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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kerja magang ini, yang berkedudukan sebagai web 

developer akan dikoordinasi oleh Yosia Elim, selaku IT Director serta sebagai 

Pembimbing Lapangan. Dalam merealisasikan tugasnya, pengerjaan dilakukan 

dalam sebuah tim yang beranggotakan atas Albert Julian dan David Setyadi 

Santoso sebagai web developer atau web programmer dibantu oleh Monica 

Cathlin sebagai web designer. Web designer akan menyerahkan design kepada 

web programmer untuk kemudian direalisasikan ke dalam sistem website tersebut. 

 

Gambar 3.1 Struktur Tim Pengembang Website ekoranjing.com 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dikerjakan adalah membangun modul-modul dari sistem 

website responsive. Dalam penugasan oleh Project Leader Yosia Elim, modul 

yang akan dikerjakan adalah searching, product management, ensiklopedia 

management, dan photo management. Dalam merancang dan membangun, 

digunakan model iterative sebagai system development life cycle dalam 

pembangunan website ini. Penggunaan model iterative dikarenakan lebih fleksibel 

dalam mengimplementasikan perubahan yang terjadi dalam proses pengembangan 
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dibandingkan dengan model waterfall yang harus mengulang dari tahap awal 

ketika terjadi suatu perubahan dalam pertengahan proses pengembangan sistem. 

Penggunaan model iterative dikarenakan developer belum menemukan secara 

keseluruhan requirements yang diminta oleh client sehingga developer 

mengembangkan sistem sampai tahap tertentu dan selanjutnya akan 

dipresentasikan kepada client atau user untuk menerima feedback sehingga 

requirements semakin jelas dan dapat dilanjutkan pengembangan sistem. Model 

iterative akan mengulang tahap dari analisis kebutuhan sistem sampai presentasi 

dan feedback dari client hingga sistem terbentuk.  

 Tabel 3.1 adalah tabel dari jadwal kegiatan kerja magang yang 

dilaksanakan sesuai dengan proses model iterative. 

Tabel 3.1 Jadwal Kerja Magang 

No Kegiatan 
Agustus September Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi literatur                     

2 Analisis kebutuhan 

        

    

3 Perancangan sistem                     

4 Pembuatan sistem                     

5 Pengujian sistem                     

6 Presentasi hasil kerja                     
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3.2.1 Studi Literatur 

Dalam kerja magang ini, brainstorming dilakukan untuk menemukan 

kebutuhan yang diinginkan oleh client yaitu CV Dreambox mengenai fitur-fitur 

yang diinginkan dalam sistem website ini. 

Setelah mempelajari kebutuhan client dan memperlajari kebutuhan dari 

sistem itu sendiri. Beberapa hal yang dibutuhkan seperti PHP, Javascript, 

HTML5, serta beberapa jenis framework yaitu Code Igniter, Grocery Crud dan 

Bootstrap untuk membangun responsive website. Responsive website merupakan 

hal baru, sehingga perlu untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai 

responsive website dari internet. Beberapa pelajaran penting yang berguna adalah 

mata kuliah seperti Pengantar Teknologi Internet pada semester 3 perkuliahan 

untuk mempelajari ulang mengenai Javascript dan juga Pemrograman Web pada 

semester 5 perkuliahan untuk mempelajari mengenai PHP dan Code Igniter, 

sedangkan untuk Grocery Crud dan Bootstrap dapat mempelajarinya melalui 

tutorial online yang disediakan pada website penyedia framework tersebut. 

 

3.2.2 Analisis Kebutuhan 

Pada tahapan berikutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Tahap ini 

dimulai dengan analisis mengenai kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk 

diterapkan ke dalam sistem yang akan dibangun. Kebutuhan sistem yang utama 

adalah database management. 

Database Management berguna untuk melihat, mengatur, mengubah, dan 

menghapus data dari tabel-tabel yang telah dibuat dalam database. User dengan 

otoritas sebagai administrator saja yang bisa mengakses database management. 
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Administrator yang mengakses database management ini mampu melakukan hal-

hal di luar dari user biasa, seperti menambah data, mengubah data, dan mampu 

menghapus data dari tabel-tabel yang ada pada database. Adapun dalam kerja 

magang ini, tugas yang dikerjakan adalah membuat submodul dari database 

management, yaitu pada tabel produk, ensiklopedia, dan foto. 

Product Management berguna untuk melihat, menambah, mengubah, dan 

menghapus data pada tabel produk. User dengan otoritas sebagai administrator 

mampu melakukan semua hal pada product management, sedangkan user yang 

tidak memiliki otoritas sebagai administrator hanya mampu menampilkan data 

yang ada sesuai dengan tampilan pada user interface. 

Encyclopedia Management berguna untuk melihat, menambah, mengubah, 

dan menghapus data pada tabel ensiklopedia. User dengan otoritas sebagai 

administrator mampu melakukan semua hal dalam encyclopedia management. 

Namun, user yang tidak memiliki otoritas sebagai administrator hanya mampu 

menampilkan data dari tabel ensiklopedia yang sesuai dengan tampilan user 

interface yang ada. 

Photo Management berguna untuk melihat, menambah, mengubah, dan 

menghapus data pada tabel foto. User yang tidak memiliki otoritas sebagai 

administrator mampu melakukan penambahan data pada tabel ini dengan meng-

upload data tersebut untuk dimasukkan ke dalam tabel foto. 

Searching berguna untuk melakukan pencarian sejumlah data pada sistem. 

User dengan otoritas sebagai administrator mampu melakukan pencarian pada 

semua tabel yang ada dalam database, sedangkan user tanpa otoritas sebagai 

administrator hanya mampu melakukan pencarian pada tabel-tabel yang telah 
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ditentukan seperti ensiklopedia, produk, dan artikel. Adapun sorting yang 

bertujuan untuk mengurutkan tampilan data sesuai keinginan dari user. 

 

3.2.3 Perancangan Sistem 

Pada tahapan selanjutnya, perlu dilakukan perancangan sistem berdasarkan 

kebutuhan yang sudah ada. Pada tahap ini, dibuat Entity Relationship Diagram, 

Data Flow Diagram, dan rancangan interface sistem yang akan dibangun nanti.  

Entity Relationship Diagram diperlukan untuk mengetahui apa saja tabel 

yang dibutuhkan dalam database sistem ini, serta hubungan antar tabel-tabel yang 

telah dibuat. 

 Data Flow Diagram berguna untuk mengetahui aliran data pada sistem 

tersebut. Rancangan interface sistem dibuat untuk mengetahui user interface yang 

tepat dan baik untuk tampilan kepada user. 

 

3.2.4 Pembuatan Sistem 

Dalam pembuatan sistem, diperlukan beberapa hal, yaitu software dan 

hardware untuk menunjang kerja magang ini. Perangkat lunak atau software yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Sistem operasi Windows 8.1 64 bit 

2. Mozilla Firefox 29.0.1,  browser ini digunakan untuk menjalankan dan 

menguji sistem yang dibuat serta digunakan untuk mencari informasi 

berkaitan dengan script language yang digunakan, yaitu HTML5, PHP, CSS, 

dan Javascript serta framework yang digunakan seperti Code Igniter, 

Bootstrap, dan Grocery Crud tutorial. 

Rancang bangun...., Albert Julian, FTI UMN, 2015



 

 

14 

 

3. Google Chrome 35.0.1916.114 m, browser ini digunakan untuk menguji dan 

membandingkan tampilan website dengan tampilan website pada Mozilla 

Firefox 29.0.1 

4. XAMPP 1.8.1 untuk pembuatan database MySQL yang digunakan untuk 

database pada sistem melalui phpMyAdmin. 

5. NetBeans sebagai IDE yang digunakan untuk menulis script program. 

Adapun beberapa perangkat keras yang dibutuhkan untuk membantu 

pembuatan sistem adalah sebagai berikut. 

1. Laptop Asus X450J, dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Processor Intel i7 2.40GHz 

b. Hard disk dengan kapasitas total 1TB dan RAM 4GB 

c. VGA Nvidia GeForce GT745M 4GB 

 

3.2.5 Pengujian Sistem 

Tahap pengujian sistem merupakan tahap dimana melihat sistem yang 

dibangun atau website yang dibuat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

requirements dan keinginan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan 

menjalankan sistem pada platform yang berbeda, ada 3 perangkat yaitu desktop, 

tablet, dan smartphone. Pengujian melalui dua jenis web browser yang berbeda, 

yaitu Mozilla Firefox dan Google Chrome. Pengujian menggunakan data dummy 

untuk memastikan apakah aliran data berjalan dengan baik. Pengujian sistem juga 

bertujuan untuk mencari celah dari sistem atau bug-bug yang mungkin saja ada 

pada sistem dan segera memperbaikinya. 
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Adapun rekomendasi dalam menjalankan sistem atau website. Diharapkan 

menggunakan perangkat keras dan lunak dengan spesifikasi minimal sebagai 

berikut. 

1. Mozilla Firefox atau Google Chrome dengan versi terbaru. 

2. OS Blackberry versi 6 atau OS Android versi 2.1 atau Apple IOS versi 4 

3. Sistem operasi Windows XP  dan Processor Intel Core Duo untuk desktop. 

4. RAM sebesar 512MB. 

 

3.2.6 Presentasi Hasil Kerja pada Perusahaan 

Prensentasi hasil kerja dilakukan pada HRD Manager yaitu Daniel 

Hermansyah sebagai client dan memberikan feedback yang akan memenuhi 

requirements dan dilanjutkan pengembangan sistem selanjutnya.  

Presentasi akhir dilakukan 2 minggu, dikarenakan presentasi pada minggu 

terakhir untuk menampilkan sistem secara keseluruhan dan melakukan beberapa 

revisi sesuai dengan feedback dari client tersebut, setelah dilakukan revisi maka 

presentasi kembali kepada client. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dibagi menjadi 3 proses, yaitu pelaksanaan, 

kendala yang ditemukan, dan solusi atas kendala yang ditemukan. Berikut 

merupakan penjelasan dari pelaksanaan kerja magang. 
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3.3.1 Proses pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja magang yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, 

yaitu perancangan sistem, Flow Chart, Data Flow Diagram dan struktur tabel, 

desain antarmuka, dan tahap terakhir adalah implementasi. Berikut penjelasan 

tahap-tahap tersebut. 

 

A. Perancangan Sistem 

Karena sistem dibangun dengan metode prosedural, perancangan sistem 

dilakukan dengan membuat flow chart dan Data Flow Diagram. 

 

A.1 Flow Chart Diagram 

Flow Chart merupakan aliran arus dari sistem yang dikembangkan. Pada 

sistem ini, terdapat 4 modul yang dikerjakan dari kesuluruhan modul yang ada. 

Berikut merupakan flow chart keseluruhan mengenai sistem dan flow chart modul 

yang dikembangkan.  
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Gambar 3.2 Flow Chart ekoranjing.com 

Dari keseluruhan sistem terbentuk delapan subproses utama. Empat 

subproses yang dikerjakan, yaitu produk, ensiklopedia, foto, dan searching. 

Sebagian besar dari subproses home juga dikerjakan karena terdapat beberapa 

subproses yang berkaitan dengan modul yang dikerjakan. 
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Gambar 3.3 Flow Chart Subproses Home 

 

Gambar 3.4 Flow Chart Subproses Search Encyclopedia 
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Pada subproses search encyclopedia, user perlu memasukkan input data 

pencarian yang nantinya akan dicocokkan dengan data ensiklopedia yang ada. 

Apabila cocok, data ensiklopedia yang dicari akan ditampilkan ke user. 

 

Gambar 3.5 Flow Chart Subproses Search All 

Pada subproses search all, user akan diminta memasukkan kata kunci dari 

pencarian yang akan dilakukan. Apabila data yang dicari cocok, maka sistem akan 

menampilkan data dari ensiklopedia, artikel, dan produk. 

 

Gambar 3.6 Flow Chart Subproses Produk 
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Pada subproses produk, user dapat memilih kategori produk yang 

diinginkan dan apabila kategori produk tersebut masih memiliki subkategori, 

maka user akan terus memilih subkategori hingga produk tersebut tidak memiliki 

subkategori. Setelah itu, user dapat melakukan sorting kemudian dilanjutkan user 

memilih produk yang diinginkan hingga tampil detail dari produk. User juga 

dapat melakukan pembelian produk yang akan diteruskan ke subproses pembelian 

produk. 

 

Gambar 3.7 Flow Chart Subproses Ensiklopedia 

Pada subproses ensiklopedia, user dapat melihat daftar dari data 

ensiklopedia dan user dapat mengelempokkan data berdasarkan Breed Group, 

Favorite Group, Type Group, atau Alphabet Group sehingga diperoleh tampilan 

data sesuai dengan keinginan dari user. 
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Gambar 3.8 Flow Chart Subproses Foto 

Pada subproses foto, akan dilakukan pengecekan, apakah user sudah 

melakukan login terlebih dahulu. User yang sudah melakukan login dapat 

melakukan proses upload photo. 

 

Gambar 3.9 Flow Chart Subproses Login Admin 

Pada subproses login, apabila user melakukan login sebagai admin, user 

mampu melakukan admin management. 
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Gambar 3.10 Flow Chart Subproses Admin Management 
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Pada subproses admin management, terdapat lima subproses yang 

dikerjakan dari sembilan subproses yang ada, yaitu product (type, header, detail), 

encyclopedia, dan photo. 

Setiap subproses memiliki struktur yang hampir sama, tetapi masing-

masing dari subproses berhubungan dengan tabel yang berbeda. Berikut 

merupakan flow chart dari subproses product type, product header, product 

detail, encyclopedia, dan photo pada admin management. Setiap subproses dari 

proses admin management dapat melakukan view, add, edit, dan delete pada tabel 

masing-masing. 

 

Gambar 3.11 Flow Chart Subproses Product Type Admin 

Pada flow chart subproses Product Type Admin dapat melakukan add, edit, 

delete, dan view terhadap data product tipe yang ada oleh aktor yang berperan 

sebagai admin. 
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Gambar 3.12 Flow Chart Subproses Product Header Admin 

Pada flow chart subproses Product Header Admin dapat melakukan add, 

edit, delete, dan view terhadap data product header yang ada oleh aktor yang 

berperan sebagai admin. 

 

Gambar 3.13 Flow Chart Subproses Product Detail Admin 
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Pada flow chart subproses Product Detail Admin dapat melakukan add, 

edit, delete, dan view terhadap data product detail yang ada oleh aktor yang 

berperan sebagai admin. 

 

Gambar 3.14 Flow Chart Subproses Encyclopedia Admin 

Pada flow chart subproses Encyclopedia Admin dapat melakukan add, 

edit, delete, dan view terhadap data encyclopedia yang ada oleh aktor yang 

berperan sebagai admin. 
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Gambar 3.15 Flow Chart Subproses Photo Admin 

Pada flow chart subproses Product Header Admin dapat melakukan add, 

edit, delete, dan view terhadap data product header yang ada oleh aktor yang 

berperan sebagai admin. 

A.2 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram dimulai dengan context diagram. Pada context 

diagram terdapat proses utama dari sistem yang merupakan pembuatan website 

“EKORANJING.COM” dan sistem memiliki aktor atau user yang terbagi menjadi 

tiga tipe, yaitu admin, visitor (user yang tidak terdaftar), dan member (user yang 

telah terdaftar). Empat modul yang dikerjakan, yaitu product management, 

encyclopedia management, photo management, dan search home management. 
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Gambar 3.16 DFD Context Diagram ekoranjing.com 

Dari context diagram maka dibentuk diagram level 1 yang memiliki empat 

subproses yang dibuat dan terhubung dengan enam tabel, yaitu tabel artikel, 

product_tipe, product_header, product_detail, foto, dan ensiklopedia dari 

database. Gambar 3.17 adalah perincian DFD level 1 dari empat proses yang 

dikerjakan, yaitu manage product, manage encyclopedia, manage photo, dan 

manage search home. 
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Gambar 3.17 DFD Level 1 ekoranjing.com
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Dari level 1 proses Manage Product, maka terbentuk DFD level 2 yang 

dikelompokan menjadi tiga kelompok subproses, yaitu Manage Product Type, 

Manage Product Header, dan Manage Product Detail.   

 

Gambar 3.18 DFD Level 2 Proses Manage Product 

Pada level 2 proses Manage Product terbentuk DFD level 3 dengan tiga 

belas subproses dari tiga subproses, yaitu Manage Product Type, Manage Product 

Header, dan Manage Product Detail yang ada pada DFD level 2 proses Manage 

Product. 
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Gambar 3.19 DFD Level 3 Proses Manage Product Type 

Pada level 3 proses Manage Product Type terdapat empat subproses, yaitu 

show product tipe merupakan proses untuk menampilkan data product tipe, insert 

product tipe merupakan proses untuk menambahkan data product tipe, edit 

product tipe merupakan proses untuk mengubah data product tipe tertentu, dan 

delete product tipe merupakan proses untuk menghapus data product tipe tertentu. 

 

Gambar 3.20 DFD Level 3 Proses Manage Product Header 
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Pada level 3 proses Manage Product Header terdapat lima subproses, 

yaitu show product header merupakan proses untuk menampilkan data product 

header, insert product header merupakan proses untuk menambahkan data 

product header, edit product header merupakan proses untuk mengubah data 

product header tertentu, delete product header merupakan proses untuk 

menghapus data product header tertentu, dan sort product header merupakan 

proses untuk mengurutkan data sesuai keinginan dari aktor. 

 

Gambar 3.21 DFD Level 3 Proses Manage Product Detail 

Pada level 3 proses Manage Product Detail terdapat empat subproses, 

yaitu show product detail merupakan proses untuk menampilkan data product 

detail, insert product detail merupakan proses untuk menambahkan data product 

detail, edit product detail merupakan proses untuk mengubah data product detail 

tertentu, dan delete product detail merupakan proses untuk menghapus data 

product detail tertentu. 
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Pada level 2 proses Manage Encyclopedia terdapat tujuh subproses yang 

dipisah menjadi dua gambar, yaitu Manage Encyclopedia Admin dan Manage 

Encyclopedia Visitor. 

 

Gambar 3.22 DFD level 2 Proses Manage Encyclopedia Admin 

Pada level 2 proses Manage Encyclopedia Admin terdapat empat 

subproses yaitu show encyclopedia admin merupakan proses untuk menampilkan 

data encyclopedia, insert encyclopedia merupakan proses untuk menambahkan 

data encyclopedia, edit encyclopedia merupakan proses untuk mengubah data 

encyclopedia tertentu, dan delete encyclopedia merupakan proses untuk 

menghapus data encyclopedia tertentu.  
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Gambar 3.23 DFD level 2 Proses Manage Encyclopedia Visitor 

Pada level 2.2.2 proses Manage Encyclopedia Visitor terdapat tiga 

subproses, yaitu show encyclopedia merupakan proses untuk menampilkan data 

encyclopedia, sort encyclopedia merupakan proses untuk mengurutkan data 

encyclopedia sesuai keinginan aktor, dan search encyclopedia merupakan proses 

untuk mencari data encyclopedia tertentu sesuai keinginan aktor. Subproses dari 

sistem terakhir merupakan level 2 proses Manage Photo.  
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Gambar 3.24 DFD level 2 Proses Manage Photo 

Pada level 2 proses Manage Photo, terdapat lima subproses, yaitu show 

photo dan show photo admin merupakan proses untuk menampilkan data photo, 

insert photo merupakan proses untuk menambahkan data photo, edit photo 

merupakan proses untuk mengubah data photo tertentu, delete photo merupakan 

proses untuk menghapus data photo tertentu, dan upload photo merupakan proses 

untuk meng-upload data photo yang dilakukan oleh member. 

 

A.3 Entity Relation Diagram 

Gambar 3.25 merupakan ERD dari sistem yang dibuat untuk 

ekoranjing.com. Pada ERD terdapat sepuluh tabel yang saling terhubung dalam 

database, yaitu tabel member, tabel product_tipe, tabel product_header, tabel 

product_detail, tabel artikel, tabel ensiklopedia, tabel foto, tabel sale, tabel 

purchase, dan tabel purchase_detail. 
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Gambar 3.25 ERD ekoranjing.com 

Relasi yang terbentuk adalah antara primary key id dari tabel product_tipe 

dengan foreign key product_tipe_id dari tabel product_header, antara primary key 

id dari tabel product_header dengan foreign key product_header_id dari tabel 

product_detail, antara primary key id dari tabel product_header dengan foreign 

key product_header_id dari tabel sale, antara primary key id dari tabel 

product_detail dengan foreign key product_id dari tabel purchase_detail, antara 

primary key id dari tabel purchase dengan foreign key purchase_id dari tabel 

purchase_detail, antara primary key id dari tabel member dengan foreign key 

member_id dari tabel artikel. Primary key id dari tabel member_id memiliki 

hubungan dengan foreign key member_id dari tabel product_tipe, product_header, 

product_detail, ensiklopedia, foto dan artikel. 
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A.4 Struktur Tabel 

Database yang digunakan adalah MySQL. Dalam pengembangan modul 

terdapat beberapa tabel yang terdapat dalam database yang berpengaruh, di 

antaranya adalah enam tabel, yaitu tabel artikel, tabel ensiklopedia, tabel 

product_tipe, tabel product_header, tabel product_detail, dan tabel foto. Berikut 

merupakan struktur dari tabel-tabel yang digunakan. 

 

Nama tabel : artikel 

Fungsi   : Tabel ini berguna menyimpan data artikel 

Tabel 3.2 Struktur Tabel artikel 

Field Name Type Length Information  

id int 11 Primary key 

judul varchar 50  

kategori int 11  

description text   

date date   

image varchar 100  

tag text   

member_id int 11 Foreign key dari tabel 

member(id) 
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Nama tabel : ensiklopedia 

Fungsi   : Tabel ini berguna menyimpan data ensiklopedia(anjing) 

Tabel 3.3 Struktur Tabel ensiklopedia 

Field Name Type Length Information  

id int 11 Primary key 

nama varchar 50  

nama_lain varchar 50  

description text   

ukuran int 11  

bulu int 11  

sulit int 11  

intelegensi int 11  

tempramen int 11  

keahlian int 11  

umur int 11  

favorit tinyint 1  

image varchar 100  

tinggi int 11  

berat int 11  

ahli text   

body_description text   

coat_description text   

color_description text   

temperament_description text   

tasty_description text   

member_id int 11 Foreign Key dari tabel 

member(id) 
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Nama tabel : product_tipe 

Fungsi   : Tabel yang berguna menyimpan data kategori produk 

Tabel 3.4 Struktur Tabel product_tipe 

Field Name Type Length Information  

id int 11 Primary key 

parent_id int 11  

tipe_name varchar 50  

description text   

image varchar 100  

member_id int 11 Foreign Key dari tabel 

member(id) 

 

Nama tabel : product_header 

Fungsi   : Tabel yang berguna menyimpan data produk header 

Tabel 3.5 Struktur Tabel product_header 

Field Name Type Length Information  

id int 11 Primary key 

nama varchar 20  

harga_from int 11  

harga_until int 11  

description text   

image varchar 100  

hits int 11  

product_tipe_id int 11 Foreign key dari tabel 

product_tipe(id) 

date date   

member_id int 11 Foreign key dari tabel 

member(id) 
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Nama tabel : product_detail 

Fungsi   : Tabel yang berguna menyimpan data detail dari produk 

Tabel 3.6 Struktur Tabel product_detail 

Field Name Type Length Information  

id int 11 Primary key 

nama varchar 50  

product_header_id smallint 6 Foreign key dari tabel 

product_header(id) 

date date   

description text   

harga int 11  

stock int 11  

weight int 11  

size int 11  

image varchar 100  

member_id int 11 Foreign key dari tabel 

member(id) 

 

Nama tabel : foto 

Fungsi   : Tabel yang digunakan menyimpan data foto 

Tabel 3.7 Struktur Tabel foto 

Field Name Type Length Information  

id int 11 Primary key 

nama varchar 50  

tag text   

like int 11  

member_id int 11 Foreign key dari tabel 

member(id) 

image varchar 100  
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B. Desain Antarmuka 

Dalam pengembangan situs ekoranjing.com, desain antarmuka didapatkan 

dari rekan kerja yang bertindak sebagai web designer diantaranya adalah halaman 

home, encyclopedia all, encyclopedia searching result, encyclopedia detail, 

product all, dan product detail. Desain halaman home dibagi menjadi tiga bagian. 

Gambar 3.26 adalah bagian desain halaman home, yaitu home(1). 

 

Gambar 3.26 Desain Antarmuka Home(1) 
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 Pada desain home(1) terdapat menu navigasi yang terdiri dari home, 

produk, ensiklopedia, perawatan, berita, dan foto serta header yang berisi icon 

media sosial juga form input untuk melakukan search all. Terdapat bagian 

pencarian anjing atau ensiklopedia sesuai dengan ukuran, bulu, dan tingkat 

kesulitan. Desain home(1) juga menampilkan beberapa kategori produk serta 

produk baru. Setelahnya adalah halaman home(2) yang merupakan lanjutan dari 

halaman home. 

 

Gambar 3.27 Desain Antarmuka Home(2) 

Pada desain home(2) terdapat bagian ensiklopedia yang menampilkan 

beberapa data ensiklopedia dan bagian artikel yang menampilkan beberapa data 
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artikel. Setelahnya adalah halaman home(3) yang merupakan lanjutan dari 

halaman home. 

 

Gambar 3.28 Desain Antarmuka Home(3) 

Pada desain home(3) terdapat bagian foto yang menampilkan beberapa 

foto dan bagian footer yang menampilkan about ekoranjing.com juga disertai 

dengan navigasi pada bagian paling bawah dari halaman home. 

Selanjutnya adalah desain halaman product yang dibagi atas desain 

halaman product all dan halaman product detail. Desain dari halaman product all 

dapat dilihat pada gambar 3.29. 
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Gambar 3.29 Desain Antarmuka Product All 

Pada desain product all terdapat menu navigasi, header, dan footer. 

Desain product all juga menampilkan daftar product dan kategori product serta 

combo box untuk melakukan sorting. Desain antarmuka dari product detail dapat 

dilihat pada gambar 3.30. 
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Gambar 3.30 Desain Antarmuka Product Detail 

Pada desain product detail terdapat menu navigasi, header, dan footer. 

Desain product detail juga menampilkan product detail dan form input quantity 

dari produk yang ingin dibeli dan daftar kategori product. 

Desain terakhir yang didapatkan adalah desain encyclopedia. Desain 

encyclopedia dibagi menjadi tiga, yaitu encyclopedia search result, encyclopedia 

all, dan encyclopedia detail. Desain encyclopedia search result dapat dilihat pada 

gambar 3.31. 
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Gambar 3.31 Desain Antarmuka Encyclopedia Search Result 

Pada desain encyclopedia search result terdapat menu navigasi, header, 

dan footer. Desain encyclopedia search result juga menampilkan kategori 

ensiklopedia dan encyclopedia hasil pencarian. Desain encyclopedia all dapat 

dilihat pada gambar 3.32. 
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Gambar 3.32 Desain Antarmuka Encyclopedia All 

Pada desain encyclopedia all terdapat menu navigasi, header, dan footer. 

Desain encyclopedia all juga menampilkan kategori ensiklopedia dan 

encyclopedia hasil pencarian. Desain encyclopedia detail dapat dilihat pada 

gambar 3.33. 

 

 

 

Rancang bangun...., Albert Julian, FTI UMN, 2015



 

 

47 

 

 

Gambar 3.33 Desain Antarmuka Encyclopedia Detail 

Pada desain encyclopedia detail terdapat menu navigasi, header, dan 

footer. Desain encyclopedia detail juga menampilkan kategori ensiklopedia dan  

encyclopedia detail.  
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C. Implementasi 

Implementasi yang dilakukan adalah membagi sistem menjadi dua bagian 

besar yaitu halaman admin atau database management dan user management atau 

halaman user. Data yang di input-kan ke dalam sistem menggunakan data dummy 

dalam implementasi ini. 

C.1  Halaman Admin atau Database Management 

Pada halaman admin, tampilan pada smartphone, tablet, dan desktop akan 

sama. Halaman admin dapat dibagi menjadi navigasi dan konten data. Halaman 

admin dapat diakses apabila user sudah melakukan login terlebih dahulu dan 

memiliki level access sebagai admin. Gambar 3.34 merupakan gambar dari 

navigasi halaman admin.  

 

Gambar 3.34 Tampilan Navigasi Halaman Admin 

Pada gambar 3.34 navigasi halaman admin terbagi menjadi satu bagian 

untuk logout dan sepuluh bagian sesuai dengan jumlah tabel yang ada dan 

masing-masing bagiannya melakukan management terhadap tabel tertentu. Setiap 

bagian navigasi yang ditekan akan menampilkan konten data dari tabel tertentu. 

Sebagai contoh, tampilan konten data tabel product_tipe yang berasal dari 

navigasi Products Type pada gambar 3.35 mewakili keseluruhan tampilan konten 

data yang ada pada admin management. 
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Gambar 3.35 Tampilan Konten Data Navigasi Products Type 

Pada bagian konten data, seorang admin dapat melakukan management 

terhadap tabel tertentu. Management yang dapat dilakukan yaitu add, view detail 

row, edit, dan delete data dari tabel yang dipilih oleh admin. Semua tampilan dari 

management terhadap tiap tabel hampir serupa, hanya berbeda pada isi dari 

konten data disesuaikan dengan tabel masing-masing.  

 

Gambar 3.36 Tampilan Konten Data View Row Products Type 

Pada gambar 3.36, view row Products Type menampilkan isi data dari 

sebuah row yang ada pada tabel product_tipe.  
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Gambar 3.37 Tampilan Konten Data Edit Products Type 

Pada gambar 3.37, edit Products Type menampilkan isi data dari sebuah 

row yang ada pada tabel product_tipe dan admin dapat melakukan perubahan 

terhadap data tersebut dan menyimpannya dan menampilkan notification seperti 

gambar 3.40. 

 

Gambar 3.38 Tampilan Konten Data Add Products Type 
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Pada gambar 3.38, add Products Type menampilkan form untuk mengisi 

data ke dalam tabel product_tipe dan admin dapat melakukan penyimpanan 

terhadap data tersebut. 

 

Gambar 3.39 Tampilan Konten Data Delete Products Type 

Pada gambar 3.39, delete Products Type menampilkan form yang berisi 

pertanyaan konfirmasi melakukan delete terhadap row yang dipilih oleh admin. 

Apabila dipilih “OK”, data pada Products Type akan dihapuskan. 

 

Gambar 3.40 Tampilan Notifikasi Add dan Edit Success 

Pada gambar 3.40, notifikasi add dan edit success merupakan notifikasi 

yang akan tampil setelah melakukan management add atau edit. 

 

C.2  Halaman user atau User Management 

Empat modul yang dikerjakan pada user management, yaitu product, 

encyclopedia, photo, searching, dan sebagian dari home. Halaman user 

management dibagi menjadi tiga bagian, yaitu header (termasuk navigasi), konten 

atau isi, dan footer (termasuk navigasi). 
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Gambar 3.41 Tampilan Header pada Desktop 

 

Gambar 3.42 Tampilan Header pada Smartphone atau Tablet(Menekan Toggle 

Navigasi) 

Pada tampilan header, terdapat search box untuk melakukan pencarian 

search all. Apabila user melakukan pencarian search all, maka akan keluar 

tampilan seperti gambar 3.66. 

 

Gambar 3.43 Tampilan Footer pada Desktop 
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Gambar 3.44 Tampilan Footer pada Smartphone atau Tablet 

Pada tampilan footer, terdapat icon media sosial dan data mengenai about 

ekoranjing.com. Selanjutnya pada bagian konten halaman home, bagian yang 

dikerjakan adalah bagian yang berkaitan dengan modul yang dikembangkan. 

Berikut adalah tampilan implementasi dari halaman home yang dikerjakan. 

 

Gambar 3.45 Tampilan Home Search Encyclopedia pada Desktop 
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Gambar 3.46 Tampilan Home Search Encyclopedia pada Smartphone atau Tablet 

Pada tampilan home search encyclopedia, terdapat tiga group radio button 

untuk menentukan spesifikasi pencarian. Apabila menekan tombol cari, maka 

akan menampilkan tampilan seperti pada gambar 3.55 atau gambar 3.56. 

 

Gambar 3.47 Tampilan Home Product pada Desktop 
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Gambar 3.48 Tampilan Home Product pada Smartphone atau Tablet 

Tampilan home product memperlihatkan beberapa produk dan kategori 

produk. Terdapat tombol navigasi panah yang berguna melihat data lainnya. 

Aspabila menekan data produk, maka akan terhubung dengan gambar 3.62 dan 

apabila menekan data kategori produk, maka akan terhubung dengan gambar 3.61.  

 

Gambar 3.49 Tampilan Home Encyclopedia pada Desktop 
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Gambar 3.50 Tampilan Home Encyclopedia pada Smartphone atau Tablet 

Tampilan home encyclopedia memperlihatkan beberapa data anjing dan 

untuk tampilan tablet atau smartphone, data ensiklopedia disusun ke bawah. 

Apabila menekan data ensiklopedia, maka akan terhubung dengan gambar 3.57 

atau 3.58. 

 

Gambar 3.51 Tampilan Home Photo pada Desktop 
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Gambar 3.52 Tampilan Home Photo pada Smartphone atau Tablet 

Tampilan home photo memperlihatkan beberapa data foto dan untuk 

tampilan tablet atau smartphone, data foto disusun ke bawah. 

Pada modul encyclopedia, dapat dilihat dalam beberapa tampilan dan 

implementasinya yang dibagi berdasarkan kategori atau alphabet encyclopedia, 

encyclopedia detail, dan encyclopedia view itu sendiri. 

 

Gambar 3.53 Tampilan Encyclopedia View pada Desktop 
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Gambar 3.54 Tampilan Encyclopedia View pada Smartphone atau Tablet 

Tampilan encyclopedia view memperlihatkan kategori ensiklopedia dan 

untuk tampilan tablet atau smartphone, kategori dimasukkan ke dalam combo box. 

Apabila menekan data ensiklopedia, maka akan terhubung dengan gambar 3.57 

atau 3.58. 

. 

 

Gambar 3.55 Tampilan Alphabet Encyclopedia pada Desktop 
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Gambar 3.56 Tampilan Category Encyclopedia pada Desktop 

Tampilan alphabet dan category encyclopedia memperlihatkan beberapa 

data ensiklopedia sesuai kategorinya. Apabila menekan data ensiklopedia, maka 

akan terhubung dengan gambar 3.57 atau gambar 3.58. 

 

Gambar 3.57 Tampilan Encyclopedia Detail pada Desktop 
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Gambar 3.58 Tampilan Encyclopedia Detail pada Smartphone atau Tablet 

Tampilan encyclopedia detail memperlihatkan kategori ensiklopedia dan 

untuk tampilan tablet atau smartphone, kategori dimasukkan ke dalam combo box 

serta menampilkan data lengkap tentang anjing atau ensiklopedia. 

Pada modul product, terdapat beberapa pengelompokan tampilan, yaitu 

berdasarkan product type, product header, dan product detail. 

 

Gambar 3.59 Tampilan Product Type pada Desktop 
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Gambar 3.60 Tampilan Product Type pada Smartphone atau Tablet 

Tampilan product type memperlihatkan kategori produk dan untuk 

tampilan tablet atau smartphone, kategori dimasukkan ke dalam combo box. 

Apabila menekan data produk tipe, maka akan terhubung dengan gambar 3.61. 

 

Gambar 3.61 Tampilan Product Header pada Desktop 

Tampilan product header memperlihatkan kategori produk dan untuk 

tampilan tablet atau smartphone, kategori dimasukkan ke dalam combo box. 
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Terdapat combo box untuk melakukan sorting data product header dan apabila 

menekan data produk header, maka akan terhubung dengan gambar 3.62. 

 

Gambar 3.62 Tampilan Product Detail pada Desktop 

Tampilan product detail memperlihatkan kategori produk dan untuk 

tampilan tablet atau smartphone, kategori dimasukkan ke dalam combo box. 

Terdapat data lengkap produk. 

Pada modul photo, terdapat beberapa pengelompokan tampilan dan 

implementasinya menjadi photo view dan upload photo. Untuk upload photo, 

maka user harus berhasil login terlebih dahulu. 

 

Gambar 3.63 Tampilan Photo View pada Desktop 
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Gambar 3.64 Tampilan Photo View pada Smartphone atau Tablet 

Tampilan photo view memperlihatkan data photo yang telah di-upload 

baik oleh admin ataupun member. 

 

Gambar 3.65 Tampilan Upload Photo pada Desktop 

Pada tampilan upload photo, terdapat tombol browse untuk mencari file 

yang ingin di-upload. Terdapat text box caption sebagai description atau tag dari 

foto dan tombol upload digunakan untuk mengunggah foto dan menyimpannya ke 

tabel.  
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Gambar 3.66 Tampilan Search All pada Desktop 

Tampilan search all menampilkan data dari tiga tabel, yaitu artikel, 

product_header, dan ensiklopedia berdasarkan kata kunci pencarian yang 

dimasukkan user.  

 

3.3.2 Evaluasi hasil kerja 

Rancang bangun modul searching, product management, encyclopedia 

management, dan photo management pada situs ekoranjing.com telah berhasil 

dilakukan dengan menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dari universitas dan 

tools yang digunakan sebagai bantuan dalam waktu pengembangan. 

Fungsionalitas modul berjalan dengan baik dan sesuai requirements dari client 

sehingga client merasa pengembangan sistem sudah layak dipakai dan cukup 

puas. Namun, masih ada kekurangan pada bagian desain yang belum rampung 

untuk beberapa halaman tertentu. 
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3.3.3 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan dalam pembuatan website untuk CV Dreambox 

adalah sebagai berikut. 

1. Requirements dari client yang kurang jelas dan lengkap. 

2. Koordinasi yang kurang mengakibatkan sulitnya menyatukan pekerjaan 

dengan rekan kerja. 

3. Kurangnya pengalaman dalam membuat responsive website. 

 

3.3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi dari kendala-kendala yang dihadapi ketika menjalankan kerja 

magang adalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan model SDLC iterative yang membuat pengembangan modul 

pada sistem tetap dapat dikerjakan meskipun dengan requirements yang 

minim. 

2. Bertukar pikiran dan mendekatkan diri kepada rekan kerja. 

3. Mencari informasi melalui internet dan browser mengenai responsive 

website. 
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