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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Profil perusahaan adalah pernyataan yang menggambarkan elemen penting 

bisnis. Sebagian besar profil dirancang sebagai bahan pemasaran untuk berbagai 

tujuan. Mereka biasanya mencakup hal-hal seperti nama perusahaan, informasi 

kontak, lokasi perusahaan utamanya, nama eksekutif puncak, produk dan layanan 

yang ditawarkan dan harga. Bisa juga mencakup data-data yang penting seperti data 

penjualan, data keuangan dan data operasional, bersama informasi bisnis relevan 

lainya yang mungkin bermanfaat bagi client. 

Profil biasanya dirancang untuk calon investor, regulator pemerintah, 

pemangku kepentingan utama atau client, lembaga keuangan sering menerima 

informasi. profil perusahaan dapat bervariasi dalam tingkat kerincianya. 

Perusahaan sering menerbitkan profil singkat di situs web mereka untuk client 

potensial, sehingga mereka dapat mengetahui dengan siapa mereka berurusan. 

Profil bisa jauh lebih singkat, profil yang dimaksudkan untuk memberi tahu calon 

investor, karena tingkat pengungkapan yang diperlukan sangat berbeda. 

Incube Solutions merupakan suatu perusahaan Software House yang 

bergerak di bidang website, aplikasi mobile berbasis Android, dan pembuatan 

sistem atau aplikasi yang digunakan untuk perusahaan. Selama praktik kerja 

magang di Incube Solutions, penulis mendapat tugas untuk membuat website  

company profile dari PT. Winiharto. 
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Profil perusahaan berfungsi memberikan kesan yang baik dan mengundang 

klien untuk bisnis baru perusahaan, perusahaan lebih baik menyiapkan profil dan 

menjadikanya sebagai alat pemasaran perusahaan. Menurut definisi tersebut, profil 

perusahaan adalah perkenalan bisnis secara professional yang bertujuan untuk 

memberi tahu client tentang produk dan layananya. 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

 Maksud kerja magang yang dilaksanakan di Kantor Incube Solutions adalah 

agar dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada saat masa perkuliahan, 

dapat terjun langsung dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, memperluas 

relasi, dan menambah pengalaman. Kemudian, kerja magang yang dilakukan di 

Kantor Incube Solutions bertujuan untuk : 

1. Merupakan syarat kelulusan di Universitas Multimedia nusantara. 

2. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk bekerja di bidang IT. 

3. Mengenalkan dunia kerja di bidang industri sebelum mahasiswa terjun 

langsung dalam kerja yang sesungguhnya. 

4. Mahasiswa ingin menerapkan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama 

masa perkuliahan. 

5. Mahasiswa belajar bertindak secara professional dalam berinteraksi dalam 

bidang kerja 

6. Menerapkan dan memahami bagaimana cara membuat aplikasi, website, 

dan sistem yang baik untuk masyarakat. 
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1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 Kerja magang dilaksanakan selama empat puluh hari kerja, dimulai dari 

tanggal 24 Juni 2019 -19 Agustus 2019. Prosedur kerja magang yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut. 

a. Kerja magang dilakukan di Kantor Incube Solutions yang berlokasi di Green 

Lake City, Cluster East Asia 8 No. 27, Jakarta Barat. 

b. Kerja magang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam 

kerja mulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00. 

c. Selama kerja magang dilaksanakan, terdapat hari libur nasional, yaitu libur 

Proklamasi Hari Kemeredekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019. 

 


