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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1   Kedudukan dan Koordinasi 

 Selama pelaksanaan kerja magang di LPPM UMN, penulis berkedudukan 

sebagai programmer pada bagian Pusat Penelitian dan Teknologi New Media. 

Penulis membangun situs pameran online di bawah bimbingan Dr, Ir. P.M. 

Winarno M.Kom. selaku pembimbing lapangan sekaligus direktur LPPM UMN. 

Dalam membangun situs ini, penulis mengumpulkan data dan mempelajari alur 

pembuatan situs pameran online serta berkoordinasi dengan pembimbing 

lapangan selama kerja magang di LPPM UMN. 

 

3.2   Tugas yang Dilakukan 

 Tugas yang dilakukan selama kerja magang di LPPM yaitu merancang 

tampilan situs agar sesuai dengan fitur-fitur yang akan ditampilkan, selain itu 

penulis juga melakukan studi literatur terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan 

dalam membangun situs pameran online. Tugas kerja magang yang diberikan oleh 

pembimbing di lapangan kepada penulis yaitu membangun sebuah situs pameran 

online sehingga situs tersebut dapat digunakan untuk menampilkan sebuah 

pameran yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luas.  Situs ini juga menyediakan 

fitur untuk mengatur konten yang ada pada situs sehingga memudahkan pengguna 

situs untuk mengubah, menghapus, dan menambah konten yang diinginkan. 

 

Rancang bangun..., Yupie Yogaswara FTI UMN, 2015
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 Selama proses pengembangan situs ini, dengan arahan pembimbing 

lapangan LPPM UMN,  penulis telah mengimplementasikan beberapa fitur 

sebagai berikut : 

1. Merancang database yang akan digunakan pada situs. 

2. Menentukan tampilan secara keseluruhan pada situs. 

3. Membuat halaman home pada bagian homepage dan exhibition. 

4. Membuat halaman category untuk memilih jenis pameran dan perusahaan-

perusahaan yang bergabung dalam pameran. 

5. Membuat halaman product untuk melihat produk yang sedang ditampilkan 

oleh suatu perusahaan pada pameran 

6. Membuat halaman video yang menampilkan video-video yang berkaitan 

dengan perusahaan yang bergabung dalam pameran seperti pada gambar 

3.5 sebagai berikut. 

7. Membuat Content Management System (CMS) pada bagian home, 

category, product, dan video.  

 

 Keseluruhan tugas diurutkan pada tabel Realisasi Kerja Magang yang 

ditampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Realisasi Kerja Magang 

Minggu ke Kegiatan 

1 

- Membuat desain tampilan keseluruhan yang sesuai untuk 

diimplementasikan kedalam situs. 

- Merancang database yang diperlukan dalam situs pameran 

online. 

2 

- Membuat slider pada halaman home yang berada di bagian 

homepage dan exhibition. 

- Membuat CMS untuk pergantian gambar pada slider di 

halaman home. 

3 
- Membuat halaman category pada bagian homepage. 

- Membuat halaman product pada bagian exhibition. 

- Membuat halaman video pada bagian exhibition. 

4 - Membuat CMS untuk halaman category, product dan video. 

5 

- Melanjutkan pembuatan CMS untuk halaman category, 

product dan video. 

- Melakukan sedikit perubahan struktur pada database yang 

digunakan. 

6 
- Menggabungkan halaman-halaman yang telah dibuat 

sebelumnya kedalam satu situs. 

- Melakukan testing dan debug pada situs. 

7 - Melakukan revisi tampilan situs. 

- Melakukan beberapa perubahan pada desain situs. 

8 

- Melakukan testing dan debug terakhir untuk memastikan 

fungsionalitas situs. 

- Melakukan beberapa perbaikan pada situs. 

- Evaluasi akhir dari pembimbing lapangan. 

 

3.3   Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Pelaksanaan kerja magang ini dapat diuraikan menjadi 3 proses yaitu 

proses pelaksanaan, kendala yang ditemukan, dan solusi atas kendala yang 

ditemukan. Berikut adalah uraian pelaksanaannya. 

 

3.3.1  Proses Pelaksanaan 

 Terdapat beberapa hal yang dilakukan pada saat penulis melaksanakan 

kerja magang yaitu perancangan sistem, desain antarmuka,, dan implementasi. 

Rancang bangun..., Yupie Yogaswara FTI UMN, 2015
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A. Perancangan Sistem 

 Model yang digunakan dalam membangun situs ini adalah dengan metode 

prosedural sehingga yang akan dibuat adalah Data Flow Diagram. 

 

A.1 Flowchart  

 Flowchart pada situs pameran online akan dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu bagian user, admin, dan super admin. Berikut merupakan gambaran 

flowchart dari situs pameran online. 

 

Gambar 3.1 Flowchart User 

Rancang bangun..., Yupie Yogaswara FTI UMN, 2015
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 Flowchart user merupakan alur proses yang dilalui oleh user ketika 

menggunakan situs pameran online. 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Admin 

 Flowchart admin merupakan alur proses yang dilalui oleh admin ketika 

menggunakan situs pameran online. 
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Gambar 3.3 Flowchart Super Admin 

 Flowchart super admin merupakan alur proses yang dilalui oleh super 

admin ketika menggunakan situs pameran online. 

Rancang bangun..., Yupie Yogaswara FTI UMN, 2015
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A.2 Data Flow Diagram 

 Dalam pembuatan situs pameran online, sistem akan memiliki tiga tipe 

user yaitu super admin, admin, dan user, dimana super admin sebagai pengelola 

situs pameran online; admin sebagai pengelola konten suatu pameran; dan user 

sebagai pengunjung pameran tersebut. Pada gambar context diagram ini akan 

menunjukkan secara garis besar flow data yang terjadi dalam sistem yang 

dibangun. 

  

 

Gambar 3.4 Context Diagram situs pameran online 

 

 Manage slide homepage, manage slide exhibition, manage category, 

manage product, manage company, dan manage video merupakan fungsi untuk 

mengatur konten yang ada pada situs pameran online yang dapat dilakukan oleh 

admin atau super admin seperti menambah, mengubah, atau menghapus konten. 

Super admin berperan sebagi entitas yang mengatur keseluruhan konten pada situs 

secara umum, sedangkan admin bertugas untuk mengurus pameran yang diadakan 

pada kategori tertentu.   .
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Gambar 3.5 DFD Level 1 
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 Pada subproses manage cateogry, super admin dapat menambah, 

mengubah, menghapus, dan melihat list category yang ada. Berikut merupakan 

gambar subproses manage category. 

 

Gambar 3.6 DFD Level 2 Subproses Manage Category 
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 Pada subproses manage company, super admin dapat menambah company 

baru yang ingin ikut ke dalam pameran, delete company, dan melihat list company 

yang bergabung dalam pameran tersebut. Berikut merupakan gambar dari 

subproses manage company. 

 

Gambar 3.7 DFD Level 2 Subproses Manage Company 
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 Pada subproses manage slide homepage, super admin dapat menambah, 

menghapus, dan melihat list image yang ada pada slideshow. Berikut merupakan 

gambar dari subproses manage slide homepage. 

 

Gambar 3.8 DFD Level 2 Subproses Manage Slide Homepage 
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 Pada subproses manage video, admin dapat menambah, menghapus, dan 

melihat list video yang ada dalam pameran. Berikut merupakan gambar dari 

subproses manage video. 

 

Gambar 3.9 DFD Level 2 Subproses Manage Video 
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 Pada subproses manage slide exhibition, admin dapat menambah, 

menghapus, dan melihat list image yang ada pada exhibition. Berikut merupakan 

gambar dari subproses manage slide exhibition. 

 

Gambar 3.10 DFD Level 2 Subproses Manage Slide Exhibition 
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 Pada subproses manage product, admin dapat menambah, mengubah, 

menghapus, dan melihat list product yang ada dalam pameran. Berikut merupakan 

gambar dari subproses manage product. 

 

Gambar 3.11 DFD Level 2 Subproses Manage Product 

  

A.3 Entity Relationship Diagram 

 Berikut ini adalah Entity Relationship Diagram (ERD) dari situs pameran 

online yang telah dibuat. 
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Gambar 3.12 Entity Relationship Diagram situs Pameran Online 

 Pada kolom category_name dalam tabel category mempunyai hubungan 

one to many ke kolom company_category dalam tabel company, yang berarti 

terdapat satu atau lebih company dalam satu cateogry. Kolom company_name 

dalam tabel company memiliki hubungan one to many ke kolom 

product_company pada tabel product dan kolom video_company pada tabel video, 

dimana terdapat satu atau lebih video dan product dalam satu company. 

 

A.4 Struktur Tabel 

 Database yang digunakan dalam perancangan situs pameran online adalah 

MySql. Berikut adalah struktur-struktur tabel yang digunakan. 

Nama tabel :  category 

Fungsi  :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan kategori pameran yang 

   sedang berlangsung 
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Tabel 3.2 Struktur Tabel category 

Field Name Type Length Information 

category_name varchar 50 Primary key 

category_pic varchar 150  

 

Nama tabel :  company 

Fungsi  :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan nama perusahaan yang 

   terdaftar dalam situs pameran online 

Tabel 3.3 Struktur Tabel company 

Field Name Type Length Information 

company_name varchar 100 Primary key 

company_logo varchar 150  

company_category varchar 50 Reference key kepada 

category_name dalam tabel 

category 

 

Nama tabel :  home 

Fungsi  :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan slide gambar pada 

     halaman awal bagian homepage dan exhibition 

Tabel 3.4 Struktur Tabel home 

Field Name Type Length Information 

id int 11 Primary key 

company varchar 100  

status int 11  

path varchar 100  

time datetime 11  

 

Nama tabel :  product 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan produk yang dipamerkan  

     oleh perusahaan yang bergabung dalam pameran online 
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Tabel 3.5 Struktur Tabel product 

Field Name Type Length Information 

product_id int 11 Primary key 

product_company varchar 100 Reference key kepada 

company_name dalam tabel 

company 

product_name varchar 50  

product_price varchar 50  

product_desc longtext   

product_picture varchar 50  

product_video varchar 150  

 

Nama tabel : video 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan video yang akan   

     ditampilkan pada halaman video di exhibition 

Tabel 3.6 Struktur Tabel video 

Field Name Type Length Information 

video_id int 11 Primary key 

video_company varchar 100 Reference key kepada 

company_name dalam tabel 

company 

video_name varchar 100  

video_path varchar 150  

 

B. Desain Antarmuka 

 Desain antarmuka pada situs pameran online dibuat dengan tampilan yang 

simple dan mudah untuk digunakan. Hal ini lebih diutamakan untuk memudahkan 

pengunjung situs pameran online menggunakan fitur-fitur yang disediakan. Hasil 

desain antarmuka tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 3.13 Desain Halaman Home pada Bagian Homepage 

 Halaman home pada bagian homepage merupakan halaman awal ketika 

membuka situs pameran online. Halaman ini berisi slideshow gambar pameran. 

 

 

Gambar 3.14 Desain Halaman Category pada Bagian Homepage 

 Halaman category pada bagian homepage akan menampilkan kategori dari 

pameran yang dapat dipilih oleh pengguna situs. 
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Gambar 3.15 Desain Halaman Manage Home 

 Halaman manage home merupakan halaman content management system 

untuk mengubah slideshow pada halaman awal situs pameran online oleh super 

admin. 

 

 

Gambar 3.16 Desain Halaman Manage Category 

 Halaman manage category merupakan halaman content management 

system untuk mengatur kategori dalam pameran. 
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Gambar 3.17 Desain Halaman Edit Category 

 Halaman edit category merupakan halaman content managemenst system 

untuk mengubah konten dari kategori yang ada. 

 

 

Gambar 3.18 Desain Halaman Add Company 

 Halaman add company merupakan halaman content managemenst system 

untuk menambah perusahaan baru yang ingin bergabung ke dalam pameran online. 
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Gambar 3.19 Desain Halaman Manage Product 

 Halaman manage product merupakan halaman content managemenst 

system untuk mengatur produk-produk yang akan  ditampilkan dalam pameran. 

 

 

Gambar 3.20 Desain Halaman Detail Product 

 Halaman detail product merupakan halaman untuk menampilkan detil 

produk pada halaman manage product. Tombol edit product digunakan untuk 

mengubah detil pada produk. 
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Gambar 3.21 Desain Halaman Edit Product 

 Halaman edit product merupakan halaman content managemenst system 

untuk mengubah detil produk. 

 

 

Gambar 3.22 Desain Halaman Manage Video 

 Halaman manage video merupakan halaman content managemenst system 

untuk mengatur video-video yang akan ditampilkan dalam pameran. 
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Gambar 3.23 Desain Halaman Show Video 

 Halaman show video merupakan halaman untuk menampilkan dan 

memainkan video yang ada dalam pameran. 

 

 

Gambar 3.24 Desain Halaman Detail Product 

 Halaman detail product merupakan halaman yang menampilkan detil 

produk kepada pengguna situs. 

Rancang bangun..., Yupie Yogaswara FTI UMN, 2015



 

33 

 

 Gambar-gambar desain tersebut merupakan desain awal untuk halaman-

halaman yang ada pada situs pameran online dan akan diimplementasikan ke 

dalam pembuatan program. Desain tersebut akan digunakan pada halaman lain 

juga, tidak hanya pada halaman yang ditulis sebelumnya seperti desain halaman 

list category akan digunakan pada halaman list product dan list video di bagian 

exhibition, untuk halaman manage home akan diimplementasikan pada 2 bagian 

yaitu manage home pada bagian homepage dan exhibition, begitu juga dengan 

halaman insert dan edit akan digunakan pada halaman-halaman yang mempunyai 

kegunaan yang sama. 

 

C. Implementasi 

 Bagian implementasi dibagi menjadi 4 yaitu homepage, exhibition, super 

admin, dan admin. Untuk data-data yang digunakan pada situs ini merupakan data 

dummy atau data palsu yang digunakan sebagai contoh saja. Berikut uraian dari 

bagian-bagian tersebut.  

 

C.1 Bagian Homepage 

 Bagian homepage merupakan bagian situs pertama saat pengunjung datang 

ke situs pameran online.  Disini pengunjung akan diarahkan untuk memilih 

kategori dari pameran yang disediakan, setelah itu memilih perusahaan yang 

mengikut pameran pada kategori tersebut. Gambar berikut merupakan print 

screen dari hasil implementasi situs yang telah dibuat pada bagian homepage. 
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Gambar 3.25 Halaman Home bagian Homepage 

 Halaman ini merupakan halaman awal situs pameran online. Disini 

pengguna dapat memilih kategori pameran dengan memilih menu category. 

 Kategori-kategori yang sedang dipamerkan akan ditampilkan setelah 

pengunjung memilih menu category. 

 

Gambar 3.26 Halaman Category (bagian 1) 

 Setelah memilih kategori yang diinginkan, akan ditampilkan perusahaan-

perusahaan yang yang bergabung dalam pameran tersebut. 
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Gambar 3.27 Halaman Category (bagian 2)  

  

C.2 Bagian Exhibition 

 Pada bagian exhibition pengunjung dapat melihat produk yang ditampilkan 

dalam pameran dan juga melihat video tentang perusahaan tersebut. Gambar 

berikut merupakan print screen dari hasil implementasi situs yang telah dibuat 

pada bagian exhibition. 

 

Gambar 3.28 Halaman Home bagian Exhibition 
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Pada halaman product akan menampilkan gambar, video, serta deskripsi 

dengan lengkap dari produk yang dipilih sebelumnya. Untuk melihat produk 

lainnya dapat dengan menekan kembali menu product. 

 

Gambar 3.29 Halaman List Product 

 

 

Gambar 3.30 Halaman Detail Product (bagian 1) 
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  Lanjutan dari halaman detail product. 

 

Gambar 3.31 Halaman Detail Product (bagian 2) 

 

 

Gambar 3.32 Halaman Detail Product (bagian 3) 

 

 Pada halaman video akan ditampilkan video-video yang berkaitan dengan 

konten pameran. Video yang dipilih akan dimainkan seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 3.33 Halaman List Video 

 

 

Gambar 3.34 Halaman Show Video   
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C.3 Bagian Super Admin 

 Bagian super admin merupakan halaman Content Management System 

(CMS) untuk mengatur halaman homepage. Gambar berikut merupakan print 

screen dari hasil implementasi situs yang telah dibuat pada bagian super admin. 

 

Gambar 3.35 Halaman Manage Home Homepage 

 Tombol ‘tidak utama’ yang ada disini berfungsi untuk menampilkan atau 

tidak menampilkan gambar yang telah dimasukkan ke dalam slideshow yang ada 

pada halaman home. Tombol ‘delete’ berfungsi untuk menghapus gambar. 

Sedangkan tombol choose  file untuk menambah gambar baru ke dalam  slideshow 

home. 

 

 Pada halaman manage category, super admin dapat melihat daftar kategori 

pameran yang ada. Untuk menambah menambah kategori pameran yaitu dengan 
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memilih ‘Add New Category’ dan untuk melakukan edit pada kategori tertentu 

dengan memilih kategori yang ada dan akan dipindahkan ke halaman edit 

category. 

 

Gambar 3.36 Halaman Manage Category 

 Pada halaman add new category, super admin dapat menambahkan 

kategori baru. 

 

Gambar 3.37 Halaman Add New Category 

 Pada halaman edit category, super admin dapat menghapus perusahaan 

yang  sedang bergabung di dalam situs pameran online. Super Admin juga dapat 
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mengedit gambar thumbnail kategori, menambah kategori baru, dan  menghapus 

kategori. 

 

Gambar 3.38 Halaman Edit Category 

  

 Pada halaman edit category picture, super admin dapat mengganti gambar 

thumbnail tiap kategori. 
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Gambar 3.39 Halaman Edit Category Picture 

 Pada halaman add new company, super admin dapat mengganti gambar 

thumbnail tiap kategori. 

 

Gambar 3.40 Halaman Add New Company 

  

C.4 Bagian Admin 

 Bagian admin merupakan halaman Content Management System (CMS) 

untuk mengatur halaman exhibition suatu perusahaan yang bergabung dalam situs 

pameran online. Gambar berikut merupakan print screen dari hasil implementasi 

situs yang telah dibuat pada bagian admin. 
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 Pada halaman manage home, admin dapat menambah, menghapus, dan 

mengedit gambar yang ada pada slideshow. 

 

Gambar 3.41 Halaman Manage Home Exhibition (bagian 1) 

 

 

Gambar 3.42 Halaman Manage Home Exhibition (bagian 2) 
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 Tombol ‘tidak utama’ yang ada disini berfungsi untuk menampilkan atau 

tidak menampilkan gambar yang telah dimasukkan ke dalam slideshow yang ada 

pada halaman exhibition. Tombol ‘delete’ berfungsi untuk menghapus gambar. 

Sedangkan tombol choose file untuk menambah gambar baru ke dalam slideshow 

exhibition. 

 Pada halaman manage product, admin dapat melihat list produk yang 

sedang dipamerkan dan dapat melakukan delete, edit, atau melihat detil produk 

tersebut . Admin juga dapat mengganti gambar thumbnail logo perusahaan pada 

pameran dan menambah produk baru. 

 

Gambar 3.43 Halaman Manage Product 
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 Pada halaman edit company logo, admin dapat mengubah logo perusahaan. 

 

Gambar 3.44 Halaman Edit Company Logo 

 Pada halaman product detail akan ditampilkan detil produk. 

 

Gambar 3.45 Halaman Product Detail (bagian 1) 
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Gambar 3.46 Halaman Product Detail (bagian 2) 

 Tombol ‘edit product’ pada halaman product detail berfungsi untuk 

mengubah isi detil pada produk. Untuk kembali ke halaman manage product 

dengan memilih kembali menu manage product. 

 Ketika tombol edit product ditekan maka akan muncul data-data pada 

produk tersebut dan admin dapat melakukan perubahan yang diinginkan terhadap 

detil produk. Beirkut merupakan gambar halaman edit product. 
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Gambar 3.47 Halaman Edit Product 

  

 Pada halaman manage video, admin dapat menambah dan menghapus 

video yang akan ditampilkan pada pameran. Tombol ‘show video’ untuk melihat 

video dan tombol ‘delete’ untuk menghapus video. Untuk menambah video baru 

dengan menekan gambar new video. 
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Gambar 3.48 Halaman Manage Video 

  

 Pada halaman show video, admin dapat melihat dan memainkan video 

yang dipilih. 

 

Gambar 3.49 Halaman Show Video 
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 Pada halaman add new video, admin dapat menambahkan video baru 

kedalam  pameran. 

 

Gambar 3.50 Halaman Add New Video 

   

3.3.2  Kendala yang Ditemukan 

 Kendala yang ditemukan dalam mengembangkan situs pameran online 

yaitu   sebagai berikut : 

 Pembatalan permintaan pada bagian situs yang sudah dibuat sehingga 

membuang waktu pekerjaan 

 Kurangnya pengalaman dalam membuat sebuah situs 

  

3.3.3  Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 Solusi dari kendala yang dihadapi sewaktu melakukan kerja magang, yaitu 

sebagai berikut : 

 Menggunakan waktu  dengan sebaik mungkin dalam membangun situs. 

 Melakukan komunikasi secara terus menerus dengan rekan kerja dalam 

proses pembuatan situs. 
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 Belajar dari literatur dan internet tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pembuatan situs. 
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