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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan yang dimiliki sebagai intern junior engineer, dimana bertugas 

untuk mengimplementasikan sistem sesuai dengan keinginan client dan 

mengimplementasikan tampilan dari bagian Desain. Pada pembuatan website 

HMTT memiliki struktur organisasi seperti pada gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Proyek HMTT 

3.2 Tugas yang dilakukan 

Selama kerja magang di Dreambox, tugas yang dilakukan adalah 

1. Membuat tampilan website responsive dari website www.dandanku.com 

sesuai dengan desain yang diberikan oleh tim desain. 

2. Mengubah sistem serta tampilan pada website cvkaryakita.com dan 

harukanocookies.com dengan menggunakan Wordpress. 

3. Membuat tampilan website responsive serta sistem backend yang sesuai 

dengan keinginan client. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Bagian ini menjelaskan proses pelaksanaan proyek, perancangan sistem, 

dan implementasi yang telah dilakukan pada tugas pengembangan website HMTT 

yang telah diberikan selama praktek kerja magang. 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, 

kerja magang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014 sampai pada tanggal 12 

September 2014..  Pada tahap kedua, kerja magang dilanjutkan pada tanggal 15 

September 2014 sampai pada 17 Oktober 2014. Adanya tahap kedua karena adanya 

perubahaan dan penambahan modul pada sistem website HMTT sehingga penulis 

melanjutkan dengan menambahkan beberapa modul. Rincian kegiatan yang 

dilakukan dapat dilihat pada Table 3.1.  

Table 3.1 Rincian Kegiatan 

Minggu Keterangan 

1 Pembuatan tampilan frontend website Dandan 

2 Revisi major tampilan frontend website Dandan 

3 Revisi major tampilan frontend website Dandan 

4 Revisi major tampilan frontend website Dandan 

5 Perubahan dan penambahan modul dan tampilan pada wordpress 

6 Perubahan dan penambahan modul dan tampilan pada wordpress 

7 Perancangan website HMTT 

8 Pengembangan website HMTT 

9 Penambahan modul pada website HMTT 

10 Penambahan modul pada website HMTT 

11 Penambahan modul pada website HMTT 

12 Penambahan modul pada website HMTT 

 

3.3.2 Rancangan Sistem 

 Dalam membangun website diperlukan analisis dan perancangan sistem 

terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk dapat memperbaiki berbagai fungsi di 

dalam sistem agar lebih efisien dan dapat memahami alur pada sistem yang 

dibangun.  
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A. Struktur Tabel 

Pengembangan website HMTT diperlukan 7 (tujuh) tabel agar dapat memenuhi 

keperluan client. Berikut adalah seluruh struktur tabel yang digunakan dalam 

website HMTT. 

1. Tabel Users 

Tabel Users digunakan untuk menampung seluruh data mengenai user. Primary key 

dari tabel users ini adalah id. Tabel Users terdiri dari 21 (dua puluh satu) kolom 

seperti pada penjelasan tabel berikut. 

Table 3.2 Tabel Users 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 11 id berupa Primary Key untuk 

menunjukkan setiap id dari user 

nim varchar 20 nim bersifat unik digunakan untuk 

login pada website 

password varchar 60 password user yang digunakan 

untuk login 

forgot_password varchar 60 forgot_password digunakan untuk 

menyimpan link untuk meminta 

password baru 

verified int 11 verified digunakan untuk validasi 

admin sehingga akun dapat login 

pada website 

role varchar 15 role berupa status user pada website 

Admin/Anggota/Alumni. 

nama varchar 60 nama user 

photo varchar 100 nama foto dari user yang akan di-

generate sesuai id 

noHP varchar 15 nomor handphone user 

email varchar 100 email user 

angkatan varchar 4 tahun angkatan alumni 

alamat varchar 100 alamat alumni 

tempatLahir varchar 50 tempat lahir alumni 

tanggalLahir datetime - tanggal lahir alumni 

tempatKerja varchar 200 tempat kerja alumni 

jabatanKerja varchar 50 jabatan kerja alumni 

deskripsi varchar 400 deskripsi alumni 

sejarahAkademik varchar 400 sejarah akademik alumni 
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remember_token varchar 100 token yang digunakan untuk session 

saat login 

created_at datetime - waktu pembuatan user 

updated_at datetime - waktu update user 

 

2. Tabel About 

Tabel About digunakan untuk menampung informasi seperti nama file dari logo 

website, deskripsi tentang HMTT, dan deskripsi dari kontak admin HMTT serta 

tanggal dan waktu perubahan data. Tabel About terdiri dari 5 (lima) kolom seperti 

pada tabel berikut ini. 

Table 3.3 Tabel About 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 11 id berupa primary key untuk tabel 

about 

images varchar 20 link foto logo about us 

aboutDescription longtext - deskripsi tentang about us 

contactDescription longtext - deskripsi tentang contact us 

updated_at datetime - tanggal dan waktu update about 

 

3. Tabel Download 

Tabel Download digunakan untuk menampung informasi seperti link, judul, ukuran 

file, deskripsi dari download tersebut. Tabel download terdiri dari 7 (tujuh) kolom 

seperti pada tabel berikut. 

Table 3.4 Tabel Download 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 11 id berupa primary key untuk 

menunjukkan setiap id dari file 

download 

title varchar 100 judul download 

file varchar 50 link file download 

fileSize int 11 ukuran file download 

description longtext - deskripsi dari download 

created_at datetime - tanggal dan waktu pembuatan 

download 

updated_at datetime - tanggal dan waktu update download 
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4. Tabel News 

Tabel News digunakan untuk menampung informasi seperti judul, gambar dan 

deskripsi dari suatu berita. Tabel News terdiri dari 6 (enam) kolom seperti pada 

tabel dibawah. 

Table 3.5 Tabel News 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 11 id berupa primary key untuk 

menunjukkan setiap id dari berita 

title varchar 100 judul berita 

images varchar 60 gambar berita 

description longtext - deskripsi berita 

created_at datetime - tanggal dan waktu pembuatan berita 

updated_at datetime - tanggal dan waktu update berita 

 

5. Tabel Event 

Tabel Event digunakan untuk menampung informasi seperti judul, gambar dan 

deskripsi untuk menjelaskan event. Tabel ini terdiri dari 6 (enam) kolom seperti 

pada tabel dibawah. 

Table 3.6 Tabel Event 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 11 id berupa primary 

key untuk 

menunjukkan 

setiap id dari acara 

title varchar 100 judul acara 

images varchar 100 gambar acara 

description longtext - deskripsi acara 

created_at datetime - tanggal dan waktu 

pembuatan acara 

updated_at datetime - tanggal dan waktu 

update acara 
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6. Tabel Photo 

Tabel photo digunakan untuk menampung data dari foto yang ada di gallery seperti 

link foto. Tabel ini memiliki relasi pada tabel album dimana setiap data foto 

memiliki 1 album. Berikut adalah penjelasan dari tabel photo. 

Table 3.7 Tabel Photo 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 11 id berupa primary key untuk 

menunjukkan setiap id dari foto 

images varchar 20 link foto 

album_id int 11 album id berupa foreign key untuk 

membuat relasi antara tabel photo dan 

tabel album. 

created_at datetime - tanggal dan waktu pembuatan foto 

updated_at datetime - tanggal dan waktu update foto 

 

7. Tabel Album 

Tabel album digunakan untuk menampung data berupa nama album yang berguna 

untuk menjadi foreign key untuk setiap foto sehingga masing-masing foto dapat di 

kumpulkan pada suatu album. Berikut penjelasan dari tabel album. 

Table 3.8 Tabel Album 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 11 id berupa primary key untuk 

menunjukkan setiap id dari album 

name varchar 40 nama album 

created_at datetime - tanggal dan waktu pembuatan album 

updated_at datetime - tanggal dan waktu update album 

 

B. Data Flow Diagram (DFD) 

Salah satu model perancangan yang harus dibuat sebelum membangun website ini 

adalah Data Flow Diagram. Data Flow Diagram adalah diagram alir yang memiliki 

notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem.  
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Dalam membangun DFD dibutuhkan beberapa symbol yaitu 

1. Entitas/Entity 

Entity merupakan lingkungan yang berada di luar sistem yang disimbolkan dengan 

suatu notasi kotak. (Donald,Tanpa Tahun). 

2. Aliran Data/Data Flow  

Data flow adalah aliran dari data dari atau ke proses dan dari atau ke entity yang 

disimbolkan dengan menggunakan suatu notasi tanda panah. 

3. Proses/Process 

Proses menunjukan terjadinya suatu tansformasi data, menjalankan perhitungan, 

memberi keputusan pada sistem(Donald,Tanpa Tahun). Proses tersebut selalu 

menunjukkan suatu perubahan dalam di dalam atau perubahan data, jadi aliran data 

yang meninggalkan suatu proses selalu diberi label yang berbeda dari aliran data 

yang masuk. Proses di simbolkan dengan lingkaran. 

4. Data Penyimpanan/Data Store 

Data store menunjukkan penyimpanan data ke dalam database disimbolkan dengan 

persegi panjang. (Donald,Tanpa Tahun). 

 

Terdapat beberapa level penggambaran sebuah DFD. Level tersebut adalah 

1. Context Diagram atau Data Flow Diagram Level-0 

Context diagram terdiri dari satu proses yang merepresentasikan seluruh sistem. 

Diagram ini menggambarkan seluruh input dan output yang terjadi pada website. 

Context diagram dari website ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Context Diagram HMTT 

2. Data Flow Diagram Level-1 

Data Flow Diagram level-1 menggambarkan proses secara lebih terinci dari context 

diagram yang telah dibuat. Gambar dari Data Flow Diagram Level-1 dapat dilihat 

pada Gambar 3.3.  

 

Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level-1 
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3. Data Flow Diagram Level-2 Proses Mengelola Modul Website 

Data flow diagram level-2 proses mengelola modul website merupakan 

dekomposisi dari proses 1 pada diagram level-1. Pada diagram ini memiliki proses 

yang lebih detail dari data flow diagram level-1. Berikut adalah gambar dari data 

flow diagram Level-2 dari proses mengelola modul website. 

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level-2 Proses Mengelola Modul Website 

C. Flowchart 

Flowchart adalah bagan alir yang menunjukan hasil pada sistem secara logika serta 

menggambarkan langkah-langkah yang dilewati dalam menyelesaikan suatu 

masalah (Jogiyanto, 2005).  

1. Flowchart Login 

Flowchart Login adalah flowchart untuk menjelaskan alur dari proses login 

pada website HMTT. Flowchart Login dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Flowchart Login 

2. Flowchart dari Modul Admin (Client View)  

Flowchart dari modul admin (client view) adalah flowchart lanjutan dari 

flowchart login ketika user login sebagai admin dan flowchart ini menjelaskan 

apa yang bisa dilakukan admin dalam keadaan client view. Flowchart ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.6. 

3. Flowchart dari Modul Admin (Admin View) 

Flowchart dari modul admin (admin view) adalah flowchart lanjutan dari 

flowchart login ketika login sebagai admin dan memasuki versi admin view dan 

flowchart ini menjelaskan apa yang bisa dilakukan admin dalam keadaan admin 

view. Flowchart ini dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

4. Flowchart dari Modul Anggota 

Flowchart dari modul anggota adalah flowchart lanjutan dari flowchart login 

ketika login sebagai anggota dan flowchart ini menjelaskan apa yang bisa 

dilakukan oleh anggota. Flowchart ini dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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5. Flowchart dari Modul Alumni 

Flowchart dari modul alumni adalah flowchart lanjutan dari flowchart login 

ketika login sebagai alumni dan flowchart ini menjelaskan apa yang bisa 

dilakukan oleh alumni. Flowchart ini dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.6 Flowchart dari Modul Admin (Client View)  
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Gambar 3.7 Flowchart dari Modul Admin (Admin View)  
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Gambar 3.8 Flowchart dari Modul Anggota 
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Gambar 3.9 Flowchart dari Modul Alumni
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3.3.3 Rancangan Antarmuka 

Website ini didesain dengan cara responsif menggunakan framework Bootstrap 

3.2.0. Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan Javascript pertama yang 

terpopuler untuk pengembangan tampilan website pada mobile.  

 
Gambar 3.10 Rancangan Layout Website 

Sesuai dengan Gambar 3.10 layout website HMTT terbagi menjadi tiga bagian 

utama yaitu header, content, dan footer. Header terdiri atas logo dan navigasi bar. 

Navigasi bar terdiri atas 7 (tujuh) menu yaitu Home, About Us, News, Gallery, 

Download, Event, Sign in. Content merupakan isi data dari website. Footer terdiri 

atas copyright dari website.  
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3.3.4 Implementasi Website 

 
Gambar 3.11 Halaman Utama Website HMTT 

 

Konten pada halaman utama adalah: 

a. About Us 

About us berisi deskripsi singkat dari Tambang Trisakti selain itu juga 

ditampilkan logo dari dari Himpunan Tambang Trisakti. 

b. Latest Post 

Latest post menampilkan 3 (tiga) berita terbaru. Bagian ini menampilkan 

judul, tanggal pembuatan, gambar, deskripsi dari berita tersebut, serta 

button read more. Jika button read more ditekan maka akan mengarahkan 

pengguna ke halaman berita yang menampilkan seluruh isi berita. 
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c. Recent Event  

Recent Event menampilkan 3 (tiga) acara terbaru. Bagian ini menampilkan 

gambar, judul, tanggal pembuatan acara tersebut. Masing-masing acara 

yang ditampilkan dapat diklik agar mengarahkan pengguna ke halaman 

event yang menjelaskan event tersebut. 

 
Gambar 3.12 Halaman About Us 

Konten pada halaman About Us: 

a. About Us 

About us berisi deskripsi singkat dari Tambang Trisakti selain itu juga 

ditampilkan logo dari dari Himpunan Tambang Trisakti. 

b. Contact Us 

Contact us berisi kontak yang berupa deskripsi yang dapat dihubungi. 
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Gambar 3.13 Halaman News 

Gambar 3.13 merupakan tampilan konten pada halaman news yang menampilkan 

berita yang berisi judul, tanggal pembuatan, deskripsi singkat serta gambar dari 

suatu berita dan berurut sesuai dengan waktu pembuatan dan jika berita diklik maka 

akan menampilkan berita secara keseluruhan seperti pada Gambar 3.14 

 
Gambar 3.14 Halaman News Keseluruhan 
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Gambar 3.15 Halaman Event 

Gambar 3.15 merupakan tampilan content pada halaman event yang menampilkan 

acara yang berisi judul, tanggal, deskripsi singkat serta gambar dari suatu acara dan 

berurut sesuai dengan waktu pembuatan dan suatu tombol show more yang jika 

berita diklik maka akan menampilkan acara secara keseluruhan seperti pada 

Gambar 3.14 

 
Gambar 3.16 Halaman Event Keseluruhan 
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Gambar 3.17 Halaman Gallery 

Konten pada halaman gallery (Gambar 3.17) menampilkan foto pertama dan judul 

dari album dan dapat diklik untuk melihat seluruh foto pada suatu album (Gambar 

3.18). Gambar pada album ditampilkan menggunakan lightbox.js sehingga dapat 

menampilkan foto dengan menarik (Gambar 3.19) dan dapat melihat foto sebelum 

ataupun sesudahnya dengan menekan tombol arah panah kiri atau kanan.  

 
Gambar 3.18 Halaman dari suatu Album Gallery 
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Gambar 3.19 Tampilan Foto pada Gallery 

 
Gambar 3.20 Halaman Download 

Konten pada halaman download (Gambar 3.20) menampilkan seluruh daftar 

download yang berisikan judul, ukuran file, tanggal pembuatan, deskripsi dan suatu 

tombol untuk me-download file tersebut. pengguna hanya bisa me-download suatu 

file jika pengguna tersebut dapat login. Jika pengguna belum login maka tombol 

download akan mengarahkan pengguna ke halaman login. 
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Gambar 3.21 Tampilan Form Login 

Pada halaman login (Gambar 3.21) terdapat create account dan forgot password. 

Untuk login diperlukan NIM dan password dan akun tersebut harus telah divalidasi 

oleh admin. Pada halaman create account akan ada form yang harus diisi. Untuk 

daftar sebagai anggota diperlukan NIM, password, nama lengkap, email, no. hp 

(Gambar 3.22) dan untuk mendaftar sebagai alumni maka ada tambahan data seperti 

tahun angkatan, alamat, tempat dan tanggal lahir, tempat kerja, jabatan ditempat 

kerja, sejarah akademik, deskripsi singkat (Gambar 3.23). Setelah berhasil 

membuat akun user harus menunggu validasi admin agar akun tersebut dapat 

digunakan. 

 
Gambar 3.22 Tampilan Form Create Account sebagai Anggota 
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Gambar 3.23 Tampilan Form Create Account sebagai Admin 

Setelah berhasil membuat akun baru. Pada halaman forgot password (Gambar 3.24) 

dibutuhkan email untuk memproses forgot password. Dimana email akan 

dikirimkan link forgot password. 

 
Gambar 3.24 Tampilan Form Forgot Password 
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Gambar 3.25 Tampilan Menu User pada Admin 

Pada halaman menu user pada admin (Gambar 3.25) terdiri dari beberapa bagian 

yaitu search, sort, unverified user list, dan verified user list. Untuk mencari terdapat 

combobox untuk mencari sesuai data yang dipilih dan textbox untuk mencari kata 

yang ingin dicari. Untuk mengurutkan terdapat combobox dengan pilihan waktu 

pembuatan, nama, dan nim dan terdapat pula combobox yang memilih mengurutkan 

secara ascending atau descending. Daftar user terbagi atas 2 (dua) yaitu unverified 

dan verified. Unverified merupakan status user jika user tersebut baru mendaftar 

dan belum divalidasi oleh admin jika ingin mevalidasi cukup tekan tombol not 

verified sehingga status akan berubah menjadi verified dan akun tersebut dapat 

login. Sedangkan, verified merupakan status yang telah divalidasi oleh admin. Pada 

masing-masing list ada pilihan untuk view, edit, dan delete data. 
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Gambar 3.26 Tampilan Menu About pada Admin 

Halaman menu about pada admin (Gambar 3.26) terdapat 2 (dua) bagian about us 

dan contact us. About us langsung akan menampilkan logo gambar dan deskripsi 

penjelasan about us dengan textarea dan contact us akan menampilkan deskripsi 

dengan textarea. Textarea pada halaman ini menggunakan ckeditor.js. Jika ingin 

merubah data pada halaman ini dengan merubah data lalu menekan tombol save 

maka data akan keupdate. 

 

Rancang bangun..., Gandhy, FTI UMN, 2015



32 

 

 
Gambar 3.27 Tampilan Menu News pada Admin 

Pada halaman menu news pada admin (Gambar 3.27) terdapat tombol untuk 

menambah berita, search dan sort seperti pada halaman sebelumnya dan daftar 

berita. Daftar berita berupa tabel yang memiliki kolom tanggal, judul, images, 

deskripsi, dan option. Dimana option terdiri dari view, edit, dan delete. 

 

Gambar 3.28 Tampilan Menu Gallery pada Admin 
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Pada halaman menu gallery pada admin (Gambar 3.28) terdapat search dan sort, 

tombol create album, dan tabel yang berisikan nama album, pilihan rename dan 

hapus. 

 
Gambar 3.29 Tampilan Menu Download pada Admin 

Pada halaman menu download pada admin (Gambar 3.29) terdapat tombol add 

download, search, sort, dan tabel yang berisi judul, nama file, ukuran file, deskripsi 

serta option yang berisikan edit, delete. 

 
Gambar 3.30 Tampilan Menu Event pada Admin 
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Pada halaman menu event pada admin (Gambar 3.30) terdapat tombol add event, 

search, sort, dan tabel yang berisi tanggal, judul, link gambar, deskripsi serta option 

yang berisikan view, edit, delete. 

 
Gambar 3.31 Tampilan Menu Alumni pada Admin 

Pada halaman menu alumni pada admin (Gambar 3.31) terdapat search, sort, dan 

tabel yang berisi NIM, nama, email, no HP, tahun angkatan serta option yang 

berisikan view, edit, delete. 

 

3.3.5 Kendala yang Ditemukan 

Ada beberapa kendala yang ditemukan yang bersangkutan dengan 

pengembangan sistem website HMTT selama proses magang kerja berlangsung. 

Berikut adalah kendala-kendala yang ditemukan : 

1. Cukup banyak fitur-fitur yang belum pernah digunakan sehingga 

memperlambat proses pengerjaan karena perlu mencari solusi dari fitur-fitur 

yang diinginkan client. 
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2. Keinginan fitur dari client yang selalu bertambah dan berubah-ubah sehingga 

menghambat proses pengerjaan dan menyebabkan sebagian fitur tidak 

digunakan. 

3. Kurang rincinya tampilan dari tim desain sehingga kesulitan untuk 

menyamakan hasil desain dan menyebabkan terhambatnya proses pengerjaan 

proyek karena menunggu tim desain menjawab rincian dari suatu halaman 

ataupun mendesain halaman-halaman yang tak terduga. 

 

3.3.6 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala-kendala yang ditemukan selama proses kerja magang di 

Dreambox adalah sebagai berikut : 

1. Pencarian di Internet, buku atau mencari di sumber lain maupun 

bertanya ke teman-teman agar dapat mengetahui solusi dari masalah 

penulis. 

2. Walaupun dampak permintaan client yang selalu berubah-ubah tidak 

dapat dihindari tetapi agar permintaan client tidak selalu berubah-ubah 

maka harus selalu memastikan rancangan sistem agar sistem tersebut 

sesuai dengan keinginan client. 

3. Sebelum memulai membuat tampilan sesuai dengan gambaran dari tim 

desain terlebih dahulu penulis mengumpulkan informasi tentang 

tampilan dan memperkirakan halaman-halaman yang dibutuhkan agar 

didesain secepatnya. 

 

Rancang bangun..., Gandhy, FTI UMN, 2015




