak akses seorang user 

tidak akan bisa mengakses sebuah modul. Pada bagian sebelah kanan terdapat 

menu fast panel yang terdapat pada semua interface aplikasi. Menu ini dapat 

menampilkan “Planning Rack”, “Rate Table” dan “Availibility” secara tepat tanpa 

harus meninggalkan laman yang sedang diakses oleh user. 

 

Gambar  3.14 Jika Menu Fast Panel di-hover 
 

 Modul POS dapat diakses melalui menu “POS”. Jika menu “POS” di-

hover, maka akan ditampilkan dalam drop-down semua POS yang terdapat pada 

sebuah hotel. 

 

Gambar  3.15 Drop-down Semua POS 
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Untuk setiap user telah ditentukan hanya dapat mengakses POS tertentu. Semua 

interface pada menu POS memiliki tampilan yang sama.   

 

Gambar  3.16 Tampilan Awal Modul POS 

 

Untuk melakukan pembayaran, cashier akan memilih menu dan item yang dibeli 

oleh pelanggan. Jika salah satu icon menu dipilih, maka baris item di bawahnya 

akan berisikan item-item bedasarkan menu yang telah dipilih, dan isi dari 

“Transaction Guidance” akan yang berisi langkah-langkah selanjutnya yang dapat 

dilakukan oleh user. 

 

Gambar  3.17 Jika Salah Satu Menu Dipilih 
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Jika user sudah memilih item, maka user harus memasukkan jumlah item 

yang dibeli melalui tombol angka. Selanjutnya, user harus memilih tombol “OK” 

untuk menambahkan item ke dalam daftar belanja. 

 

Gambar  3.18 Tampilan Daftar Belanja 
  

Jika tombol “Void Item” dipilih, maka akan mengeluarkan item tersebut dari daftar 

belanja. Button “+” dan “-” berguna untuk menambah dan mengurangi jumlah 

item tersebut dan akan meng-update biaya total. 

 Menu “New Chk” berguna untuk menyimpan temporary transaction, ini 

berguna  jika transaksi yang sedang dilakukan ingin ditunda untuk sementara 

waktu. Begitu user memilih menu “New Chk” maka sebuah kotak dialog akan 

muncul dan meminta user untuk memasukkan tanda pengenal untuk transaksi 

tersebut. 
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Gambar  3.19 Jika menu “New Chk” dipilih 

 

Jika berhasil maka sebuah kotak dialog baru akan muncul yang akan 

menampilkan status berhasil atau gagalnya transaksi tersebut. 

 

Gambar  3.20 Jika gagal menyimpan transaksi temporary 

 

 

Gambar  3.21 Jika berhasil menyimpan transaksi temporary 

Pengembangan modul..., Erwin Maruli Tua Pakpahan, FTI UMN, 2013



 
 

 
43 
 

Jika button “Oke” dipilih, maka halaman page akan di-load kembali untuk 

mengembalikan kondisinya seperti pertama kali. Jika button “Close” dipilih maka 

dialog akan ditutup. 

 Untuk menampilkan temporary transaction maka user dapat memilih 

menu “Display Chk”. Jika  “Display Chk” dipilih, maka akan muncul pop up yang 

berisi daftar-daftar temporary transaction. 

 

Gambar  3.22 Jika menu “Display Chk” dipilih 
 

 

Jika button “Load” dipilih, maka daftar belanja akan diisi dengan data dari 

temporary transaction dan data temporary transaction akan dihapus dari 

database. Jika button “Delete” dipilih, maka data temporary transaction akan 

segera dihapus dari database. 

 Memberikan diskon hanya dapat dilakukan setelah POS supervisor 

memberikan verifikasi. Untuk memberikan verifikasi maka POS supervisor harus 

melakukan login pada pop up yang muncul. 
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Gambar  3.23 Pop Up Log In POS Supervisor 
 

 Jika proses log in berhasil maka akan muncul button tambahan pada daftar 

belanja. Button “Edit Item” akan menampilkan pop up yang berisi form pemberian 

diskon. Jika button “Action” dipilih, maka akan menampilkan drop down list yang 

berisi pilihan “Discount All” dan “Compliments”. 

 

Gambar  3.24 Button Tambahan Setelah Diverifikasi 
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Gambar  3.25 Jika Button “Edit Item” Dipilih 
 

 

Jika “Discount All” dipilih, maka akan ditampilkan pop up untuk memberikan 

diskon secara kumulatif terhadap transaksi tersebut, berbeda dengan “Edit Item” 

yang hanya akan memberikan diskon pada item tersebut. 
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Gambar  3.26 Jika Button “Discount All” Dipilih 
 

 

Gambar  3.27 Jika Button “Compliments” Dipilih 
  

 

Untuk mengahiri proses pembayaran, user harus memilih menu “Settle Chk”. 

Maka akan muncul menu untuk memilih metode pembayaran yang akan 

digunakan. Jika pembayaran menggunakan metode cash payamemnt atau credit 

card, maka aplikasi akan mencetak bill belanja.          
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Gambar  3.28 Metode Pembayaran yang Dapat Dilakukan 
 

 

Gambar  3.29 Contoh Bill yang Dicetak 
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POS supervisor dapat menambah menu yang dijual di POS melalui menu 

“General Setting “/”Items” / “Sub-Master Group Setting”.Melalui menu ini user 

dapat menambah, mengedit, dan melihat menu yang sudah ada. 

 

Gambar  3.30 Menambah Menu yang Dijual 

 

 

 

Gambar  3.31 Melihat Daftar Menu yang Sudah Ada 
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Gambar  3.32 Mengedit Menu yang Sudah Ada 
 

Untuk menambah item melalui “General Setting “/”Items” / “Items 

Settings”. Melalui menu ini, user dapat membuat, mengedit dan melihat item yang 

nantinya ditampilkan di POS. 
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Gambar  3.33 Menambah Item 
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Gambar  3.34 Melihat Item yang Sudah Ada 
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Gambar  3.35 Mengedit Item yang Sudah Ada 
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Module House Keeping dapat diakses melalui menu “House Keeping”. 

Berikut adalah tampilan awal modul House Keeping. 

 

Gambar  3.36 Tampilan Awal House Keeping 
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Filtering menu bertujuan untuk menentukan kamar-kamar yang ingin dimonitor. 

 

Gambar  3.37 Filtering Menu 

 
Overview adalah bagian yang menampilkan summary kondisi semua kamar saat 

halaman web diakses. 

 

Gambar  3.38 Overview Layout 
  

Untuk meng-update status kamar dapat dilakukan dengan memilih salah satu 

status melalui radio button yang ada. Radio button ini akan men-trigger ajax 

request yang akan mengubah dan meng-update status kamar pada table yang 
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ditampilkan. Hal ini dimungkinkan oleh ajax request yang dapat melakukan 

pengiriman data ke web server, dan akan memberikan hasil proses dari web 

server. Teknologi ajax dimasa kini banyak digunakan pada aplikasi web based 

dengan tujuan mengurangi waktu page load dan mengurangi reload page. 

 

Gambar  3.39 Ajax Request yang Di-capture oleh Firebug 

 

 Untuk melakukan verifikasi kamar, user dapat meng-click nomor kamar 

yang akan diverifikasi, maka akan tampil pop up untuk memverifikasi. 

 

Gambar  3.40 Pop Up Verifikasi 
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Jika radio button  “Too” dipilih maka kamar menjadi temporary out of order 

sampai tanggal tertentu. 

 

Gambar  3.41 Pop Up Temporary Out of Order 

  

Untuk meng-update descrepancy dapat dilakukan melalui menu “Update 

Discrepancy”. Jika menu tersebut dipilih maka sebuah pop up akan muncul, 

dimana user dapat mengubah status discrepancy melalui drop down menu.
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Gambar  3.42 Pop Up Update Discrepancy 
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3.4.6 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan penulis dalam tugas pengembangan modul HK 

dan POS adalah 

a. Tidak adanya dokumentasi, baik dokumentasi dari analis maupun dari 

programmer lainya. Ini menyebabkan penulis banyak menghabiskan waktu 

untuk hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. 

b. Tidak tersedia printer yang dapat penulis gunakan untuk melakukan 

pengetesan pencetakan bill belanja. 

c. Proses bisnis beberapa kali berubah padahal coding sudah mulai dilakukan. 

d. Penulis baru pertama kali menggunakan tools dan libraries yang digunakan 

seperti SVN, framework Yii, Bootstrap dan Balsamiq. 

 

3.4.7  Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dari kendala yang ditemukan selama pengerjaan, penulis memberi solusi 

sebagai berikut 

a. Penulis berinisiatif untuk mencatat sendiri semua proses bisnis dan informasi-

informasi yang sekiranya diperlukan dalam penulisan program ke depannya. 

b. Penulis menggunakan printer virtual yang akan menghasilkan file PDF dari 

setiap kali proses pencetakan. 

c. Mengomunikasikan kepada PM mengenai perubahan proses bisnis. 

d. Proses training selama tiga hari tidaklah cukup bagi penulis untuk menguasai 

tools dan libraries yang digunakan pada proyek. Maka penulis perlu 

mendalami sendiri penggunaan tools dan libraries tersebut. 
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