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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan yang diberikan oleh perusahaan adalah fullstack web developer 

dalam tim programmer divisi Pengembangan Produk. Pekerjaan selama 

pelaksanaan kerja magang dikoordinasi oleh Sintya Oktaviani selaku Co-Founder 

Digiflazz, Senior Programmer divisi Pengembangan Produk, dan Pembimbing 

Lapangan serta diarahkan oleh Eddy Christiandy selaku Co-Founder Digiflazz dan 

Kepala Divisi Pengembangan Produk. 

Koordinasi pekerjaan menggunakan Trello sebagai salah satu sarana 

penjejakan riwayat pekerjaan yang dapat diakses oleh Direktur dan seluruh anggota 

divisi Pengembangan Produk serta menggunakan Bitbucket sebagai sarana 

pengelola versi proyek. Setiap ide pengembangan dapat diajukan atau diberikan 

oleh direktur maupun anggota divisi. Kemudian ide dikelola oleh kepala divisi 

untuk selanjutnya ditugaskan kepada tim programmer. Laporan perkembangan 

pekerjaan dilaporkan setiap hari kepada senior programmer. Pekerjaan yang telah 

selesai dilaksanakan dilaporkan kepada senior programmer selaku penanggung 

jawab peserta magang untuk kemudian dilaporkan kepada kepala divisi. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas utama yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah 

merancang dan membangun blog, termasuk membuat antarmuka pengguna, sistem 

basis  data,  dan  tiga  fungsionalitas  utama,  yaitu  jelajah  blog,  kelola  kategori,  serta 
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kelola post. Fungsionalitas jelajah blog dikerjakan dalam proyek frontend 

sedangkan kelola kategori dan kelola post dikerjakan dalam proyek admin-panel. 

Blog Digiflazz dirancang dan dibangun menggunakan framework Laravel 5.6 

dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta basis data 

MySQL. 

Di samping tugas utama untuk merancang dan membangun blog, diberikan 

tugas lain selama pelaksanaan kerja magang yang dikerjakan dalam proyek 

member-panel. Tugas lain yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah 

merancang dan membangun Sistem Review Seller, mengembangkan dan 

memperbaiki fitur pengisian data member, serta menambahan dan memperbaiki 

fitur-fitur lain yang terdapat baik dalam proyek member-panel maupun proyek 

admin-panel. Deskripsi pekerjaan yang dilakukan setiap minggu selama 

pelaksanaan kerja magang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Deskripsi Pekerjaan Magang per Minggu 

Minggu ke- Deskripsi Pekerjaan 

1  Mempelajari framework yang sudah ada. 

 Mengatur aplikasi dan lingkup kerja yang digunakan. 

 Menganalisis kebutuhan untuk Blog Digiflazz. 

 Merancang dan membangun sistem basis data Blog Digiflazz. 

2  Merancang dan membangun halaman blog dan halaman detail 

post dalam proyek frontend. 

 Menambah fungsi pencegah URL Injection dan fungsi tab 

kategori pada halaman blog. 

3  Menambah fungsi view count dan fungsi pencarian pada 

halaman blog. 
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Tabel 3.1 Deskripsi Pekerjaan Magang per Minggu (Lanjutan) 

Minggu ke- Deskripsi Pekerjaan 

3  Merancang dan membangun halaman daftar kategori, 

halaman form kategori, halaman daftar post, dan halaman 

form post dalam proyek admin-panel. 

 Menambahkan fungsi pilih kategori dan fungsi pilih tanggal 

terbit pada halaman form post. 

4  Menambahkan fungsi unggah gambar pada halaman form 

post. 

 Memperbaiki bug pada halaman blog, halaman detail post, 

halaman kategori, halaman post, form kategori, dan form 

post. 

5  Menganalisis kebutuhan untuk Review Seller. 

 Merancang dan membangun sistem basis data Review Seller. 

 Merancang dan membangun fitur Review Seller dalam 

proyek member-panel. 

6  Memperbaiki fitur Harga Terbaik pada Member Area dalam 

proyek member-panel. 

 Menambahkan fitur Deskripsi Produk pada Company Form 

dalam proyek member-panel. 

 Menambahkan fitur Email Settlement Notification dalam 

proyek admin-panel 

7  Menambahkan fitur Email Verification dalam proyek 

member-panel. 

 Menambahkan fitur Unggah Foto Selfie pada Company Form 

dalam proyek member-panel. 

8  Menambahkan fitur Unggah Faktur Pajak pada Company 

Form dalam proyek member-panel. 

 Menambahkan fitur Verifikasi Faktur Pajak dalam proyek 

admin-panel 
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Tabel 3.1 Deskripsi Pekerjaan Magang per Minggu (Lanjutan) 

Minggu ke- Deskripsi Pekerjaan 

9  Menambahkan fitur Lihat Seller pada Tabel Pilih Seller 

dalam proyek member-panel. 

10  Menambahkan fitur Lihat SPPKP Buyer dalam proyek 

admin-panel 

11  Menambahkan fitur Multi Transaksi Produk dalam proyek 

member-panel. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebelum pelaksanaan kerja magang diwajibkan untuk mempelajari lebih 

dahulu framework Laravel untuk membiasakan diri dengan cara kerjanya. Minggu 

pertama kerja magang digunakan untuk kembali mengulas framework bersama 

pembimbing lapangan dan melakukan pengaturan lingkungan kerja pada perangkat 

keras sehingga sesuai dengan pengaturan yang sudah digunakan oleh tim 

programmer. Setelah melakukan pengaturan, tugas utama diberikan oleh 

pembimbing lapangan untuk menganalisis kebutuhan dan mulai merancang Blog 

Digiflazz. Minggu pertama diakhiri dengan merancang dan membangun basis data 

yang digunakan untuk Blog Digiflazz. 

Minggu kedua digunakan untuk merancang antarmuka halaman blog dan 

halaman detail post, mulai membangun halaman blog dan halaman detail post, serta 

routing ke halaman blog dan halaman detail post. Dalam halaman blog, 

ditambahkan fungsi tab kategori sesuai dengan kategori yang ada dalam basis data. 

Dalam proses routing, ditambahkan pencegahan URL Injection dengan validasi 

URL menggunakan fitur yang disediakan Laravel. 
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Minggu ketiga digunakan untuk menyelesaikan blog dalam proyek frontend 

dan mulai mengerjakan proyek admin-panel. Dalam halaman blog, ditambahkan 

fungsi pencarian dan fungsi view count. Dalam proyek admin-panel, mulai 

dirancang dan dibangun Content Management System (CMS) untuk mengelola 

kategori dan post untuk blog. Minggu ketiga diakhiri dengan menyelesaikan 

halaman daftar kategori, halaman form kategori, halaman daftar post, dan halaman 

form post dengan fungsi seperti pilih kategori dan pilih tanggal terbit, namun belum 

semua fungsi pada halaman form post selesai dibangun. 

Minggu keempat digunakan untuk melanjutkan pekerjaan minggu ketiga, 

yaitu menambahkan fungsi unggah gambar pada halaman form post. Dilanjutkan 

dengan memperbaiki bug yang ada pada halaman-halaman yang telah dibangun. 

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam minggu kelima hingga minggu kesebelas tidak 

dimuat dalam laporan karena keterbatasan izin yang diberikan oleh perusahaan. 

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dijelaskan dalam enam bagian, yaitu 

analisis kebutuhan, rancangan antarmuka pengguna, rancangan basis data, data 

flow diagram, flowchart, dan hasil implementasi. 

A. Analisis Kebutuhan 

Blog Digiflazz digunakan untuk menampilkan post yang ditulis oleh admin 

Digiflazz kepada pengguna internet. Oleh karena itu, pengembangan Blog Digiflazz 

dilakukan dalam proyek frontend untuk menampilkan blog dan dalam proyek 

admin-panel untuk mengelola blog.  
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Sebagai penyusun utama blog, diperlukan bentuk post yang umum, seperti 

judul, konten, dan gambar dengan beberapa tambahan komponen post 

menyesuaikan kebutuhan admin Digiflazz seperti kategori, lead, tanggal terbit, dan 

view count. Kategori diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam melihat post, 

sehingga setiap post dapat memiliki satu atau lebih kategori. Lead diperlukan ketika 

daftar post ditampilkan, karena konten post akan terlalu panjang jika ditampilkan 

seluruhnya. Tanggal terbit diperlukan untuk memudahkan admin mengatur jadwal 

terbit sebuah post. View count diperlukan untuk mencatat berapa kali post terkait 

pernah dibuka dan dibaca, view count digunakan untuk menentukan top post dan 

analisis internal perusahaan. 

Blog perlu memiliki fungsionalitas untuk memungkinkan pengguna melihat 

daftar post sesuai dengan kategori post, mencari post tertentu berdasarkan kata 

kunci dan kategori, dan menampilkan detail post yang dipilih oleh pengguna, 

sehingga dalam proyek frontend dibutuhkan halaman sebagai berikut. 

1. Halaman Blog 

2.  Halaman Detail Post 

Sedangkan pengelolaan blog oleh admin perlu memiliki fungsionalitas 

untuk mengelola (melihat, menambahkan, mengedit, dan menghapus) baik kategori 

maupun post dalam Blog Digiflazz, sehingga dalam proyek admin-panel 

dibutuhkan halaman sebagai berikut.  

1. Halaman Daftar Kategori 

2.  Halaman Form Kategori 

3. Halaman Daftar Post 

4.  Halaman Form Post 
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 Proses merancang dan membangun Blog Digiflazz dilakukan menggunakan 

perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

1. Framework Laravel 5.6 

2. Laragon Lite v4.0.4 (64-bit), mencakup Apache v2.4.35, PHP v7.2.11, dan 

MySQL v5.7.24. 

3. IDE PhpStorm v2019.1.1 

4. Fork v1.41.1.0 (64-bit) 

5. Google Chrome v78.0.3904.97 (64-bit) 

6. Sistem operasi Windows 10 Home Single Language v1903 (64-bit) 

Perangkat keras yang digunakan yang digunakan adalah ASUS S410 

dengan spesifikasi sebagai berikut. 

1.  Prosesor Intel Core i7, 8th Gen 

2.  RAM 8 GB 

3.  NVIDIA Graphic Card GeForce MX130 

4.  Hard disk 1 TB 

B. Rancangan Antarmuka Pengguna 

Rancangan antarmuka pengguna dibuat sesuai dengan analisis kebutuhan 

yang telah dilakukan. Dalam proyek frontend terdapat dua halaman utama, yaitu 

blog dan detail post, sedangkan dalam proyek admin-panel terdapat empat halaman 

utama yaitu daftar kategori, form kategori, daftar post, dan form post. 

B.1 Rancangan Antarmuka Halaman Blog 

Halaman blog adalah halaman utama dalam proyek frontend yang dapat 

diakses melalui digiflazz.com. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar 
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post dan mencari post berdasarkan kata kunci tertentu. Tampilan antarmuka 

halaman blog ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Rancangan Antarmuka Halaman Blog 

 

Tampilan bilah navigasi dan footer ada sebelumnya, sehingga rancangan 

yang dibuat adalah daftar utama, daftar top post, dan daftar recent post. Area daftar 

utama terdiri dari tab kategori, bilah pencarian, daftar post, dan bilah paginasi. 

Setiap post dalam daftar post memuat judul, gambar, view count, tanggal terbit, 



 15 

 

lead, dan tautan untuk mengarahkan ke halaman detail post. Area top post dan area 

recent post memuat judul dan view count masing-masing daftar post. 

B.2 Rancangan Antarmuka Halaman Detail Post 

Halaman detail post terdapat dalam proyek frontend dan bertujuan untuk 

menyajikan informasi detail sebuah post. Tampilan antarmuka halaman detail post 

ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2 Rancangan Antarmuka Halaman Detail Post 
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Terdapat kesamaan tampilan dengan halaman blog pada bilah navigasi, 

footer, daftar top post, dan daftar recent post. Konten utama halaman ini adalah area 

detail post yang memuat gambar, judul, tanggal terbit, badge kategori, konten, dan 

tombol kembali untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman blog. 

B.3 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Kategori 

Halaman daftar kategori terdapat dalam proyek admin-panel pada menu 

blog, submenu kategori dan bertujuan untuk mengelola kategori dalam blog. 

Tampilan antarmuka halaman blog ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

Gambar 3.3 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Kategori 

 

Tampilan bilah navigasi dan menu telah ada sebelumnya, sehingga 

rancangan yang dibuat adalah tombol tambah kategori dan tabel kategori. Tombol 

tambah kategori akan mengarah ke halaman form kategori dengan form yang 

kosong. Tombol edit kategori akan mengarah ke halaman form kategori dengan isi 
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form sesuai data kategori. Tombol hapus kategori akan menampilkan kotak dialog 

untuk konfirmasi penghapusan seperti pada Gambar 3.4. 

Gambar 3.4 Rancangan Antarmuka Hapus Kategori 

 

B.4 Rancangan Antarmuka Halaman Form Kategori 

Halaman form kategori terdapat dalam proyek admin-panel dan memiliki 

dua fungsi, yaitu menerima kategori baru dan menerima perubahan kategori. 

Tampilan antarmuka halaman form kategori untuk menerima kategori baru 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 dan tampilan antarmuka halaman form kategori untuk 

menerima perubahan kategori ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

Pada Gambar 3.5, halaman form untuk menambah kategori ditampilkan 

sebagai form kosong untuk diisi data kategori baru. Apabila tombol tambah diklik, 

maka kategori baru tersimpan dalam basis data. Apabila tombol batal diklik, maka 

akan diarahkan kembali ke halaman daftar kategori. 
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Gambar 3.5 Rancangan Antarmuka Halaman Form Tambah Kategori 

 

Gambar 3.6 Rancangan Antarmuka Halaman Form Edit Kategori 

 

Pada Gambar 3.6, halaman form untuk mengedit kategori ditampilkan 

dengan isi kategori sebelumnya. Apabila tombol simpan diklik, maka perubahan 

tersimpan dalam basis data. Tombol batal berfungsi sama seperti form tambah. 
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B.5 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Post 

Halaman daftar post terdapat dalam proyek admin-panel pada menu blog, 

submenu post dan bertujuan untuk mengelola post dalam blog. Tampilan antarmuka 

halaman blog ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Post 

 

Tampilan bilah navigasi dan menu telah ada sebelumnya, sehingga 

rancangan yang dibuat adalah tombol tambah post dan tabel post. Tombol tambah 

post akan mengarah ke halaman form post dengan form yang kosong. Tombol edit 

post akan mengarah ke halaman form post dengan isi form sesuai data post. Tombol 

hapus post akan menampilkan kotak dialog untuk konfirmasi penghapusan seperti 

pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Hapus Post 

 

B.6 Rancangan Antarmuka Halaman Form Post 

Halaman form post terdapat dalam proyek admin-panel dan memiliki dua 

fungsi, yaitu menerima post baru dan menerima perubahan post. Tampilan 

antarmuka halaman form post untuk menerima post baru ditunjukkan pada Gambar 

3.9 dan tampilan antarmuka halaman form post untuk menerima perubahan post 

ditunjukkan pada Gambar 3.10. 

Pada Gambar 3.9, halaman form untuk menambah post ditampilkan sebagai 

form kosong untuk diisi data post baru. Apabila tombol tambah diklik, maka post 

baru tersimpan dalam basis data. Apabila tombol batal diklik, maka akan diarahkan 

kembali ke halaman daftar post. 
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Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Halaman Form Tambah Post 

 

Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Halaman Form Edit Post 

 

 

Pada Gambar 3.10, halaman form untuk mengedit post ditampilkan dengan 

isi post sebelumnya. Apabila tombol simpan diklik, maka perubahan tersimpan 

dalam basis data. Tombol batal berfungsi sama seperti form tambah. 
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C. Rancangan Basis Data 

Rancangan basis data dibuat sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan. Rancangan basis data digunakan sebagai rancangan dalam membangun 

basis data. Berdasarkan analisis kebutuhan, basis data harus dapat diakses oleh 

proyek frontend dan proyek admin-panel. Di samping itu, setiap post dapat 

memiliki satu atau lebih kategori, dan setiap kategori dapat dimiliki oleh lebih dari 

satu post, sehingga dalam basis data diperlukan tabel relasi antara post dengan 

kategori. Rancangan basis data terdiri dari Entity Relationship Diagram dan 

Database Schema. 

C.1 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) yang dibuat tersusun atas dua entitas 

yaitu, post dan kategori dengan satu relasi yang menghubungkan kedua entitas 

tersebut. Dengan masing-masing entitas memiliki atributnya sendiri-sendiri. Relasi 

antara post dengan kategori juga menyimpan primary key masing-masing entitas 

sebagai foreign key. ERD untuk Blog Digiflazz ditunjukkan pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram Blog Digiflazz 
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C.2 Database Schema 

Database Schema yang dibuat tersusun atas tiga tabel sesuai dengan ERD 

dan analisis kebutuhan yang telah dibuat. Tabel Relasi Post-Kategori dibuat dengan 

tipe relasi many-to-many dimana satu buah post dapat memiliki satu atau lebih 

kategori dan satu buah kategori dapat dimiliki oleh satu atau lebih post. Database 

Schema untuk Blog Digiflazz ditunjukkan pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Database Schema Blog Digiflazz 

D. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) dibuat mengikuti notasi Gane-Sarson dan 

digunakan untuk menjelaskan alur data dalam Blog Digiflazz. Diagram konteks 

ditunjukkan pada Gambar 3.13. Dalam diagram konteks, seluruh aliran data 

diproses dalam Sistem Blog Digiflazz. 

D.1 DFD Level 1 

Sistem Blog Digiflazz dibagi menjadi tiga funsionalitas utama, yaitu jelajah 

blog, kelola kategori, dan kelola post. Aliran data yang diproses dengan 

fungsionlitas-fungsionalitas ini digambarkan oleh DFD Level 1 pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.13 Diagram Konteks Blog Digiflazz 

 

 

Gambar 3.14 DFD Level 1 Sistem Blog Digiflazz 
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D.2 DFD Level 2 

Setiap fungsionalitas disusun oleh proses yang lebih kecil. Aliran data juga 

melewati proses-proses ini dan digambarkan oleh DFD Level 2. Fungsionalitas 

kelola kategori tersusun atas proses lihat kategori, tambah kategori, edit kategori, 

dan hapus kategori yang ditunjukkan pada Gambar 3.15. 

Gambar 3.15 DFD Level 2 Kelola Kategori 

 

Fungsionalitas kelola post tersusun atas proses lihat post, tambah post, edit 

post, dan hapus post yang ditunjukkan pada Gambar 3.16. Sedangkan fungsionalitas 

jelajah blog terususun atas proses lihat blog, cari post, dan lihat detail post yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.16 DFD Level 2 Kelola Post 

 

Gambar 3.17 DFD Level 2 Jelajah Blog 

E. Flowchart 

Alur kerja dibuat menggunakan flowchat agar urutan langkah proses dapat 

lebih mudah dipahami. Berdasarkan analisis kebutuhan, terdapat tiga fungsionalitas 
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yang diperlukan dalam aplikasi, yaitu fungsionalitas jelajah blog dalam proyek 

frontend serta fungsionalitas kelola kategori dan kelola post dalam proyek admin-

panel. Sehingga, secara umum, alur kerja aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Flowchart Umum Blog Digiflazz 
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E.1 Jelajah Blog 

Fungsionalitas jelajah blog diawali dari Gambar 3.18 hingga masuk dalam 

proses Tampilkan Halaman Blog dengan alur kerja seperti pada Gambar 3.19. 

Parameter dibaca lalu kategori dan post diatur sesuai parameter yang dibaca. 

 

Gambar 3.19 Flowchart Tampilkan Halaman Blog 
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Seperti telah digambarkan pada Gambar 3.17, DFD Level 2 Jelajah Blog 

tersusun atas tiga proses, yaitu lihat blog, cari post, dan lihat detail post. 

E.1.1 Lihat Blog  

Proses lihat blog pada Gambar 3.17 bertujuan untuk menampilkan daftar 

post kepada pengguna sesuai dengan parameter pencarian. Pada Gambar 3.19, 

proses ini dimulai dengan membaca parameter untuk menentukan kategori dan post 

yang harus dimuat, lalu merender halaman blog untuk ditampilkan kepada 

pengguna. Alur kerja Muat Layout Blog ditunjukkan pada Gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20 Flowchart Muat Layout Blog 
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Merujuk kepada rancangan antarmuka halaman blog pada Gambar 3.1, alur 

kerja pada Gambar 3.20 dapat dijabarkan lebih rinci melalui proses Muat Tab 

Kategori, Muat Main Posts, Muat Top Posts, dan Muat Recent Posts. 

1) Muat Tab Kategori 

Muat Tab Kategori bertujuan untuk mengambil data daftar kategori dari 

basis data dan menampilkannya sesuai dengan kategori aktif yang diterima sebagai 

parameter pada Gambar 3.19. Alur kerja Muat Tab Kategori ditunjukkan pada 

Gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Flowchart Muat Tab Kategori 
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2) Muat Main Posts 

Muat Main Posts bertujuan untuk mengambil daftar post sesuai parameter 

pada Gambar 3.19. Alur kerja Muat Main Posts ditunjukkan pada Gambar 3.22. 

Apabila tidak ada post yang sesuai parameter, maka ditampilkan daftar kosong. 

  

Gambar 3.22 Flowchart Muat Main Posts 
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3) Muat Top Posts 

Muat Top Posts bertujuan untuk mengambil daftar post dengan view count 

terbanyak. Alur kerja Muat Top Posts dapat dilihat pada Gambar 3.23. Apabila 

tidak ada post, maka ditampilkan daftar kosong. 

 

Gambar 3.23 Flowchart Muat Top Posts 
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4) Muat Recent Posts 

Muat Recent Posts bertujuan untuk mengambil daftar post dengan view 

count terbanyak. Alur kerja Muat Recent Posts dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

Apabila tidak ada post, maka ditampilkan daftar kosong. 

 

Gambar 3.24 Flowchart Muat Recent Posts 
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E.1.2 Cari Post 

Proses cari post pada Gambar 3.17 bertujuan untuk menerima parameter 

pencarian (kategori, halaman, dan kata kunci) dari pengguna untuk selanjutnya 

dikembalikan ke Gambar 3.19 untuk memuat ulang daftar post utama. Berdasarkan 

parameter pencarian, proses ini terdiri atas tiga subproses utama yaitu Ganti Tab 

Kategori, Ganti Halaman Paginasi, dan Cari Post serta satu subproses tambahan 

yang akan digunakan untuk mengirim parameter yaitu Kembali ke Halaman Blog. 

1) Ganti Tab Kategori 

Ganti Tab Kategori bertujuan untuk membaca dan menyimpan parameter 

kategori. Alur kerja Ganti Tab Kategori dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Flowchart Ganti Tab Kategori 
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2) Ganti Halaman Paginasi 

Ganti Halaman Paginasi bertujuan untuk membaca dan menyimpan 

parameter halaman paginasi. Alur kerja Ganti Halaman Paginasi dapat dilihat pada 

Gambar 3.26. 

 

Gambar 3.26 Flowchart Ganti Halaman Paginasi 

3) Cari Post 

Cari Post bertujuan untuk membaca dan menyimpan parameter kata kunci. 

Alur kerja Cari Post dapat dilihat pada Gambar 3.27. 



 36 

 

 

Gambar 3.27 Flowchart Cari Post 

4) Kembali ke Halaman Blog 

Kembali ke Halaman Blog bertujuan untuk membaca dan mengirim 

parameter pencarian yang akan diterima oleh Gambar 3.19. Alur kerja Kembali ke 

Halaman Blog dapat dilihat pada Gambar 3.28. 
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Gambar 3.28 Flowchart Kembali ke Halaman Blog 

E.1.3 Lihat Detail Post 

Proses lihat detail post pada Gambar 3.17 bertujuan untuk mengarahkan 

pengguna kepada halaman detail post apabila terdapat klik pada tautan post di 

halaman blog, baik tautan yang berada dalam daftar post utama, daftar top post, 

maupun daftar recent post. Alur kerja utama Lihat Detail Post ditunjukkan pada 

Gambar 3.29. 
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Gambar 3.29 Flowchart Lihat Detail Post 

 

Dalam Lihat Detail Post pada Gambar 3.29 terdapat proses Tampilkan 

Halaman Detail yang bertujuan untuk membaca parameter post yang akan 

ditampilkan, memuat detail post dari basis data, menampilkan detail post. 

Halaman detail post juga memungkinkan pengguna untuk melihat post lain 

yang ada pada daftar top post dan recent post serta melihat daftar post dari kategori 

tertentu yang berkaitan dengan post yang sedang ditampilkan. Alur kerja utama 

Tampilkan Halaman Detail ditunjukkan pada Gambar 3.30. 
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Gambar 3.30 Flowchart Tampilkan Halaman Detail 
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Sesuai dengan rancangan antarmuka yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, 

diperlukan proses Muat Layout Detail. Alur kerja Muat Layout Detail ditunjukkan 

pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 Flowchart Muat Layout Detail 

 

 

Alur kerja Tampilkan Halaman Detail pada Gambar 3.30 memungkinkan 

pengguna untuk melihat daftar post dari kategori tertentu yang berkaitan dengan 

post yang sedang ditampilkan, ditunjukkan oleh subproses Ganti Tab Kategori 

seperti pada Gambar 3.25. 

Selain itu,  Alur kerja Tampilkan Halaman Detail pada Gambar 3.30 juga 

memungkinkan pengguna melihat post lain yang ada pada daftar top post dan recent 

post, sehingga alur kerja kembali ke proses Lihat Detail Post yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.29. 
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E.2. Kelola Kategori 

Fungsionalitas kelola kategori diawali dari Gambar 3.18 hingga masuk 

dalam proses Tampilkan Halaman Kategori. Alur kerja Tampilkan Halaman 

Kategori ditunjukkan pada Gambar 3.32. 

 

Gambar 3.32 Flowchart Tampilkan Halaman Kategori 

 

Seperti telah digambarkan pada Gambar 3.15, DFD Level 2 Kelola Kategori 

tersusun atas empat proses, yaitu lihat kategori, tambah kategori, edit kategori, dan 

hapus kategori. 
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E.2.1 Lihat Kategori 

Proses lihat kategori pada Gambar 3.15 bertujuan untuk menampilkan daftar 

kategori kepada admin. Pada Gambar 3.32, proses ini dimulai dengan memuat 

daftar kategori, lalu merender halaman daftar kategori untuk ditampilkan kepada 

admin. Alur kerja Muat Layout Kategori ditunjukkan pada Gambar 3.33. 

 

Gambar 3.33 Flowchart Muat Layout Kategori 
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E.2.2 Tambah Kategori 

Proses Tambah Kategori pada Gambar 3.32 bertujuan untuk membantu 

admin untuk menambahkan kategori baru ke dalam basis data. Proses ini dimulai 

dengan menampilkan form kategori apabila terdapat klik pada tombol tambah 

kategori hingga akhirnya menyimpan kategori baru apabila validasi kategori 

berhasil. Setelah kategori baru berhasil disimpan, proses akan kembali 

menampilkan halaman daftar kategori. Alur kerja Tambah Kategori ditunjukkan 

pada Gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34 Flowchart Tambah Kategori 
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Dalam proses Tambah Kategori terdapat proses Tampilkan Form Kategori 

yang mengikuti rancangan antarmuka yang ada pada Gambar 3.5. Alur kerja 

Tampilkan Form Kategori ditunjukkan pada Gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35 Flowchart Tampilkan Form Kategori 

 

E.2.3 Edit Kategori 

Proses Edit Kategori pada Gambar 3.32 bertujuan untuk membantu admin 

untuk melakukan perubahan terhadap kategori yang sudah ada dalam basis data. 

Proses ini dimulai dengan menampilkan form kategori apabila terdapat klik pada 

tombol edit kategori hingga akhirnya menyimpan perubahan kategori apabila 
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validasi kategori berhasil. Setelah perubahan kategori berhasil disimpan, proses 

akan kembali menampilkan halaman daftar kategori. Alur kerja Edit Kategori 

ditunjukkan pada Gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Flowchart Edit Kategori 

 

Dalam proses Edit Kategori juga terdapat proses Tampilkan Form Kategori 

yang mengikuti rancangan antarmuka yang ada pada Gambar 3.6. Alur kerja 

Tampilkan Form Kategori ditunjukkan pada Gambar 3.35. 
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E.2.4 Hapus Kategori 

Proses Hapus Kategori pada Gambar 3.32 bertujuan untuk menghapus 

kategori pada basis data ketika terdapat klik pada tombol hapus kategori dalam 

halaman daftar kategori. Alur kerja Hapus Kategori ditunjukkan pada Gambar 3.37. 

 

Gambar 3.37 Flowchart Hapus Kategori 
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E.3. Kelola Post 

Fungsionalitas kelola post diawali dari Gambar 3.18 hingga masuk dalam 

proses Tampilkan Halaman Post. Alur kerja Tampilkan Halaman Post ditunjukkan 

pada Gambar 3.38. 

 

Gambar 3.38 Flowchart Tampilkan Halaman Post 

 

Seperti telah digambarkan pada Gambar 3.16, DFD Level 2 Kelola Post 

tersusun atas empat proses, yaitu lihat post, tambah post, edit post, dan hapus post. 
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E.3.1 Lihat Post 

Proses lihat post pada Gambar 3.16 bertujuan untuk menampilkan daftar 

post kepada admin. Pada Gambar 3.38, proses ini dimulai dengan memuat daftar 

post, lalu merender halaman daftar post untuk ditampilkan kepada admin. Alur 

kerja Muat Layout Post ditunjukkan pada Gambar 3.39. 

 

Gambar 3.39 Flowchart Muat Layout Post 
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E.3.2 Tambah Post 

Proses Tambah Post pada Gambar 3.38 bertujuan untuk membantu admin 

untuk menambahkan post baru ke dalam basis data. Proses ini dimulai dengan 

menampilkan form post apabila terdapat klik pada tombol tambah post hingga 

akhirnya menyimpan post baru apabila validasi post berhasil. Setelah post baru 

berhasil disimpan, proses akan kembali menampilkan halaman daftar post. Alur 

kerja Tambah Post ditunjukkan pada Gambar 3.40. 

 

Gambar 3.40 Flowchart Tambah Post 
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Dalam proses Tambah Post terdapat proses Tampilkan Form Post yang 

mengikuti rancangan antarmuka yang ada pada Gambar 3.9. Alur kerja Tampilkan 

Form Post ditunjukkan pada Gambar 3.41. 

 

Gambar 3.41 Flowchart Tampilkan Form Post 

 

E.3.3 Edit Post 

Proses Edit Post pada Gambar 3.38 bertujuan untuk membantu admin untuk 

melakukan perubahan terhadap post yang sudah ada dalam basis data. Proses ini 

dimulai dengan menampilkan form post apabila terdapat klik pada tombol edit post 

hingga akhirnya menyimpan perubahan post apabila validasi post berhasil. Setelah 
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perubahan post berhasil disimpan, proses akan kembali menampilkan halaman 

daftar post. Alur kerja Edit Post ditunjukkan pada Gambar 3.42. 

 

Gambar 3.42 Flowchart Edit Post 

 

Dalam proses Edit Post juga terdapat proses Tampilkan Form Post yang 

mengikuti rancangan antarmuka yang ada pada Gambar 3.10. Alur kerja Tampilkan 

Form Post ditunjukkan pada Gambar 3.41. 
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E.3.4 Hapus Post 

Proses Hapus Post pada Gambar 3.38 bertujuan untuk menghapus post pada 

basis data ketika terdapat klik pada tombol hapus post dalam halaman daftar post. 

Alur kerja Hapus Post ditunjukkan pada Gambar 3.43. 

 

Gambar 3.43 Flowchart Hapus Post 
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F. Hasil Implementasi 

Hasil implementasi rancangan ditunjukkan melalui tangkapan layar situs 

digiflazz.com untuk proyek frontend dan tangkapan layar admin-panel.test (server 

lokal) untuk proyek admin-panel. Proyek frontend meliputi hasil implementasi 

jelajah blog. Proyek admin-panel meliputi hasil kelola kategori dan kelola post. 

F.1 Jelajah Blog 

Implementasi jelajah blog terdapat dalam menu Blog pada situs 

digiflazz.com. Hasil implementasi halaman blog ditunjukkan pada Gambar 3.44. 

 

Gambar 3.44 Tangkapan Layar Halaman Blog 
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Bilah paginasi ditampilkan apabila terdapat lebih dari lima post dalam 

sebuah kategori. Bilah paginasi ditunjukkan pada Gambar 3.45. 

 

Gambar 3.45 Tangkapan Layar Bilah Paginasi Halaman Blog 

 

Apabila tidak ada post dalam sebuah kategori, maka ditampilkan informasi 

daftar post kosong seperti pada Gambar 3.46. 

 

Gambar 3.46 Tangkapan Layar Daftar Post Kosong pada Halaman Blog 

 

Apabila tidak ada post yang sesuai dengan kata kunci pada pencarian post, 

maka ditampilkan informasi daftar post kosong seperti pada Gambar 3.47. 

 

Gambar 3.47 Tangkapan Layar Daftar Post Kosong Hasil Pencarian 
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Halaman detail post dapat dikunjungi ketika terdapat klik pada judul post 

baik yang ada di daftar post utama, daftar top post, maupun daftar recent post, atau 

klik pada tautan selanjutnya. Hasil implementasi halaman detail post ditunjukkan 

pada Gambar 3.48. 

 

Gambar 3.48 Tangkapan Layar Halaman Detail Post 

 

Pada akhir halaman detail post terdapat tombol kembali yang 

memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman blog. Tombol kembali 

ditunjukkan pada Gambar 3.49. 

 

Gambar 3.49 Tangkapan Layar Tombol Kembali pada Halaman Detail Post 
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F.2 Kelola Kategori  

Implementasi kelola kategori terdapat dalam menu Blog submenu Kategori 

pada situs admin-panel.test. Hasil implementasi halaman daftar kategori 

ditunjukkan pada Gambar 3.50.   

 

Gambar 3.50 Tangkapan Layar Halaman Daftar Kategori 

 

Apabila terdapat klik pada tombol tambah di halaman daftar kategori, maka 

admin akan diarahkan ke halaman form kategori dengan isi form kosong seperti 

pada Gambar 3.51. 

 

Gambar 3.51 Tangkapan Layar Halaman Form Tambah Kategori 
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Apabila terdapat klik pada tombol edit di halaman daftar kategori, maka 

admin akan diarahkan ke halaman form kategori dengan isi kategori yang akan 

diedit. Gambar 3.52 menunjukkan halaman form kategori ketika tombol edit 

kategori diklik pada baris kategori Panduan. 

 

Gambar 3.52 Tangkapan Layar Halaman Form Edit Kategori 

 

Apabila terdapat klik pada tombol hapus di halaman daftar kategori, maka 

kotak dialog akan ditampilkan untuk mengkonfirmasi penghapusan kategori. 

Gambar 3.53 menunjukkan kotak dialog yang ditampilkan ketika tombol hapus 

kategori News diklik. 

 

Gambar 3.53 Tangkapan Layar Kotak Dialog Hapus Kategori 
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F.3 Kelola Post  

Implementasi kelola post terdapat dalam menu Blog submenu Post pada 

situs admin-panel.test. Hasil implementasi halaman daftar post ditunjukkan pada 

Gambar 3.54.   

 

Gambar 3.54 Tangkapan Layar Halaman Daftar Post 

 

 

Gambar 3.55 Tangkapan Layar Halaman Form Tambah Post 
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Apabila terdapat klik pada tombol tambah di halaman daftar post, maka 

admin akan diarahkan ke halaman form post dengan isi form kosong seperti pada 

Gambar 3.55. 

Apabila terdapat klik pada tombol edit di halaman daftar post, maka admin 

akan diarahkan ke halaman form post dengan isi post yang akan diedit. Gambar 

3.56 menunjukkan halaman form post ketika tombol edit post diklik pada baris post 

“Langkah Awal Memulai Bisnis Pulsa Pribadi”. 

 

Gambar 3.56 Tangkapan Layar Halaman Form Edit Post 

 

Apabila terdapat klik pada tombol hapus di halaman daftar post, maka kotak 

dialog akan ditampilkan untuk mengkonfirmasi penghapusan post. Gambar 3.57 

menunjukkan kotak dialog yang ditampilkan ketika tombol hapus post “Cara 

Meningkatkan Traffic Penjualan Bisnis Pulsa” diklik. 
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Gambar 3.57 Tangkapan Layar Kotak Dialog Hapus Post 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama merancang dan membangun Blog 

Digiflazz dalam pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut. 

1. Dokumentasi proyek (frontend dan admin-panel) yang kurang lengkap, 

sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk memahami proyek. 

2. Component library Element hanya terinstal pada proyek admin-panel dan 

tidak adanya otorisasi untuk menginstal komponen pada proyek frontend. 

3. Pengalaman kerja yang belum banyak dalam menggunakan framework, 

sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk belajar. 

 

3.3.3. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan selama merancang dan membangun 

Blog Digiflazz dalam pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut.  

1. Aktif bertanya kepada pembimbing lapangan mengenai pengaturan proyek. 

2. Menggunakan komponen yang sudah terinstal pada proyek frontend. 

3. Aktif mencari dokumentasi, bahan pembelajaran, dan contoh implementasi 

framework.  


