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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan dalam bentuk tim. Selain penulis, ada 3 

orang mahasiswa UMN yang ikut terlibat dalam pengembangan aplikasi web Course 

Naming Convention (CNC) yaitu Andre Anggiharto (NIM: 09110110013), Kevin 

Adityo (NIM: 09110110044), dan Medi Astarina (NIM: 09110110066).  

Pelaksanaan kerja magang berlangsung di divisi SAP Project (JKTPA) dan 

berfokus pada modul SAP Learning Management System/Knowledge Management 

System (SAP LMS/KMS). Tugas utama adalah sebagai web dan ABAP programmer 

yaitu membuat website script yang dapat berkomunikasi dengan sistem SAP. 

Pelaksanaan kerja magang dikoordinatori oleh Drs. Roedy Sukaton, selaku Project 

Coordinator of SAP LMS/KMS and Corporate Portal, beliau sekaligus menjadi 

pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kerja magang.  

Pembimbing lapangan memaparkan mengenai pentingnya modul SAP 

LMS/KMS di Garuda Indonesia pada umumnya dan di Garuda Indonesia Training 

Center (GITC) pada khususnya serta kendala yang dihadapi dari sistem yang sudah 

ada. Pelaksanaan kerja magang dilakukan di divisi JKTPA dengan membuat aplikasi 

yang akan digunakan di GITC. Oleh karena itu, selain membimbing pelaksanaan 

kerja magang, pembimbing lapangan juga mengatur pertemuan antara tim dengan 

pihak GITC sebagai user agar tim dapat memperoleh requirements dan 

mempresentasikan rancangan dan aplikasi ke pihak GITC.  

Apabila ada perubahan rancangan, akan didiskusikan dengan pembimbing 

lapangan, dan setelah perubahan pada aplikasi selesai dikerjakan, tim akan 

mempresentasikan hasil rancangan ke pembimbing lapangan. 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

Setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Berikut 

adalah deskripsi tugas setiap anggota selain penulis. 

a. Andre Anggiharto :  mengintegrasikan fitur-fitur yang telah dibuat oleh web 

programmer lengkap dengan antarmuka sehingga seluruh 

fitur saling terhubung dalam tampilan yang menarik. 

b. Kevin Adityo : mengembangkan fitur-fitur pendukung aplikasi CNC 

sehingga aplikasi CNC dapat menunjang kebutuhan user 

dalam pembuatan objek T&E dan menampilkan kelompok 

T&E dalam bentuk tree. 

c. Medi Astarina : menuangkan rancangan sistem dalam bentuk blueprint 

sehingga memudahkan programmer dalam membuat 

aplikasi yang sesuai dengan analisa requirements. 

Penulis sendiri bertugas membuat fitur utama aplikasi yaitu fitur yang 

berfungsi untuk mempermudah user dalam membuat objek Training and Event (T&E) 

di sistem SAP yang sesuai dengan konvensi penamaan yang telah disepakati dan 

pembuatan fitur untuk me-maintain Dictionary yang dibutuhkan fitur utama untuk 

menghasilkan penamaan objek T&E.  

Metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan model 

spiral dipergunakan dalam pengembangan aplikasi yang dikerjakan dalam kerja 

magang. Siklus pemodelan SDLC yang meliputi analisa, desain, implementasi, uji 

coba, dan evaluasi dilakukan secara berulang kali hingga didapatkan aplikasi yang 

sesuai dengan requirements. Penggunaan pendekatan spiral adalah dikarenakan 

penambahan fitur secara bertahap selama pembuatan aplikasi berjalan (merujuk pada 

lampiran Minutes of Meeting). Pada tabel 3.1 menunjukkan kegiatan yang dilakukan 

dalam kerja magang. 
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Tabel 3.1 Jadwal kerja Magang 

No. Kegiatan 
Minggu 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Studi literatur         

2. Pelatihan ABAP dan RFC         

3. Observasi          

4. Analisa requirements         

5. Perancangan sistem         

6. Pembuatan program         

7. Pengujian         

8. Dokumentasi (MoM)         

Pelaksanaan kerja magang diawali dengan pelatihan bahasa pemrograman 

ABAP yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Selain mempelajari ABAP, materi 

pendukung lain seperti artikel, tutorial, dan source code tentang PHP, AJAX, MySQL, 

serta SAP RFC dikumpulkan dan dipelajari. Selain mendapat pelatihan ABAP dan 

studi literatur, di awal kerja magang tim bertemu dengan pihak GITC. Pertemuan ini 

membahas konvensi penamaan objek T&E khususnya “Object ID” secara detail. 

Data dan informasi yang diperoleh tim dari pertemuan pertama dengan 

perwakilan pihak GITC, dipelajari dan tim merumuskan konvensi penamaan dengan 

tujuan “Object ID” memiliki penamaan yang merespresentasikan objek T&E secara 

unik serta informatif. Observasi terhadap objek T&E yang terdapat pada sistem SAP 

dilakukan sebagai bagian dari analisa data dan temuan pada tahap observasi menjadi 

masukan untuk perancangan sistem.  

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Gambar 3.1 Screenshoot katalog objek T&E per Juni 2012 pada sistem SAP Garuda Indonesia 

Setiap objek T&E dibuat oleh training officer yang berbeda di setiap unit 

profesi pelatihan. Unit profesi tersebut meliputi Flight Operator, Flight Attendant, 

Airline Business, Non GITC, dan Maintenance and Engineering. Tidak ada aturan 

baku dalam penamaan setiap objek sehingga admin dapat dengan mudah membuat 

objek baru dengan beragam format “Object ID” dan “Object Description”. 

Admin akan logon ke sistem production SAP, kemudian memilih transaksi 

untuk membuat objek baru yaitu transaksi dengan menjalankan transaksi dengan 

“Transaction Code” PP01 atau PP02 pada SAP. Selanjutnya, admin akan 

memasukkan data-data yang perlu dimasukkan seperti “Plan Version”, “Object ID”, 

“Object Description”, “Relationship”, “Description”, dan “Time Period” untuk masa 

berlaku objek T&E tersebut.  

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Apabila terjadi kesalahan maka objek tidak akan dihapus melainkan objek 

tersebut akan di-delimit masa berlakunya kemudian objek baru yang aktif dibuat 

untuk menggantikan objek lama. Hal ini merupakan prinsip dari sistem SAP itu 

sendiri yaitu tidak ada data yang dihapus karena beresiko merusak history dan 

penghapusan dapat berdampak fatal karena sifat SAP yang memiliki dependency 

antar data yang satu dengan lainnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kesalahan 

atau objek yang tidak lagi aktif tidak perlu dihapus melainkan cukup di-delimit masa 

berlakunya. 

Setelah melakukan observasi atas konvensi penamaan dan tahapan 

pembuatan objek T&E yang sudah berjalan, dilakukan analisa konvensi penamaan 

dan requirements untuk mengetahui batasan pengembangan dan fitur yang dibuat 

sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan user.  

Poin yang dikembangkan dalam fitur pembuatan objek T&E yang dibuat 

adalah sebagai berikut. 

a. Object, generate “Object ID” dan “Object Description” sesuai kriteria yang 

dimasukkan user; 

b. Relationships, mengambil Training Group yang aktif dari SAP dengan tujuan 

user dapat menentukan ke dalam grup mana objek T&E yang dibuat berada; 

c. Description, memasukkan deskripsi objek T&E; 

d. Upload objek T&E ke dalam sistem SAP. 

Untuk mencapai tujuan di atas, diperlukan aplikasi berbasis web dengan 

rincian sebagai berikut. 

a. Program aplikasi berbasis web dengan teknologi PHP dan SAP RFC sebagai 

pengolah data; 

b. Database MySQL sebagai engine RDBMS untuk menyimpan dictionary 

komponen penyusun objek T&E; 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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c. Scripting language JavaScript untuk menghasilkan aplikasi yang dinamis 

sehingga didapatkan efek user dibimbing saat pembuatan objek T&E; 

d.  SAP RFC sebagai middleware untuk berkomunikasi dengan sistem SAP. 

Perancangan sistem secara keseluruhan dikerjakan dalam tim. Namun, 

pembuatan dokumentasi seperti Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram 

dikerjakan oleh Medi Astarina. Hal yang sama untuk antarmuka, anggota tim 

memberikan masukkan pada desain antarmuka tapi pembuatan antarmuka dikerjakan 

oleh Andre Anggiharto. 

Tahap dokumentasi adalah pembuatan dokumentasi Minutes of Meeting 

(MoM) yaitu pencatatan kegiatan presentasi oleh tim ke pihak Garuda Indonesia dan 

ke pihak GITC. Kritik dan saran atas presentasi demo aplikasi dicatat sebagai acuan 

pengembangan aplikasi dan agenda deadline. Selain dokumen MoM, tahap 

dokumentasi juga meliputi kegiatan pembuatan user manual dan dokumentasi 

program. User manual berisi konvensi penamaan objek T&E sedangkan program 

documentation adalah dokumentasi program yang dibuat meliputi fungsi setiap 

function program dan parameter masukan serta keluaran setiap fungsi. Dokumentasi 

program merupakan dokumentasi yang dapat mempermudah programmer lain saat 

program CNC akan di-maintain. 

Dalam tahap rancang bangun aplikasi CNC, dibutuhkan perangkat keras dan 

perangkat lunak sebagai perangkat pendukung pembuatan aplikasi. Berikut adalah 

konfigurasi perangkat yang digunakan penulis untuk pembuatan aplikasi. 

a. Perangkat keras 

1) Processor : Intel® Core™ i3-380M 

2) Memory : 2GB 

3) Harddisk : 500GB 

b. Perangkat lunak 

1) Sistem operasi : Windows 7 64-bit 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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2) Web server : Apache 2.2.21 (Win32) 

3) Database server : MySQL 5.0.8 

4) PHP : 5.3.8 

5) Browser : Firefox 15.0 

6) SAP RFC : 1.4.1 

7) SAP NetWeaver  : 7200.2.4.1057 (Windows) 

8) NetBeans  : 7.1 

9) Notepad++ : 6.0 

10) Pencil : 1.3.2 

Pengujian program dilakukan dengan memberikan masukkan beragam 

kombinasi kriteria objek T&E dan hasilnya dibandingkan dengan pembuatan objek 

secara manual dengan berpegang pada panduan tata cata penamaan. Pengujian 

diperlukan untuk mendeteksi adanya kesalahan (bug) pada program baik system, 

syntax, ataupun logical error. 

Pengimplementasian aplikasi CNC disarankan dilakukan pada environment 

yang memiliki spesifikasi minimum agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Berikut 

adalah rekomendasi spesifikasi untuk menjalankan aplikasi CNC. 

a. Sistem operasi : Windows, Linux 

b. Layar : 1280 * 768 

c. Processor : Pentium 4 

d. Memori  : 512 MB 

e. Browser  : Firefox 3.0 

  

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Sebagai gambaran yang lebih detail, Tabel 3.2 berikut menunjukkan realisasi 

pelaksanaan kerja magang di Garuda Indonesia. 

Tabel 3.2 Realisasi pelaksanaan kerja magang 

Minggu Kegiatan Keterangan 

I a. Training ABAP;  

b. Analisis penamaan objek Training and Event 

(T&E); 

c. Pengumpulan informasi dari user (GITC); 

d. Pengumpulan informasi profil perusahaan 

untuk penyusunan laporan. 

 

II a. Perumusan penamaan objek T&E;  

b. Translasi kode T&E sesuai perumusan 

penamaan;  

c. Presentasi perumusan penamaan ke pihak SAP 

Project (Garuda Indonesia). 

Pembuatan naming 

convention 

III a. Mock-up desain aplikasi Course Naming 

Convention (CNC); Pembuatan database; 

b. Pembuatan fitur generate kode T&E. 

Database dblms 

 

IV a. Penambahan fitur generate deskripsi training 

bersamaan dengan generate kode training; 

b. Pembuatan program di SAP untuk membuat 

objek secara masal;  

c. Presentasi prototype aplikasi ke pihak Garuda 

Indonesia serta GITC. 

 

V a. Training SAP RFC;  

b. Pembuatan fitur Maintain Dictionary (add dan 

update);  

c. Pembuatan function module di SAP untuk 

query, update (delimit masa aktif objek), 

create, dan insert infotype objek; 

d. Perubahan dictionary dalam XML menjadi 

MySQL; 

e. Presentasi perkembangan pembuatan aplikasi 

CNC ke pihak Garuda Indonesia serta GITC. 

Tabel tblotype, 

tblunit, tbllevel, 

tblgroup, 

tbltrainingname, 

tblacname, 

tblacseries, 

tbldescription, 

tblreservedno untuk 

dictionary; 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Tabel 3.2 Realisasi pelaksanaan kerja magang (lanjutan) 

Minggu Kegiatan Keterangan 

VI a. Scripting RFC untuk memanggil tiap function 

module;  

b. Integrasi  SAP RFC dan PHP (integrasi back-

end dengan front-end) untuk fitur Create dan 

Maintain Relationship;  

c. Pemeriksaan bug. 

 

VII a. Integrasi  SAP RFC dan PHP untuk struktur 

hirarki objek T&E; 

b. Menampilkan struktur tree dari SAP ke 

aplikasi CNC;  

c. Pemeriksaan bug. 

 

VIII a. Pengumpulan informasi job description di unit 

tempat magang (JKTPA);  

b. Presentasi aplikasi CNC ke pihak Garuda 

Indonesia. 

 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksaan kerja magang dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian umum 

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

ditemukan. Berikut adalah uraian pelaksanaan kerja magang. 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja magang meliputi kegiatan pelatihan ABAP dan SAP RFC, 

rancang bangun aplikasi CNC, serta presentasi perkembangan aplikasi ke pihak 

Garuda Indonesia dan GITC. Berikut adalah penjelasan dari tiap kegiatan. 

3.3.1.1 Pelatihan ABAB dan SAP RFC 

Awal pelaksanaan kerja magang diawali dengan mendapat pelatihan singkat 

selama 3 hari mengenai bahasa pemrograman ABAP. Pelatihan ABAP didapat dari 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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pembimbing lapangan, Bpk. Roedy Sukaton. Materi pelatihan berfokus pada 

pengaksesan tabel SAP, pembacaan dokumen seperti excel dan text file, fungsi macro, 

dan function module yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem lain. 

Di minggu ke-5, pelatihan mengenai SAP RFC didapat dari Bpk. Ryan 

Octavianus dari divisi IT Strategy dan Bpk. Pungky Prasetyawan dari divisi SAP 

Project. Pelatihan diberikan hanya dalam 1 sesi dan hanya membahas mengenai cara 

fungsi SAP RFC mengakses function module SAP dan mengolah data yang diterima 

dari SAP agar dapat ditampilkan di browser. 

3.3.1.2 Kegiatan Rancang Bangun Aplikasi CNC 

Kegiatan rancang bangun aplikasi CNC dimulai dari analisa objek T&E 

yang telah ada di sistem kemudian dengan data dari GITC, tim merumuskan konvensi 

penamaan. Selanjutnya merancang sistem yaitu meliputi pembuatan Data Flow 

Diagram, Entity Relationship Diagram, struktur tabel, struktur SAP function module, 

dan desain antarmuka. Aplikasi CNC merupakan gabungan dari fitur utama yaitu 

untuk membuat objek T&E baru dan fitur sekunder yang bersifat esensial seperti 

maintain dictionary, add user, display training, approval, dan messaging. 

Perancangan aplikasi dilakukan per fitur, sehingga tahap perancangan dilakukan 

bersamaan dengan tahap pembuatan program untuk tiap rancangan fitur yang telah 

selesai. Berikut adalah penjelasan untuk setiap tahapan. 

a. Analisa objek T&E 

Objek T&E dapat dilihat di sistem SAP dengan Transaction Code: PSV1 

atau PSV2. Melalui transaksi ini, katalog LMS/KMS yang sedang aktif diakses. 

Seluruh objek T&E dalam katalog LMS/KMS di-export ke dalam file excel 

sehingga analisa dapat dilakukan secara offline 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Gambar 3.2 Daftar objek T&E di bawah unit Flight Operation 

Analisa terhadap objek T&E dilakukan untuk melihat pola yang umum 

digunakan dalam penamaan dan kesalahan penamaan yang terjadi sehingga 

program yang dirancang dapat mencegah kesalahan yang sama terulang. Hasil 

analisa terhadap objek T&E adalah sebagai berikut. 

1) Panjang “Object ID” tidak konsisten; 

2) Panjang “Object Description” adalah maksimal 40 karakter termasuk spasi; 

3) Singkatan dalam “Object Description” tidak konsisten; 

4) Penggunaan terminologi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris; 

5) Penulisan kode pesawat tidak konsisten; 

6) Duplikasi pada “Object Description”. 

7) Banyak objek yang tidak memiliki dekripsi yaitu general description, course 

objectives, course method and media, dan course prerequisite. 

  

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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b. Perumusan tata cara penamaan 

Menyadari naming convention dibutuhkan agar penamaan objek T&E 

menjadi informatif dan meningkatkan traceability objek T&E, maka perumusan 

tata cara penamaan objek T&E dibuat. “Object ID” pada katalog LMS dibedakan 

menjadi 3 yaitu course group, course, dan event. Fokus dari aplikasi CNC adalah 

course group dan course karena event mengacu pada course sehingga tidak 

membutuhkan tata cara penamaan dan dapat dibuat pada sistem SAP tanpa 

potensi kesalahan yang berarti. Perumusan tata cara penamaan mencakup 

pengkodean “Object ID” dan aturan penamaan pada “Object Description”.  

Berikut adalah perumusan tata cara penamaan “Object ID” T&E yang telah 

distandarisasi. 

 

Gambar 3.3 Struktur “Object ID” sesuai dengan aturan penamaan yang telah distandarisasi  

1) Course group dan course dibedakan dengan panjang “Object ID”. Tujuh 

karakter untuk group dan delapan karakter untuk course. Karakter ke-9 tidak 

dibutuhkan pada group karena dialokasikan untuk reserved digit seperti 

nomor modul dan jenis awak kabin yang terdapat pada course bukan 

kelompok course group. 

2) Karakter pertama bertipe alfabetik yang merepresentasikan kelompok 

unit/profesi training. 
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3) Karakter kedua bertipe numerik karena merepresentasikan level pelatihan. 

4) Karakter ketiga bertipe alfabetik yaitu merepresentasikan kelompok training. 

5) Karakter keempat sampai dengan ketujuh bertipe alfabetik merepresentasikan 

nama pelatihan. Komponen penyusun nama pelatihan adalah 2 karakter kode 

pesawat (apabila ada) dan 2 karakter singkatan nama pelatihan itu sendiri. 

Contohnya DGXX adalah kode nama untuk pelatihan Dangerous Goods dan 

AAFS adalah kode nama untuk pelatihan Flight Simulator Airbus 300. 

6) Karakter kedelapan bertipe numerik untuk merepresentasikan nomor modul 

atau bertipe alfabetik untuk merepresentasikan jenis awak kabin. 

Berikut adalah perumusan tata cara penamaan “Object Description” T&E 

yang telah distandarisasi. 

1) Maksimal 40 buah karakter; 

2) Menggunakan bahasa Inggris; 

3) Kapitalisasi setiap huruf pertama dari kata yang digunakan kecuali kata 

sambung seperti the, and, for, of, on, dan lain-lain; 

4) Penamaan pesawat di awal “Object ID” dengan ketentuan [inisial nama 

pesawat][spasi][jenis pesawat][strip][seri pesawat]; 

5) Seluruh singkatan terminologi harus didefinisikan untuk menghindari 

ketidakkonsistenan penyingkatan. 

 

c. Data Flow Diagram 

Proses utama DFD adalah aplikasi Course Naming. Pada level 1, proses 

utama ini dibagi menjadi 7 subproses, yaitu subproses user log, maintain user, 

maintain dictionary, create training code, training code approval, display 

training, dan generate report. Subproses maintain dictionary adalah untuk me-

maintain data dictionary. Subproses create training code adalah subproses untuk 

men-generate kode objek T&E. 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Gambar 3.4 DFD Context Diagram aplikasi Course Naming Convention 

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Gambar 3.5 DFD level 1 aplikasi Course Naming Convention

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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Gambar 3.6 DFD level 2.3 proses Maintain Dictionary 

 

  

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012



 

38 

 

 

Gambar 3.7 DFD level 2.4 proses Create Training Code

Rancang Bangun..., Catherine, FTI UMN, 2012
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d. Entity Relationship Diagram 

 
Gambar 3.8 ERD aplikasi Course Naming Convention
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e. Struktur tabel 

Terdapat 9 buah tabel yang dibutuhkan untuk men-generate “Object ID” 

dan “Object Description”, yaitu tblotype, tblunit, tbllevel, tblgroup, 

tbltrainingname, tbldescription, tblacname, tblacseries, dan tblreservedno. 

Nama tabel : tblotype 

Fungsi : menyimpan informasi daftar tipe objek T&E 

Tabel 3.3 Struktur tabel tblotype 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

Code varchar 1 Kode objek 

ObjectType varchar 50 Nama tipe objek 

 

Nama tabel : tblunit 

Fungsi : menyimpan informasi daftar unit profesi 

Tabel 3.4 Struktur tabel tblunit 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

Value varchar 1 Kode unit profesi 

Unit varchar 50 Nama unit profesi 

 

Nama tabel : tbllevel 

Fungsi : menyimpan informasi daftar level pelatihan 

Tabel 3.5 Struktur tabel tbllevel 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

Level varchar 1 Nomor level 

Remark varchar 50 Nama level pelatihan 
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Nama tabel : tblgroup 

Fungsi : menyimpan informasi pengelompokan objek pelatihan 

Tabel 3.6 Struktur tabel tblgroup 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

Unit varchar 1 Kode unit profesi pelatihan berada 

Level integer 1 Nomor level pelatihan berada 

GroupName varchar 50 Nama kelompok pelatihan 

Value varchar  1 Kode kelompok pelatihan 

 

Nama tabel : tbltrainingname 

Fungsi : menyimpan informasi nama pelatihan beserta kode dalam 3 buah 

variasi panjang kode 

Tabel 3.7 Struktur tabel tbltrainingname 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

Unit varchar 1 Kode unit profesi pelatihan berada 
TrainingName varchar 50 Nama pelatihan 

Value1 varchar  1 Kode nama pelatihan dalam 1 karakter 

Value2 varchar  3 Kode nama pelatihan dalam 3 karakter 

Value3 varchar  4 Kode nama pelatihan dalam 4 karakter 

 

Nama tabel : tbldescription 

Fungsi : menyimpan informasi penyingkatan terminologi nama pelatihan 

Tabel 3.8 Struktur tabel tbldescription 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID Integer 11 Primary key, auto increment 

Description Varchar 50 Terminologi yang akan disingkat 

Abbreviation Varchar 50 Singkatan terminologi 
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Nama tabel : tblacname 

Fungsi : menyimpan informasi daftar nama pesawat yang ada pada 

pelatihan 

Tabel 3.9 Struktur tabel tblacname 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID Integer 11 Primary key, auto increment 

ACName Varchar 50 Nama pesawat 

Code Varchar 1 Kode pesawat 

Deskripsi varchar 50 Deskripsi kode nama pesawat 

 

Nama tabel : tblacseries 

Fungsi : menyimpan informasi daftar seri pesawat 

Tabel 3.10 Struktur tabel tblacseries 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

ACName  varchar 1 Kode pesawat 

Series varchar 50 Seri pesawat 

Code varchar 2 Kode tipe pesawat 

Description varchar 50 Deskripsi kode tipe pesawat 

 

Nama tabel : tblreserveddigit  

Fungsi : menyimpan informasi daftar reserved digit seperti nomor modul 

dan tipe pelatihan awak kabin 

Tabel 3.11 Struktur tabel tbreserveddigit 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

Unit varchar 1 Kode unit profesi reserved digit berlaku 

Value varchar 2 Kode untuk reserved digit 

Remark varchar 50 Nama reserved digit 
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Untuk deskripsi objek T&E dibutuhkan 1 buah tabel yaitu tblsubtype yang 

berisi subtype deskripsi sesuai dengan subtype yang dikenali di SAP. 

Nama tabel : tblsubtype 

Fungsi : menyimpan informasi daftar kode subtype dari deskripsi objek 

T&E 

Tabel 3.12 Struktur tabel tblsubtype 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ID integer 11 Primary key, auto increment 

Subtype varchar 4 Kode infotype pada SAP 

SubtypeText varchar 50 Nama infotype pada SAP 

 

 

Objek T&E yang selesai dibuat akan ditampung di tabel tbltraining terlebih 

dahulu untuk dievaluasi oleh admin sebelum akhirnya diunggah ke sistem SAP. 

Nama tabel : tbltraining 

Fungsi : menyimpan objek T&E yang dibuat user/admin 

Tabel 3.13 Struktur tabel tbltraining 

Nama field Tipe data Ukuran Keterangan 

ShortText varchar 10 Primary key, “Object ID” 

LongText varchar 40 “Object Description” 

OType varchar 1 Tipe objek T&E 

GeneralDescription varchar 930 Deskripsi umum pelatihan 

CourseObjectives varchar 930 Deskripsi tujuan pelatihan 

CourseMethodMedia varchar 930 Deskripsi metode dan media 

pelatihan 

CoursePrerequisite varchar 930 Deskripsi pelatihan prasyarat 
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f. Struktur SAP function module 

Ada 3 buah function module yang dibuat untuk fitur pembuatan objek T&E 

yaitu sebagai berikut. 

Nama function module : ZHRTE_CHECK_TRAINING_OBJ 

Fungsi : Mengetahui apakah “Object ID” sudah ada di sistem 

atau belum 

Tabel 3.14 Struktur function module ZHRTE_CHECK_TRAINING_OBJ 

IMPORT 

Nama Parameter Default Value Keterangan 

MC_SHORT  Object ID 

EXPORT 

Nama Parameter Keterangan 

SUBRC Nilai pengembalian dari 

statement ABAP 

 

Nama function module : ZHRTE_ADD_AND_MAINTAIN 

Fungsi : Memasukkan objek T&E ke tabel T&E dan merelasikan 

dengan kelompok pelatihan yang sesuai 

Tabel 3.15 Struktur function module ZHRTE_ADD_AND_MAINTAIN 

IMPORT 

Nama Parameter Default Value Keterangan 

PLVAR_1 ‘01’ Plan Version 

OTYPE_1 ‘D’ Object Type 

SEARK_1  Object ID 

INFTY_1 ‘1000’ Info Type 

ISTAT_1 ‘1’ Planning Status 

BEGDA_1 ’01.07.2012’ Begin Date 

ENDA_1 ’31.12.9999’ End Date 

SHORT_1 ‘’ Object ID 

STEXT_1 ‘’ Object Description 

INFTY_2 ‘1001’ Parent Info Type 

RSIGN_1 ‘A’ Relationship Sign 

RELAT_1 ‘003’ Relationship Type 
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Tabel 3.15 Struktur function module ZHRTE_ADD_AND_MAINTAIN (lanjutan) 

IMPORT 

Nama Parameter Default Value Keterangan 

SCLAS_1 ‘L’ Parent Object Type 

SOBID_1 ‘’ Parent Object ID 

EXPORT 

Nama Parameter Keterangan 

SUBRC Nilai pengembalian dari statement 

ABAP 

 

Nama function module : ZHRTE_ADD_DESCRIPTION 

Fungsi : Memasukkan deskripsi-deskripsi objek T&E 

Tabel 3.16 Struktur function module ZHRTE_ADD_AND_MAINTAIN 

IMPORT 

Nama Parameter Default Value Keterangan 

PLVAR_1 ‘01’ Plan Version 

OTYPE_1 ‘D’ Object Type 

SEARK_1 ‘’ Object ID 

INFTY_1 ‘1000’ Info Type 

SUBTY_1 ‘0001’ Sub Type 

ISTAT_1 ‘1’ Planning Status 

BEGDA_1 ’01.07.2012’ Begin Date 

ENDA_1 ’31.12.9999’ End Date 

SHORT_1 ‘’ Object ID 

DESCR_1  Description 

GV_STRING  Variable for bdc_input 

GV_STR72  Variable for bdc_input 

EXPORT 

Nama Parameter Keterangan 

MGST Pesan string dari proses function 

module 
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g. Desain antarmuka 

Desain antarmuka yang penulis kerjakan adalah untuk logon screen, fitur 

pembuatan objek T&E (create training) dan maintain dictionary. Sketsa desain 

antarmuka dibuat dengan bantuan aplikasi freeware Pencil. 

1) Logon 

 

Gambar 3.9 Desain antarmuka logon screen 

Logon screen adalah tampilan aplikasi saat pertama kali diakses. Objek 

yang dibuat melalui aplikasi CNC akan langsung diunggah ke SAP sehingga 

hanya user yang memiliki hak akses sajalah yang dapat menggunakan 

aplikasi ini. Karena alasan inilah, user yang ingin menggunakan aplikasi 

perlu melakukan logon terlebih dahulu. 

Tampilan logon screen didesain sederhana yaitu sebuah form yang 

menerima input user ID dan password serta sebuah tombol untuk men-

trigger proses autentikasi. Tidak disediakan bantuan seperti cara 

menggunakan atau lupa kata sandi dengan pertimbangan aplikasi bersifat 

internal. 
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2) Create Training 

Fitur “Create Training” merupakan fitur utama dari aplikasi CNC. 

Fitur ini terdiri atas 4 tahapan peng-input-an data objek T&E yang dilakukan 

secara berurutan. Berikut adalah desain antarmuka create training beserta 

penjelasan di tiap tahapannya. 

 

Gambar 3.10 Desain antarmuka create training tahap I 

Tahap pertama adalah pembuatan “Object ID” dan “Object Description” 

sesuai kriteria yang diinputkan user. “Object ID” dan “Object Description” 

merepresentasikan penamaan dari objek T&E. Pilihan seperti unit, level, 

grup, nama pelatihan, hingga tipe pesawat dan seri pesawat ditampilkan 

secara bertahap setelah user memasukkan kriteria tertentu. JavaScript 

digunakan untuk mencapai tujuan ini. Input-an user akan menjadi filter 

untuk pilihan dari kelompok kriteria selanjutnya. Hal ini diperlukan 

mengingat banyaknya nama pelatihan yang berbeda-beda di setiap unit. 

Setelah user selesai memilih kriteria objek T&E dari pilihan yang disediakan 
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tahap pertama, tombol “Next” akan tampil dan proses dilanjutkan ke tahap 

kedua. 

 

Gambar 3.11 Desain antarmuka create training tahap II 

Tahap kedua adalah untuk mendapatkan data Relationship untuk objek 

T&E. Data yang diperlukan berupa “Object ID” dari kelompok objek T&E. 

Hal ini diperlukan untuk menghubungkan objek T&E yang sedang dibuat ke 

dalam katalog LMS. Kelompok-kelompok objek T&E berasal dari sistem 

SAP yang kemudian ditampilkan pada bagian scroll view. 

Scroll view berisi kelompok pelatihan (folder) yang setiap kelompok 

terhubung dengan kelompok lainnya sesuai dengan urutan hirarkinya di SAP. 

Kelompok pelatihan yang ditampilkan hanya yang berasal dari unit yang 

dipilih user pada tahap pertama. Setelah user memilih parent folder, proses 

dilanjutkan ke tahap ketiga. 
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Pengambilan data dari SAP menggunakan function module yang 

dikerjakan oleh penulis tapi menampilkan data ke dalam struktur tree 

dikerjakan oleh Kevin Adityo. 

 

Gambar 3.12 Desain antarmuka create training tahap III 

Tahap ketiga berisi 4 buah text field deskripsi objek T&E. SAP 

menyediakan lebih dari 4 jenis deskripsi, tapi berdasarkan user requirements 

hanya 4 deskripsi yang diperlukan dalam katalog LMS yaitu general 

description, course objectives, course method and media, dan course 

prerequisite. Keempat objek T&E wajib diisi, jika tidak proses tidak akan 

bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya. 
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Gambar 3.13 Desain antarmuka create training tahap IV 

Tahap keempat, tahap terakhir, berisi ringkasan objek T&E yang 

dibuat. Pada laman ini ditampilkan kode (Object ID) dan nama pelatihan 

(Object Description), kelompok pelatihan objek T&E berada (relationship), 

serta keempat deskripsi objek T&E.  

Tombol “Propose” berguna untuk mengkonfirmasi data T&E yang 

dimasukkan adalah benar dan tombol “Cancel” untuk membatalkan proses 

pembuatan untuk mengunggah objek T&E ke sistem SAP. 
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3) Maintain Dictionary 

Fitur maintain dictionary sangat diperlukan untuk pembuatan objek 

T&E. Pilihan-pilihan yang disajikan kepada user saat pembuatan objek T&E 

berasal dari dictionary yang hanya dapat di-maintain oleh user yang 

memiliki hak akses sebagai admin. Maintain dictionary menyediakan fungsi 

untuk display, add, dan edit. Berikut adalah rancangan desain maintain 

dictionary yang dibuat. 

 

Gambar 3.14 Desain antarmuka display dictionary 

Melalui fitur dictionary, admin dapat melakukan penambahan dan 

perubahan pada 4 buah tabel yaitu tblacname, tblacseries, tbldescription, dan 

tbltrainingname. Meskipun sesungguhnya komponen penyusun fungsi 

penyusunan “Object ID” dan “Object Description” dari objek T&E 

berjumlah 9 buah tabel, dictionary hanya mengakomodir 4 buah tabel. Hal 

ini dibuat dengan mempertimbangkan hanya keempat tabel inilah yang 

memiliki perubahan di hampir setiap periode pengajaran di GITC. Kelima 
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tabel lainnya yaitu tblotype, tblunit, tbllevel, tblgroup, dan tblreservedno 

cenderung statis di setiap periode pengajaran. 

Terlihat pada gambar 3.13, data-data “Aircraft Name” ditampilkan 

dalam bentuk tabel dan pada kolom terakhir, Maintain, terdapat link untuk 

melakukan perubahan data. Terdapat tambahan fungsi sorting untuk 

mengurutkan data yang ditampilkan. 

 

Gambar 3.15 Desain antarmuka maintain dictionary 

Saat link untuk mengubah baris data diklik, maka akan ditampilkan 

laman untuk mengubah nilai dari seluruh kolom dalam baris tersebut kecuali 

“ID”. Tampilan form sesuai dengan gambar 3.14 yaitu terdapat textfield 

sesuai dengan jumlah kolom dalam baris data yang ditampilkan dikurangi 

satu karena ID tidak dapat diubah. Di dalam textfield terdapat nilai sebelum 

diubah. Terdapat 2 buah tombol yaitu “Update” untuk menyimpan 

perubahan yang dilakukan dan “Cancel” untuk membatalkan segala 

perubahan yang dilakukan. 
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Gambar 3.16 Desain antarmuka add dictionary 

Desain antarmuka penambahan dictionary baru seperti pada gambar 

3.15. Form terdiri atas label dan textfield yang sesuai dengan field pada tabel 

dictionary yang akan ditambahkan dikurangi 1 untuk “ID” karena field “ID” 

bersifat auto increment sehingga tidak diperlukan nilai input-an dari admin. 
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h. Implementasi  

Berikut adalah hasil akhir aplikasi CNC yang telah menggabungkan fitur 

utama, fitur pendukung, dan antarmuka. Seluruh komponen penyusunan 

antarmuka dikerjakan oleh Andre Anggiharto. 

1) Logon 

 

Gambar 3.17 Tampilan logon 

Saat user pertama kali mengakses aplikasi CNC, maka akan 

ditampilkan laman untuk logon. Proses ini bertujuan untuk membatasi 

pihak yang dapat mengakses aplikasi CNC dan view pada aplikasi sesuai 

dengan tipe user yang mengakses. Tipe user ada 3 yaitu regular user, 

supervisor, dan admin. Fitur pembuatan objek T&E dapat dilakukan oleh 

ketiga tipe user sedangkan fitur maintain dictionary hanya dapat dilakukan 

oleh admin. 
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2) Create Training 

Setelah logon, akan langsung diarahkan ke create training. Hal ini 

dikarenakan mengingat aplikasi CNC adalah untuk membuat objek T&E 

yang baru. 

 

Gambar 3.18 Tampilan awal fitur create training 

Kemudian akan ditampilkan form untuk men-generate “Object ID” 

dan “Object Description” dari objek T&E yang akan dibuat. Tampilan form 

seperti ditunjukkan pada gambar 3.17. Textfield “Code” merepresentasikan 

“Object ID” sedangkan “Description” untuk merepresentasikan “Object 

Description”. 
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Gambar 3.19 Pemilihan tipe objek T&E 

Untuk menghasilkan “Object ID” dan “Object Description”, user dapat 

memilih pilihan yang diberikan oleh CNC sesuai dengan kriteria objek T&E 

yang akan dibuat. Misalnya untuk membuat objek “Course”, pilih radio 

button untuk “Course” pada kelompok “Object Type”.  

 

Gambar 3.20 Pemilihan unit profesi 
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Setelah memilih object type, akan ditampilkan kelompok pilihan “Unit 

Profession”. Pilih unit profesi yang sesuai dengan objek T&E yang akan 

dibuat. 

 

Gambar 3.21 Pemilihan tipe awak kabin 

Pilihan “Flight Attendant Type” hanya muncul jika dan hanya jika 

admin memilih “Flight Attendant” pada unit profesi. 

 

Gambar 3.22 Pemilihan level 
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Setelah memilih profesi, akan ditampilkan pilihan “Level” atau “Flight 

Attendant Type” jika pada unit profesi dipilih “Flight Attendant”. Setelah 

memilih tipe awak kabin maka baru akan ditampilkan pilihan level seperti 

pada gambar 3.21. 

 

Gambar 3.23 Pemilihan kelompok pelatihan 

Setelah memilih level, akan ditampilkan pilihan “Group” dari 

pelatihan yang diadakan di GITC. Pilihan kelompok pelatihan adalah 

berdasarkan unit profesi dan level. Setiap kombinasi unit profesi dan level 

memiliki kelompok pelatihan masing-masing. Jika kelompok yang 

diinginkan tidak ada, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam 

mengidentifikasi objek T&E hal ini dapat diatasi dengan mencoba memilih 

level yang lain atau memang belum ada data kelompok training yang 

diinginkan di database.  
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Gambar 3.24 Pemilihan nama pelatihan 

Setelah memilih kelompok pelatihan, akan ditampilkan pilihan 

“Training Name”. Pilihan nama pelatihan ditampilkan dalam bentuk combo 

box dikarenakan ada banyaknya nama pelatihan di setiap unit. Pilihan nama 

pelatihan bergantung pada tipe unit profesi yang dipilih. 

 

Gambar 3.25 Pemilihan nama pesawat 
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Setelah memilih nama pelatihan, akan ditampilkan pilihan “Aircraft 

Name”. Jika pelatihan tidak spesifik pada pesawat tertentu maka dapat 

memilih “None” dan pemilihan “Aircraft Series” tidak akan muncul dan 

langsung menunjukkan kelompok pemilihan selanjutnya. 

 

Gambar 3.26 Pemilihan seri pesawat 

Apabila user memilih selain “None” pada nama pesawat maka akan 

ditampilkan pilihan “Aircraft Series”. Pilihan seri pesawat adalah seri yang 

sesuai dengan nama pesawat yang dipilih sebelumnya. 
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Gambar 3.27 Pemilihan reserved digit 

Pilihan “Reserved No.” akan muncul apabila tipe objek yang dipilih 

adalah “Course” dan pilihan unit profesi selain Flight Attendant. Gambar 

3.26 adalah screenshoot pembuatan objek T&E yang diakses dengan role 

pada unit profesi “Flight Operation” sehingga muncul pilihan “Modul No.” 

Setelah selesai men-generate “Object ID” dan “Object Description”, 

proses akan masuk ke tahap II yaitu pemilihan parent dari objek T&E. 

Seperti yang ditunjukkan gambar 3.27. 
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Gambar 3.28 Pemilihan parent dari objek T&E 

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan “Object ID” parent sehingga 

objek T&E yang baru dibuat dapat diletakkan dalam hirarki yang sesuai. 

Pilihan dari kelompok-kelompok training yang ditampilkan hanyalah yang 

berada di bawah unit profesi yang sesuai. 
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Gambar 3.29 Form deskripsi objek T&E 

Laman deskripsi memudahkan user untuk mengisi deskripsi objek 

T&E tanpa perlu berpindah antara satu buah subtype ke subtype lainnya 

seperti yang dilakukan di SAP. Keempat deskripsi yang perlu diisi sebelum 

melanjutkan proses ke langkah selanjutnya adalah general description, 

course objectives, course method and media, dan course prerequisite. 

Pada tahap ini, user dapat sekaligus mengisi keempat deskripsi dalam 

satu laman. Panjangnya deskripsi adalah maksimal 930 karakter. Ini 

merupakan batasan yang diberikan oleh tabel penampung deskripsi yang ada 

pada SAP. 
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Gambar 3.30 Laman konfirmasi pembuatan objek T&E 

Ditampilkan layar konfirmasi untuk me-review objek T&E yang telah 

dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Pilih 

“Propose” jika sudah sesuai atau “Cancel” jika tidak sesuai. 
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3) Maintain Dictionary 

 

Gambar 3.31 Laman maintain dictionary untuk tabel tblacname 

Laman maintain dictionary memiliki 2 buah fungsi yaitu untuk display 

sesuai dengan urutan pengaturan yang diinginkan user serta untuk edit atau 

maintain dictionary dengan mengklik link “Edit” yang terdapat di tiap baris 

data dictionary. 

 

Gambar 3.32 Laman update dictionary untuk tabel tblacname 
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Laman update terdiri atas textfield yang berisi nilai sebelum data 

diubah dan tombol untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. 

 

Gambar 3.33 Laman add dictionary untuk tabel tblacname 

Laman ini hampir sama dengan laman update dictionary, yang 

membedakan adalah pada textfield tidak terisi dan terdapat tombol “Add” 

untuk menambah data dan “Reset” untuk menghapus isi seluruh field yang 

ada. 

3.3.1.3 Presentasi ke pihak Garuda Indonesia dan GITC 

Hampir setiap minggu pelaksanaan kerja magang, tim mempresentasikan 

perkembangan dari pembuatan aplikasi. Hasil presentasi berupa kritik dan saran 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan fitur. Pembimbing lapangan juga 

mengatur jadwal pertemuan dengan pihak GITC sehingga tim dapat 

mempresentasikan prototype aplikasi kepada user dan menerima masukkan langsung 

dari user. Setiap presentasi dan rapat lain yang diikuti oleh tim didokumentasikan 

dalam dokumen MoM yang terdapat pada lampiran. 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang dihadapi dalam pembuatan aplikasi CNC dibedakan menjadi 2 

yaitu kendala internal dan eksternal yaitu sebagai berikut. 

Internal: Kendala internal yang dihadapi adalah yang terdapat dalam tim 

pelaksanaan kerja magang. Pelaksanaan kerja magang yang dikerjakan dalam bentuk 

kelompok membutuhkan komunikasi yang baik antara satu anggota dengan anggota 

lain. Dalam pembuatan aplikasi terkadang terjadi tidaksamaan persepsi mengenai 

pembuatan aplikasi sehingga pengembangan aplikasi menjadi terhambat. Contohnya 

adalah pada pembuatan antarmuka, hingga aplikasi CNC selesai dibuat masih banyak 

ditemui ketidakcocokan antara antarmuka dengan desain yang dibuat sebelumnya. 

Eksternal: Kendala eksternal adalah kendala yang dihadapi dengan pihak user dari 

aplikasi CNC yaitu sebagai berikut. 

a. Kurangnya peran user dalam berkontribusi menyediakan data-data yang 

diperlukan untuk pembuatan dictionary; 

b. Pelaksanaan kerja magang dalam waktu terbatas dan dilaksanakan pada bulan 

Ramadhan menyebabkan user sulit ditemui, karena adanya libur hari raya 

Lebaran sehingga banyak pihak yang berkepentingan terhadap aplikasi sulit 

ditemui. 

c. Kurangnya peran level atas organisasi di GITC yang menyebabkan sulitnya 

pengimplementasian aplikasi CNC di GITC. 
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3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan dalam pembuatan aplikasi CNC adalah 

sebagai berikut. 

Internal: Untuk mengatasi kesalahan persepsi mengenai pembuatan aplikasi, media 

kertas digunakan untuk memvisualisasikan pembuatan aplikasi yang diinginkan. 

Eksternal: Berikut adalah solusi atas kendala eksternal yang ditemui. 

a. Melibatkan pembimbing lapangan untuk mengatur waktu pertemuan dengan 

pihak GITC dan menanyakan pendapat dari beliau atas data yang dibutuhkan 

mengingat pembimbing lapangan sudah familiar dengan lingkungan GITC. 

b. Memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan fitur-fitur yang tidak memiliki 

korelasi dengan data valid dari GITC serta mencoba menghubungi user melalui 

email. 

c. Memberikan user manual dan program documentation saat selesai magang. Hal 

ini diharapkan dapat membantu user saat penggunaan aplikasi CNC karena saat 

tim menyelesaikan magang, pihak user masih sulit ditemui untuk diberikan 

pelatihan penggunaan aplikasi CNC. 
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