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 BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Kedudukan peserta magang di perusahaan adalah sebagai staff IT perusahaan 

yang bertugas mengembangkan website perusahaan. Pada pelaksanaannya peserta 

dibimbing langsung oleh principal PT Perdana Multi Berkat, Ibu Evelyn Kristianty 

Dharmawan. Peserta wajib berkoordinasi dengan pembimbing lapangan untuk 

menentukan apa saja yang akan dimuat dalam web, mendapat pengarahan dalam 

pengembangan modul listing properti pada web, dan melakukan penyesuaian web 

yang dibangun dengan kebutuhan perusahaan. 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Peserta magang ditugaskan untuk membuat website perusahaan yang menarik 

dan mudah dipahami untuk memuat berbagai informasi perusahaan serta listing 

properti yang dipasarkan perusahaan. Pertama, peserta berdiskusi dengan 

pembimbing untuk mengumpulkan apa saja kebutuhan perusahaan untuk dianalisa 

dan dibuat rancangannya. Setelah rancangan dibuat, dimulailah pembuatan  

menggunakan basis data dan antarmuka sesuai rancangan. Peserta diizinkan 

menggunakan framework maupun tidak untuk membuat website. Pada akhirnya 

tampilan antarmuka front-end dikembangkan menggunakan framework bootstrap 

sehingga dapat mendukung tampilan pada perangkat mobile dengan baik. 

Kemudian dimulailah pemrograman yang lebih rumit yang menggunakan basis 

data. Testing dilakukan setiap ada halaman yang terselesaikan serta secara 

keseluruhan pada tahap akhir. 
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Hasil kerja peserta magang dilaporkan ke pembimbing lapangan setiap 

minggu dan dilakukan pengujian oleh pembimbing jika diperlukan. Jika ada 

masalah atau ketidaksesuaian pada website maka barulah peserta melakukan 

perbaikan sesuai arahan pembimbing. Perbaikan terus dilakukan hingga website 

yang dikembangkan sesuai dengan arahan pembimbing dan kebutuhan perusahaan. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Website yang dikembangkan selama kerja magang adalah website perusahaan 

yang memuat profil dan informasi umum perusahaan serta listing properti yang 

dipasarkan perusahaan. Halaman utama yang memuat profil dan informasi umum 

perusahaan dikembangkan dalam single page responsive website. Halaman tersebut 

memuat sebuah slideshow gambar, profil perusahaan, daftar kerjasama dan 

penghargaan perusahaan, dan kontak. Daftar listing properti dimuat pada halaman 

berbeda namun tetap bersifat responsive. Listing properti yang diminta hanya 

dimaksudkan untuk menampilkan informasi properti-properti yang dipasarkan 

perusahaan saja. Halaman-halaman untuk front-end ini dikembangkan 

menggunakan bootstrap. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Berikut adalah proses yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang 

untuk mengembangkan website perusahaan. 

 

A. Pengumpulan dan Analisa Kebutuhan Perusahaan 

Di awal pelaksanaan kerja magang, peserta berdiskusi dengan principal 

perusahaan yang juga merupakan pembimbing lapangan peserta dalam pelaksanaan 

kerja magang untuk mengumpulkan apa saja kebutuhan perusahaan untuk 
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kemudian dianalisa. Dari hasil diskusi didapat bahwa perusahaan membutuhkan 

sebuah situs web yang dapat memuat informasi umum perusahaan sekaligus 

memuat listing properti yang dipasarkan perusahaan itu. 

 

B. Data Flow Diagram 

Setelah kebutuhan perusahaan didapatkan, peserta magang mulai membuat 

perancangan website salah satunya yaitu Data Flow Diagram (DFD). Diagram 

konteks, yang menggambarkan alur keluar-masuk data antara sistem dengan entitas 

rluar, ditunjukkan pada Gambar 3.1. Terdapat tiga entitas luar yang terhubung 

dengan sistem yaitu agen properti, admin, dan visitor. 

Agen Properti

0

Website PT. 
Perdana Multi 

Berkat

Data login

Data gambar

Data properti

Visitor

Halaman utama

Halaman daftar Properti
Daftar gambar

Daftar properti

Halaman detail Properti

Admin

Id gambar

Id properti Id properti

 
Gambar 3.1. Diagram Konteks Website PT Perdana Multi Berkat 

DFD level 0 website PT Perdana Multi Berkat ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

Pada diagram tersebut terdapat beberapa proses yang melibatkan kedua entitas. 

Agen properti memberikan data listing properti untuk dikelola ke sistem. Admin 

yang bertugas mengelola isi website memberikan data login untuk otorisasi. Visitor 

adalah pengunjung website dan dapat melihat halaman utama yang memuat gambar 

slider serta halaman listing yang memuat data properti. Untuk melihat detail 

properti visitor dapat memilih salah satu listing dan mengirim id-nya ke sistem. 
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Agen Properti

1

Cek LoginData login

Data gambar

loginData login

Login berhasil

2

Kelola listing 
properti

3

Kelola gambar 
slider

Daftar properti

Daftar gambar

property

slider

Data properti

Data gambar

Data properti

Nama file gambar

Data properti

gallery

Data gambar properti

Data gambar properti

4

Lihat halaman 
utama

5
Lihat 

listing properti

Visitor

Halaman Daftar properti

Halaman utama

Data properti

Galeri gambar properti

Nama file gambar

Admin

6
Lihat 

detail properti

Id properti

Detail properti

Gambar properti

Id properti

Halaman detail Properti

Id gambar

 
Gambar 3.2. DFD Level 1 Website PT Perdana Multi Berkat 

Data properti dari agen properti digunakan pada proses tambah, hapus, dan 

ubah listing properti. Admin mengelola data properti yang diberikan agen properti. 

DFD proses kelola listing ditunjukkan Gambar 3.3. 
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Admin

2.1

Lihat data listing 
properti

2.3

Tambah listing 
properti

Daftar properti

property

Data properti

Detail properti

2.2

Ubah detail 
listing properti

Data properti baru

Detail properti

2.4

Hapus listing 
properti

Id properti

Detail properti baru

Id properti

gallery

Data gambar properti

Data gambar properti

Data gambar properti baru

Agen Properti

Data properti

 
Gambar 3.3. DFD Level 2 Proses Kelola Listing Properti 

Data gambar untuk pengelolaan gambar slider berasal dari admin. 

Pengelolaan gambar slider meliputi lihat, tambah, dan hapus gambar. DFD proses 

kelola gambar slider ditunjukkan Gambar 3.4. 

Admin Data gambar

3.1

Lihat gambar 
slider

3.2

Tambah gambar 
slider

Daftar gambar

slider

Data gambar

Data gambar

3.3

Hapus gambar 
slider

Id gambar Id gambar

 
Gambar 3.4. DFD Level 2 Proses Kelola Gambar Slider 
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C. Entity Relationship Diagram 

Gambar 3.5 menunjukkan entity relationship diagram antara tabel property 

dan gallery. Tabel property dan gallery memiliki hubungan one-to-many dengan 

id_property sebagai foreign key dari id pada tabel property. 

 
Gambar 3.5. Relasi antara tabel property dan gallery 

 

D. Struktur Tabel 

Basis data diperlukan pada rancangan website ini untuk memuat informasi 

login admin, listing properti dan gambar-gambar untuk ditampilkan pada slider. 

Tabel-tabel yang terdapat pada basis data antara lain adalah tabel login, tabel 

property, tabel gallery, dan tabel slider. Berikut adalah struktur dari tabel-tabel 

tersebut. 

1. Nama Tabel : login 

Primary Key : id 

Fungsi : menampung data login berupa username dan password 

pengguna yang mengelola isi website. 
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Tabel 3.1. Struktur tabel login 

Nama Field Tipe Data Deskripsi 

id int(11) Id unik user (primary key, auto increment) 

username varchar(15) Nama user (unik) 

password varchar(40) Password terenkripsi SHA-1 

 

2. Nama Tabel : property 

Primary Key : id 

Fungsi : menampung data listing property 

Tabel 3.2. Struktur tabel property 

Nama Field Tipe Data Deskripsi 

id int(11) Id unik property (primary key, auto 

increment) 

tipe_listing varchar(15) Tipe listing (dijual/disewakan, dsb) 

tipe_properti varchar(15) Tipe properti (rumah/apartemen, dsb) 

judul varchar(50) Judul listing 

deskripsi text Deskripsi properti 

lokasi text Lokasi properti 

harga double Harga yang ditawarkan per tahun 

luas_tanah int(11) Luas tanah properti 

luas_bangunan int(11) Luas bangunan properti 

jml_kamar int(11) Jumlah kamar tidur dalam properti 

jml_kamar_p int(11) Jumlah kamar tidur pembantu dalam properti 

listrik int(11) Pasokan listrik properti 

 

3. Nama Tabel : gallery 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_property 

Fungsi : menampung data galeri gambar tiap-tiap listing properti 
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Tabel 3.3. Struktur tabel gallery 

Nama Field Tipe Data Deskripsi 

id int(11) Id unik gallery (primary key, auto increment) 

filename varchar(50) Nama file gambar 

id_property int(11) Id properti yang direferensi (foreign key) 

 

4. Nama Tabel : slider 

Primary Key : id 

Fungsi : menampung data gambar-gambar untuk ditampilkan pada 

slideshow gambar. 

Tabel 3.4. Struktur tabel slider 

Nama Field Tipe Data Deskripsi 

id int(11) Id unik slider (primary key, auto increment) 

filename varchar(50) Nama file gambar 

 

 

E. Rancangan Antarmuka Website 

Antarmuka pada bagian front-end dikembangkan menggunakan bootstrap 

untuk mengoptimasi tampilan pada perangkat mobile. Halaman utama website 

merupakan halaman responsif tunggal yang berisi logo perusahaan, menu navigasi, 

sebuah slider gambar, kolom Tentang kami, kolom Kerjasama dan Penghargaan, 

serta kolom Hubungi Kami. Halaman utama website ditunjukkan Gambar 3.6. Pada 

kolom Hubungi Kami digunakan google maps untuk menunjukkan lokasi kantor 

pada peta selain memuat alamat dan kontak perusahaan. 
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Gambar 3.6. Rancangan antarmuka halaman utama 

Daftar listing properti dimuat pada halaman yang berbeda dan dapat diakses 

melalui menu navigasi Daftar Properti. Saat tombol lihat detail diklik maka akan 

muncul detail dari listing properti yang dipilih. Rancangan antar muka Daftar 

Properti ditunjukkan pada Gambar 3.7 sementara rancangan antarmuka Detail 

Properti ditunjukkan Gambar 3.8. 
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Gambar 3.7. Rancangan antarmuka daftar listing properti 

 
Gambar 3.8. Rancangan antarmuka detail listing properti 

Rancangan antarmuka untuk back-end menggunakan perancangan website 

konvensional dan tidak teroptimasi untuk digunakan pada perangkat mobile karena 

pengelolaan isi website perusahaan dilakukan melalui komputer desktop. Ketika 
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pertama mengakses halaman untuk back-end akan muncul halaman login untuk 

otorisasi. Jika sudah terotorisasi barulah admin berhak mengakses halaman untuk 

pengelolaan isi website yang ditunjukkan Gambar 3.8. Di sebelah kiri terdapat 

menu navigasi dan di kolom sebelah kanan berisi sesuai   yang dipilih. Jika memilih 

Daftar Properti, maka yang muncul adalah sebuah tabel. Halaman ini pula yang 

muncul setelah admin berhasil login. Jika memilih tambah properti akan muncul 

form Tambah Properti. Jika memilih Gambar Slide maka akan muncul tabel gambar 

dan form untuk mengunggah gambar. 

 
Gambar 3.9. Rancangan antarmuka halaman untuk back-end 
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Gambar 3.10. Rancangan antarmuka halaman login 

 

F. Pengumpulan Data dan Pembuatan Basis Data 

Setelah rancangan website dipersiapkan, dilakukan pengumpulan sejumlah 

data dari perusahaan seperti logo perusahaan, informasi perusahaan yang akan 

dimuat, foto-foto, dan data listing properti. Kemudian dibuatlah basis data 

menggunakan MySQL sesuai rancangan yang telah dibuat. Selain data-data untuk 

isi website dilakukan pula pengumpulan komponen-komponen lain untuk 

digunakan pada tahap pemrograman misalnya pengumpulan library dan framework. 

 

G. Pemrograman Website 

Setelah rancangan website, data-data, dan basis data dipersiapkan, dimulailah 

tahap pemrograman. Pemrograman website ini menggunakan bahasa pemrograman 

PHP beserta HTML, CSS, dan Javascript untuk pembuatan tampilan antarmuka 

yang baik. Awalnya website direncanakan untuk dikembangkan secara 
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konvensional. Namun karena terdapat beberapa kendala maka tampilan untuk 

antarmuka front-end dikembangkan menggunakan library jQuery dan framework 

bootstrap sehingga mampu menghasilkan sebuah web responsif dan nyaman untuk 

dibaca saat diakses dari perangkat mobile. 

 

H. Testing dan Implementasi 

Testing dilakukan setiap ada perubahan atau perkembangan pada suatu 

halaman. Tahap ini biasanya dilakukan saat peserta magang melapor ke 

pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan melihat dan mencoba halaman yang 

telah dibuat kemudian memberikan tanggapan apakah ada yang perlu diubah atau 

diperbaiki. Kemudian pada akhir pelaksanaan kerja magang dilakukan pengujian 

website secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Implementasi dilakukan 

dengan mengunggah seluruh halaman yang dibuat beserta basis datanya ke hosting. 

Setelah itu, peserta menjelaskan cara penggunaan halaman back-end ke admin 

perusahaan yang akan mengelola isi dari website yang dikembangkan. 

Berikut adalah hasil akhir website yang dikembangkan selama pelaksanaan 

kerja magang. 
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Gambar 3.11. Tampilan halaman utama 

Pada saat halaman utama dibuka, pada bagian paling awal terdapat sebuah 

slideshow gambar berukuran sepenuh layar. Kemudian di bawahnya terdapat kolom 

Tentang Kami, Kerjasama dan Penghargaan, serta Hubungi Kami secara berurutan. 

Tampilan pada kolom Tentang Kami ditunjukkan pada Gambar 3.12. 

 
Gambar 3.12. Tampilan halaman utama kolom Tentang Kami 

Tampilan halaman utama pada kolom kerjasama dan penghargaan 

ditunjukkan Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13. Tampilan halaman utama kolom Kerjasama dan Penghargaan 

Tampilan halaman utama pada kolom Hubungi Kami ditunjukkan Gambar 

3.14. 

 
Gambar 3.14. Tampilan halaman utama kolom Hubungi Kami 

Contoh tampilan halaman utama website saat diakses melalui perangkat 

mobile berjenis tablet ditunjukkan pada Gambar 3.15 sementara Gambar 3.16 

menunjukkan tampilan pada perangkat mobile berjenis smartphone.  
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Gambar 3.15. Tampilan halaman utama saat diakses pada komputer tablet 

Dapat dilihat pada Gambar 3.15 dan Gambar 3.16 bahwa halaman web yang 

diakses melalui perangkat mobile tetap memiliki isi yang sama dengan web yang 

diakses melalui komputer desktop namun dengan ukuran yang disesuaikan.  
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Gambar 3.16. Tampilan halaman utama saat diakses pada smartphone 

Daftar Properti dimuat pada halaman berbeda seperti pada Gambar 3.17. Saat 

salah satu gambar properti atau tombol lihat detail diklik, akan ditampilkan detai 

dari suatu properti. 
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Gambar 3.17. Tampilan halaman Daftar Properti 

Tampilan untuk halaman detail properti ditunjukkan Gambar 3.18. 

 
Gambar 3.18. Tampilan halaman Detail Properti 

Pada awal mula membuka halaman back-end untuk admin akan muncul 

halaman login seperti Gambar 3.19. Ketika login berhasil, barulah akan muncul 

halaman utama untuk admin.  
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Gambar 3.19. Tampilan halaman login untuk admin 

Halaman utama back-end setelah login berisi tabel daftar listing properti. 

Halaman ini pula yang muncul ketika memilih menu Daftar Properti. Contoh 

tampilan halaman Daftar Properti saat berisi 2 listing ditunjukkan Gambar 3.20.  

 
Gambar 3.20. Tampilan halaman Daftar Properti untuk admin 

Saat menu Tambah Properti dipilih, maka akan bernavigasi ke halaman 

Tambah Properti yang berisi form seperti Gambar 3.19. Ubah listing properti 

dapat dilakukan dengan memilih salah satu judul listing. Kemudian akan muncul 
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form yang serupa dengan form Tambah Properti namun berisi data listing properti 

yang tersimpan. 

 
Gambar 3.21. Tampilan halaman form Tambah Properti untuk admin 

Jika menu Gambar Slider dipilih maka akan mucul halaman berisi tabel 

gambar seperti pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.22. Tampilan halaman Gambar Slider untuk admin 
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3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam kelangsungan proses kerja 

magang. Kendala pertama adalah dalam pembuatan tampilan utama di mana 

tampilan halaman utama yang awalnya dibuat secara konvensional ternyata tidak 

berjalan sesuai harapan sehingga harus diubah dan digunakanlah framework 

bootstrap. Penggunaan bootstrap juga awalnya sedikit terkendala karena belum 

peserta masih belum berpengalaman menggunakannya. Kendala kedua adalah 

permasalahan dalam pembuatan halaman back-end untuk mengelola properti. 

Kendala ketiga adalah adanya beberapa fungsi yang tidak berjalan sesuai dengan 

seharusnya saat di-hosting. 

 

3.3.3. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kerja magang telah dapat 

diatasi oleh peserta. Solusi dari kendala pertama tentang pembuatan tampilan utama 

adalah dengan penggunaan framework bootstrap. Meskipun peserta harus 

mempelajari penggunaan framework bootstrap, penggunaan framework ini sangat 

membantu dan memperlancar pengembangan halaman-halaman front-end lainnya. 

Solusi dari kendala kedua adalah bersabar mencari bagian program yang 

bermasalah dan mencari tahu solusinya baik di internet, bahan perkuliahan yang 

pernah didapat, atau website yang pernah dikembangkan peserta sebelumnya untuk 

tugas kuliah. Kendala ketiga terselesaikan dengan mencari tahu bagian yang 

bermasalah, mencari tahu penyebabnya di internet, kemudian memperbaikinya 

dalam program. 
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