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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era informasi seperti sekarang, kebutuhan akan kecepatan dan 

kelengkapan informasi sangat dibutuhkan, terlebih apabila berkaitan dengan 

kelangsungan bisnis. Surat kabar Tribun, yang dikelola oleh PT Indopersda 

Primamedia merupakan divisi dari Kelompok Kompas Gramedia, bergerak dalam 

bisnis surat kabar daerah (Group of Regional Newspaper) yang tersebar di 14 kota 

besar di Indonesia. Dengan jumlah kantor cabang yang banyak seperti demikian, 

ada kebutuhan sebuah sistem informasi yang terintegrasi sehingga aliran informasi 

dari daerah ke pusat dan dari front office ke back office bisa lebih cepat jika 

dibandingkan dengan sistem informasi yang masih terpulau-pulau (saling 

terisolasi satu sama lain). Proyek integrasi ini kemudian dinamakan ISIT 

(Integrasi Sistem Informasi Tribun). 

Di dalam sistem informasi ini, terdapat sitem informasi untuk AP/AR 

yang disebut Tribun AP/AR System. Di dalam sistem ini, untuk keperluan 

pembukuan perusahaan, transaksi penjualan atau billing (Account 

Recieveable/AR) dikategorikan berdasarkan bagian asal transaksinya 

(AR/HR,AR/Logistics,dll) dan sudah dilayani oleh modul aplikasi tersendiri. Oleh 

karena itu, untuk transaksi diluar dari bagian yang sudah ada, dibutuhkan modul 
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aplikasi tambahan yang dikategorikan AR/General, sehingga sistem bisa melayani 

pencatatan transaksi untuk berbagai keperluan. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Adapun maksud dan tujuan kerja magang ini adalah: 

 Memenuhi persyaratan mata kuliah Kerja Magang 

 Memenuhi persyaratan program beasiswa Kompas Gramedia 

 Membuat modul aplikasi AR/General sesuai dengan spesifikasi yang 

diberikan. 

 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan mulai dari tanggal 1 Juli 2010 – 27 

Oktober 2010, dengan rincian waktu sebagai berikut: 

 Periode 1 Juli 2010 – 25 Agustus 2010 pelaksanaan kerja dilakukan 5 hari 

per minggu (Senin-Jumat) mulai dari pukul 08.00 – 17.00, istirahat siang 

mulai dari pukul 12.00 - 13.00  

 Periode 30 Agustus 2010 – 27 Oktober 2010 pelaksanaan kerja dilakukan 

3 hari per minggu (Senin-Rabu) mulai dari pukul 08.00 – 17.00, istirahat 

siang mulai dari pukul 12.00 - 13.00. Penyesuaian ini diperlukan karena 

kerja magang dilakukan  bersamaan dengan periode perkuliahan 
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Tabel 1.1.  Gambaran Umum Kegiatan 

 

  Bulan 

No. Kegiatan 
I II III IV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Analisis model bisnis 
                

2. Desain & Perancangan 
                

3. Coding (iteratif) 
                

4. Testing & Review 

(iteratif) 

                

5. Delivery 
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