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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Smartphone atau ponsel pintar merupakan media yang paling sering digunakan 

oleh masyarakat di era teknologi sekarang ini. Sifatnya yang praktis, fleksibel, dan 

efektif menjadi alasan utama bagi masyarakat dalam memilih smartphone sebagai 

media informasi sehari-hari, namun perlu diingat bahwa kemudahan mendapatkan 

informasi tersebut tak lepas dari peranan penting sebuah aplikasi atau perangkat 

lunak didalamnya. 

Artikel yang dimuat di Dailysocial.id mengatakan bahwa Indonesia memiliki 

potensi yang besar untuk aplikasi software (Priambada, 2015), fakta tersebut 

menarik banyak developer asing untuk menjadikan Indonesia sebagai target 

pemasaran aplikasinya. Terlebih lagi, AppFigures (sebuah aplikasi pemantau dan 

penganalisa data) juga mengatakan bahwa Google Store sudah memiliki 1,4 juta 

aplikasi di tahun 2014 (Baihaki, 2015). Banyaknya aplikasi yang tersedia 

membuat pengguna smartphone menjadi lebih selektif dalam memilih. Oleh 

karena itu, peran desainer grafis User Interface (UI) and User Experience (UX) 

menjadi sangat penting untuk merancang sebuah aplikasi dengan fitur yang unik, 

nyaman untuk digunakan, dan juga desain yang menarik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat adanya peningkatan 

kebutuhan akan desainer UI/UX dan penulis juga merasa bahwa pemahaman 

mengenai UI/UX sangat diperlukan desainer grafis di era digital ini. Hal tersebut 

membuat penulis untuk melakukan praktik kerja lapangan di PT. Meteor Inovasi 

Digital dengan harapan dapat memperdalam wawasan mengenai desain UI/UX. 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Program magang yang diadakan menjadi sebuah kesempatan bagi penulis untuk 

mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak bisa dipelajari selama berkuliah, dimana 

penulis dapat belajar untuk berinteraksi dengan rekan kerja serta mengikuti brief 

dan alur pekerjaan di dunia kerja.  Setelah melewati proses pertimbangan yang 
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matang, penulis memilih untuk melakukan praktik kerja lapangan di PT. Meteor 

Inovasi Digital, dengan maksud mendalami bidang UI/UX yang kebutuhannya 

sedang meningkat. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mengambil mata kuliah Internship pada semester Genap 2017/2018 dan 

melaksanakan praktik kerja magang di PT. Meteor Inovasi Digital yang berlokasi 

di Jl. Horizon Broadway M3 no.7, The Icon. BSD. Kontrak program magang ini 

berlangsung dari tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan 7 April 2017 yang 

mencakup jam kerja selama kurang lebih 320 jam. Setiap harinya, penulis 

melaksanakan praktik kerja magang yang dimulai dari pukul 09.00 WIB dengan 

waktu pulang yang fleksibel tergantung dari banyaknya pekerjaan yang sedang 

dikerjakan, namun pada umumnya karyawan PT. Meteor Inovasi Digital dapat 

pulang mulai pukul 17.00 WIB. 

Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh penulis untuk melaksanakan 

program kerja magang ini. Pertama, penulis mengisi data diri dan beberapa syarat 

akademis, kemudian penulis menuliskan beberapa nama calon perusahaan yang 

akan dilamar oleh penulis pada KM 01. Setelah itu, KM 01 diberikan kepada 

Pembimbing Akademik untuk mendapatkan persetujuan mengikuti program kerja 

magang yang disahkan dengan pemberian tanda tangan, kemudian lembar daftar 

nama calon perusahaan yang sudah ditanda tangani dibawa kepada koordinator 

mata kuliah Internship untuk mendapatkan asistensi dan juga persetujuan 

melanjutkan program kerja magang. Lembar yang sudah ditanda tangani tersebut 

lalu diserahkan kepada bagian Administrasi Fakultas Seni & Desain untuk 

memperoleh KM 02. 

KM 02 diterima oleh penulis pada tanggal 24 Januari 2017, yang merupakan 

surat pengantar magang dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) kepada 

perusahaan yang dituju. Setelah memperoleh KM 02, penulis mengirim CV dan 

Portfolio beserta karya-karya lainnya ke beberapa tempat yang telah ditulis oleh 

penulis pada KM 01 melalui surat elektronik.  
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Pada tanggal 25 Januari 2017 penulis mengirim CV dan Portfolio kepada PT. 

Meteor Inovasi Digital dan menerima balasan pada tanggal 25 Januari 2017 yang 

berisi undangan untuk melakukan proses interview dengan Senior UI/UX, yaitu 

Rianty Tara Pratita pada tanggal 26 Januari 2017 pada pukul 10.00 WIB. Penulis 

diterima untuk memulai praktik kerja magang di PT. Meteor Inovasi Digital 

terhitung pada tanggal 6 Februari 2017 yang dikabarkan melalui surat elektronik 

bersamaan dengan surat penerimaan praktik kerja magang. 
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