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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja Magang dilakukan di PT Syspex Kemasindo mulai tanggal 10 

Maret 2015 sampai dengan 18 Mei 2015 pada divisi IT. Tugas yang dilakukan di 

divisi ini adalah membangun modul delivery yang merupakan bagian dari sistem 

internal perusahaan yang bertujuan untuk menunjang kinerja dari para pegawai PT 

Syspex Kemasindo. 

 
Gambar 3.1 Kedudukan dalam Pelaksanaan Kerja Magang 

 

 Koordinasi pekerjaan dilakukan dengan Bapak Ronal Gorba Timothy 

selaku project manager di divisi IT sekaligus sebagai pembimbing lapangan yang 

memberikan informasi mengenai modul delivery yang didapat dari system analist 

yaitu Bapak Adi Mulyono. Selain itu, kegiatan kerja magang dilakukan bersama 

Boyma Simamora dan Calvianto Bayu Yudhistiro sebagai web programmer. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama magang di PT Syspex Kemasindo, Bapak Ronal Gorba Timothy 

memberikan tugas berupa modul-modul yang berbeda. Calvianto Bayu Yudhistiro 

mendapatkan tugas untuk mengembangkan modul product history. Boyma 

Simamora mendapatkan tugas untuk membuat modul leave form. Sementara tugas 

yang dilakukan oleh Abraham Khrisnandi Wicaksono adalah membuat modul 

delivery sebagai bagian dari sistem internal PT Syspex Kemasindo.  

Dalam modul delivery ini terdiri dari beberapa tugas yaitu pembuatan 

tabel form delivery request, form add transporter, form follow up dan reschedule 

yang bertujuan untuk memilih dan mengganti transporter yang ditugaskan oleh 

Technical Admin, dan modul untuk menampilkan delivery schedule hari ini 

kepada transporter. 

Melihat kondisi dan kebutuhan dari modul tersebut, model 

pengembangan yang sesuai untuk digunakan adalah metode waterfall yang 

merupakan salah satu dari teknik SDLC (System Development Life Cycle). 

Metode ini memiliki siklus yaitu mengindentifikasi kebutuhan modul, analisis 

kebutuhan modul, perancangan modul, implementasi dan pengujian modul, 

integrasi dan pengujian modul, dan pemeliharaan modul. Namun, dalam kerja 

magang ini kegiatan yang dilakukan hanya mengerjakan hingga tahap integrasi 

dan pengujian modul. Metode ini dipilih karena kemudahan dalam proses 

pengembangan modul dan lebih urut dalam mengerjakan modul delivery ini. 

3.2.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini terlebih dahulu dilakukan pemberian materi training untuk 

membangun modul delivery. Materi training yang diberikan antar lain materi-
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materi yang berhubungan dengan pemrograman web seperti pengenalan Yii2 

framework. Dalam tahap ini beberapa materi sudah pernah didapatkan dari 

kegiatan perkuliahan sehingga hanya beberapa materi yang harus dipelajari di 

dalam training.  

3.2.2 Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan menganalisa kebutuhan dari sistem. 

Kebutuhan-kebutuhan sistem yang diperlukan diberikan dari Bapak Ronal Gorba 

Timothy. Setelah mendapatkan kebutuhan sistem, kebutuhan dari sistem mulai 

dijabarkan. Kebutuhan yang diperlukan yaitu: 

a. User, dalam hal ini adalah para pegawai dari PT Syspex Kemasindo yang 

dapat mengisi form untuk membuat delivery request. Setelah itu dapat melihat 

daftar delivery request dan delivery schedule hari ini. 

b. Technical Admin, setelah mendapatkan delivery request dari user, Technical 

Admin dapat melihat daftar delivery request yang telah disubmit oleh user 

pada daftar delivery request. Setelah itu, Technical Admin dapat memilih 

transporter yang ditugaskan untuk mengantarkan barang dari setiap delivery 

request. Selain itu, Technical Admin dapat mengubah status dari delivery 

request menjadi done yang berarti proses delivery telah selesai atau pending 

yang berarti proses pengiriman masih berjalan. Selain itu Technical Admin 

dapat mengisi form delivery request. 

3.2.3 Perancangan Modul 

Setelah selesai melakukan analisa kebutuhan modul, pembuatan 

perancangan modul mulai dilakukan. Dalam tahap ini, proses yang dilakukan 

adalah membuat flowchart diagram, data flow diagram, entitiy relationship 
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diagram, dan rancangan interface dari modul delivery dan transporter yang akan 

dibangun. 

3.2.4 Pembangunan Modul 

Perangkat keras yang digunakan dalam proses pembangunan modul ini 

adalah 

1. Laptop Lenovo E49 dengan spesifikasi: 

a. Intel(R) Celeron(R) CPU B830 @ 1.80GHz 1.80GHz 

b. RAM 2GB 

c. Keyboard dan mouse 

d. Minimum space 1GB 

Perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembangunan sistem ini 

adalah 

1. Sistem Operasi Windows 7 Professional SP1 

2. XAMPP v3.1.0 3.1.0 

3. Sublime Text 3 

4. Heidi SQL v 9.1.0.4867 (32 Bit) 

5. Framework Yii2 

6. Library Bootstrap dan JQuery 

7. Microsoft Word 2010 

8. PowerDesigner 15.2 

9. Mozilla Firefox 38.0.1 
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3.2.5 Pengujian dan Perbaikan Modul 

Pada tahap ini dilakukan pengujian modul yang bertujuan untuk: 

1. Mengetahui apakah modul yang telah dibangun berjalan lancar sesuai dengan 

fungsi dan kebutuhan awal dari tahap analisa kebutuhan modul. 

2. Mencari error dan bug yang mungkin ada dalam modul ketika pengujian 

modul. 

3. Melakukan perbaikan terhadap bug yang ditemukan ketika pengujian modul. 

4. Mengimplementasikan modul delivery dan transporter ke dalam sistem 

internal perusahaan setelah melakukan perbaikan terhadap bug. 

3.2.6 Penulisan Laporan  

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menuliskan laporan kerja 

magang. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan apa 

saja yang telah dilakukan selama periode kerja magang. Penulisan laporan ini 

dilakukan setelah proses analisis kebutuhan, perancangan modul dan pengujian 

modul selesai.  

Setelah pengujian dan perbaikan modul, dilakukanlah tahap penulisan 

laporan kerja magang yang dimulai pada minggu terakhir di bulan Mei. Penulisan 

laporan kerja magang ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai tugas dan 

kegiatan yang dilakukan selama periode kerja magang. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang yang dilakukan dalam mengerjakan modul 

delivery dan transporter pada sistem internal PT Syspex Kemasindo melalui 

prosedur seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.1 Uraian Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

No Kegiatan  
Waktu Pelaksanaan(minggu ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Studi Literatur                   

2 Analisa Kebutuhan       

     

  

3 Perancangan Modul   

 

    

    

  

4 Pembangunan Modul   

  

            

5 Pengujian dan Perbaikan Modul                   

 

Kerja magang dimulai dengan pemberian izin kerja magang dari 

Universitas Multimedia Nusantara untuk bekerja di PT Syspex Kemasindo divisi 

IT. Setelah semua proses administrasi selesai, kegiatan kerja magang dimulai di 

PT Syspex Kemasindo yang beralamatkan di Bangunan Industri Multiguna, Bumi 

Serpong Damai Blok H1 No. 22 , BSD Sektor XI – Serpong, Tangerang pada 

tanggal 10 Maret 2015. Penjelasan mengenai konsep MVC dan Yii 2 framework 

dijelaskan oleh Bapak Ronal Gorba Timothy. Setelah itu, Bapak Ronal Gorba 

Timothy menjelaskan mengenai sistem internal dari PT Syspex Kemasindo dan 

apa saja saja modul-modul yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan para 

pegawai di PT Syspex Kemasindo.  Kemudian, Bapak Ronal Gorba Timothy  

meminta untuk mengembangkan modul penjadwalan pengiriman barang berbasis 

web yang dapat digunakan untuk merencanakan request pengiriman barang dari 

PT Syspex Kemasindo ke berbagai tempat tujuan. 

3.3.1 Perancangan Modul 

Setiap modul pasti memliki rancangan untuk menggambarkan sistem 

tersebut berjalan. Untuk menjelaskan rancangan teknis tentang modul yang telah 

dikerjakan selama kerja magang. Rancangan yang digunakan Flow Chart 
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Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, struktur tabel dan 

perancangan user interface. 

A.  Flowchart 

 
Gambar 3.2 Flowchart Proses User 

Proses ini dimulai dari user atau pegawai dengan proses login ke dalam 

sistem internal PT Syspex Kemasindo dengan cara memasukkan username dan 

password. Jika login sukses dilakukan, maka proses selanjutnya adalah 

menampilkan halaman utama. Untuk melakukan pengisian form, user harus 

memlih form menu dan pilih delivery request. Kemudian masukkan data berupa 

tujuan delivery, jenis barang yang akan dikirimkan, tanggal dan waktu 

pengiriman, nama penerima barang, alamat tujuan, dan pesan untuk pengiriman. 

Jika semua data telah diisi secara benar, maka form tersebut akan disimpan ke 
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dalam database di tabel delivery_request. masuk ke dalam pending delivery. User 

juga dapat melihat jadwal pengiriman hari ini dengan menu delivery schedule. 

Proses ini dijelaskan pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.3 Flowchart Proses Technical Admin 

Sedangkan untuk Technical Admin proses pertama yang dilakukan 

adalah melakukan proses login terlebih dahulu. Setelah login sukses, Technical 

Admin masuk ke halaman utama dari sistem internal. Techincal Admin dapat 

memilih menu delivery request kemudian mengisi form delivery request dan 

melihat jadwal pengiriman hari ini di delivery schedule sama seperti user. Selain 

itu,  Technical Admin dapat menambahkan data transporter dengan masuk ke 

menu CMS dan pilih submenu add transporter. Data transporter yang di-input 

disimpan pada tabel delivery_transporter. Technical admin dapat memilih 

transporter yang ditugaskan dari setiap delivery request dengan masuk ke menu 

pending delivery. Apabila belum ada transporter yang ditugaskan untuk 

mengantarkan barang dari setiap delivery request, Technical Admin dapat 

melakukan follow up setiap delivery request. Jika sudah ada transporter yang 
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telah ditugaskan, Technical Admin dapat mengganti transporter dengan proses 

reschedule.  Proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.3.  

B.  Data Flow Diagram 

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 0 (Context Diagram) 

Pembuatan Data Flow Diagram(DFD) digunkana untuk menggambarkan 

peristiwa-peristiwa bisnis yang dilakukan serta data-data yang diperlukan dan 

dihasilkan (Kendall, 2006). Pada Gambar 3.4 menunjukkan hubungan dan alur 

distribusi data yang terjadi pada sistem internal PT. Syspex Kemasindo dalam hal 

ini modul delivery.  Pada diagram tersebut terdapat dua entitas yaitu user dan 

technical admin. User mengirimkan data mengenai delivery request yang terdiri 

dari data destinasi, jenis barang, waktu pengiriman, nama penerima, alamat 

tujuan, dan deskripsi mengenai pengiriman. Sedangkan Technical Admin dapat 

mengirimkan data delivery request, data transporter yang ditunjuk untuk 

mengirimkan barang,  menambahkan transporter baru dan data reschedule untuk 
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mengganti transporter yang ditugaskan. Dari modul tersebut terdapat sebuah 

output yang digunakan untuk menampilkan jadwal pengiriman hari ini dengan 

data delivery schedule yang dapat dilihat oleh User maupun Technical Admin.   

 
Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 1 

Gambar 3.5 menunjukkan pembagian dari proses yang ada pada context 

diagram yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Pada Data Flow Diagram Level 1 

tersebut terdapat beberapa proses yaitu Create Delivery Request, Add Transporter, 

Penjadwalan, dan View Delivery Schedule. User hanya dapat memasukkan input 

berupa data delivery request ke proses Create Delivery Request dan menerima 

output data delivery request dan delivery schedule dari proses View Delivery 

Schedule. Technical Admin dapat memasukkan data delivery request, data select 

transporter, dan data insert transporter. Data delivery request ditampung ke 

database di dalam tabel delivery_request. Data select transporter diproses oleh 

proses Penjadwalan kemudian data tersebut ditampung ke dalam tabel 

delivery_request_schedule. Data insert transporter diproses oleh proses Add 
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Transporter kemudian ditampung di tabel delivery_transporter. Technical Admin 

dapat melihat data delivery schedule melalui proses View Delivery Schedule. 

 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Subproses Penjadwalan 

Diagram yang ditunjukkan pada Gambar 3.6 menunjukkan subproses 

yang ada dalam proses Penjadwalan. Subproses tersebut terdiri proses Follow Up 

yang digunakan untuk menjadwalkan transporter untuk setiap delivery request. 

Proses Reschedule digunakan untuk melakukan penggantian transporter yang 

telah dijadwalkan. Proses View delivery request schedule digunakan untuk 

menampilkan data hasil dari proses Follow Up dan Reschedule. 

C. Entity Relationship Diagram 

 
Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram 
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Gambar 3.7 merupakan entity relationship diagram yang digunakan 

dalam modul delivery. Tabel user memiliki hubungan dengan tabel 

delivery_request pada kolom id_user sebagai foreign key  dan 

delivery_request_schedule pada kolom id_user sebagai foreign key. Hubungan 

tersebut untuk menunjukkan user dapat membuat delivery request dan Technical 

Admin yang terdapat dalam tabel user dapat me-follow up. Sedangkan tabel 

delivery_request memliki relasi dengan tabel delivery_request_schedule untuk 

menghubungkan setiap delivery request dengan transporter yang ditugaskan. 

Tabel delivery_transporter memiliki relasi dengan tabel 

delivery_request_schedule yaitu transporter dapat mengantarkan banyak delivery 

request schedule. 

D.  Struktur Tabel 

Nama tabel : delivery_request 

Fungsi : menyimpan data dari setiap form delivery request 

Tabel 3.2 Struktur Tabel delivery_request 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Id int(11) Auto increment id 

requestor_id int(11) ID dari pembuat delivery request 

Destination varchar(100) Tempat tujuan 

pickup_date Datetime Waktu pengiriman  

item_category varchar(100) Jenis barang   

Name varchar(100) Nama penerima 

Address Text Alamat tujuan 

Description Text Pesan mengenai pengiriman 

delivery_request_schedule_id int(11) Merujuk transporter yang 

ditugaskan  
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Gambar 3.8 Struktur Tabel Delivery Request 

Nama tabel : delivery_request_schedule 

Fungsi  :menghubungkan setiap delivery request dengan transporter yang      

ditugaskan. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel delivery_request_schedule 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Id int(11) Auto Increment 

delivery_status int(11) Status pengiriman 

transporter_id int(11) Id transporter yang ditugaskan 

followed_up_by_id int(11) Id user yang memilih transporter 

  

 
Gambar 3.9 Struktur Tabel Delivery Request Schedule 

Nama tabel : delivery_transporter 

Fungsi : menampung data dari transporter 

Tabel 3.3 Struktur Tabel delivery_transporter 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Id int(11) Auto increment 

transporter_name varchar(50) Menyimpan nama transporter 
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Gambar 3.10 Struktur Tabel Delivery Transporter 

 

Nama tabel : user 

Fungsi : menyimpan data tentang setiap user 

Tabel 3.5 Struktur Tabel user 

Nama Kolom Tipe Data  Keterangan 

Id int(11) Auto increment 

username varchar(25) Username user 

email varchar(255) Email dari user 

password_hash varchar(60) Password yang telah dienkripsi 

auth_key varchar(32) Key untuk autentikasi user baru 

confirmed_at int(11) Waktu ketika user telah dikonfirmasi 

unconfirmed_email varchar(255) Email yang belum dikonfirmasi 

blocked_at int(11) Waktu user di blok dari sistem 

role varchar(255) Kedudukan di dalam sistem 

registration_ip bigint(20) IP address saat registrasi 

created_at int(11) Waktu user baru dibuat 

update_at int(11) Waktu terjadi update user 

flags int(11) Sebagai penanda 

 

 
Gambar 3.11 Struktur Tabel User 
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E. Perancangan User Interface 

Pada tahap ini pelaksana kerja magang mulai merancang desain interface 

untuk pembuatan modul delivery dan transporter. Desain ini untuk dirancang 

sesuai dengan kebutuhan yang telah dibuat. 

 
Gambar 3.12 Sketsa Interface Create Delivery Request 

Pada Gambar 3.12 menunjukkan tampilan interface dari halaman Create 

Delivery Request. Desain ini digunakan untuk merancang halaman yang dipakai 

membuat permintaan pengiriman barang. Pada gambar tersebut terdapat requestor 

yaitu orang yang membuat request pengiriman. Destination merupakan tempat 

tujuan dari pengirman. Item category merupakan jenis barang yang akan 

dikirimkan. Pickup date merupakan waktu untuk melakukan pengiriman. Name 
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pada gambar digunakan untuk mengisi nama dari penerima barang. Address untuk 

mengisi alamat dari tujuan. Description merupakan keterangan mengenai 

pengiriman. 

 
Gambar 3.13 Sketsa Interface Delivery Request Success 

Pada Gambar 3.13 merupakan sketsa yang akan ditampilkan ketika user 

maupun Technical Admin telah mengisi delivery request dan berhasil masuk ke 

dalam database. Tampilan tersebut menunjukkan data dari delivery request yang 

baru saja telah diisi dan ditampung database. Selain itu, terdapat dua button di 

bagian atas tabel data tersebut. Dua button tersebut digunakan untuk mengubah 

data delivery request dan menghapus data delivery request tersebut. 
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Gambar 3.14 Sketsa Interface Pending Delivery 

Pada Gambar 3.14 menunjukkan tampilan dari semua delivery schedule 

yang telah dibuat. Data yang ditampilkan berupa requestor, destinasi, waktu 

pengiriman, jenis barang, alamat tujuan dan status pengiriman dari setiap delivery 

request. Untuk melihat detail dari delivery request dapat me-klik di salah satu data 

delivery request yang ditampilkan. User maupun Technical Admin dapat melihat 

detail tersebut. Tetapi, hanya Technical Admin yang dapat mengubah status 

delivery request dan memilih transporter untuk setiap delivery request. 

Pada Gambar 3.15 merupakan sketsa pop up ketika memilih delivery 

status yang belum di-follow up.  Tampilan tersebut menampilkan detail dari 

delivery request yang telah dipilih di menu pending delivery. Untuk Technical 

Admin terdapat button Follow Up di bagian bawah kanan untuk melakukan 

follow up. 
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Gambar 3.15 Sketsa Pop Up Follow Up 

 
Gambar 3.16 Sketsa Pop Up Reschedule 

Pada Gambar 3.16 merupakan sketsa pop up ketika memilih delivery 

status yang telah di-follow up.  Tampilan tersebut menampilkan detail dari 

delivery request yang telah dipilih di menu pending delivery. Untuk Technical 
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Admin terdapat button Reschedule di bagian bawah kanan untuk melakukan 

reschedule yaitu mengganti nama transporter yang ditugaskan. 

 
Gambar 3.17 Sketsa Interface Create Delivery Request Schedule 

Pada Gambar 3.17 merupakan sketsa delivery request schedule yang 

digunakan Technical Admin untuk melakukan follow up yaitu  memilih 

transporter yang ditugaskan melakukan pengiriman sesuai delivery request yang 

telah dipilih sebelumnya. Technical Admin hanya perlu memilih sesuai nama 

yang ada di dalam combo box. 

 
Gambar 3.18 Sketsa Interface Delivery Request Schedule Success 
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Gambar 3.18 merupakan tampilan yang akan muncul setelah Technical 

Admin memilih transporter yang ditugaskan melakukan pengiriman. Data yang 

ditampilkan merupakan id delivery request schedule, status pengiriman, id 

transporter yang dipilih, dan id yang melakukan pemilihan transporter. Selain itu, 

terdapat dua button yang digunakan untuk menghapus delivery request schedule 

dan mengubah delivery request schedule.  

Gambar 3.19 merupakan sketsa untuk halaman yang akan digunakan 

untuk menampilkan jadwal pengiriman pada hari ini. Gambar tersebut merupakan 

sketsa jika pada hari ini tidak ada kegiatan pengiriman barang. 

 
Gambar 3.19 Sketsa Interface Delivery Schedule Empty 

Pada Gambar 3.20 menunjukkan tampilan dari delivery schedule. 

Halaman ini akan digunakan untuk menunjukkan jadwal pengiriman hari ini. Data 

yang ditunjukkan pada tabel tersebut merupakan siapa saja transporter yang 

ditugaskan melakukan pengiriman hari ini dan setiap request yang telah 

ditugaskan. Setiap request tersebut ditampilkan dengan berupa jam pengiriman, 

tujuan, dan alamat. 
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Gambar 3.20 Sketsa Interface Delivery Schedule 

 
Gambar 3.21 Sketsa Interface Add Delivery Transporter 

Gambar 3.21 adalah sketsa interface yang digunakan untuk 

menambahkan data transporter. Input yang diperlukan oleh Technical Admin 

adalah nama transporter. 
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Gambar 3.22 Sketsa Interface Add Transporter Success 

Gambar 3.22 menunjukkan sketsa interface ketika Technical Admin 

sudah berhasil menambahkan data transporter ke dalam database. Data yang 

ditampilkan merupakan id dari transporter dan nama transporter. Pada bagian 

atas tabel terdapat dua button yang berfungsi mengubah data transporter dan 

menghapus data transporter tersebut. 

3.3.2  Pembangunan Modul 

Dalam mengembangkan modul delivery dan transporter pada sistem 

internal PT Syspex Kemasindo digunakan yii2 framework dengan konsep MVC. 

Hasil dari pengembangan modul tersebut ditampilkan sebagai berikut. 

Gambar 3.23 adalah saat awal mengakses sistem internal dari PT Syspex 

Kemasindo. Untuk memasuki halaman utama langkah pertama yaitu login. Login 

terdapat di bagian kanan atas. Untuk bagian yang dilingkari oleh lingkaran merah 

merupakan slider yang digunakan untuk menampilkan produk yang dijual oleh PT 

Syspex Kemasindo. 
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Gambar 3.23 Halaman Awal Sistem Internal 

 
Gambar 3.24 Halaman Login 

Gambar 3.24 merupakan tampilan untuk melakukan proses login untuk 

masuk ke halaman utama. Untuk masuk ke dalam halaman utama diperlukan input 

berupa username dan password. 
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Gambar 3.25 Halaman Utama 

Setelah login berhasil user akan masuk ke halaman utama seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.25. Untuk membuat delivery request klik Form Menu 

dan pilih submenu Delivery Request Form seperti pada Gambar 3.26. 

 
Gambar 3.26 Tampilan Form Menu 
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Gambar 3.27 Halaman Create Delivery Request 

Setelah memilih menu Delivery Request Form pengguna akan 

mengakses halaman Create Delivery Request seperti pada Gambar 3.27. Pada 

halaman ini pengguna dapat mengisi delivery request dengan memasukkan data 

tujuan pengiriman, jenis barang, waktu pengiriman, nama penerima barang, 

alamat tujuan, dan pesan tentang pengiriman. 

 
Gambar 3.28 Halaman Delivery Request Success 
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Gambar 3.28 merupakan tampilan ketika pengguna telah berhasil 

membuat delivery request dan data telah ditampung ke dalam database. 

Untuk melihat daftar delivery request, pengguna dapat menggunakan 

submenu Pending Delivery seperti pada bagian A. Sedangkan untuk melihat 

jadwal  pengiriman hari ini, pengguna dapat menggunakan submenu Delivery 

Schedule pada bagian B seperti yang ditunjukkan Gambar 3.29.  

 
Gambar 3.29 Tampilan Table Menu 

Jika memilih menu Pending Delivery, pengguna dapat melihat daftar 

delivery request yang telah dibuat seperti Gambar 3.30. Data yang ditampilkan 

dalam tabel tersebut berupa requestor, tujuan, waktu pengiriman, jenis barang, 

alamat tujuan dan status pengiriman. Warna background dari tabel merupakan 

status pengiriman dari setiap request. Jika berwarna biru, delivery request belum 

di follow up oleh Technical Admin yang berarti belum ada transporter yang 

ditugaskan untuk mengirimkan. Jika berwarna kuning, delivery request sudah di 

follow up oleh Technical Admin dan masih dalam proses pengiriman. Jika 

berwarna hijau, menunjukan proses pengiriman telah selesai. Untuk filter delivery 
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request berdasarkan status dapat menggunakan combo box yang ada di dalam 

tabel tersebut.    

 
Gambar 3.30 Halaman Pending Delivery 

Untuk melihat detail dari setiap delivery request, pengguna dapat me-klik 

pada delivery request yang dipilih. Setelah di-klik, maka akan muncul pop up 

yang menampilkan detail dari delivery request yang dipilih seperti Gambar 3.31.  

 
Gambar 3.31 Tampilan Pop Up User 
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Sedangkan untuk Technical Admin akan muncul pop up yang hampir 

sama dengan user yang membedakan adalah terdapat button untuk follow up dan 

mengubah status pengiriman jika telah melakukan follow up seperti yang 

ditunjukkan Gambar 3.32. 

 
Gambar 3.32 Tampilan Pop Up Technical Admin 

 
Gambar 3.33 Halaman Follow Up 
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Jika Technical Admin me-klik button Follow Up, Technical Admin akan 

masuk ke halaman lain untuk memilih transporter yang ditugaskan melakukan 

pengiriman. Halaman tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.33. 

 
Gambar 3.34 Halaman Follow Up atau Reschedule Success 

Pada Gambar 3.34 merupakan tampilan setelah Technical Admin 

memilih transporter yang ditugaskan atau melakukan reschedule dan telah 

disimpan di dalam database. 

 
Gambar 3.35 Tampilan Pop Up Reschedule  
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Pada Gambar 3.35 merupakan tampilan ketika Technical Admin memilih 

delivery request yang telah di follow up pada submenu Pending Delivery. Pada 

bagian kanan bawah terdapat button Reschedule yang berguna untuk melakukan 

reschedule atau mengganti transporter yang telah ditugaskan mengirimkan dari 

setiap delivery request yang telah di follow up. 

 
Gambar 3.36 Halaman Reschedule 

Gambar 3.36 menunjukkan halaman yang akan muncul jika melakukan 

proses reschedule. Technical Admin hanya perlu memilih transporter yang ada 

dalam combo box. 

 
Gambar 3.37 Tampilan Jika Tidak Ada Jadwal Pengiriman 
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Jika pengguna ingin melihat jadwal pengiriman hari ini, pengguna dapat 

memilih table menu dan pilih menu Delivery Schedule. Apabila tidak ada jadwal 

pengiriman barang pada hari ini maka halaman delivery schedule akan terlihat 

seperti Gambar 3.37. Sedangkan jika ada jadwal pengiriman maka akan terlihat 

seperti Gambar 3.38. 

 
Gambar 3.38 Tampilan Jika Ada Jadwal Pengiriman 

 
Gambar 3.39 Tampilan CMS Menu 

Pengembangan modul..., Abraham Khrisnandi Wicaksono , FTI UMN, 2015



38 

 

Technical Admin dapat menambahkan data transporter dengan cara 

memilih menu CMS dan pilih menu Add Transporter seperti Gambar 3.39. 

kemudian Technical Admin masuk ke halaman Add Transporter dan masukkan 

nama transporter seperti pada Gambar 3.40. 

 
Gambar 3.40 Halaman Add Delivery Transporter 

Jika sudah create dan tersimpan ke dalam database maka akan muncul 

halaman yang menampilkan data dari transporter seperti Gambar 3.41. 

 
Gambar 3.41 Halaman Add Delivery Transporter Success 
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3.4 Kendala 

Kendala yang ditemui saat melakukan kerja magang adalah. 

a. Sulitnya melakukan code program menggunakan Yii2 framework. 

b. Terjadi perubahan kebutuhan user interface ketika modul telah di 

implementasi ke dalam sistem internal. 

3.5 Solusi 

Solusi atas kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kerja magang 

adalah. 

a. Berdiskusi dengan pembimbing lapangan dan teman satu tim yang menguasai 

tentang Yii2 framework. Selain itu, mencari sumber informasi dari dunia 

maya. 

b. Berkonsultasi dengan pembimbing lapangan dan system analyst mengenai 

kebutuhan user interface yang diinginkan. 
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