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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan yang diberikan pada proyek ini adalah sebagai programmer yang 

membentuk dan membuat aplikasi pengenal produk baru PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur. Proyek ini dibimbing oleh Bapak Syofyan Ahmad dan pembimbing 

lapangan oleh Bapak Rachmat Maulana. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Pada awalnya arahan diberikan pengenalan terhadap sistem PT Sarana Tani 

Indonesia Makmur dan diberikan petunjuk mengenai proyek yang akan dikerjakan. 

Tugas yang diberikan adalah untuk membuat aplikasi yang bertujuan untuk 

memperkenalkan produk PT Sarana Tani Indonesia Makmur. Setelah melakukan 

beberapa pertimbangan, akhirnya aplikasi akan dibuat dengan berbasis flash dan 

ActionScript 3.0.  

Setelah itu, pekerjaan dimulai dengan melakukan penelitian terhadap produk 

yang dimiliki oleh PT Sarana Tani Indonesia Makmur seperti membuat User 

Interface serta memulai pencarian dan pembuatan aset-aset yang akan berguna 

untuk aplikasi. Aktivitas yang kita lakukan pada saat minggu berikutnya adalah 

mencoba pembuatan aplikasi dan mempelajari beberapa teknik pembuatan aplikasi 

yang masih belum dipelajari. Setelah itu untuk memperindah aplikasi maka 

diberikan pengubahan beberapa font yang baik tapi tetap terlihat dengan jelas, 

pergantian background dan menggunakan sedikit animasi. Setelah semua asset dan 
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source code selesai dibuat, pencarian bug mulai dilakukan agar aplikasi dapat 

berjalan dengan lancar. Setelah semua itu selesai dilakukan pembimbing lapangan 

memberikan tugas lain, perbedaan dengan proyek pertama dengan aplikasi ini 

adalah pengenalan produk secara detil yang berupa text dan juga gambar untuk 

memperjelas kegunaan dari produk yang dipakai pada proyek pertama. Waktu yang  

diberikan adalah tiga minggu untuk menyelesaikan proyek kedua ini. Hal yang 

dilakukan oleh peserta adalah mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk 

memperkenalkan produk dan merancang User Interface yang akan dibuat. Setelah 

User Interface dan source code sudah dibuat selanjutnya pekerjaan yang dilakukan 

adalah mencoba untuk memperbaiki bug yang terdapat pada aplikasi yang sudah 

dibuat. Kemudian saat aplikasi sudah selesai pekerjaan selanjutnya adalah membuat 

rekaman untuk mengisi suara character pada saat aplikasi berjalan, hal ini 

dilakukan untuk menambah daya tarik terhadap aplikasi yang sudah dibuat. 

Penambahan pengisi suara ini membutuhkan beberapa bantuan dari beberapa 

teman. Setelah kedua proyek sudah selesai diminta untuk memberikan kedua 

aplikasi itu kepada perusahaan dan disusun dengan rapi beserta dengan asset yang 

digunakan dalam pembuatan kedua aplikasi tersebut. Setelah aplikasi sudah 

mencapai tahap akhir maka di lakukan pengujian teradap aplikasi dengan cara 

mencoba pada komputer kantor. Penjelasan lebih detail mengenai kegiatan magang 

akan dipaparkan pada subbab 3.3. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Laporan Mingguan 

Dalam melaksanakan kegiatan magang,  diwajibkan untuk hadir di 

perusahaan setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pada 

hari Sabtu diberikan waktu untuk bekerja di rumah dengan memberikan laporan 

berkala melalui e-mail kepada pembimbing, sehingga pembimbing dapat melihat 

perkembangan dari pekerjaan yang diberikan. 

Tabel 3.1 Tabel Laporan Pelaksanaan Kerja Magang Mingguan 

Minggu Ke - Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 
- Pengenalan Sistem Sarana Tani Indonesia Makmur 

- Pengerjaan proyek Indotani 

2 

- Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan 

- Merancang interface terhadap proyek Indotani 

- Mulai membangun interface  

3 

- Melakukan pekerjaan terhadap proyek Indotani yang 

pertama. Melanjutkan pekerjaan dari yang sebelumnya 

- Mencari source atau data yang masih kurang. 

Contohnya sound 

4 

- Melanjutkan pengerjaan terhadap proyek Indotani yang 

pertama 

- Memulai tahap debug, mencari kesalahan yang masih 

ada pada proyek Indotani yang pertama 

5 

- Memulai pengerjaan proyek Indotani yang kedua 

- Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan 

terhadap proyek Indotani yang kedua 

- Merancang dan membangun interface 

6 

- Melanjutkan pengerjaan terhadap proyek Indotani yang 

kedua 

- Melengkapi data-data yang masih diperlukan, seperti 

jenis dari produk Indotani 

7 
- Melakukan debug terhadap proyek Indotani yang kedua 

- Membuat laporan 
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Walaupun waktu pelaksanaan kerja magang di PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur telah selesai, ada beberapa penambahan terhadap proyek Indotani yaitu 

dengan mengabungkan proyek indotani yang pertama dan juga kedua. Hal ini 

dilakukan agar aplikasi menjadi lebih simple dan mudah digunakan. Penambahan 

menu dan juga beberapa data yang penting juga dilakukan agar aplikasi terlihat 

lebih rapi. 

 

3.3.2 Deskripsi Aplikasi 

 Aplikasi yang digunakan dalam membuat proyek Indotani adalah Adobe 

Flash. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah ActionScript 3.0. ActionScript 

adalah bahasa pemrograman berbasis object-oriented programming yang dirancang 

untuk animasi pada website. ActionScript mulai bergabung sebagai bahasa 

pemograman pada flash pada flash 4 dan dikembangkan di dalam flash 5. (Margaret 

Rouse, Tanpa Tahun). 

 Aplikasi yang di rancang memiliki berbagai informasi penting mengenai 

produk Indotani. Informasi yang terdapat adalah promotional video produk Indotani 

dan informasi mengenai produk Indotani secara detil. Untuk melakukan perubahan 

terhadap informasi produk Indotani, admin membutuhkan aplikasi yang bernama 

Notepad atau Microsoft Word. Salah satu dari aplikasi tersebut dibutuhkan karena 

informasi mengenai produk Indotani disimpan ke dalam bentuk text file (.txt). Text 

File yang telah mengalami perubahan akan di load secara otomatis oleh aplikasi, 

sehingga ketika pengguna membuka aplikasi tersebut, maka tampilan yang 

dikeluarkan adalah informasi yang telah diubah.  
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3.3.3 Rancangan Aplikasi 

 Suatu aplikasi yang baik harus dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan 

perncangan yang sudah dilakukan. Perancangan suatu aplikasi dapat ditunjukan 

dengan menggunakan diagram-diagram, dimana diagram yang digunakan dalam 

aplikasi ini adalah use case diagram, activity diagram, class diagram, dan juga 

sequence diagram.   

A. Use Case Diagram 

 Secara umum, yang dapat dilakukan pengguna pada aplikasi pengenal produk 

Indotani ini adalah melihat promotional video Indotani, melihat informasi 

mengenai produk Indotani, melihat informasi mengenai layanan service yang 

diberikan oleh Indotani, melihat informasi mengenai PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur, dan melihat informasi mengenai layanan contact service PT Sarana Tani 

Indonesia Makmur. Sedangkan, admin dapat melakukan pengubahan terhadap 

informasi produk Indotani, mengubah informasi mengenai layanan service yang 

diberikan oleh Indotani, mengubah informasi mengenai PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur, dan mengubah informasi mengenai layanan contact service PT Sarana 

Tani Indonesia Makmur. 
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Gambar 3.1 Diagram Use Case  

B. Activity Diagram 

Desain activity diagram di bawah (Gambar 3.3) menggambarkan alir 

berjalannya aplikasi pengenalan produk PT Sarana Tani Indonesia Makmur. 

Aplikasi dimulai dengan menampilkan menu utama yang terdapat dalam aplikasi 

tersebut. Setelah itu, pengguna aplikasi dapat memilih untuk masuk ke salah satu 

menu. Beberapa menu yang tersedia adalah menu Video, Product, Service, About, 

dan Contact.  
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Gambar 3.2 Activity diagram promotion video Indotani 

Jika pengguna mengakses tombol Video, maka aplikasi akan menampilkan 

promotional video dari produk PT Sarana Tani Indonesia Makmur. Promotional 

video ini berupa animasi mengenai produk PT Sarana Tani Indonesia Makmur. 

Apabila promotional video telah selesai ditampilkan dan  pengguna mengakses 

tombol pada stage, maka pengguna akan kembali ke menu utama.  

 

Gambar 3.3 Activity diagram Informasi produk Indotani 

Pada tombol kedua yaitu tombol Product, menampilkan 4 menu product dari 

produk PT Sarana Tani Indonesia Makmur. Apabila pengguna mengakses salah 
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satu tombol menu produk, maka aplikasi akan menampilkan informasi singkat dari 

produk tersebut. Jika pengguna ingin melihat informasi lengkap dari produk, 

pengguna dapat mengakses tombol detail Untuk kembali ke informasi singkat 

produk, pengguna dapat menekan tombol back. Pada halaman informasi singkat 

produk juga terdapat tombol back untuk kembali ke 4 menu product awal. Di dalam 

menu Service, Contact, Product, dan juga About terdapat tombol home yang dapat 

mengembalikan tampilan ke menu utama dalam aplikasi. 

 

Gambar 3.4 Activity diagram Perubahan Informasi Product pada database 

Aplikasi dirancang agar dapat melakukan perubahan terhadap data yang 

terdapat pada halaman Product agar dapat memudahkan admin untuk melakukan 

update terhadap aplikasi yang sudah dibuat.  
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Gambar 3.5 Activity diagram Layanan Service Indotani 

Tombol ketiga pada menu utama adalah tombol Service, yang apabila diakses 

akan menampilkan Layanan Service dari produk PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur.  

 

Gambar 3.6 Activity diagram Informasi PT Sarana Tani Indonesia Makmur 
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Tombol selanjutnya pada menu utama adalah tombol About, menampilkan 

penjelasan rinci mengenai PT Sarana Tani Indonesia Makmur.  

 

Gambar 3.7 Activity diagram Informasi PT Sarana Tani Indonesia Makmur 

Selanjutnya, tombol terakhir pada menu utama adalah tombol Contact, yang 

menampilkan informasi PT Sarana Tani Indonesia Makmur yang dapat dihubungi 

apabila diakses.  

C. Class Diagram 

Class diagram biasanya dibuat untuk menampilkan class-class yang terdapat 

pada aplikasi yang dibuat, selain itu class diagram juga berfungsi untuk 

menunjukan relasi yang terdapat antar class. Class diagram biasanya berisi 

mengenai variable dan juga function yang terdapat pada class tersebut. Class 

diagram juga menjelaskan mengenai hak akses yang terdapat pada variable ataupun 

function . 
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Gambar 3.8 Class diagram aplikasi pengenalan produk PT Sarana Tani Indonesia Makmur 
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D. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang menjelaskan interaksi 

objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Pada awal pengguna membuka 

aplikasi maka Engine akan menunjukan MainMenu. Kemudian pengguna 

melakukan input dengan cara memilih dari salah satu menu yang telah tersedia. 

Pada saat menu sudah dipilih maka Engine akan membuka data yang sudah tersedia 

dalam Database dengan bentuk textfile(.txt). Jika proses itu telah selesai maka data 

sudah dapat dibaca dan disajikan oleh Engine dan ditunjukan kepada pengguna. 

 

Gambar 3.9 Sequence diagram aplikasi pengenalan produk PT Sarana Tani 

Indonesia Makmur 
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3.3.4 Implementasi Aplikasi 

Lima tombol yang ada pada menu utama diimplementasikan menggunakan 

Adobe Flash dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0. Berikut tampilan Menu 

Utama dari aplikasi Indotani (gambar 3.12). 

 

Gambar 3.10 Screen shot Menu Utama Indotani 

Gambar 3.10 di atas merupakan Menu Utama dari aplikasi Indotani. Menu 

Utama ini terdiri dari beberapa tombol seperti Video, Product, Service, About, dan 

Contact. Menu Video pada aplikas ini merupakan sebuah hasil karya yang dibuat 

oleh Jedediah Swaine Abram sebagai rekan kerja pada saat magang. 

Rancang bangun..., Robi Rianto, FTI UMN, 2015



    
 

21 
 

 

Gambar 3.11 Screen shot Tampilan Produk Indotani 

Terdapat empat macam produk yang di tampilkan pada menu Products 

(Gambar 3.11). Produk yang di tampilakan dalam aplikasi dibagi sesuai dengan 

jenisnya. Beberapa produk tersebut di antaranya adalah produk Mitrafos, produk 

Nobas, produk Valeron, dan produk Redzone. Produk Mitrafos termasuk kedalam 

kategori Fungisida yang berfungsi untuk mengimunisasi tanaman dan 

mengedalikan serangan jamur pada tanaman. Produk Nobas dan Valeron termasuk 

kedalam kategori Insektisida yang digunakan untuk membunuh serangga pada 

tanaman. Redzone termasuk kedalam kategori herbisida yang berguna untuk 

memberantas  tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan hasil atau kualitas.  

Ketika pengguna menekan salah satu gambar produk yang terdapat ada menu 

Product Indotani, maka aplikasi akan menampilkan informasi mengenai produk 

yang dipilih oleh pengguna.  
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Gambar 3.12 Screen shot Penjelasan Singkat Produk Fungisida (Mitrafos) 

Jika pengguna menekan icon Fungisida pada menu Products (Gambar 3.11), 

maka aplikasi akan menampilkan informasi singkat mengenai produk Fungisida, 

yaitu Mitrafos, seperti yang terlihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.13 Screen shot Penjelasan Lengkap Produk Fungisida (Mitrafos) 
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Gambar 3.13 merupakan tampilan lanjutan apabila pengguna mengakses 

tombol detail pada menu sebelumnya (Gambar 3.12), yaitu Mitrafos. Pada halaman 

penjelasan produk juga dilengkapi oleh fitur Back untuk kembali ke menu Product 

dan tombol icon Home untuk kembali ke menu awal. 

 

Gambar 3.14 Screen shot Penjelasan Singkat Produk Insektisida (Nobas dan 

Valeron) 

 Gambar 3.14 merupakan tampilan akses Insektisida dari Gambar 3.11. 

Produk insektisida yang tersedia terdiri dari Nobas dan Valeron. 

 

Gambar 3.15 Screen shot Penjelasan Lengkap Produk Insektisida (Nobas) 
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Gambar 3.15 merupakan tampilan dari tombol detail Nobas pada Gambar 

3.14 yang berisikan informasi detail tentang produk Nobas. Pada halaman 

penjelasan produk juga dilengkapi oleh fitur Back untuk kembali ke menu Product 

dan tombol icon Home untuk kembali ke menu awal. 

 

Gambar 3.16 Screen shot Penjelasan Singkat Produk Herbisida (Redzone) 

List Herbisida pada Gambar 3.16 merupakan tampilan akses dari tombol 

Herbisida pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.17 Screen shot Penjelasan Lengkap Produk Herbisida (Redzone) 
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Gambar 3.17 merupakan penjelasan lengkap dari produk Herbisida, yaitu 

Redzone. Pada halaman penjelasan produk juga dilengkapi oleh fitur Back untuk 

kembali ke menu Product dan tombol icon Home untuk kembali ke menu awal. 

 

Gambar 3.18 Screen shot Tampilan Layanan Service Indotani 

Untuk melihat informasi mengenai layanan service yang diberikan PT Sarana 

Tani Indonesia Makmur kepada pelanggan, pengguna dapat mengakses tombol 

Service yang berada di menu utama Indotani (Gambar 3.10). Aplikasi akan 

menampilkan informasi mengenai layanan service Indotani. Tombol icon Home 

yang terdapat pada halaman “Layanan Service” berguna untuk kembali ke menu 

utama Indotani. Tampilan “Layanan Service” dapat dilihat pada gambar 3.18.  
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Gambar 3.19 Screen shot Tampilan Contact  PT Sarana Indonesia Makmur 

Apabila pengguna ingin mendapatkan informasi secara langsung dan lengkap 

serta terdapat permasalahan mengenai produk, pengguna dapat menekan tombol 

Contact yang berada di menu utama Indotani (Gambar 3.10). Halaman tersebut 

menampilkan alamat dari PT Sarana Tani Indonesia Makmur, nomor telepon, 

nomor fax, dan e-mail. Hal tersebut di berikan oleh PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur kepada konsumen, agar konsumen lebih mudah dalam menyampaikan 

berkomunikasi secara langsung baik aspirasi maupun saran mengenai obat-obatan 

pertanian kepada PT Sarana Tani Indonesia Makmur. Tombol Home yang terdapat 

pada halaman “Hubungi Kami” berguna untuk kembali ke menu utama Indotani. 

Tampilan “Hubungi Kami” dapat dilihat pada gambar 3.19. 
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Gambar 3.20 Screen shot Tampilan About PT Sarana Tani Indonesia Makmur 

Pengguna dapat melihat informasi mengenai PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur, mulai dari sejarah berdirinya perusahaan hingga visi dan misi dengan 

menekan tombol about yang berada di menu utama Indotani (Gambar 3.10). 

Tombol Home yang terdapat pada halaman “About Indotani” dapat diakses untuk 

kembali ke menu utama Indotani. Tampilan “About Indotani” dapat dilihat pada 

gambar 3.20. 

 

3.3.5 Pengujian Aplikasi 

Proses pengujian terhadap aplikasi dilakukan setelah aplikasi sudah berjalan 

dengan baik. Proses pengujian dilakukan dengan cara mencoba menjalankan 

aplikasi yang telah selesai di beberapa komputer yang tersedia di kantor. Pengujian 
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dimulai dengan melakukan instalasi adobe flash player pada komputer yang 

digunakan untuk melakukan pengujian. Setelah itu melakukan pergandaan data 

akhir (.swf) ke komputer. Proses pengujian selesai ketika aplikasi sudah terpasang 

dan berjalan dengan baik tanpa ada bug satupun di beberapa komputer tersebut. 

 

3.3.6 Evaluasi Kerja Magang 

Pekerjaan yang diberikan oleh Managing Director PT Sarana Tani Indonesia 

telah dipenuhi sesuai dengan kriteria yang diberikan. Aplikasi pengenalan produk 

“Indotani” dapat di akses dengan menggunakan desktop yang dapat mengakses file 

yang memiliki extension (.swf). Infomasi-informasi penting yang terdapat dalam 

aplikasi ini dapat diubah dengan mudah karena semua data text sudah tersimpan di 

(.txt) yang dapat dibuka dengan notepad atau aplikasi lainnya yang dapat 

mengakses file berbasis text. Pembuatan fitur ini bertujuan apabila admin dari PT 

Sarana Tani Indonesia Makmur dapat dengan mudah mengubah isi dari informasi 

tersebut. 

 

3.3.7 Kendala yang Ditemukan 

Selama berlangsungnya pelaksanaan kerja magang, terdapat berbagai macam 

kendala yang di temukan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi pengenalan 

produk “Indotani”. Kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Kesulitan dalam menghubungkan database MySQL terhadap aplikasi Adobe 

Flash (ActionScript 3.0). Hal tersebut di alami, dikarenakan belum 
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mendapatkan pengalaman untuk menghubungkan MySQL terhadap Adobe 

Flash. 

2. Kesulitan dalam penggunaan function  yang terdapat dalam Adobe Flash 

karena kurangnya pengalaman dalam pembuatan aplikasi Adobe Flash. 

3. Terdapat keterlambatan dalam mendapatkan informasi mengenai produk 

yang diluncurkan Indotani (foto, informasi detil). 

4. Kesulitan dalam merancang karakter yang hendak digunakan pada promotion 

video. Hal tersebut dikarenakan kurang memiliki keahlian dalam jurusan 

Desain Komunikasi Visual. 

5. Terdapat keterlambatan dalam mendapatkan persetujuan mengenai 

rancangan interface dari aplikasi Indotani. Hal tersebut dikarenakan 

Managing Director PT Sarana Tani Indonesia Makmur yang sering bepergian 

ke luar kota. 

 

3.3.8 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Berikut solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. 

1. Media penyimpanan informasi yang digunakan oleh aplikasi “Indotani” 

adalahtextfile (.txt).  

2. Mencoba untuk mencari beberapa tutorial secara online. 

3. Mencoba untuk bertanya kepada pembimbing lapangan mengenai produk 

tersebut dan meminta contoh kemasan agar dapat dibuat menjadi bahan yang 

dapat ditampilkan dalam aplikasi. 
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4. Menggunakan design karakter gratis yang dibuat oleh orang lain yang 

didapatkan dari internet dan memberikan sedikit perubahan terhadap warna 

karakter tersebut. 

5. Mencoba untuk bertanya kepada pembimbing lapangan mengenai perjanjian 

untuk bertemu dengan Managing Director PT Sarana Tani Indonesia 

Makmur, sehingga waktu yang ada dapat disesuaikan dengan kesibukan yang 

dimiliki Managing Director. 
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