
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



6 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang ini dilakukan sebagia programmer selama 40 

hari kerja pada PT Jurnal Consulting Indonesia. Kerja magang ini dikoordinasikan 

oleh Daniel Winoto yang memiliki posisi sebagai CEO PT Jurnal Consulting 

Indonesia sekaligus selaku pembimbing lapangan, yang membantu dan 

membimbing dalam melaksanakan magang. Pada praktik kerja magang ini modul 

yang dikerjakan adalah modul CRM, Attachment List Page, dan Query Mailers 

Log Parser. Dalam praktik kerja magang ini dibantu juga oleh karyawan-

karyawan lain dari berbagai divisi, seperti divisi programmer, sales, bisnis, dan 

juga berbagai pihak yang ikut serta dalam perusahaan. 

Tahap-tahap dalam pengerjaan aplikasi website ini diawali dari sebuah 

rapat internal yang diikuti oleh semua divisi programmer dan direktur perusahaan 

yang dilakukan setiap minggu. Rapat tersebut membahas modul-modul apa saja 

yang sudah dikerjakan dan belum selesai dikerjakan. Pada rapat tersebut akan 

dibahas modul apa yang selanjutnya akan dikerjakan dan kepada siapa serta 

berapa lama proses pengerjaan modul tersebut. Requirement dan scope dari modul 

yang dikerjakan akan dibahas dan dicatat oleh setiap programer. 

Setiap tugas yang dikerjakan akan dijabarkan oleh setiap programmer dan 

dicatat dalam sebuah papan tulis besar mengenai penjabaran bagian-bagian modul 

yang akan dikerjakan serta perkiraan waktu pengerjaan.  

Setiap pagi dilakukan stand up meeting, yaitu rapat kecil antar 

programmer. Setiap orang akan mempresentasikan bagaimana perkembangan dari 
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pekerjaan mereka, apa saja kendala yang dialami, dan apa pekerjaan yang akan 

dilaksanakan berikutnya. Setiap bagian pekerjaan yang sudah selesai kemudian 

akan ditandai untuk selanjutnya dilakukan testing. Stand up meeting ini bertujuan 

agar setiap orang dapat mengetahui perkembangan dari pengerjaan aplikasi dan 

membahas kendala yang muncul. 

3.2 Tugas yang Dilaksanakan 

Gambaran yang lebih detail tentang pelaksanaan kerja magang setiap 

minggu dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Realisasi Kerja Magang 

Minggu Ke Kegiatan 

1 

 Pengenalan mengenai Ruby on Rails 

 Membuat halaman Admin Internal 

 Membuat fasilitas pengiriman email dengan template kepada pelanggan 

2 
 Mengembangkan halaman Admin Internal menjadi modul Customer 

Relationship Management 

3 
 Melanjutkan pembuatan modul Customer Relationship Management 

serta menambahkan beberapa fitur baru pada halaman Admin Internal 

4 

 Membuat modul halaman List Attachment pada aplikasi website PT 

Jurnal 

5 

 Menambahkan fitur Dynamic Add Attachment untuk semua transaksi  

yang ada pada aplikasi website PT Jurnal 

6 

 Membuat aplikasi Query Mailers sebagai tools pelaporan pengecekan 

query otomatis 

7  Membuat semua template PDF Invoice 

8 

 Membuat aplikasi Log Parser dari Amazon Web Service untuk 

memantau aktivitas pengguna 
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 Pada Tabel 3.1, dituliskan apa saja pekerjaan yang dilakukan setiap 

minggunya. Pekerjaan yang dilakukan pada pelaksanaan magang ini tidak bersifat 

project based, tetapi lebih kepada pembagian modul dari sebuah pengerjaan 

aplikasi besar. Setiap modul yang telah selesai dikerjakan akan diperiksa untuk 

dilakukan quality test untuk memastikan tidak ada bug, serta memeriksa apakah 

modul tersebut telah memenuhi requirement yang telah ditentukan di awal 

pengerjaan.  

 Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh programmer dilakukan di dalam 

development environment. Setiap kali suatu bagian dalam pekerjaan selesai maka 

selanjutnya adalah melakukan version control menggunakan Git. Git adalah 

version control software yang bersifat terbuka untuk source code management. 

Fungsi version contol ini adalah untuk mencatat semua perubahan yang terjadi 

dan siapa yang melakukan perubahan, mengembalikan ke versi sebelumnya, 

memungkinkan proses pengerjaan dilakukan di tempat yang terpisah oleh banyak 

programmer, serta melakukan pemeriksaan hasil kerja yang sudah dilakukan. 

 Setiap programmer, sebelum mengerjakan pekerjaan harus fetch source 

dari remote directory, yaitu men-download source terbaru dari remote untuk 

selanjutnya digabungkan (merge file) dengan source code pada local directory. 

Setelah pekerjaan telah selesai dan diperiksa, akan dilakukan commit untuk 

selanjutnya dilakukan push terhadap remote directory. Ketika pekerjaan tersebut 

telah selesai dan telah merge pada remote directory, dilakukan proses production 

dengan meng-upload dan menjalankan aplikasi di server. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan magang ini terbagi menjadi beberapa modul kegiatan. Selain 

modul Customer Relationship Management, pada laporan ini juga dibahas dua 

modul tambahan yakni modul Attachment List Page dan modul Query Mailers 

Log Parser.  

A. Customer Relationship Management  

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam pembuatan modul  

Customer Relationship Management, dimulai dari perancangan sistem (data flow 

diagram, entity relationship diagram, dan stuktur tabel dalam database). 

A.1 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem modul Customer Relationship Management, 

pertama kali akan dijabarkan mengenai perancangan Data Flow Diagram. 

Selanjutnya akan dijabarkan mengenai Entity Relationship Diagram dan struktur 

tabel. 

A.1.1  Data Flow Diagram 

 Perancangan Data Flow Diagram (DFD) dimulai dari tahap perancangan 

Data Flow Diagram diagram konteks. Gambar 3.2 adalah gambar DFD diagram 

konteks subsistem modul CRM.  
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Diagram Konteks Sub Sistem Modul CRM 

Setelah DFD diagram konteks dibuat, dilanjutkan kepada DFD level 0 dimana 

menguraikan subsistem modul CRM. Pada DFD level 0 terbagi menjadi 9 proses 

(Login, Register, Add User Blacklist, Send Mail Newslatter,  Show Preusers List,  

Show Record Managements, Show List Follow Up, Add User Record 

Management, dan Add Preuser), 4 tabel (admin_users, blacklists, preusers, 

user_record_managements), dan 4 entitas (Administrator, Sales, User, dan Web 

Application) seperti pada Gambar 3.3. Setelah DFD level 0 dibuat, dilanjutkan 

kepada DFD level 1 yang terdiri dari subproses Login (Gambar 3.4), subproses 

Register (Gambar 3.5), dan subproses Send Mail Newslatter (Gambar 3.6). 

0 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 0 Sub Proses Modul CRM 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Sub Proses Login 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 1 Sub Proses Register 

 

Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Sub Proses Send Mail Newslatter 
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A.1.2  Entity Relationship Diagram 

Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) mempresentasikan 6 tabel 

yang digunakan pada sub sistem modul Customer Relationship Management. 

Entitas yang muncul pada ERD berikut adalah admin_users, preusers, 

sales_funnels,  blacklists,  users, dan user_record_managements. Gambar 3.7 

menunjukkan Entity Relationship Diagram. 

 

Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram CRM 
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A.1.3  Struktur Tabel  

Database yang dipakai dalam modul CRM memiliki jumlah total 9 tabel. 

Berikut adalah nama, fungsi, beserta struktur dari tabel-tabel yang ada.  

Tabel 3.2 Struktur Tabel admin_users 

No Nama  Jenis Keterangan 

1 id int(11) id admin user 

2 email varchar(255) email admin user 

3 encrypted_password varchar(255) password admin user (terenkripsi) 

4 reset_password_token varchar(255) token untuk reset password 

5 reset_password_sent_at datetime waktu pengiriman reset tokem 

6 remember_created_at datetime  waktu pembuatan remember 

7 sign_in_count int(11) jumlah masuk  

8 current_sign_in_at datetime waktu masuk sekarang 

9 last_sign_in_at datetime waktu masuk terakhir 

10 current_sign_in_ip varchar(255) ip address user sekarang 

11 last_sign_in_ip varchar(255) ip address user terakhir masuk 

12 created_at datetime  waktu pembuatan admin user 

13 updated_at datetime waktu pemuktahiran admin user 

14 super_admin boolean status apakah super admin atau sales 

 

  

1 Nama Tabel    : admin_users 

Primary Key   : id 

Fungsi             : menyimpan data-data mengenai informasi user admin. Pada 

tabel ini juga terdapat atribut yang membedakan apakah user 

tersebut adalah super admin atau admin biasa (sales). 
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Tabel 3.3 Struktur Tabel preusers 

No Nama  Jenis Keterangan 

1 id int(11) id preuser (PK) 

2 full_name varchar(255) nama preuser 

3 email varchar(255) email preuser 

4 phone varchar(255) telepon preuser 

5 sales_funnel_id int(11) id sales funnel preuser (FK) 

6 created_at datetime waktu pembuatan preuser 

7 updated_at datetime  waktu pemuktahiran preuser 

8 company varchar(255) perusahaan preuser 

9 user_id int(11) 

id user yang terhubung jika preuser 

sudah daftar sebagai user (FK) 

10 detail text detail preuser 

11 link_status boolean 

status apakah preuser sudah terdaftar 

sebagai user 

12 admin_user_id int(11) id admin user dari preuser (FK) 

13 direct_preuser boolean  status apakah direct preuser atau bukan 

 

2 Nama Tabel    : preusers 

Primary Key   : id 

Foreign Key    : sales_funnel_id, user_id, admin_user_id 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai preuser, yaitu semua 

pelanggan baik yang belum ataupun sudah terdaftar sebagai 

user. Data preuser dimasukkan manual oleh sales. 

3 Nama Tabel    : sales_funnels 

Primary Key   : id 

Fungsi           : menyimpan informasi mengenai sales funnels atau status 

prospek dari preuser. 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel sales_funnels 

No Nama  Jenis Keterangan 

1 id int(11) id sales funnel (PK) 

2 name varchar(255) nama sales funnel 

3 created_at datetime  waktu pembuatan 

4 updated_at datetime waktu pemuktahiran 

 

Tabel 3.5 Struktur Tabel blacklist 

No Nama  Jenis Keterangan 

1 id int(11) id blacklist (PK) 

2 user_id int(11) id user blacklist (FK) 

3 created_at datetime  waktu pembuatan 

4 updated_at datetime waktu pemuktahiran 

 

Tabel 3.6 Struktur Tabel users 

4 Nama Tabel    : blacklist 

Primary Key   : id 

Foreign Key    : user_id 

Fungsi             : menyimpan informasi user yang masuk kategori blacklist. 

5 Nama Tabel    : users 

Primary Key   : id 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai user yang sudah terdaftar. 

Tabel ini didapatkan dari database web aplikasi. 

No Nama  Jenis Keterangan 

1 id int(11) id user (PK) 

2 full_name varchar(255)  nama user 

3 email varchar(255) email user 

4 phone varchar(255) telepon user 

5 company varchar(255) company user 
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Tabel 3.7 Struktur Tabel user_record_managements 

No Nama  Jenis Keterangan 

1 id int(11) id user record management (PK) 

2 preuser_id int(11) id preuser (FK) 

3 admin_user_id int(11) id user admin (FK) 

4 contact_media varchar(255) media komunikasi 

5 next_follow_up_date date tanggal follow up berikutnya 

6 created_at datetime waktu pembuatan 

7 updated_at datetime  waktu pemuktahiran 

8 comment text keterangan 

 

A.2 Implementasi Sistem 

 Modul ini digunakan sebagai backend yang digunakan untuk keperluan 

internal perusahaan. Sistem ini digunakan bagian sales dan pimpinan perusahaan 

untuk memantau pelanggan, baik yang sudah terdaftar menjadi pengguna maupun 

belum terdaftar. Sistem ini dapat memantau status dari pelanggan serta 

manajemen hubungan pelanggan. 

 Berikut adalah hasil print screen dari sistem CRM admin internal yang 

sudah dibuat. Sistem ini diawali dengan halaman login seperti pada Gambar 3.8.  

Setiap admin user yang login harus sudah memiliki email dan password yang 

terdaftar. Setiap admin user hanya bisa didaftarkan oleh admin user lainnya 

melalui menu yang terdapat di dalam sistem. 

6 Nama Tabel    : user_record_managements 

Primary Key   : id 

Foreign Key    : preuser_id, admin_user_id 

Fungsi             : menyimpan informasi riwayat user record management. 
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Gambar 3.8 Halaman Login 

Ketika seorang admin user masuk pertama kalinya, maka admin user akan 

diarahkan pada halaman Dashboard. Halaman Dashboard ini berisi laporan 

pengingat yang berisi siapa saja preuser yang sudah dan perlu di-follow-up 

berdasarkan jadwal yang ada pada user record management. Pada laporan 

tersebut, terdapat tanggal kapan preuser tersebut di-follow-up dan siapa admin 

user yang bertugas. Halaman Dashboard dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

Gambar 3.9 Halaman Dashboard 
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Selanjutnya, terdapat halaman Admin User List untuk manajemen admin 

user. Pada halaman ini, terdapat daftar admin user yang aktif. Halaman ini hanya 

dapat diakses jika status admin user tersebut adalah super admin. Pada halaman 

ini terdapat tabel admin user yang berisi alamat email, waktu masuk, jumlah 

masuk, waktu tanggal pendaftaran admin user dan status admin user apakah super 

admin atau bukan. Pada halaman ini juga terdapat fasilitas filter untuk melihat 

daftar admin user sesuai ketentuan tertentu. Halaman Admin User List 

ditunjukkan pada Gambar 3.10. 

  Gambar 3.10 Halaman Admin User List 

Ketika seorang admin user memiliki status sebagai super admin, maka 

admin user tersebut dapat membuat admin user baru dengan memilih tombol New 

Admin User yang selanjutnya muncul halaman New Admin User. Di sini seorang 

admin user dapat membuat admin user baru dengan mengisikan field yang 

tersedia. Seorang admin user dimana bukan super admin, maka admin user 

tersebut berstatus sebagai sales. Halaman New Admin User ditunjukkan pada 

Gambar 3.11. 
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  Gambar 3.11 Halaman Add New Admin User 

Halaman Preuser berisikan daftar preuser. Preuser adalah pelanggan yang 

pada awalnya belum terdaftar sebagai user pada website aplikasi Jurnal, tetapi 

memiliki prospek untuk bergabung sebagai pengguna aplikasi Jurnal. Pelanggan 

ini dimasukkan secara manual oleh admin user maupun sales. Setiap preuser 

memiliki sales funnel. Sales funnel ini adalah status dari seorang pelanggan. Sales 

funnel ini dibagi menjadi enam kategori, yaitu Raw Leads, Qualified Leads, 

Prospect, Actives, Paying, dan CHURN. Attribute dari seorang preuser dapat 

dilihat pada Gambar 3.12. Pada halaman ini juga terdapat fungsi filter untuk 

menyesuaikan tampilan tabel berdasarkan keinginan tertentu. 

  Gambar 3.12 Halaman Preuser List 

Untuk menambahkan preuser, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
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dengan menambahkan satu persatu melalui halaman New Preuser sepertu yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.13, maupun secara sekaligus melalui halaman Import 

Preuser seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.14. Pada halaman New Preuser, 

seorang admin user atau sales dapat menambahkan preuser satu persatu. Pada 

halaman Import Preuser, seorang admin user atau sales dapat menambahkan 

preuser sekaligus dalam jumlah banyak dengan meng-upload data preuser yang 

tersimpan dalam file. 

 

 

 

  Gambar 3.13 Halaman New Preuser 

 

  Gambar 3.14 Halaman Import Preuser 

Setiap preuser yang baru didaftarkan selalu memiliki link status yang 

berstatus 'NO'. Hal ini karena preuser tersebut belum ataupun tidak terhubung 

dengan user yang sudah terdaftar melalui aplikasi website Jurnal. Untuk itu 

terdapat fungsi 'Synchronization', yaitu suatu fungsi untuk mencocokan preuser 

Pengembangan modul..., Wendy Cungwanara, FTI UMN, 2015



22 

 

dengan user yang sudah terdaftar. Gambar 3.15 menunjukkan ketika fungsi 

'Synchronization' dijalankan maka link status akan ter-update. 

  Gambar 3.15 Halaman Synchronization Function 

Jika preuser tersebut memiliki email yang sama dengan user yang sudah 

terdaftar, maka preuser tersebut akan memiliki 'link status' yang berstatus 'YES'. 

Fungsi ini dijalankan dengan menekan tombol 'Sync' dan juga akan dijalankan 

setiap 10 menit sekali melalui background job. 

Halaman berikutnya adalah halaman User Record Management. Halaman 

ini adalah rangkuman manajemen user berisi daftar preuser dan waktu follow up 

serta admin user (sales) yang bertanggung jawab terhadap preuser tersebut. Setiap 

follow up yang dilakukan akan dicatat dalam record setiap preuser. Halaman User 

Record Management ditunjukkan pada Gambar 3.16. 

 Gambar 3.16 Halaman User Record Management 
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Untuk menambahkan user manajemen melalui tombol 'New User 

Management' maka tampil halaman baru untuk mengisi user manajemen baru 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.17.  

Gambar 3.17 Halaman Add New User Record Management 

Jika nama preuser ditekan, admin user akan diarahkan ke halaman User 

Detail dari preuser tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.18. Halaman 

tersebut berisi detail preuser dan juga status preuser tersebut. Pada detail preuser, 

juga terdapat daftar manajemen record berupa riwayat follow up yang dilakukan 

terhadap user tersebut. Pada halaman preuser detail, juga terdapat tombol 'Add 

User Management Record' untuk menambahkan manajemen user secara langsung.  

Gambar 3.18 Halaman Preuser Detail 
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Halaman blacklist merupakan halaman yang berisikan daftar user yang 

diblacklist seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.19. Ketika seorang user di-

blacklist maka user tersebut tidak akan muncul pada daftar penerima email 

newsletter. 

Gambar 3.19 Halaman Blacklist 

Untuk menambahkan daftar blacklist, dapat melalui halaman New 

Blacklist. Pada halaman tersebut, admin user dapat memilih dari daftar user untuk 

dimasukan pada daftar blacklist. Halaman New Blacklist ditunjukkan pada 

Gambar 3.20. 

Gambar 3.20 Halaman New Blacklist 

Halaman Mail Templates adalah halaman yang berisikan daftar template 

yang akan dijadikan template email newsletter yang akan dikirimkan kepada user 

yang sudah terdaftar. Terdapat juga fungsi filter untuk menyaring daftar mail 

template yang ada. Halaman Mail Templates ditunjukkan pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 Halaman Mail Template 

Ketika admin user menekan tombol 'New Mail Template', admin user akan 

dibawa ke halaman untuk mengunggah template seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.22. Pada halaman New Mail Template, admin user dapat memberi nama 

template dan mengunggah template dengan format html. Setiap template yang 

diunggah akan disimpan pada server. 

 

Gambar 3.22 Halaman New Mail Template 

Selanjutnya pada halaman Recipient, admin user akan melihat daftar user 

yang aktif seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.23. Daftar user ini diambil 

dari database yang terhubung pada aplikasi website Jurnal. Daftar user ini sudah 

dikurangi dari daftar halaman blacklist. Pada halaman ini, admin user dapat 

memilih kepada siapa email newsletter dikirim. Admin user dapat melakukan 

pemilihan sekaligus dan memindahkannya ke kolom recipient, kemudian admin 
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user memilih template email yang akan digunakan dan menekan tombol preview 

untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 

Gambar 3.23 Halaman Recipient 

Setelah menekan tombol preview, maka akan diarahkan ke halaman 

Premailer seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.24. Pada halaman ini, akan 

ditampilkan konfirmasi berupa alamat email penerima email newsletter dan juga 

subject dari email tersebut. Pada kolom preview akan ditampilkan preview 

tampilan template dengan format HTML yang akan dikirim. 

Gambar 3.24 Halaman Premailer 
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B. Modul Attachment List Page 

 Attachment List Page merupakan salah satu modul yang digunakan dalam 

website aplikasi frontend Jurnal. Modul ini berisi daftar dari semua attachment 

yang dimiliki seorang user. Attachment yang dimiliki diperoleh dari attachment 

setiap invoce transaksi maupun dari pengunggahan manual pada halaman 

Attachment List. Pada modul ini, user dapat mengunggah attachment secara 

manual dan mengkategorikan attachment tersebut ke dalam suatu kategori 

transaksi. Selain itu, user dapat melihat preview dari attachment yang user unggah 

apabila attachment tersebut berupa file PDF, word, excel atau power point. Setiap 

attachment juga dapat diunduh oleh user. Setiap attachment yang diunggah secara 

manual belum terhubung oleh suatu transaksi tertentu oleh karena itu terdapat juga 

fungsi assign transaction untuk menghubungkan suatu attachment terhadap suatu 

transaksi. 

B.1 Perancangan Sistem 

 Pada perancangan modul Attachment List Page, digunakan flowchart yang 

menggambarkan arus proses dari modul tersebut seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.25.  
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B.1.1  Flowchart 

 Flowchart modul Attachment List Page ditunjukkan pada Gambar 3.25.  

Gambar 3.25 Flowchart Modul Attachment List Page 

 

 

A 

A 
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B.2  Implementasi Sistem 

 Pada setiap transaksi pada website aplikasi Jurnal terdapat fitur attachment 

yang berfungsi untuk mengunggah attachment pada suatu transaksi seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.26. 

Gambar 3.26 Fitur Attachment pada Transaksi 

 Setiap attachment yang berasal dari suatu transaksi yang dimiliki oleh 

seorang user akan dikumpulkan dan dapat dilihat di suatu halaman yang disebut 

Attachment List Page. Semua attachment baik yang berasal dari suatu transaksi 

maupun diunggah secara manual ditampilkan dalam suatu tabel pada halaman 

Attachment List Page seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.27. 

Gambar 3.27 Halaman Attachment List Page 
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 Jika ingin menambahkan attachment secara manual, maka dengan 

menekan tombol 'Add Attachment', jendela pop up akan muncul seperti yang 

ditunjukkan Gambar 3.28. Pada jendela tersebut, dapat dipilih file yang akan 

diunggah dan jenis transaksi attachment tersebut.  

Gambar 3.28 Pop Up Add Attachment 

 Untuk melihat preview dari suatu transksi, dengan menekan tombol 

preview akan ditampilkan pop up preview dari suatu attachment seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.29.  

Gambar 3.29 Pop Up Preview Attachment 
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 Pengguna juga dapat mengunduh attachment dengan menekan tombol 

'Download'. Selain itu, terdapat juga fungsi assign transaction. Fungsi ini 

digunakan untuk menghubungkan suatu attachment yang diunggah manual yang 

belum terhubung dengan suatu transaksi. Dengan menekan tombol 'Assign 

Transaction', akan muncul pop up berisi daftar semua transaksi dalam akun 

tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.30. Pengguna dapat memilih 

transaksi yang akan dihubungkan dengan attachment tersebut. 

Gambar 3.30 Pop Up Assign to Transaction 
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C. Modul Query Mailer Log Parser 

 Modul Query Mailer Log Parser adalah sejenis tools yang digunakan 

untuk internal perusahaan yang digunakan untuk pengecekan database dan 

pencatatan log dari website aplikasi Jurnal. Selain dijalankan secara manual, 

Query Mailer dan Log Parser juga dijalankan secara terjadwal pada waktu 

tertentu secara otomatis melalui crown job. Setiap tengah malam, tools ini akan 

berjalan secara otomatis dengan melakukan query terhadap database utama dan 

mencatat hasil dari database dan kemudian hasilnya dikirim secara otomatis ke 

email pengguna tools ini. Selain itu, setiap tengah malam, tools ini akan 

mengunduh semua log file dari Amazon Web Service. Log file tersebut akan diolah 

dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu menjadi log yang dapat dibaca melalui 

tools Log Parser.  

 

C.1 Perancangan Sistem 

 Pada perancangan modul Query Mailer Log Parser, digunakan flowchart 

yang menggambarkan arus proses dari modul tersebut seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.31. 
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C.1.1  Flowchart 

 Flowchart modul Query Mailer Log Parser ditunjukkan Gambar 3.31. 

 Gambar 3.31 Flowchart Modul Query Mailers Log Parser 
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C.1.1  Implementasi Sistem 

 Modul Query Mailers Log Parser ini berjalan di luar aplikasi admin 

internal ataupun website aplikasi Jurnal. Modul ini digunakan sebagai crown job, 

yaitu pekerjaan yang terjadwal dan otomatis. Namun, modul ini tetap dijalankan 

pada server yang sama (hanya port yang berbeda) dan juga dapat mengakses 

database web aplikasi Jurnal. 

 Ketika pengguna mengakses modul atau tools ini, pertama kali pengguna 

akan diarahkan pada halaman User List seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

3.32. Halaman ini berguna untuk melihat siapa saja pengguna yang akan 

menerima email laporan hasil dari query ke database website aplikasi Jurnal. Pada 

halaman ini, pengguna juga bisa mengatur apakah pengguna dapat menerima 

email ataupun tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32 Halaman List Users 

 Menambahkan user baru, pengguna masuk ke halaman 'Add New User' 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.33. Pada halaman ini, pengguna dapat 

menambahkan user dengan mengisi nama user dan email yang digunakan. 
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Gambar 3.33 Halaman Create New User 

 Halaman Query List seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.34, berisi 

daftar query yang digunakan untuk mengecek database utama. Halaman New 

Query List digunakan untuk menambahkan query baru. Halaman New Query List 

ditunjukkan Gambar 3.35. 

 

 

 

 

Gambar 3.34 Halaman Query List 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 Halaman New Query List 
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 Halaman Log Histories terdiri dari tabel yang berisi daftar semua log 

aplikasi website Jurnal yang diambil dari Amazon Web Service dan telah diolah 

sehingga dapat dibaca dan disimpan ke database. Tampilan riwayat log juga dapat 

disortir bedasarkan waktu. Halaman Log Histories ditunjukkan pada Gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Halaman Log Histories 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

 Pada pelaksanaan kerja magang ini muncul beberpa kendala yang sering 

dialami. Kendala-kendala yang sering ditemukan adalah sebagai berikut. 

1. Pengerjaan aplikasi menggunakan Ruby on Rails dimana merupakan hal baru 

sehingga harus mempelajarinya terlebih dahulu. 

2. Tenggat waktu yang diberikan untuk mengerjakan suatu modul cukup singkat 

dikarenakan hampir setiap minggunya ada pengerjaan modul baru. 

3. Permintaan untuk melakukan perubahan dan penambahan fitur secara 

mendadak ketika mengerjakan suatu modul karena kebutuhan yang tiba-tiba 

berubah sehingga memerlukan waktu untuk mengatasi perubahan fitur tersebut. 

4. Penemuan berbagai bug dan masalah ketika suatu modul hampir selesai karena 

pengerjaan yang kurang teliti. 

5. Ketika aplikasi dijalankan pada development environment, aplikasi dapat 

berjalan dengan baik, tetapi ketika sudah dijalankan pada environment 

production mengalami masalah. 

 

2.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 Dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul, maka solusi yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Mempelajari berbagai tutorial di internet dan bertanya pada programmer yang 

lebih senior mengenai Ruby on Rails. 

2. Melakukan estimasi yang tepat sebelum memulai pekerjaan dan membagi 

waktu secara efisien agar pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditentukan. 
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3. Menuliskan scope dan requirement secara jelas dan spesifik pada awal 

pengerjaan suatu modul. 

4. Melakukan review secara berkala agar suatu masalah dapat segera diatasi 

sebelum menjadi lebih besar. 

5. Melakukan testing di berbagai environment dan memastikan aplikasi dapat 

berjalan secara benar. 
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