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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Application Developer merupakan jabatan kerja magang di P.T. Plaza 

Auto Serasi dibawah koordinasi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Koordinasi Kerja Magang. 

Dalam pengerjaan aplikasi pengingat bagi wiraniaga di P.T. Plaza Auto 

Serasi, peserta magang bekerja di dalam tim yang beranggotakan 4 orang dengan 

pembimbing lapangan Ibu Sisilia Sutedja. 

Syarat dan spesifikasi aplikasi yang diinginkan akan  diberikan oleh Bapak 

Harry. Syarat dan spesifikasi akan dianalisi dan didiskusikan bersama antara tim 

pembuat aplikasi dengan Bapak Harry dan Ibu Sisilia. Setelah itu tim pembuat 

Branch Manager 

Harry Orgapratama 

Marketing Koordinator 

Sisilia Sutedja 

Application Developer 

Yuddistira Kiki W 
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aplikasi akan membuat perancangan aplikasi yang diinginkan berdasarkan analisis 

syarat dan spesifikasi tersebut. Laporan perancangan itu akan diberikan kepada 

Bapak Harry dan Ibu Sisilia agar dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan dalam 

membangun aplikasi tersebut. Dalam proses pembuatan aplikasi terkadang tim 

pembuat aplikasi bertanya dan meminta saran kepada Bapak Harry atau Ibu Sisilia 

untuk di cek  apakah sistem pada aplikasi yang sedang dibuat sesuai dengan yang 

diinginkan. Jika ada perubahan atau tampilan yang diinginkan berbeda, maka tim 

pembuat aplikasi segera mengubah dan membetulkan aplikasi tersebut sesuai 

dengan yang diinginkan. Sebelum melakukan pengubahan dan pembetulan 

tersebut, tim pembuat aplikasi melakukan diskusi singkat apakah perubahan 

tersebut mengganggu dasar dari aplikasi itu sendiri agar tidak melenceng dari 

tujuan awal. Dengan melakukan diskusi tersebut proses pembuatan aplikasi dapat 

terhindar dari miss understanding requirements. 

Dalam proses pelaksanaan, tim pembuat aplikasi akan memberitahukan 

kepada Bapak Harry dan Ibu Sisilia agar ditentukan hari dimana semua wiraniaga 

dapat dikumpulkan untuk melakukan pemasangan aplikasi yang sudah selesai ke 

laptop mereka. Ketika semua pemangsangan telah selesai, dilakukanlah beberapa 

hari percobaan aplikasi untuk menemukan bug serta tutorial penggunaan aplikasi 

tersebut pada saat bersamaan. Setelah melewati hari – hari uji coba dan terkumpul 

permasalahan bug atau error pada aplikasi, tim pembuat aplikasi segera 

melakukan perbaikan dan evaluasi aplikasi agar tidak terjadi kesalahan yang lain. 

Setelah itu dilakukan pemasangan atau perbaruan kembali aplikasi di laptop – 

laptop para wiraniaga. Evaluasi dan perbaikan bug dilakukan tim pembuat 
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aplikasi terus menerus hingga tercapainya aplikasi yang baik dan bebas masalah 

serta sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang diberikan. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama kerja magang dua bulan adalah membangun 

aplikasi pengingat dan penyimpan data konsumen bagi wiraniaga, dalam hal yang 

lebih spesifik dan lebih mengarah ke beberapa fungsi modul dari aplikasi itu 

sendiri. 

Aplikasi yang akan dikerjakan haruslah memenuhi kriteria-kriteria yaitu: 

1. Pengguna dapat melihat informasi ulang tahun konsumen. 

2. Pengguna dapat melihat informasi habis masa STNK konsumen. 

3. Pengguna dapat registrasi data pengguna di dalam aplikasi. 

4. Pengguna dapat merubah data pengguna di dalam aplikasi. 

5. Pengguna dapat menambah data informasi konsumen dan mobil yang 

menjadi transaksinya. 

6. Pengguna dapat merubah data informasi konsumen yang sudah tersimpan. 

7. Pengguna dapat menghapus data informasi yang sudah tersimpan 

8. Pengguna dapat mencetak konsumen dan data – datanya yang terdapat di 

dalam database aplikasi tersebut. 

Di aplikasi tersebut terdapat juga database yang berguna sebagai struktur 

penampung data sehingga data dan informasi yang disimpan menjadi rapi dan 

mudah diakses ataupun digunakan. Peserta magang juga melakukan wawancara 

singkat kepada wiraniaga untuk membuat struktur sistem pembelian konsumen 
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berdasarkan form – form yang digunakan dalam satu kali transaksi. Dari struktur 

sistem itu maka para peserta magang dapat menganalisis dan mendiskusikan hal – 

hal yang dibutuhkan dan diperlukan dalam pembuatan aplikasi baik dari sisi 

tampilan, input yang dibutuhkan, dan kemudahan penggunaan modul. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Aplikasi pengingat ini pertama dibangun berbasis platform web-

application namun dilakukan diskusi dengan Bapak Harry dan Ibu Sisilia ternyata 

terjadi miss requirement sehingga platform aplikasi dipindah menjadi windows-

application. Aplikasi ini  menggunakan bahasa pemrograman .NET disertai 

komponen dari Crystal Report Visual Studio 2008 10.5.0.0. Databasenya 

menggunakan Microsoft Access 2007. 

Pembuatan program dimulai dari nol berdasarkan syarat dan kentuan yang 

sudah didapatkan. Dalam prosesnya, analisis dan diskusi  tetap dilakukan peserta 

magang dengan pembimbing lapangan sehingga sistem dan tampilan tidak 

melenceng dari syarat dan ketentuan yang sudah ada. 
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3.3.1.1 Layout Program 

Tampilan Awal Program sebagai berikut. 

            

Gambar 3.2 Tampilan Awal Program “Login”. 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Awal Program “Registrasi Sales”. 

 

Ketika pengguna selesai melakukan registrasi dan login kedalam aplikasi maka 

akan muncul tampilan utama sebagai berikut. 
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Gambar 3.4 Tampilan Utama Program. 

Dari tampilan utama program dipilih modul “Setting Account” maka akan muncul 

tampilan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.5 Tampilan Modul “Setting Account”. 
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Dari tampilan utama program dipilih modul “Report” lalu “Customer” akan 

muncul tampilan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.6 Tampilan Modul “Report Customer”. 

Jika dari tampilan utama program dipilih modul “Customer List” akan muncul 

tampilan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.7 Tampilan Modul “Customer List”. 

Jika dari tampilan “Customer List” dipilih tombol “Add” lalu  maka akan muncul 

tampilan sebagai berikut. 
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Gambar 3.8 Tampilan Modul “Add Customer”. 

Jika dari tampilan “Customer List” diklik kanan disalah satu item list konsumen 

akan keluar menu context lalu dipilih “Edit” maka akan muncul tampilan sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Modul “Edit”. 
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3.3.1.2 Desain Sistem 

a. Metode Pengembangan Program 

Program ini dibuat dan dikembangan dengan menggunakan metode Software 

Development Life Cycle. Metode ini dimulai dari analisa kriteria dan syarat 

yang didapat. Setelah itu dilakukan perancangan desain dan pembuatan 

aplikasi tersebut. Lalu dilakukan evaluasi dan implementasi untuk dilihat 

apakah aplikasi yang dibuat sesuai dengan kriteria dan syarat yang diinginkan. 

Terakhir dilakukan perancangan kembali jika ada perubahan, error, atau bug 

agar aplikasi tidak bermasalah kembali . Proses ini akan dilakukan secara 

berulang hingga mencapai aplikasi yang diinginkan dan sesuai dengan 

pengguna. Dengan metode ini, pembuatan program ini dapat menghindari 

adanya kesalahan yang dalam dan besar karena tiap kesalahan yang didapat 

akan langsung dibetulkan dan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang 

didapat. 

 

Gambar 3.10 Software Development Life Cycle (Sumber: 

Softwaretestingdetails-discussion website, 2012). 
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b. Data Flow Diagram 

Data flow diagram aplikasi ini tidaklah kompleks karena yang menggunakan 

hanya satu entitas saja yaitu wiraniaga. Proses data flow diagram di laporan 

ini juga sederhana karena adanya pembagian modul dan fungsi aplikasi 

dengan peserta magang lain. Wiraniaga dapat melakukan dan menggunakan 

sepenuhnya aplikasi ini. Tabel yang digunakan dalam data flow diagram ini 

adalah tabel “sales”, tabel “customer”, tabel “transaksi”, dan tabel “event”. 

 

Gambar 3.11 Context Diagram. 

Pada pembuatan modul di laporan ini terdapat 4 buah proses utama yaitu : 

1. Proses Sales. 

2. Proses Customer. 
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3. Proses Transaksi. 

4. Proses Event. 

 

 

Gambar 3.12 Data Flow Diagram level 1 
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Proses Sales mencangkup 3 proses utama yang dibahas didalam laporan ini 

yaitu “mengisi register sales”, “menampilkan data sales”, dan “merubah data 

sales”. 

 

 

Gambar 3.13 Data Flow Diagram Proses Sales. 

Proses “mengisi register sales” merupakan proses entry data sales kedalam 

aplikasi untuk dimasukan ke database dengan tabel “sales”. Proses 

“menampilkan data sales” yaitu proses menampilkan data – data sales kepada 

pengguna. Yang terakhir yaitu proses “merubah data sales” yang berguna 

sebagai proses memperbaharui data sales. 

Pada proses Customer, wiraniaga merupakan entitas penggunanya dan 

menggunakan database dengan tabel “customer”. Memiliki 6 proses 

breakdown. Pertama proses “mengisi data customer” sebagai proses entry data 

konsumen ke dalam aplikasi. Lalu yang kedua proses “menampilkan list 

customer” merupakan proses untuk menampilkan daftar konsumen yang 

tersimpan di aplikasi. Ketiga adalah proses “menampilkan data customer” 

yaitu proses menampilkan data profil dari konsumen tertentu ke wiraniaga. 
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Gambar 3.14 Data Flow Diagram Proses Customer. 

Proses keempat yaitu “merubah data customer” berguna untuk memperbaharui 

data konsumen tertentu. Proses kelima adalah proses “Menampilkan list ulang 

tahun” yang bertujuan untuk menampilkan secara khusus daftar ulang tahun 

konsumen untuk waktu tertentu. Proses Keenam yang terakhir adalah proses 



20 

“menghapus data customer” yang berguna menghapus data – data konsumen 

tertentu.  

Proses Transaksi  menggunakan entitas wiraniaga dengan database tabelnya 

yaitu tabel “transaksi”. Terdiri dari dua proses utama yang pertama proses 

“mengisi data transaksi” yang berguna untuk mengisi data transaksi ke dalam 

aplikasi dan proses kedua adalah proses “menghapus data transaksi” untuk 

menghapus data transaksi di aplikasi. 

 

Gambar 3.15 Data Flow Diagram Proses Transaksi. 

Proses Event  menggunakan entitas wiraniaga dengan database tabelnya yaitu 

tabel “event”. Terdiri dari tiga proses utama. Pertama adalah proses “mengisi 

data data” yang berguna untuk mengisi data tanggal event yang sudah di 

hitung ke dalam aplikasi. Proses kedua adalah proses “menghapus data event” 

untuk menghapus data event tertentu di aplikasi. Proses ketiga yaitu proses 

“menampilkan list habis stnk” untuk menampilkan daftar tanggal habis masa 

STNK dari transaksi dan konsumen tertentu sesuai tanggal, bulan, dan tahun 

yang dipilih. 
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Gambar 3.16 Data Flow Diagram Proses Event. 
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c. Desain Tabel 

 

Gambar 3.17 Entity Relationship Diagram. 
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Terdapat 4 tabel yang digunakan dalam modul yang dibahas didalam laporan 

ini. 

1. Sales 

Primary Key : kodeSales 

Foreign Key : - 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data informasi sales / wiraniaga 

yang menggunakan aplikasi ini. 

 

Tabel 3.1 Detail tabel “Sales”. 

 

 

2. Customer 

Primary Key : idCustomer. 

Foreign Key : kodeSales 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data informasi customer yang 

dimiliki oleh sales / wiraniaga bersangkutan. 
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Tabel 3.2 Detail Tabel “Customer”. 

 

 

3. Transaksi 

Primary Key : idTransaksi 

Foreign Key : idCustomer 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data informasi transaksi yang 

dilakukan tiap customer sesuai dengan sales / wiraniaga bersangkutan. 
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Tabel 3.3  Detail Tabel “Transaksi”. 

 

 

4. Event 

Primary Key : idEvent 

Foreign Key : idTransaksi 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data informasi event yang terdapat 

dari transaksi yang dilakukan tiap customer sesuai dengan sales / wiraniaga 

bersangkutan. 
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Tabel 3.4  Detail Tabel “Event”. 

 

 

d. Rancangan Tampilan Antar Muka 

- Halaman Menu Register Sales – entry 

Halaman ini merupakan halaman awal ketika aplikasi dijalankan. Halaman 

ini hanya akan muncul ketika di database tidak terdapat satu pun data 

wiraniaga. Tampilannya adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.18 Rancangan Halaman Menu Register Sales. 
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Pada halaman ini wiraniaga harus mengisikan data – data yang sesuai 

dengan form pada halaman ini. Terdapat  petunjuk atau bantuan agar 

wiraniaga dapat mengisi form sesuai dengan format yang sudah 

ditetapkan. Halaman ini berisi textbox dan label serta tombol yang berguna 

untuk melakukan submit form atau keluar aplikasi. 

- Halaman Menu Login – entry 

Halaman ini muncul pertama kali jika database sudah terdapat data 

wiraniaga yang sudah diisi dari form sebelumnya dan masuk kedatabase. 

Untuk masuk ke menu utama, wiraniaga harus melewati halaman ini. 

Tampilan halaman ini sebagai berikut. 

 

Gambar 3.19 Rancangan Halaman Menu Login. 

Halaman ini terdiri dari label, textbox, serta 3 tombol. Tombol “Login” 

berguna untuk mensubmit apakah username dan password field yang 

diketik terdapat didalam database atau tidak. Tombol ”Cancel” berguna 
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untuk keluar aplikasi. Tombol “Forget Password” berguna ketika 

wiraniaga lupa akan password yang harus dimasukan, nantinya aplikasi 

akan mengirim password acak ke email wiraniaga. Password acak tersebut 

dapat diubah di dalam halaman “Setting Account” . 

- Halaman Main Menu – list 

Halaman ini merupakan halaman utama aplikasi. Menampilkan menu 

option, tanggal, informasi wiraniaga yang masuk ke aplikasi, serta list 

tanggal ulang tahun customer dan habis STNK. Tampilannya sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.20 Rancangan Halaman Main Menu. 

Halaman ini tersusun dari komponen tanggal dimana wiraniaga dapat 

memilih tanggal yang diinginkan, sehingga list dapat berubah datanya 

sesuai dengan tanggal yang dipilih. Data list tersebut dibagi ke beberapa 

kategori yang dinavigasikan menggunakan tombol. Terdapat dua tabel list. 
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Tabel list bagian atas berguna untuk menampilkan semua data pada bulan 

yang dipilih, sedangkan tabel dibawahnya menampilkan data dengan event 

yang akan terjadi pada hari terjadinya event. Selain itu terdapat menu 

option dimana wiraniaga dapat melakukan navigasi ke berbagai modul.  

- Halaman Menu Setting Account – input 

Pada halaman ini wiraniaga dapat merubah isi dari data – data yang 

diinginkan perubahannya form pada halaman ini. Terdapat  petunjuk atau 

bantuan agar wiraniaga dapat mengisi form sesuai dengan format yang 

sudah ditetapkan. Halaman ini berisi textbox dan label serta tombol yang 

berguna untuk melakukan submit form dan tombol untuk membatalkan 

penggunaan modul. Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar 3.21 Rancangan Halaman Setting Account. 
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- Halaman Menu Customer Report – list 

Halaman ini berisikan modul untuk mencetak laporan yang berisi semua 

data customer di dalam database yang sudah diisi sebelumnya. Terdapat 

juga toolbar yang berisi tombol – tombol ikon yang berguna untuk 

mencetak laporan, menyimpan dokumen dalam format dokumen 

konvensional lainnya (*.doc, *.xls, atau *.pdf). Selain itu terdapat juga bar 

dengan modul yang berfungsi untuk menentukan rentang waktu data 

sehingga nantinya data yang muncul akan sesuai dengan rentang waktu 

tersebut. Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar 3.22 Rancangan Halaman Menu Customer Report. 

 

Halaman ini tersusun dari komponen utama untuk mencetak dokumen 

yang berasal dari crystal report. Selain itu terdapat juga tombol serta 

combo box yang berguna untuk menentukan rentang waktu yang 

diinginkan agar data yang tampil sesuai dengan rentang tersebut. 
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- Halaman Menu Customer List – list 

Halaman ini merupakan tampilan yang menampilkan daftar customer serta 

informasinya yang ada di dalam database aplikasi. Dalam halaman ini 

dapat melakukan beberapa modul lainnya namun modul tersebut tidak 

dibahas didalam laporan ini. Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar 3.23 Rancangan Halaman Menu Customer List. 

Halaman ini terdapat list view yang menampilkan data – data customer. 

Selain itu terdapat beberapa tombol dan combo box yang berguna untuk 

melakukan perubahan data pada list view namun fungsi tersebut tidak 

dibahas didalam laporan ini karena fungsi itu dikerjakan dengan peserta 

magang lainnya. 

- Halaman Add Customer – input 

Halaman ini merupakan tampilan yang menampilkan form penambahan 

konsumen untuk dimasukan kedalam database. Tidak hanya data 

konsumen tapi juga data transaksi yaitu data informasi mobil yang dibeli. 

Tampilannya sebagai berikut. 
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Gambar 3.24 Rancangan Halaman Menu Add Customer. 

Halaman ini tersusun dari beberapa label, text box, radio button, combo 

box, serta tombol submit sebagai tombol penyelesaian pengisian form. 

- Halaman Edit Customer – edit input 

Halaman ini merupakan tampilan yang menampilkan form perubahan data 

konsumen untuk dimasukan kedalam database. Terususun dari beberapa 

label, text box, radio button, combo box, serta tombol submit sebagai 

tombol penyelesaian pengisian form. Tampilannya sebagai berikut. 
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Gambar 3.25 Rancangan Halaman Menu Edit Customer. 

 

3.3.1.3 Implementasi Program 

a. Register Sales 

“Register Sales” merupakan halaman awal ketika aplikasi pertama kali di 

pasang dan digunakan. Hal ini terjadi karena database masih kosong dan 

belum ada data wiraniaga bersangkutan. Untuk itu wiraniaga yang akan 

menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu harus mengisi data tersebut. 
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Gambar 3.26 Halaman Register Sales – input. 

Setelah mengisi data di dalam text box yang sudah disiapkan, pengguna harus 

menekan tombol “Register” untuk men-submit data tersebut sehingga masuk 

ke dalam database aplikasi. Jika berhasil maka akan muncul kotak dialog 

sebagai berikut . 

 

Gambar 3.27 Halaman Register Sales – dialog result success. 
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Namun jika terdapat kesalahan atau ada field yang masih kosong akan muncul 

kotak dialog sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.28 Halaman Register Sales – dialog result fail. 

 

b. Login 

Halaman “Login” akan muncul setelah wiraniaga mengisi data di halaman 

“Register Sales” atau database aplikasi sudah terdapat data wiraniaga. 

 

 

Gambar 3.29 Halaman Login – input. 

Pengguna harus mengisikan “username” dan “password” mereka yang sudah 

ditentukan pada saat mengisi data di halaman “Register Sales”. Setelah itu 



36 

pengguna menekan tombol ”Login” agar aplikasi dapat menentukan apakah 

“username” dan “password” yang dimasukan ada di dalam database. Jika 

pengguna lupa akan “password” sudah disediakan tombol “forget password”. 

Tombol tersebut akan menampilkan kotak dialog yang berguna membuat 

password baru untuk pengguna yang dikirimkan ke email pengguna dimana 

sebelumnya sudah diisikan pada form “Register Sales”. 

 

Gambar 3.30 Halaman Login – forget password. 

c. Main Menu 

Halaman “Main Menu” merupakan halaman utama yang dapat diakses setelah 

pengguna sukses login. Halaman ini menampilkan semua menu item untuk 

navigasi ke modul – modul lain. Selain itu terdapat widget penanggalan yang 

jika di pilih dapat merubah isi daftar event. Terdapat juga tombol – tombol 

untuk memilih  event  yang ingin dilihat. Dibawah widget penanggalan 

terdapat data profil wiraniaga yang sedang login pada saat itu. 
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Gambar 3.31 Halaman Main Menu – list. 

 

d. Report Customer List 

Halaman ini dapat diakses melalui menu item di main menu yaitu “Report” > 

“Customer”. Setelah itu akan muncul jendela baru yang menampilkan laporan 

“Report Customer List”. Laporan ini dibuat menggunakan aplikasi Crystal 

Report Visual Studio 2008 10.5.0.0 disertai dengan widget laporan yang 

dipasang di halaman tersebut. Dengan widget tersebut pengguna dapat 

mencetak laporan ataupun menyimpannya dengan format dokumen 

konvensional lainnya. Selain itu terdapat juga fungsi untuk menentukan 

rentang tanggal sehingga pengguna dapat merubah daftar customer sesuai 

dengan rentang tanggal yang sudah diatur. Rentang tanggal yang dimaksud 
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adalah rentang tanggal kapan customer masuk kedalam data SPK atau 

melakukan transaksi pertama. 

 

 

Gambar 3.32 Halaman Report Customer List – list. 

e. Setting Account 

Halaman ini diakses melalui menu item di main menu yaitu  “Setting 

Account”. Setelah itu akan muncul jendela baru yang menampilkan form 

“Setting Account”. Halaman ini berisikan field – field dan tombol yang sama 

dengan halaman “Registrasi Sales”. Halaman ini berguna untuk mengubah 

data sales dan memperbaharui datanya. 
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Gambar 3.33 Halaman Setting Account – update input. 

f. Customer List 

Halaman ini dapat diakses melalui menu item di main menu yaitu “Customer 

List”. Setelah itu akan muncul jendela baru yang menampilkan list “Customer 

List”. Halaman ini menyediakan listview yang berisi data dan daftar customer 

yang ada didalam database. Selain itu terdapat beberapa tombol namun fungsi 

tombol tersebut tidak termasuk didalam laporan karena dibuat oleh peserta 

magang lain. 
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Gambar 3.34 Halaman Customer List – list. 

Di halaman ini juga terdapat menu context yang akan muncul ketika dilakukan 

klik kanan mouse pada salah satu data konsumen. 

 

Gambar 3.35 Halaman Customer List – menu context. 

Dari menu context tesebut kita bisa memilih pilihan “Delete” untuk  

menghapus data konsumen yang dipilih tersebut. Setelah dipilih akan keluar 

dialog peringatan yang menanyakan apakah penghapusan akan dilakukan atau 

dibatalkan. 
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Gambar 3.36 Halaman Customer List – menu context – delete dialog. 

g. Add Customer 

Halaman ini dapat diakses melalui halaman “Customer List” lalu dengan 

menekan tombol “Add”. Setelah itu akan muncul jendela baru yang 

menampilkan form “Add Customer”. Halaman ini terdiri dari banyak 

komponen seperti label, text box, radio button, combo box, dan button submit.  

 

Gambar 3.37 Halaman Customer Add Customer. 
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Pada halaman ini penginputan yang dilakukan melibatkan tiga tabel yaitu 

“customer”, “transaksi”, dan “event” karena terdapat kumpulan field yang 

berisi data konsumen dan terdapat field yang berisi data transaksi mobil yang 

akan dibeli serta data pembeliannya. 

h. Edit Customer 

Halaman ini dapat diakses melalui halaman “Customer List” lalu dengan 

menekan klik kanan pada salah satu data konsumen sehingga keluar menu 

context. Setelah itu pilih fungsi “Edit” sehingga akan muncul jendela baru 

yang menampilkan form “Edit Customer”. Halaman ini terdiri dari banyak 

komponen seperti label, text box, radio button, combo box, dan button submit. 

Halaman ini bertujuan untuk memberikan fungsi perubahan data konsumen 

jika ada yang ingin diubah. 

 

Gambar 3.38 Halaman Customer Edit Customer. 
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3.3.1.4 Evaluasi Kerja Magang 

Semua modul dan sistem aplikasi pengingat ini sudah memenuhi kriteria 

yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Aplikasi ini dapat menampilkan 

events yang terjadi pada satu bulan dan pada hari ulang tahun customer. Aplikasi 

ini juga menampilkan event yang terjadi pada satu bulan akan masa habis STNK. 

Selain itu pengguna dapat melihat informasi wiraniaga yang terdaftar di dalam 

aplikasi tersebut melalui form “Customer List”. Pengguna juga dapat mengubah 

data informasi wiraniaga yang terdaftar di dalam aplikasi tersebut melalui form 

“Setting Account” serta pengguna dapat mencetak konsumen dan data – data 

customer yang terdapat di dalam database aplikasi tersebut melalui form “Report 

Customer List”. Pengguna juga dapat memperbaharui dan menghapus data 

konsumen yang tersimpan. Beberapa fungsi dan modul lain di dalam aplikasi 

dikerjakan oleh peserta magang lain.  

Selain itu kesederhanaan tampilan dan penggunaan tetap diperhatikan agar 

pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan nyaman. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama proses magang, banyak terjadi kendala seperti perubahan platform 

aplikasi serta adanya kesalahpahaman syarat dan ketentuan aplikasi yang 

diinginkan. Selain itu karena pengerjaan aplikasi dilakukan terpisah, terjadi 

masalah ketika menggabungkan modul – modul bagian lain karena ada modul 

yang tidak cocok sehingga harus dilakukan perubahan walau perubahan yang 
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dilakukan sedikit atau tidak menyeluruh. Kendala juga muncul ketika ada 

beberapa prosedur sistem dan tampilan yang menurut pembimbing lapangan tidak 

sesuai dengan kriteria yang diberikan. 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Setiap kendala dan masalah yang didapat peserta magang akan 

membetulkan sesuai dengan kriteria yang diberikan agar pengguna dapat 

menggunakan aplikasi ini dengan nyaman dan mudah. Selain itu peserta magang 

juga melakukan diskusi untuk mencari jalan keluar tiap kendala dan masalah yang 

ada dengan peserta magang lainnya atau dengan pembimbing lapangan sehingga 

solusi yang didapat lebih terjamin. 

 

 

 

 

 

 

 




