
BAB 3

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Organisasi

Kerja magang yang dilakukan di PT. Nanang Nusantara Tritama pada divisi

IT dengan kedudukan sebagai web developer. Proses pembangunan Sistem Panel

Admin berbasis web ini dibentuk bersama dua rekan web developer lainnya yaitu

Achmad Ilyasa Nugraha dan Muhammad Farrel Adivia. Struktur koordinasi dapat

dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Struktur koordinasi pelaksanaan kerja magang.

Praktek kerja magang dipandu serta dikoordinasikan oleh Nurhasan selaku

Direktur di perusahaan PT. Nanang Nusantara Tritama. Direktur secara langsung

mengawasi aktivitas magang, membimbing, dan mengarahkan proses kerja

magang. Pembagian tugas dalam pembuatan Sistem Panel Admin ini dapat dilihat

pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Pembagian Tugas

Nama Deskripsi Tugas

Achmad Ilyasa Nugraha Pengembangan front-end dan back-end

bagian Login, Register, Profile, dan

Dashboard

Muhammad Farrel Adivia Pengembangan front-end dan back-

end bagian Activity Log, Company,

Measurement, dan Purchase Order

Ryifki Yidan Pengembangan front-end dan back-end

bagian Fabric, Product, Delivery Order,

dan View Layout

Rapat luring sepanjang kerja magang dilaksanakan sebanyak tiga kali pada

minggu kesatu, kelima, serta kesepuluh seperti yang tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rapat Kerja Magang

Minggu Topik Rapat

1 Pemahaman alur kerja perusahaan serta

analisis permasalahan, dan perancangan

solusinya

5 Presentasi progress untuk View Layout,

Fabric, dan Product.

10 Presentasi akhir dari seluruh progress

yang telah dibuat selama kerja magang

3.2 Tugas yang Dilakukan

Dalam pembangunan Sistem Panel Admin, dilakukan beberapa tahap

sebagai berikut.
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1. Pemahaman alur kerja perusahaan, menganalisa permasalahan yang dialami

perusahaan pada alur kerjanya, serta merancang solusi terhadap permasalahan

tersebut. Pemahaman ini dibimbing oleh Direktur sebagai pengawas kerja

magang.

2. Pemahaman konsep bahasa pemrograman PHP dan Codeigniter3 sebagai

framework-nya. Pemahaman ini dilakukan dengan membaca dokumentasi

dari website PHP dan CodeIgniter3, serta mempelajari dari artikel yang

berada di internet.

3. Coding, yaitu menuliskan kode program untuk membangun Sistem Panel

Admin berdasarkan pemahaman dan konsep yang sudah dipahami

sebelumnya.

4. Debugging, yaitu proses mendeteksi dan menghapus bug atau error dalam

kode yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau

crash.

Halaman yang dibuat selama kerja magang yaitu Fabric, Product, Delivery

Order serta Template View Layout. Pada umumnya, setiap menu memiliki halaman

index atau list yang menampilkan data-data yang direpresentasikan dengan tabel,

halaman add untuk menambah data baru dengan form kosong, halaman edit untuk

memperbaharui atau mengubah data, halaman clone untuk menambah data baru

dengan form yang terisi dengan data row yang di-clone, halaman detail untuk

menampilkan data lengkap suatu row. Berbeda dengan halaman Fabric dan

Product, halaman detail pada Delivery Order tidak hanya menampilkan data

lengkap dari table deliveryorder saja, namun juga menampilkan item-item produk

yang memiliki purchase order number yang sama dengan delivery order.

Pembuatan Sistem Panel Admin ini menggunakan bahasa pemrograman

PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan menggunakan database MySQL serta

menggunakan framework CodeIgniter3 dimana framework ini tidak mendukung
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built-in View Layout. Sehingga pembuatan View Layout diharapkan dapat

memudahkan web developer dalam membuat layout untuk halaman atau view.

Data yang diperoleh didapatkan dari data dummy berdasarkan struktur database

yang telah dirancang pada minggu kedua kerja magang. Realisasi kerja magang

dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Realisasi Kerja Magang

Minggu Uraian Pekerjaan

1
• Pemahaman alur kerja perusahaan

• Analisis masalah pada alur kerja perusahaan dan merancang solusinya

2
• Pemahaman konsep PHP dan framework Codeigniter3

• Merancang struktur database pada Sistem Panel Admin

3
• Implementasi database schema pada Phpmyadmin

• Membuat back-end dan front-end View Layout pada projek

4
• Merancang User Interface fabric

• Membuat front-end dan back-end halaman fabric

5

• Merancang User Interface product

• Membuat front-end dan back-end halaman product

• Presentasi progres view layout, fabric, product

6
• Merancang User Interface delivery order

• Membuat front-end dan back-end delivery order

7 • Membuat fitur print pada delivery order

8 • Mencari dan memperbaiki bug atau error

9 • Mencari dan memperbaiki bug atau error

10
• Rapat progres akhir View Layout, Fabric, Product, Delivery Order

• Mencari dan memperbaiki bug atau error

11 • Mencari dan memperbaiki bug atau error

12 • Mencari dan memperbaiki bug atau error
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3.3 Uraian Pelaksanaan Magang

Uraian pelaksanaan kerja magang dapat dijabarkan menjadi empat bagian,

yaitu spesifikasi perangkat, analisa kebutuhan, perancangan sistem, dan rancangan

user interface.

3.3.1 Spesifikasi Perangkat

Pengembangan sistem panel admin untuk halaman Fabric, Product,

Delivery Order, serta fitur View Layout dibuat menggunakan perangkat lunak dan

perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. XAMPP Control Panel Version 3.2.4

2. PHP Version 8.0.3

3. MySQL

4. Framework CodeIgniter Version 3.1.11

5. IDE Microsoft Visual Studio Code Version 1.55.2

6. GitBash Version 2.26.2

7. Google Chrome Version 90.0.4430.85 (64-bit)

8. AdobeXD Version 22.3.12.2

9. Sistem Operasi Windows Version 10.0.19042 Build 19042

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membuat sistem panel

admin ini adalah sebagai berikut.

1. Processor AMD Athlon 200GE

2. RAM 8GB
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3. AMD Radeon RX-570 4GB

4. SSD 120GB

5. HDD 500GB

3.3.2 Analisa Kebutuhan

Secara garis besar, pengembangan sistem panel admin ini bertujuan untuk

memudahkan staf perusahaan dalam mengelola data dalam alur kerja perusahaan.

Analisa kebutuhan dilakukan dengan melakukan observasi pada alur kerja

perusahaan dan masalah yang dialami perusahaan selama menjalankan alur

kerjanya. Diskusi secara langsung dengan direktur membahas mengenai fitur-fitur

yang dibutuhkan dalam sistem panel admin ini. Beberapa halaman dan fitur yang

ditambahkan pada sistem panel admin ini adalah sebagai berikut.

1. Fitur View Layout: merupakan fitur yang dapat mempermudah dalam

membuat layout untuk halaman atau view. Dimana hanya dengan membuat

satu kode layout yang dapat dipakai dibeberapa view dapat meningkatkan

efektivitas kode serta dapat mencegah repetisi kode yang sama di dalam

view.

2. Halaman Fabric: merupakan halaman yang menampilkan data bahan kain

seperti nama kain dan harga kain yang direpresentasikan berbentuk tabel.

Selain itu pada halaman ini juga dapat melakukan kelola data seperti tambah

data, clone data, ubah data, hapus data, detail data, export data, dan print

data.

3. Halaman Product: merupakan halaman yang menampilkan data produk yang

diproduksi oleh perusahaan, dimana tiap produk memiliki customer

company yang berbeda-beda. Data yang direpresentasikan berbentuk tabel

ini berupa nama customer company, nama bahan kain yang dipakai, nama
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produk, ukuran produk, dan harga produk. Selain itu pada halaman ini juga

dapat melakukan kelola data seperti tambah data, clone data, ubah data,

hapus data, detail data, export data, dan print data.

4. Halaman Delivery Order: merupakan halaman yang menampilkan data surat

jalan, dimana data surat jalan memiliki relasi dengan data purchase order.

Data yang direpresentasikan berbentuk tabel ini berupa nomor surat jalan,

nomor purchase order, nama customer company, dan tanggal surat.

Halaman delivery order pun dapat melakukan kelola data seperti halaman

lainnya yaitu tambah, clone, ubah, hapus data, dan detail data, namun pada

detail tidak hanya menampilkan data surat jalan secara lengkap tetapi juga

ada data order detail yang berisi produk yang dipesan di purchase order

yang akan dikirim. Data order detail berupa nama produk yang dipesan,

jumlah produk yang dipesan, jumlah produk yang akan dikirim, dan status

pengiriman. Pada halaman order detail juga dapat mengelola data seperti

menambah produk yang ingin dikirim, mengubah jumlah produk yang akan

dikirim, menghapus produk, export data, dan print surat jalan yang nantinya

dapat disimpan berbentuk file PDF.

3.3.3 Perancangan Sistem

Dalam merealisasikan pengembangan beberapa halaman dan fitur diatas,

maka dilakukan pembuatan flowchart, struktur tabel, dan perancangan User

Interface (UI).

A Flowchart

Flowchart merupakan bentuk gambar/diagram yang memiliki aliran satu

atau dua arah secara sekuensial. Flowchart digunakan untuk merepresentasikan

maupun mendesain program. Oleh sebab itu flowchart harus bisa
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merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman (Setiawan,

2011).

A.1 Flowchart Keseluruhan

Gambar 3.2 menggambarkan alur keseluruhan program. Sebelum dapat

mengakses halaman/menu di sistem panel admin ini, user diwajibkan untuk login

terlebih dahulu jika sudah memiliki akun, namun jika belum user harus membuat

akun baru. Selanjutnya setelah berhasil login, user akan dialihkan ke halaman

dashboard.

Gambar 3.2. Flowchart keseluruhan
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A.2 Flowchart CRUD

Pada bagian ini menggambarkan fungsi umum yang terjadi pada setiap menu

dimana terdapat action atau tombol-tombol yang berfungsi sebagai CRUD (Create,

Read, Update, Delete).

A.2.1 Flowchart Create

Gambar 3.3 dibawah menunjukkan proses create atau tambah data pada

basisdata. Modul ini bertujuan untuk mengirimkan atau menyimpan data baru

yang di-input user ke dalam suatu tabel di basis data. Input yang tertulis pada form

akan divalidasi dan diarahkan untuk disimpan pada basis data, apabila data telah

tersimpan akan muncul notifikasi ”success” dan menjalankan proses penulisan

activity log.

Gambar 3.3. Flowchart Create

A.2.2 Flowchart Read atau Detail

Gambar 3.4 dibawah ini menunjukkan proses pengambilan detail data dari single

ID yang diterima. Modul ini bertujuan untuk menampilkan detail informasi yang
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dimiliki oleh suatu ID pada tabel tertentu.

Gambar 3.4. Flowchart Read/Detail

A.2.3 Flowchart Update

Gambar 3.5 dibawah ini menunjukkan proses edit data yang sebelumnya pernah

tersimpan. Modul ini bertujuan untuk menampilkan data yang pengguna ingin ubah

dan menerima data yang telah diubah untuk disimpan pada tabel.

Gambar 3.5. Flowchart Update
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A.2.4 Flowchart Delete

Gambar 3.6 dibawah ini menunjukkan proses delete atau hapus data . Modul ini

bertujuan untuk menghapus data pada tabel.

Gambar 3.6. Flowchart Delete

A.3 Flowchart Fabric

Gambar 3.7 menggambarkan flowchart halaman atau menu fabric, data yang

ditampilkan berupa nama fabric dan harga fabric. Pengelolaan data yang dapat

dilakukan pada halaman atau menu ini yaitu search, add, detail, clone, edit, delete.
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Gambar 3.7. Flowchart Fabric

A.4 Flowchart Product

Gambar 3.8 menggambarkan flowchart halaman atau menu product, data yang

ditampilkan berupa nama customer company, nama bahan kain yang dipakai, nama

produk, ukuran produk, dan harga produk. Pengelolaan data yang dapat dilakukan

pada halaman atau menu ini yaitu search, add, detail, clone, edit, delete.

Gambar 3.8. Flowchart Product
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A.5 Flowchart Delivery Order

Gambar 3.9 menggambarkan flowchart halaman atau menu delivery order, data

yang ditampilkan berupa nomor surat jalan, nomor purchase order, nama customer

company, dan tanggal surat. Pengelolaan data yang dapat dilakukan pada halaman

atau menu ini yaitu search, add, detail, clone, edit, delete.

Gambar 3.9. Flowchart Delivery Order

A.5.1 Flowchart Delivery Order Detail

Halaman delivery order memiliki detail modul yang berbeda dengan halaman

lainnya, dimana pada halaman delivery order detail tidak hanya menampilkan data

surat jalan secara lengkap tetapi juga ada data order detail yang berisi produk yang

dipesan di purchase order yang akan dikirim. Gambar 3.10 menggambarkan

flowchart halaman atau menu delivery order detail, data yang ditampilkan berupa

nama produk yang dipesan, jumlah produk yang dipesan, jumlah produk yang akan

dikirim, dan status pengiriman. Pengelolaan data yang dapat dilakukan pada

halaman atau menu ini yaitu add, edit, delete, dan print surat jalan.

18



Gambar 3.10. Flowchart Delivery Order Detail

B Struktur Tabel

Pada sistem panel admin ini database yang digunakan adalah MySQL yang

dibuat menggunakan Phpmyadmin. Pada Gambar 3.11 merupakan database

schema pada sistem panel admin di perusahaan PT. Nanang Nusantara Tritama.

Gambar 3.11. Database Schema
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Struktur tabel yang tertera dibawah merupakan tabel yang digunakan dalam

pembuatan halaman fabric, product, dan delivery order. Berikut adalah struktur

tabel beserta fungsi yang digunakan.

Tabel 3.4. Tabel fabric

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

ID (PK) Bigint 20 ID fabric

Name Varchar 50

Nama jenis bahan yang akan

digunakan di pembuatan

produk

Price Int 11 Harga Jenis Bahan

Tabel : fabric

Fungsi : Menyimpan data jenis bahan yang akan digunakan di pembuatan produk.

Tabel 3.5. Tabel product

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

ID (PK) Bigint 20 ID product

ID_Company (FK) Bigint 20 ID company

ID_Fabric (FK) Bigint 20 ID fabric

Name Varchar 100 Nama produk

Size Varchar 6 Ukuran produk (S,M,L,XL)

Price Varchar 20 Harga produk

Tabel : product

Fungsi : Menyimpan data produk yang disediakan oleh PT.Nanang Nusantara

Tritama.
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Tabel 3.6. Tabel orderdetail

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

ID (PK) Bigint 20 ID orderdetail

ID_PurchaseOrder

(FK)
Bigint 20 ID purchaseorder

ID_Product (FK) Bigint 20 ID product

Qty_Order Int 11 Jumlah produk yang dipesan

Qty_Sent Int 11
Jumlah produk yang ingin

dikirim

Tabel : orderdetail

Fungsi : Menyimpan data jumlah banyaknya produk yang dipesan serta produk

yang ingin terkirim.

Tabel 3.7. Tabel deliveryorder

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

ID (PK) Bigint 20 ID deliveryorder

ID_PurchaseOrder

(FK)
Bigint 20 ID purchaseorder

DO_Number Varchar 30 Nomor surat jalan

Date Timestamp -
Tanggal pengiriman barang

menuju pembeli

Tabel : deliveryorder

Fungsi : Menyimpan data surat jalan (Delivery Order) dari tiap pesanan pembelian.
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Tabel 3.8. Tabel relation od do

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

ID (PK) Bigint 20 ID relation od do

ID_DeliveryOrder

(FK)
Bigint 20 ID deliveryorder

ID_OrderDetail

(FK)
Bigint 20 ID orderdetail

Tabel : relation od do

Fungsi : Sebagai penghubung antara tabel orderdetail dengan deliveryorder.

C Rancangan User Interface

Pada bagian ini menjelaskan mengenai rancangan mockup pada sistem

panel admin yang nantinya akan diimplementasikan menjadi website. Rancangan

mockup ini menggunakan Adobe XD sebagai perangkat lunak dalam mendesain

user interface.

C.1 Rancangan Template View Layout

Pada Gambar 3.12 merupakan rancangan user interface pada template view

layout tiap tabel dimana tampilan tiap tabel menggunakan satu layout yang sama

yang berisi sidebar dan topbar.
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Gambar 3.12. Rancangan Template View Layout

C.2 Rancangan Tampilan Add/Edit

Pada Gambar 3.13 merupakan rancangan user interface pada halaman add/edit

tiap tabel dimana tampilan add dan edit memiliki layout yang sama, hanya saja

pada kolom input di halaman edit ada old data dari data tabel. Halaman ini berguna

untuk menambah atau mengubah data tabel.

Gambar 3.13. Rancangan Halaman Add/Edit
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C.3 Rancangan Tampilan Detail

Pada Gambar 3.14 merupakan rancangan user interface pada halaman detail tiap

tabel. Pada umumnya halaman detail berguna untuk menampilkan data yang tidak

dapat ditampilkan pada halaman indeks.

Gambar 3.14. Rancangan Halaman Detail

C.4 Rancangan Tampilan Fabric

Pada Gambar 3.15 merupakan rancangan user interface pada halaman indeks

fabric yang berguna untuk menampilkan data jenis bahan kain berbentuk tabel.
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Gambar 3.15. Rancangan Halaman Indeks Fabric

C.5 Rancangan Tampilan Product

Pada Gambar 3.16 merupakan rancangan user interface pada halaman indeks

product yang berguna untuk menampilkan data produk berbentuk tabel.

Gambar 3.16. Rancangan Halaman Indeks Product
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C.6 Rancangan Tampilan Delivery Order

Pada Gambar 3.17 merupakan rancangan user interface pada halaman indeks

delivery order yang berguna untuk menampilkan data delivery order berbentuk

tabel.

Gambar 3.17. Rancangan Halaman Indeks Delivery Order

C.7 Rancangan Tampilan Detail Delivery Order

Pada Gambar 3.17 merupakan rancangan user interface pada halaman detail

delivery order yang berguna untuk menampilkan data detail delivery order

berbentuk tabel dan data item produk yang ingin dikirim.
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Gambar 3.18. Rancangan Halaman Detail Delivery Order

C.7.1 Rancangan Tampilan Add Detail Delivery Order

Pada Gambar 3.19 merupakan rancangan user interface pada halaman add detail

delivery order yang berguna untuk menambahkan data item produk yang ingin

dikirim.

Gambar 3.19. Rancangan Halaman Add Detail Delivery Order
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3.3.4 Implementasi

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil kerja magang yang telah dilakukan

yang dapat diuraikan menjadi empat bagian yaitu fitur view layout, halaman fabric,

halaman product, dan halaman delivery order.

A Fitur View Layout

Gambar 3.20 menggambarkan konsep view layout pada sistem panel admin

ini, dimana pada backend layout berisi sidebar, topbar, dan container kosong yang

nantinya container kosong ini dapat diisi dengan halaman dashboard, halaman list

table, dan halaman profile. Gambar 3.21 merupakan implementasi fitur view layout

tanpa content dan Gambar 3.22 merupakan implementasi fitur view layout dengan

content.

Gambar 3.20. Konsep View Layout
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Gambar 3.21. Implementasi Fitur View Layout Kosong

Gambar 3.22. Implementasi Fitur View Layout dengan Content

B Halaman Fabric

Gambar 3.23 merupakan implementasi halaman indeks fabric. Data name

dan price ditampilkan berbentuk tabel, dimana tiap row-nya memiliki tombol action

detail, clone, edit, dan delete. Selain itu ada tombol add fabric untuk menambah

data jenis bahan kain, tombol export untuk mengekspor data menjadi file CSV serta
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tombol print untuk mencetak data jenis bahan kain.

Gambar 3.23. Implementasi Halaman Indeks Fabric

Gambar 3.24 dan Gambar 3.25 merupakan implementasi halaman add fabric

dan halaman edit fabric. Tampilan add dan edit memiliki layout yang sama, hanya

saja pada kolom input di halaman edit ada old data dari data yang ingin diubah.

Tampilan input form yang berada di halaman add fabric dan edit fabric yaitu Name

dan Price. Lalu ada tombol save atau update untuk menyimpan atau mengubah data

ke database dan tombol cancel untuk kembali ke halaman indeks fabric.

Gambar 3.24. Implementasi Halaman Add Fabric
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Gambar 3.25. Implementasi Halaman Edit Fabric

Setiap halaman list crud memiliki alert yang sama di tiap tabel. Sebagai

contoh pada halaman add fabric terdapat tombol cancel untuk kembali ke halaman

indeks fabric dimana user akan diminta melakukan konfirmasi aksinya dengan

memunculkan alert seperti pada Gambar 3.26. Selain itu tiap halaman list crud

juga memiliki alert error dan alert success yang sama. Kemudian pada halaman

add fabric jika user tidak memenuhi validasi dari form tersebut, maka sistem akan

menampilkan alert error seperti pada Gambar 3.27 dan jika user berhasil

menyimpan data ke database sistem akan menampilkan alert success seperti pada

Gambar 3.28.

Gambar 3.26. Implementasi Alert Cancel pada Halaman Add Fabric
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Gambar 3.27. Implementasi Alert Error pada Halaman Add Fabric

Gambar 3.28. Implementasi Alert Success pada Halaman Fabric

Pada Gambar 3.29 merupakan implementasi halaman clone fabric, dimana

pada halaman ini memiliki layout yang sama dengan halaman edit namun memiliki

perbedaan di sisi backend-nya. Aksi clone menyalin data dari baris yang ingin di-

clone, kemudian sistem akan menambahkan data baru ke database.
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Gambar 3.29. Implementasi Halaman Clone Fabric

Gambar 3.30 merupakan implementasi halaman detail fabric. Pada

umumnya halaman detail berguna untuk menampilkan data yang tidak dapat

ditampilkan di halaman indeks. Data yang ditampilkan pada halaman detail fabric

yaitu Name dan Price dan ada tombol back to list yang berguna untuk kembali ke

halaman indeks fabric.

Gambar 3.30. Implementasi Halaman Detail Fabric

Gambar 3.31 merupakan implementasi alert konfirmasi delete. Sistem akan

menampilkan alert ini saat user menekan tombol delete. Jika user sudah melakukan
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konfirmasi data akan dihapus dari database dan sistem akan menampilkan alert

success seperti pada Gambar 3.32.

Gambar 3.31. Implementasi Alert Konfirmasi Delete

Gambar 3.32. Implementasi Alert Sukses Delete

C Halaman Product

Gambar 3.33 merupakan implementasi halaman indeks product. Data

Company Name, Fabric Name, Name, Size, dan Price yang ditampilkan berbentuk

tabel, dimana tiap row-nya memiliki tombol action detail, clone, edit, dan delete.

Selain itu ada tombol add product untuk menambah data product serta tombol
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export untuk mengekspor data menjadi file CSV dan tombol print untuk mencetak

data product.

Gambar 3.33. Implementasi Halaman Indeks Product

Gambar 3.34 dan Gambar 3.35 merupakan implementasi halaman add

product dan halaman edit product. Tampilan add dan edit memiliki layout yang

sama, hanya saja pada kolom input di halaman edit ada old data dari data yang

ingin diubah. Tampilan input form yang berada di halaman add product dan edit

product yaitu Company Name, Fabric Name, Name, Size, dan Price. Lalu ada

tombol save atau update untuk menyimpan atau mengubah data ke database dan

tombol cancel untuk kembali ke halaman indeks product.
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Gambar 3.34. Implementasi Halaman Add Product

Gambar 3.35. Implementasi Halaman Edit Product

Pada Gambar 3.36 merupakan implementasi halaman clone product, dimana

pada halaman ini memiliki layout yang sama dengan halaman edit namun memiliki

perbedaan di sisi backend-nya. Aksi clone menyalin data dari baris yang ingin di-

clone, kemudian sistem akan menambahkan data baru ke database.
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Gambar 3.36. Implementasi Halaman Clone Product

Gambar 3.37 merupakan implementasi halaman detail product. Pada

umumnya halaman detail berguna untuk menampilkan data yang tidak dapat

ditampilkan di halaman indeks. Data yang ditampilkan pada halaman detail

product yaitu Company Name, Fabric Name, Name, Size, dan Price dan ada

tombol back to list yang berguna untuk kembali ke halaman indeks product.

Gambar 3.37. Implementasi Halaman Detail Product

Gambar 3.38 merupakan implementasi aksi export, pada aksi ini sistem akan

membuat file berformat CSV berisi data di tabel product. Kemudian pada Gambar
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3.39 merupakan implementasi aksi print, pada aksi ini sistem akan mengalihkan

ke halaman baru berisi data dari tabel product yang dapat dicetak atau disimpan

sebagai dokumen PDF.

Gambar 3.38. Implementasi Aksi Export

Gambar 3.39. Implementasi Aksi Print

D Halaman Delivery Order

Gambar 3.40 merupakan implementasi halaman indeks delivery order.

Data Delivery Order Number, Purchase Order Number, Company Name, dan Date

ditampilkan berbentuk tabel, dimana tiap row-nya memiliki tombol action detail,
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clone, edit, dan delete. Selain itu ada tombol add delivery order untuk menambah

data delivery order.

Gambar 3.40. Implementasi Halaman Indeks Delivery Order

Gambar 3.41 dan Gambar 3.42 merupakan implementasi halaman add

product dan halaman edit delivery order. Tampilan add dan edit memiliki layout

yang sama, hanya saja pada kolom input di halaman edit ada old data dari data

yang ingin diubah. Tampilan input form yang berada di halaman add delivey order

dan edit delivery order yaitu Delivery Order Number, Purchase Order Number,

Company Name, dan Date. Lalu ada tombol save atau update untuk menyimpan

atau mengubah data ke database dan tombol cancel untuk kembali ke halaman

indeks delivery order.
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Gambar 3.41. Implementasi Halaman Add Delivery Order

Gambar 3.42. Implementasi Halaman Edit Delivery Order

Pada Gambar 3.43 merupakan implementasi halaman clone delivery order,

dimana pada halaman ini memiliki layout yang sama dengan halaman edit namun

memiliki perbedaan di sisi backend-nya. Aksi clone menyalin data dari baris yang

ingin di-clone, kemudian sistem akan menambahkan data baru ke database.
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Gambar 3.43. Implementasi Halaman Clone Delivery Order

Gambar 3.44 merupakan implementasi halaman detail delivery order. Pada

umumnya halaman detail berguna untuk menampilkan data yang tidak dapat

ditampilkan di halaman indeks. Namun data yang ditampilkan pada halaman detail

delivery order tidak hanya Delivery Order Number, Purchase Order Number,

Company Name, dan Date saja, namun juga menampilkan data order detail berupa

Product Name, Qty Order, Qty Sent, dan Status berbentuk tabel yang tiap row-nya

memiliki tombol action edit dan delete. Selain itu ada tombol add order detail

untuk menambah item produk yang ingin dikirim, tombol export untuk

mengekspor data menjadi file CSV dan tombol print untuk mencetak surat jalan.
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Gambar 3.44. Implementasi Halaman Detail Delivery Order

Gambar 3.45 merupakan implementasi halaman add pada detail delivery

order. Pada halaman ini user dapat menambahkan produk yang akan dikirim

dengan cara klik pada checkbox produk kemudian menekan tombol save, maka

data produk akan disimpan ke database dan sistem akan mengalihkan user

kembali ke halaman indeks detail delivery order.

Gambar 3.45. Implementasi Halaman Add di Detail Delivery Order

Gambar 3.46 merupakan implementasi halaman edit pada detail delivery

order. Pada halaman ini user dapat mengubah data jumlah yang akan dikirim lalu
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menekan tombol update, maka data produk di database akan diubah kemudian

sistem akan mengalihkan user kembali ke halaman indeks detail delivery order

lalu akan menampilkan alert success seperti pada Gambar 3.47.

Gambar 3.46. Implementasi Halaman Edit di Detail Delivery Order

Gambar 3.47. Implementasi Alert Edit Success

Gambar 3.48 merupakan implementasi alert konfirmasi delete. Sistem akan

menampilkan alert ini saat user menekan tombol delete. Jika user sudah melakukan

konfirmasi data akan dihapus dari database dan sistem akan menampilkan alert

success seperti pada Gambar 3.49.
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Gambar 3.48. Implementasi Alert Konfirmasi Delete

Gambar 3.49. Implementasi Alert Sukses Delete

Gambar 3.50 merupakan implementasi aksi print, pada aksi ini sistem akan

mengalihkan ke halaman baru berisi data dari tabel delivery order dan order detail.

Kemudian data akan ditampilkan dalam template surat jalan beserta kop surat

perusahaan.
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Gambar 3.50. Implementasi Print Surat Jalan

3.4 Kendala dan Solusi yang Ditemukan

Pada bagian ini akan dijelaskan dua hal yaitu kendala yang ditemukan dan

solusi atas kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kerja magang di perusahaan

PT. Nanang Nusantara Tritama.

3.4.1 Kendala yang Ditemukan

Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kerja magang di perusahaan

PT. Nanang Nusantara Tritamaadalah sebagai berikut:

1. Sulit melakukan rapat secara langsung karena pandemi COVID-19.

2. Sulit dalam memahami alur kerja perusahaan serta masalah yang dialami

perusahaan selama ini dikarenakan data perusahaan yang digunakan belum

terstruktur.

3. Session flashdata di Codeigniter3 yang digunakan untuk menampilkan alert

mengalami error pada PHP versi 8, dimana session flashdata tidak hilang

walau sudah reload page.
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3.4.2 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan

Berdasarkan kendala yang telah disebutkan diatas, solusi yang ditemukan

adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat secara daring menggunakan aplikasi cloud meetings seperti

Zoom dan Discord.

2. Melakukan diskusi secara langsung bersama tim divisi IT dan direktur

membahas alur kerja perusahaan dan masalah yang ingin diatasi.

3. Membaca dokumentasi Codeigniter3 di website resminya, lalu mengganti

session flashdata menjadi session tempdata dengan interval waktu satu detik.
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