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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap mahasiswa dibekali oleh pengetahuan di bidang teori dan praktek pada 

masa sekolah dan praktek mereka, tetapi itu saja tidak lah cukup untuk 

mematangkan mereka untuk dunia kerja yang akan mereka masuki setelah 

kelulusan mereka. Untuk itu, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah 

magang yang akan memberikan mereka pengalaman kerja serta kesempatan bagi 

mereka untuk menguji coba pengetahuan mereka di lingkungan kerja. 

Berdasarkan kurikulum magang tersebut dan serta ketertarikan penulis dalam 

mendalami dunia IT, penulis memilih untuk melamar di perusahaan Altermyth yang 

memiliki sejarah panjang dalam software development terutama di bidang aplikasi 

mobile.  

Perusahaan Altermyth merupakan sebuah perusahaan game yang didirikan 

oleh Dien Wong pada tahun 2003 bersama dengan 3 temannya, sekarang Altermyth 

telah menjadi perusahaan game yang besar di Indonesia dengan jumlah karyawan 

lebih dari 80 dan telah memproduksi banyak game dan aplikasi berbasis mobile. 

Tugas utama kerja magang ini adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi 

mobile berbasis instagram bernama Little Dreamers bersama dengan tim-tim 

profesional dari Altermyth. Project Little Dreamers merupakan project dari 

perusahaan Addix yang berlokasi di Jepang sebagai hasil kontrak sewa jasa 

perusahaan Altermyth untuk mengembangkan sebuah aplikasi seperti Instagram. 

Client menginginkan aplikasi ini untuk dibuat baik untuk Android serta untuk iOS, 

dengan server yang sudah disediakan di Jepang langsung. Aplikasi yang diminta 

adalah aplikasi Little Dreamers yang bekerja seperti Instagram.  
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Instagram adalah aplikasi foto gratis untuk iOS dan Android, dengan 

menggunakan Instagram user bisa mengambil foto dari kamera dan meng-edit foto 

tersebut sesuka keinginan dengan sentuhan jari[1]. Instagram juga berfungsi seperti 

social network dimana user bisa berinteraksi dengan user lain, interaksi-interaksi 

tersebut contohnya adalah follow dan like photo. 

Aplikasi ini selain dibuat untuk memamerkan bayi-bayi dari sorang ibu juga 

dibuat dengan memikirkan ibu-ibu yang menginginkan sebuah komunitas ibu-ibu 

yang berbagi foto bayi-bayi mereka.  

Keunikan lain dari aplikasi ini adalah aplikasi ini bisa memberikan ide-ide tema 

foto kepada pemakai aplikasi, ide-ide tersebut bisa seperti pakaian, tema latar 

belakang dan juga waktu pengambilan foto. 

1.2 Maksud dan Tujuan Magang 

Maksud dari kerja magang ini bagi mahasiswa, adalah sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan mata kuliah kerja magang. 

2. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam bekerja di 

dunia kerja. 

3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mempraktekkan 

pengetahuan yang didapatkan saat kuliah untuk berkarya. 

4. Mengetahui prosedur-prosedur pelaksanaan projek secara langsung dan 

nyata. 

Tujuan dari kerja magang ini adalah sebagai berikut: 

1. Menuntaskan tugas sebagai front end programmer project Little Dreamers. 

2. Membuat aplikasi Little Dreamers untuk OS Android serta iOS. 

1.3  Manfaat Magang 

1. Bagi Mahasiswa 

 Mendapatkan gambaran dunia kerja dan menyiapkan diri untuk 

bekerja di dunia dewasa. 
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 Memperdalam wawasan dan kretifitas dalam mengembangkan 

software. 

 Mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari prosedur 

pengembangan software Pt. Altermyth. 

2. Bagi Pt. Altermyth 

 Mendapatkan tambahan tenaga kerja muda yaitu mahasiswa 

Universitas Multimedia Nusantara 

 Meningkatkan kerja sama antar perusahaan Altermyth dengan 

Universitas Multimedia Nusantara 

 Mendapatkan front end programmer untuk menyelesaikan project 

Little Dreamers 

1.4  Lingkup Kerja Magang 

Kerja magang ini berlangsung selama 3,5 bulan dari tanggal 25 Juni 2013 

sampai 4 Oktober 2013  di kantor Altermyth yang terletak di Jl.Sultan Agung, 

Halimun, Jakarta Selatan. Kebijakan perusahaan tidak mengekang karyawan 

magang untuk mengikuti office hour perusahaan, yaitu 9 jam bebas mulai dari jam 

berapa. Waktu kerja penulis biasanya mulai dari pukul 10.00 sampai pukul 18.30  

Selama kerja magang, penulis dibimbing oleh bapak Atya Yuda Permana 

selaku sebagai Web Developer Altermyth sebagai lead programmer project Little 

Dreamer serta pembimbing lapangan penulis. Dalam rangka penulisan laporan ini, 

penulis dibimbing oleh bapak Dodick Zulaimi Sudirman. 

Prosedur pengerjaan project ini diawali dengan penelitian spesifikasi yang 

didapat dari prosuder project bapak Raymond dan bapak Chen, dari spesifikasi itu 

maka para programmer termasuk penulis melakukan penelitian terutama mengenai 

framework dan plugin-plugin yang akan dipakai. Begitu desain sudah disetujui oleh 

pihak client maka project pun secara resmi dimulai dan deadline pun ditentukan, 

dalam pelaksanaan project penulis mendapatkan banyak bantuan dari dalam dan 

luar proyek yang juga menambahkan pengalaman penulis. 

Pengembangan little..., Devon Ericko Sulistio, FTI UMN, 2014



4 

 

Tugas tama dari kerja magang ini adalah membuat sebuah prototype dan 

selama project berlangsung prototype tersebut akan terus diperiksa oleh anggota 

tim lainnya dan client, setelah mendapat feedback maka prototype akan kembali di-

update berdasarkan feedback tersebut. Bila client menganggap prototype yang 

dibuat sudah memenuhi user requirement maka itu berarti produk terakhir sudah 

selesai. 
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