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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Kerja praktek magang dilakukan pada Divisi Hybrid sebagai Junior Hybrid 

Programmer dalam pengawasan Bapak Jason Kelvin Japutra selaku Kepala Divisi 

Hybrid. Proses pengerjaan dan koordinasi dilakukan sesuai arahan dan instruksi 

dari  Bapak Jason Kelvin Japutra sesuai kebutuhan Divisi Hybrid. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Tugas yang dilakukan adalah mengembangkan aplikasi Karpul berbasis 

hybrid dari klien PT Karpul Karya Indonesia dengan menggunakan bahasa 

HTML5, SASS, dan AngularJS dengan framework Ionic. Pengembangan berupa 

pemgembangan front end aplikasi Karpul berbasis hybrid dan proses integrasi 

modul ke back end milik klien. Pengembangan front end bertujuan untuk 

menghasilkan User Interface yang memenuhi kententuan User Experience yang 

baik dan benar. Proses integrasi back end bertujuan untuk menghubungkan front 

end yang dikembangkan dengan back end milik klien agar terjadi pertukaran data 

dari back end ke front end dan dari front end ke back end sehingga aplikasi Karpul 

yang dikembangkan dapat berjalan dengan sepenuhnya. Back end klien 

menggunakan bahasa Ruby dan proses integrasi dilakukan melalui REST API 

menggunakan URL yang telah ditentukan klien. 

 Proses yang perlu dilakukan pengguna untuk menjadi pengemudi dan 

menjalankan trip dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Membuka aplikasi Karpul. 

2. Melakukan registrasi menjadi pengguna. 

3. Melakukan login. 

4. Mendaftarkan mobil yang dimiliki. 

5. Menentukan tempat awal dan destinasi trip. 

6. Menentukan informasi trip (harga, waktu keberangkatan, mobil yang 

digunakan dan catatan tambahan). 

7. Melakukan konfirmasi trip. 

8. Mendaftarkan trip. 

9. Melihat informasi trip beserta penumpang yang telah melakukan booking. 

10. Menerima/menolak booking. 

11. Memulai trip. 

12. Mengakhiri trip. 

 Aplikasi Karpul dikerjakan oleh sebuah tim yang terdiri dari Bapak Jason 

Kelvin Japutra dan Darwin Candra. Pembagian tugas dalam pengembangan 

aplikasi dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Pembagian Tugas Pengembangan Aplikasi Karpul 

Nama Tugas yang dikerjakan 

Jason  Pengembangan front end & integrasi back end sisi passenger 

Darwin  Pengembangan front end & integrasi back end sisi pengemudi 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  

 Pelaksanaan kerja magang berupa perancangan dan implementasi aplikasi 

Karpul akan dijelaskan pada bagian ini. 
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3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Sebelum melakukan proses pengerjaan proyek, pembimbing lapangan 

memberikan pelatihan mengenai tool yang akan digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi. Setelah diberikan pelatihan, dibuatlah perencanaan 

kerja dengan membuat sebuah tabel timeline untuk pengembangan aplikasi Karpul 

berbasis hybrid PT Karpul Karya Indonesia ini. Timeline pengembangan aplikasi 

Karpul PT Karpul Karya Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Timeline Kerja Magang 

No Kegiatan 

Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pembelajaran         

2 Perancangan dan Spesifikasi         

3 Implementasi         

4 Testing & Bug Fix         

5 Launching         

6 Dokumentasi          

 

 Dalam prosesnya, pembelajaran dilakukan sebelum dan saat pengerjaan 

aplikasi karena referensi sangat dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Karpul. 

Pembelajaran sangat penting karena merupakan pengembangan aplikasi mobile 

hybrid yang pertama. Selain itu, pembelajaran juga dilakukan untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian 

dilakukan perancangan dari aplikasi yang akan dibuat beserta spesifikasinya 

secara detail. 

Pengembangan aplikasi..., Darwin Candra, FTI UMN, 2016



 

 

9 

 

 Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi ridesharing (berbagi perjalanan dengan 

satu orang atau lebih dalam satu kendaraan) yang bertujuan untuk membangun 

sebuah komunitas carpool yang mudah dan nyaman. Aplikasi yang dinamakan 

Karpul ini berbasis mobile hybrid. Tugas yang perlu dikerjakan adalah 

pengembangan front end aplikasi karpul & integrasi back end sisi pengemudi. 

 Pemrograman aplikasi Karpul berlangsung dari minggu ke-3 sampai dengan 

minggu ke-7. Pada minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-7, juga dilakukan 

testing hasil implementasi beserta bug fixing. Kemudian aplikasi Karpul di-launch 

ke Play Store pada minggu ke-8. Pembuatan laporan atas aplikasi yang telah 

dikerjakan juga dilakukan pada minggu terakhir. 

3.3.2 Proses Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dilakukan dengan membuat data flow diagram (DFD) 

dan flowchart yang akan dijadikan landasan pemrograman sistem secara 

kesuluruhan. 

A. Data Flow Diagram 

 Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan arus data sistem 

pengemudi aplikasi Karpul sebagai pedoman untuk implementasi aplikasi Karpul. 

Berikut adalah diagram konteks, DFD level 1, dan DFD level 2 sistem pengemudi 

aplikasi Karpul. 

 1. Diagram Konteks 

 Gambar 3.1 menunjukkan arus data keseluruhan yang digunakan dalam 

sistem pengemudi aplikasi Karpul. Data digunakan untuk melakukan proses 

POST dan GET ke back end aplikasi Karpul. Pengemudi dapat melakukan 

POST data pengemudi, email, login, mobil, dan trip. Pengemudi dapat 
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melakukan GET data pengemudi, list mobil, mobil, list trip, trip, histori trip, 

dan booking. 

 

Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem Pengemudi 

2. DFD Level 1 

 Gambar 3.2 merupakan DFD level 1 sistem pengemudi yang menggambarkan 

proses alur data secara rinci. Proses aliran data terbagi menjadi 8 proses yang 

terdiri dari registrasi pengemudi, login pengemudi, edit profil pengemudi, atur 

mobil, post trip, atur trip, lihat histori trip, dan atur booking. Proses registrasi 

pengemudi digunakan oleh calon pengemudi untuk mendaftarkan diri di aplikasi 

Karpul. Proses login pengemudi digunakan oleh pengemudi untuk melakukan 

login ke aplikasi Karpul. Proses login pengemudi memiliki 2 proses, proses login 
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dan proses reset password. Proses edit profil pengemudi digunakan untuk 

melakukan edit data pengemudi. Proses atur mobil digunakan untuk mendaftarkan 

mobil, melihat mobil yang sudah terdaftar, dan melakukan edit data mobil. Proses 

atur mobil tediri dari proses lihat list mobil, tambah mobil, dan edit mobil. Proses 

post trip digunakan untuk melakukan pendaftaran trip oleh pengemudi. Proses 

atur trip digunakan untuk melihat daftar trip, membatalkan trip, memulai trip, dan 

mengakhiri trip. Proses atur trip terdiri dari proses lihat list trip, lihat detail trip, 

cancel trip, start trip, dan end trip. Proses lihat histori trip digunakan untuk 

melihat histori trip. Proses atur booking digunakan untuk menerima atau menolak 

penumpang yang memiliki booking pada trip milik pengemudi. Proses atur 

booking terdiri dari proses lihat booking, accept booking, dan reject booking.  

 Data store pada sistem pengemudi merupakan URL untuk melakukan POST 

dan GET ke API back end. Selanjutnya back end akan memproses request dan 

mengirim reply ke front end untuk ditampilkan ke pengemudi. Data store terdiri 

dari login, email, pengemudi, mobil, list mobil, trip, list trip, trip, histori trip, dan 

booking. Data store login digunakan untuk proses login pengemudi. Data store 

email digunakan untuk proses reset password pengemudi. Data store pengemudi 

digunakan untuk melihat dan melakukan edit data pengemudi. Data store mobil 

digunakan untuk menambah dan melakukan edit data mobil pengemudi. Data 

store list mobil digunakan untuk melihat list mobil yang telah terdaftar. Data 

store trip digunakan oleh proses atur trip. Data store list trip digunakan untuk 

melihat list trip yang telah terdaftar. Data store histori trip digunakan untuk 

melihat daftar histori trip pengemudi. Data store booking  digunakan oleh proses 

atur booking. 
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Gambar 3.2 DFD Level 1 Sistem Pengemudi 
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3. DFD Level 2 

 Sistem pengemudi aplikasi Karpul memiliki 4 DFD level 2 untuk proses login 

pengemudi, atur mobil, atur trip, dan atur booking.  

 Proses login pengemudi terdiri dari proses login dan reset password. Proses 

login digunakan untuk login ke aplikasi Karpul. Proses reset password dapat 

digunakan untuk mendapatkan password baru bila pengemudi lupa password. 

DFD level 2 proses login pengemudi dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 DFD level 2 Proses Login Pengemudi 

 Proses atur mobil terdiri dari proses lihat list mobil, tambah mobil, dan edit 

mobil. Proses lihat list mobil digunakan untuk melihat list mobil yang telah 

terdaftar. Proses tambah mobil digunakan untuk mendaftar mobil baru milik 

pengemudi. Proses edit mobil digunakan untuk melakukan edit data mobil milik 

pengemudi. DFD level 2 proses atur mobil dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 DFD Level 2 Proses Atur Mobil 

 Proses atur trip terdiri dari proses lihat list trip, lihat detail trip, cancel trip, 

start trip, dan end trip. Proses lihat list trip digunakan untuk melihat list trip yang 

berhasil didaftarkan pengemudi. Proses lihat  detail trip digunakan untuk melihat 

informasi trip secara rinci. Proses cancel trip digunakan untuk membatalkan trip. 

Proses start trip digunakan untuk memulai trip. Proses end trip digunakan untuk 

mengakhiri trip ketika sudah sampai tujuan. DFD level 2 proses atur trip daapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses Atur Trip 

 Proses atur booking terdiri dari proses lihat booking, accept booking, dan 

reject booking. Proses lihat booking digunakan untuk melihat booking pada trip 

pengemudi. Proses accept booking digunakan untuk menerima booking pada trip 

pengemudi. Proses reject booking digunakan untuk menolak booking pada trip 

milik pengemudi. DFD level 2 proses atur booking dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses Atur Booking 

B. Flowchart 

 Sebelum melakukan implementasi aplikasi Karpul sisi pengemudi, dilakukan 

perancangan konseptual dahulu menggunakan flowchart untuk tiap modul. Secara 

umum, alur aplikasi Karpul sisi pengemudi dimulai dari splash page. Jika 

pengguna telah terdaftar sebagai pengemudi di aplikasi Karpul, pengguna memilih 

sign in page untuk melakukan login. Jika belum terdaftar sebagai pengemudi, 

maka pengguna memilih sign up page untuk registrasi menjadi pengemudi. 

Setelah pengguna melakukan registrasi, pengguna akan diarahkan ke sign in page 

untuk melakukan login. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan mengecek 

apakah pengguna memiliki mobil. Jika pengguna belum memiliki mobil, 

pengguna akan diarahkan ke add car page  untuk mendaftarkan mobil. Jika 

pengguna  telah memiliki mobil, pengguna memilih post trip page.  

 Dalam post trip page, pengguna dapat mendaftarkan trip yang akan ditempuh 

sehingga dapat dipesan untuk ditumpangi oleh pengguna lain sebagai penumpang. 

Setelah pengguna selesai mendaftarkan trip, pengguna diarahkan ke trip list page 
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untuk melihat daftar trip yang telah berhasil terdaftar di sistem. Kemudian 

pengguna memilih trip dan diarahkan ke trip detail page. Alur aplikasi berakhir 

ketika pengguna memilih untuk membatalkan atau mengakhiri trip pada trip detail 

page. Flowchart aplikasi secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Sistem Pengemudi Aplikasi Karpul 

 Proses dalam post trip page dijabarkan lebih terperinci pada Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Flowchart Proses Detail Post Trip Page 

 Dalam post trip page¸ proses dimulai dari pengguna memilih tempat awal trip, 

kemudian memilih destinasi trip. Setelah itu pengguna mengisi data-data yang 

diperlukan untuk trip. Data-data tersebut adalah catatan tambahan, waktu 

keberangkatan trip, mobil yang digunakan pada trip tersebut, harga trip, dan 

tempat duduk kosong yang tersedia. Pengguna yang telah melengkapi informasi 

trip kemudian mengkonfirmasi trip sebelum sistem mendaftarkan trip tersebut. 

  Proses dalam trip details page dijabarkan secara terperinci pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Flowchart Proses Detail Trip Detail Page 

 Proses dimulai dari sistem menampilkan informasi trip yang terdiri dari 

tempat awal, destinasi, waktu keberangkatan, harga, dan catatan tambahan. 

Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan daftar booking pada trip tersebut. 

Selanjutnya, bila pengguna memilih untuk membatalkan trip, maka proses 

berakhir. Jika tidak, maka sistem akan mengecek apakah ada pending booking. 

Pending booking merupakan booking yang belum diterima atau ditolak pengguna. 

Jika ada pending booking, sistem meminta pengguna menerima/menolak booking 

tersebut. Setelah itu, pengguna memilih memulai trip. Ketika trip telah sampai 

destinasi, maka pengguna mengakhiri trip sehingga sistem akan mengakhiri trip 

dan mengakhiri proses trip detail page.  
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3.3.3 Proses Perancangan Antar Muka 

 Pada proses perancangan dilakukan perancangan user interface untuk modul-

modul aplikasi Karpul. Perancangan user interface mencakup 13 bagian, yaitu 

perancangan untuk splash page, sign in page, sign up page, forget password page,  

car list page, add car page, edit car page, post trip page, set trip details page, trip 

confirmation page, trip list page, trip history page, dan trip details page. 

Perancangan user interface dilakukan secara sederhana mirip dengan aplikasi 

bertema transportasi yang telah ada sehingga memudahkan pengguna aplikasi 

mengakses aplikasi yang dibuat. Perancangan desain page beserta icon dan button 

dibuat menggunakan software Adobe Illustrator.  

 

A. Splash Page 

 Splash page merupakan halaman pertama yang ditampilkan ke pengguna saat 

membuka aplikasi Karpul. Pada splash page terdapat 2 buah button yang 

berfungsi melakukan navigasi ke page lain. Sign in button berfungsi untuk 

navigasi ke sign in page, register button berfungsi untuk navigasi ke sign up page.   
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Gambar 3.10 Rancangan Desain Splash Page 

 

B. Sign Up Page 

 Pada sign up page terdapat beberapa input field yang harus diisi untuk 

melakukan proses registrasi, yaitu first name, last name, username/email, phone 

number, gender, password, dan password confirmation. Setelah mengisi 

semuanya, register button dapat ditekan agar data yang telah dimasukkan dikirim 

ke back end untuk proses registrasi. Jika registrasi berhasil, aplikasi akan 

menampilkan pop up registrasi berhasil dan pengguna diarahkan ke sign in page. 

Jika proses registrasi gagal, pengguna akan diminta untuk mengecek kembali data 

yang telah diinput dan melakukan registrasi ulang. Sign up page juga memiliki 

back button yang melakukan navigasi ke splash page. 
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Gambar 3.11 Rancangan Desain Sign Up Page 

 

C. Sign In Page 

Pada sign in page terdapat button back, sign in button, dua buah input field 

untuk username dan password, serta sebuah hyperlink text menuju forget 

passsword page. Username berupa email yang digunakan oleh user pada saat 

melakukan register. Password yang dimasukkan wajib memiliki panjang lebih 

dari delapan alfanumerik. Back button berfungsi untuk navigasi kembali ke splash 

page. Sign in button berfungsi mengirim username dan password ke back end 

kemudian menampilkan hasil balasan. Jika username dan password benar, maka 

user akan dibawa ke halaman selanjutnya. Jika username dan password salah, 

maka user diminta untuk memasukkan kembali username dan password yang 

benar.  
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Gambar 3.12 Rancangan Desain Sign In Page 

  

D. Forget Password Page 

Forget password page memungkin pengguna untuk menggunakan fitur forget 

password untuk mendapatkan password baru apabila pengguna lupa password 

lamanya. Terdapat sebuah input field untuk mengisi email pengguna, reset 

password button yang dapat ditekan setelah mengisi email, dan back button untuk 

kembali ke sign in page. Setelah pengguna menekan reset passsword button, 

password baru akan dikirim ke email yang diisi. Password baru tersebut akan 

digunakan untuk proses sign in. 
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 Gambar 3.13 Rancangan Desain Forget Password Page 

 

E. Car List Page 

 Sebelum pengguna dapat melakukan post trip, pengguna harus terlebih 

dahulu mendaftarkan kendaran yang akan digunakan pada perjalanan. Pengguna 

dapat melihat daftar kendaraan yang telah didaftar pada car list page. Pada car list 

page terdapat card yang memuat informasi kendaraan yang telah didaftar. Setiap 

card memuat informasi berupa car name, car photo, license plate, car brand, car 

type dan car year. Pada tiap card yang terdapat edit button yang membawa 

pengguna ke edit car page  untuk mengubah informasi kendaraan. Pengguna yang 

hendak mendaftarkan kendaraannya dapat menekana add a car button yang 

terdapat di bagian footer. 
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Gambar 3.14 Rancangan Desain Car List Page 

 

F. Add Car Page 

 Pada add car page terdapat save button untuk medaftar kendaraan, field-field 

yang perlu diisi sebelum dapat mendaftarkan kendaraan, dan sebuah back button 

untuk kembali ke car list page. Field-field tersebut adalah car brand, car type, car 

year dan license plate number. Selain itu, pengguna dapat memberi nama 

kendaraanya dengan mengisi car name. Pengguna juga dapat memasukkan foto 

kendarannya pada car photo di mana foto yang dimasukkan dapat berupa foto 

yang langsung diambil dari kamera atau foto yang diambil dari album foto. 

Setelah selesai mengisi field, save button dapat ditekan untuk melakukan proses 

registrasi kendaraan. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke car list page 

untuk melihat card kendaraaan yang telah berhasil didaftarkan. 
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Gambar 3.15 Rancangan Desain Add Car Page 

 

G. Edit Car Page 

 Selain dapat mendaftarkan kendaraan, pengguna juga dapat mengubah 

informasi kendaraan yang telah didaftarkan. Informasi kendaraan dapat diubah 

melalui edit car page yang dapat diakses dengan menekan edit car button di car 

list page. Tampilan edit car page mirip dengan add car page. Perbedaan hanya 

terdapat pada fungsi page. 
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Gambar 3.16 Rancangan Desain Edit Car Page 

  

H. Post Trip Page 

Pengguna yang telah mendaftar kendaraan dapat melakukan post trip di mana 

trip yang di-post dapat dipesan oleh pengguna lain. Post trip page dibagi menjadi 

2 bagian untuk menentukan start point dan destination point. Post trip page 

memiliki peta yang diambil dari google maps, sebuah search field, current 

location button untuk navigasi peta ke lokasi saat ini, sebuah next button di footer, 

dan back button khusus untuk bagian destination point. 

 Peta dalam post trip page berfungsi membantu pengguna menentukan titik 

awal dan akhir perjalanan yang akan ditempuh. Pengguna dapat melakukan drag 

pada peta untuk menentukan titik. Search field dapat digunakan untuk mencari 

titik yang akan digunakan pengguna. Selain itu, hasil pencarian menggunakan 
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drag dan current location button juga ditampilkan di search field. Dengan begitu, 

pengguna dapat menentukan start point dan destination point secara akurat. Next 

button pada bagian start point digunakan untuk navigasi ke bagian destination 

point, next button pada bagian destination point digunakan untuk navigasi ke set 

trip details page. 

 

Gambar 3.17 Rancangan Desain Post Trip Page (start point) 
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Gambar 3.18 Rancangan Desain Post Trip Page (destination point) 

  

I. Set Trip Details Page 

Pada set trip details page, pengguna dapat melihat start point dan destination 

point yang telah ditentukan pada post trip page dengan melihat peta yang 

menampilkan marker di start point dan destination point. Di bawah peta, terdapat 

informasi alamat lengkap start point dan destination point yang telah ditentukan. 

Ada beberapa field yang perlu diisi pengguna sebelum dapat melakukan post trip. 

Yang pertama adalah date & time field yang perlu diisi untuk menginformasi 

tanggal dan waktu dimulainya perjalanan. Pengguna kemudian memilih kendaraan 

yang akan digunakan, harga perlu dibayar pengguna yang ikut dalam perjalanan, 

dan jumlah kursi yang tersedia. Pengguna juga dapat menambah note untuk 
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perjalanan. Setelah mengisi field-field di atas, next button dapat ditekan untuk 

navigasi ke trip confirmation page. 

 

Gambar 3.19 Rancangan Desain Set Trip Details Page 

  

J. Trip Confirmation Page 

Trip confirmation page berfungsi untuk meminta pengguna mengkonfirmasi 

detail perjalanan yang akan di-post dengan menampilkan start point field, 

destination point field, dan date & time field. Jika informasi yang ditampilkan 
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benar, pengguna dapat menekan post trip button untuk mendaftarkan perjalanan 

ke back end. Setelah berhasil mendaftar, pengguna akan diarahkan ke trip list 

page untuk melihat perjalanan yang telah didaftar. Jika informasi yang 

ditampilkan ada yang salah, pengguna dapat menekan back button di kiri atas 

page untuk kembali ke set trip details page.  

 

Gambar 3.20 Rancangan Desain Trip Confirmation Page 

  

K. Trip List Page 

Pada trip list page, pengguna dapat melihat daftar perjalanan yang telah 

didaftar. Setiap informasi perjalanan dimuat dalam sebuah card. Informasi 

tersebut adalah tanggal perjalanan, waktu dimulainya perjalanan, start point, 

destination point, harga per penumpang, banyaknya penumpang, banyaknya 

pending request, dan banyaknya pesan. Pengguna yang ingin melihat detail 
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perjalanan dapat menekan panah di kanan bawah card untuk navigasi ke trip 

details page. Pengguna dapat melakukan navigasi ke trip history page dengan 

menekan history button di kanan atas page. 

 

Gambar 3.21 Rancangan Desain Trip List Page 

  

L. Trip History Page 

Untuk melihat history perjalanan, pengguna dapat mengakses trip history 

page lewat trip list page. Informasi history perjalanan juga ditampilkan 
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menggunakan card. Tiap card menampilkan start point, destination point, trip id, 

tanggal & waktu perjalanan, harga per penumpang, dan daftar penumpang. 

Pengguna dapat kembali ke trip list page melalui button di kiri atas page.  

 

Gambar 3.22 Rancangan Desain Trip History Page 

 

M. Trip Details Page 

 Pada trip details page berfungsi menampilkan informasi detail perjalanan. 

Informasi perjalanan yang dimaksud adalah start point, destination point, 
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additional notes, tanggal & waktu perjalanan, harga per penumpang, dan daftar 

penumpang. Informasi data penumpang berupa foto penumpang dan nama 

penumpang. Pengguna dapat menerima booking penumpang dengan menekan 

accept button dan menolak dengan menekan reject button. Jika penumpang telah 

diterima atau ditolak, maka accept dan reject button akan diganti dengan status 

penumpang.  

 Pada bagian footer terdapat cancel trip button, start trip button, dan end trip 

button. Cancel trip button berfungsi untuk membatalkan perjalanan, start trip 

button berfungsi untuk memulai perjalanan, dan end trip button berfungsi untuk 

mengakhiri perjalanan. Ketiga button ditampilkan sesuai kondisi perjalanan. Jika 

bukan perjalanan hari ini, hanya cancel trip button yang ditampilkan. Jika 

perjalanan hari ini tetapi belum dimulai, maka ditampilkan cancel trip button dan 

start trip button. Jika perjalanan sudah dimulai maka ditampilkan end trip button  

saja. Rancangan desain trip details page dapat dilihat pada Gambar 3.23.  
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Gambar 3.23 Rancangan Desain Trip Details Page 
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3.3.4 Proses Implementasi 

 Setelah selesai melakukan perancangan sistem dan user interface, dilakukan 

proses implementasi untuk mengembangkan aplikasi sesuai hasil perancangan.  

A. Spesifikasi Perangkat 

 Dalam pengembangan aplikasi ini, digunakan beberapa perangkat yang 

diperlukan untuk melakukan pengembangan dan pengujian aplikasi. Perincian 

perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Perangkat Keras 

       Perangkat keras yang digunakan untuk membuat aplikasi Karpul adalah 

Laptop Samsung NP530U4C dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. CPU : Intel® Core™ i5-3317U @ 1.70 GHz (4 CPUs),  ~1.7 GHz 

b. Graphic Card : NVIDIA GeForce 620M, Up to 2GB 

c. RAM : 8 GB 

d. HDD : 500 GB 

e. Resolusi Layar : 1366 x 768 pixels 

 Percobaan aplikasi dalam penelitian ini dilakukan pada smartphone Android 

Samsung Galaxy S5 dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. CPU : Quad-core 2.5 GHz 

b. GPU : NVIDIA GeForce 620M, Up to 2GB 

c. RAM : 2 GB 

d. Kamera : 16 MP 

e. Resolusi Layar : 1080 x 1920 pixels 

f. SD Card : 16 GB 
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2. Perangkat Lunak 

       Berikut merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam 

pengembangan aplikasi. 

a. Atom 1.8.0, Integrated Development Environment (IDE) yang digunakan 

untuk menulis potongan code. 

b. Ionic 1, HTML5 Hybrid Mobile App Framework yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi. 

c. Microsoft Word 2010, digunakan untuk penulisan laporan. 

 

B. Implementasi 

 Implementasi dilakukan dengan membangun aplikasi sesuai user interface 

yang telah dirancang. Hampir semua user interface memiliki back button 

berbentuk panah di layar kiri atas yang berguna untuk kembali ke halaman 

sebelumnya. Berikut adalah hasil user interface yang telah selesai dikembangkan. 

 

Gambar 3.24 Tampilan Splash Page 
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 Gambar 3.24 menunjukkan tampilan dari splash page. Terdapat 2 button, sign 

in button untuk navigasi ke sign in page dan register button untuk navigasi ke 

sign up page. 

 

Gambar 3.25 Tampilan Sign In Page 

 Gambar 3.25 menunjukkan tampilan sign in page di mana pengguna dapat 

melakukan login dengan mengisi username dan password kemudian menekan 

sign in button. Selain itu, pengguna dapat melakukan navigasi ke forget password 

page dengan menekan hyperlink text dengan tulisan “forgot?” dan juga menekan 

back button di kiri atas layar untuk navigasi balik ke splash page. 
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Gambar 3.26 Tampilan Sign Up Page 

 Gambar 3.26 merupakan tampilan sign up page untuk melakukan registrasi 

bagi pengguna yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi Karpul. Pengguna 

perlu memasukkan data berupa nama depan, nama belakang, e-mail, nomor 

telepon, jenis kelamin, password, dan password confirmation. Setelah itu 

pengguna menekan register button untuk melakukan registrasi. Jika berhasil maka 

pengguna akan diarahkan ke sign in page. Pengguna dapat menekan back button 

untuk kembali ke splash page. 
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Gambar 3.27 Tampilan Forget Password Page 

 Gambar 3.27 menampilkan forget password page yang dapat digunakan bila 

pengguna lupa password. Pengguna mengisi e-mail yang telah didaftar kemudian 

menekan reset password button. Selanjutnya password baru akan dikirim ke e-

mail pengguna. 
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Gambar 3.28 Tampilan Car List Page 

 Gambar 3.28 menunjukkan tampilan dari car list page. Pengguna dapat 

melihat daftar mobil yang telah terdaftar. Pengguna juga dapat melakukan edit 

mobil dengan menekan edit button dan menambah mobil dengan menekan add a 

car button. 
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Gambar 3.29 Tampilan Add Car Page 

 Layar pada Gambar 3.29 merupakan add car page di mana pengguna dapat 

mendaftarkan mobil baru dengan mengisi data mobil. Data yang diperlukan 

adalah foto mobil, nama mobil, merek mobil, model mobil, tahun pembuatan 

mobil, nomor STNK, dan nomor pelat mobil. Tekan save button untuk melakukan 

penambahan mobil. Setelah proses berhasil maka akan kembali ke car list page. 
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Gambar 3.30 Tampilan Edit Car Page 

  Gambar di atas merupakan tampilan edit car page yang digunakan untuk 

melakukan edit data mobil. Pengguna dapat mengedit semua data mobil yang 

terdiri dari foto mobil, nama mobil, merek mobil, model mobil, tahun pembuatan 

mobil, nomor STNK, dan nomor pelat mobil. Setelah selesai mengedit, pegguna 

dapat menekan save button. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan ke car list 

page. 
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Gambar 3.31 Tampilan Post Trip Page (start point) 

 

Gambar 3.32 Tampilan Post Trip Page (destination point) 
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 Pada Gambar 3.31 dan 3.32, ditampilkan post trip page untuk memilih tempat 

awal dan destinasi trip. Pengguna dapat menggeser peta di tengah untuk 

mententukan tempat yang diinginkan. Nama tempat ditampilkan di search bar 

yang di atas peta. Search bar juga dapat digunakan untuk mencari nama tempat. 

Selain itu, pengguna dapat menggunakan lokasi saat ini dengan menekan button di 

kanan atas layar. Setelah selesai menentukan tempat, pengguna dapat menekan 

next button untuk lanjut ke set trip details page.  

 

Gambar 3.33 Tampilan Set Trip Details Page 1 
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Gambar 3.34 Tampilan Set Trip Details Page 2 

 Gambar 3.33 dan 3.34 merupakan tampilan set trip details page. Pengguna 

dapat melihat peta yang menunjukkan titik awal dan destinasi, nama dan alamat 

tempat awal dan destinasi serta mengisi informasi trip. Informasi trip yang 

dimaksud adalah waktu keberangkatan trip, catatan tambahan, mobil yang akan 

digunakan, harga trip, dan tempat duduk yang tersedia. Setelah semuanya terisi, 

pengguna dapat menekan next button untuk navigasi ke trip confirmation page. 
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Gambar 3.35 Tampilan Trip Confirmation Page 

 Sebelum data trip diproses sistem, pengguna diminta untuk melakukan 

konfirmasi atas data yang telah dimasukkan. Gamabr 3.35 menampilkan trip 

confirmation page di mana pengguna dapat melihat nama dan alamat tempat awal 

dan destinasi, waktu keberangkatan trip, dan karpul coin yang terpotong. Karpul 

coin merupakan biaya yang perlu dibayar pengguna ke pemilik aplikasi untuk 

melakukan pendaftaran trip. Setelah pengguna yakin atas semua data trip, 

pengguna menekan post trip button untuk melakukan proses pendaftaran trip. 

Setelah pendaftaran berhasil, pengguna diarahkan ke trip list page. 
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Gambar 3.36 Tampilan Trip List Page 

 Gambar 3.36 merupakan trip list page yang menampilkan daftar trip dengan 

informasi waktu keberangkatan, nama dan alamat tempat awal dan destinasi, 

harga trip, jumlah penumpang saat ini, jumlah pesanan saat ini, dan jumlah pesan. 

Pengguna dapat menekan history button di kanan atas untuk navigasi ke trip 

history page. Untuk melihat informasi trip secara lengkap, pengguna dapat 

menekan trip detail button berbentuk panah dua di bawah field harga trip. 
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Gambar 3.37 Tampilan Trip History Page 

 Pada trip history page, pengguna dapat melihat histori trip yang telah dijalani. 

Informasi yang ditampilkan adalah nama dan alamat tempat awal dan destinasi, 

trip id, waktu keberangkatan trip, harga trip, dan foto penumpang. 
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Gambar 3.38 Tampilan Trip Details Page 1 

 

Gambar 3.39 Tampilan Trip Details Page 2 

Pengembangan aplikasi..., Darwin Candra, FTI UMN, 2016



 

 

51 

 

 Gambar 3.38 dan 3.39 menampilkan trip details page di mana pengguna 

dapat melihat informasi trip secara rinci yang terdiri dari peta trip, trip id, nama 

dan alamat tempat awal dan destinasi, waktu keberangkatan, harga, dan catatan 

tambahan. Selain itu pengguna juga dapat melihat daftar penumpang, 

membatalkan trip dan memulai/mengakhiri trip.  Pengguna dapat menekan cancel 

trip button untuk membatalkan trip. Untuk memulai trip, pengguna menekan start 

trip button. Setelah trip sampai ke destinasi, pengguna menekan end trip button 

sehingga sistem mengakhiri trip. 

  

3.3.5 Kendala yang Ditemukan 

 Selama pengerjaan praktek kerja magang di lapangan, terdapat masalah yang 

timbul. Masalah tersebut berupa masalah teknis. 

 Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan Ionic yang belum 

pernah digunakan sebelum mengembangkan aplikasi ini. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pembelajaran terlebih dahulu terhadap bahasa dan framework tersebut. 

  

3.3.6 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi selama praktek kerja magang, 

dilakukan pembelajaran yang mendalam mengenai Ionic. Bapak Jason Kelvin 

Japutra membantu pembelajaran dengan memberi contoh potongan code  yang 

dijadikan pedoman untuk pengembangan aplikasi. Selain itu juga dilakukan 

pencarian di Google untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai Ionic. 
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