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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja magang (internship) adalah suatu bentuk proses untuk 

membuat mahasiswa menjadi lebih berpengalaman khususnya 

dalam dunia kerja. Setelah seorang mahasiswa menyelesaikan 

pendidikan di perkuliahannya, mahasiswa diberikan kesempatan 

untuk merasakan pengalaman bekerja diperusahaan orang selain 

untuk menambah ilmu juga menambah pengalaman untuk bekerja. 

Hal ini bertujuan untuk membuat mahasiswa agar dapat beradaptasi 

dengan lingkungan kerja nantinya. 

Kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melakukan proses kerja magang (internship) dapat digunakan 

sebaik mungkin, karena tidak semua kampus menyediakan dan 

memberikan kesempatan untuk mahasiswanya. Pada proses kerja 

magang ini mahasiswa dapat terjun langsung ke perusahaan yang 

berkaitan langsung dengan program studi yang sudah diambil. Oleh 

karena itu sangat penting bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu 

studinya pada proses kerja magang ini, agar apa yang sudah 

dipelajari oleh mahasiswa dapat di aplikasikan langsung pada kerja 

magang. 

Dengan adanya kerja magang (internship) ini diharapkan 

mahasiswa dapat belajar dan memiliki pengalaman untuk bekerja 

secara real nantinya dan tidak canggung dalam menghadapi dunia 

luar ataupun masyarakat luas. 

Pada umumnya di jaman modern yang sekarang ini, setiap 

perusahaan yang berdiri dibidang apapun pasti memiliki website, 
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yang dapat digunakan untuk mengenalkan produk-produk 

perusahaan mereka kepada masyarakat luas maupun mancanegara 

dengan mudah dan gampang. Juga dapat memberikan informasi 

tentang lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas. Baik 

memberikan informasi secara tulisan ataupun gambar yang dapat di 

akses oleh siapapun dan kapanpun. 

Website memiliki pengertian untuk menyampaikan 

informasi secara cepat yang didasari oleh adanya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Pada perkembangan teknologi 

terciptanya jaringan-jaringan yang biasa disebut dengan internet, 

dimana nantinya internet dapat menyampaikan pesan-pesan atau 

informasi secara cepat antar individu dan komputer. 

Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini 

untuk mengambil kerja magang pada suatu perusahaan furniture 

CV. Excelcon untuk membuat website bagi perusahaan tersebut 

dikarenakan perusahaan tersebut belum memiliki website dan 

belum begitu dikenal oleh masyarakat dalam negeri karena 

kebanyakan produk mereka di ekspor ke luar negeri. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Program kerja magang (internship) memiliki tujuan dan 

manfaat yang sangat berarti bagi mahasiswa dalam menyelesaikan 

perguruan tingginya. Adanya pelaksanaan kerja magang ini untuk 

memberikan dan mendidik mahasiswa untuk memliki skill dan 

profesionalisme dalam dunia kerja, sebagai berikut: 

 

1. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa 
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2. Memeberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan 

ilmu-ilmu dalam membuat website yang sudah dipelajari ke 

dalam dunia kerja 

3. Dapat memperluas relasi dengan orang banyak 

4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah khususnya dalam bidang website. 

5. Dapat mengasah kemampuan yang sudah dimiliki oleh 

mahasiswa dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam melakukan 

kerja magang 

6. Penulis mendapatkan pengalaman dalam membuat website 

dengan menggunakan Wordpress 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis melakukan kerja magang di CV. Excelcon yang 

berlokasi di Jl. Gatot Subroto Km. 8 (Jl. Telesonic) Jatake, 

Tangerang, yang dilaksanakan selama 5 bulan kerja di mulai dari 

tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 09 Januari 2015. Kerja 

magang dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai 16.30 WIB 

dengan hari kerja senin sampai jumat. Kerja magang yang 

dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2014 sampai akhir agustus 

dilakukan secara full time kerja, sedangkan pada bulan September 

dan 09 Januari 2015 dilakukan hanya dihari selasa, rabu, dan 

jumat dengan waktu yang sama yaitu 08.00 WIB sampai 16.30 

WIB, dikarenakan adanya jadwal perkuliahan. 
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1.3.2 Gantt Chart 

 

Gambar 1.1 Gantt Chart Website. 

1.3.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Dalam menjalani proses kerja magang, penulis perlu 

mengikuti prosedur-prosedur yang sudah di tetapkan oleh pihan 

Universitas Multimedia Nusantara. Berikut adalah beberapa 

prosedur yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum 

melaksanakan proses kerja magang: 

A. Tahap Awal 

1. Penulis melakukan pencarian melalui internet, social 

media, dan informasi dari beberapa teman dan kerabat ke 

beberapa perusahaan untuk mecari tempat kerja magang. 

2. Setelah penulis menemukan tempat kerja magang yang 

cocok, penulis segera mengirimkan Curiculum Vitae (CV) 

ke CV. Excelcon sebagai karyawan magang yang dimulai 

dari bulan Agustus-Oktober. 
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3. 1 minggu kemudian penulis dipanggil kembali oleh pihak 

perusahaan untuk melakukan interview dan melakukan 

perbincangan apa yang akan penulis kerjakan untuk 

perusahaan tersebut dalam kerja magang. 

4. Setelah memberikan beberapa contoh pekerjaan yang akan 

penulis kerjakan, ternyata pihak perusahaan menyuruh 

penulis membuat website dikarenakan perusahaan belum 

memiliki website meningat perusahaan tersebut adalah 

perusahaan furniture B2B. 

5. Penulis lalu mengurus surat permohonan kerja magang ke 

pihak fakultas ICT Universitas Multimedia Nusantara lalu 

menyerahkannya ke pihak CV. Excelcon 

6. Pihak CV. Excelcon memberikan surat balasan yang 

menyetujui bahwa penulis di ijinkan untuk melakukan 

proses kerja magang sebagai pembuat website pada 

perusahaan tersebut. 

 

 

B. Tahap Pelaksanaan 

1.  Pada awalnya mahasiswa di beritahu apa project yang 

akan dikerjakan dan sudah sejauh mana sistem manual 

yang masih berjalan saat ini. 

2. Mahasiswa diberikan data-data mengenai apa saja yang 

akan dibuat dan ditaruh dalam website nanti. 

3. Mahasiswa mulai menyusun rancangan dan desain lalu di 

berikan kepada pihak perusahaan untuk dilihat apakah 

rancangan dan desain yang dibuat sudah sesuai dengan 

yang diinginkan oleh pihak perusahaan. 

4. Setelah disetujui oleh pihak perusahaan, mahasiswa mulai 

membuat website yang sebelumnya sudah ditentukan. 
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5. Saat dalam pembuatan website, mahasiswa pun 

didampingi oleh pihak perusahaan apakah website yang 

dibuat sudah benar agar terhindar dari kesalahan di 

kemudian hari. 

6. Setelah website selesai, dilakukan testing pada website 

untuk mengecek apakah website sudah sesuai dengan yang 

diinginkan oleh perusahaan. 

 

C. Tahap Akhir 

1. Setelah program kerja magang selesai, mahasiswa 

diwajibkan untuk membuat laporan kerja magang yang 

dibuat dari hasil kerja magang di CV. Excelcon. 

2. Laporan yang dibuat oleh mahasiswa mengikuti standar 

format dan struktur yang sudah ditentukan oleh 

Universitas Multimedia Nusantara. 

3. Setelah itu mahasiswa menyerahkan berkas-berkas data 

kepada pembimbing yang ada diperusahaan tempat kerja 

magang dilaksanakan untuk sebagai bukti bahwa nilai 

yang didapatkan merupakan murni dan tanpa rekayasa. 

4. Hasil yang sudah diterima diberikan stempel resmi oleh 

perusahaan sebai tanda bukti bahwa penilaian yang 

dilakukan memang dinilai oleh pihak perusahaan. 

5. Setelah mengurus berkas-berkas diperusahaan, mahasiswa 

lalu menyerahkan formulir kerja magang dari pihak 

BAAK yaitu (KM03, KM04, KM05, KM06, dan KM07) 

kepada pembimbing di tempat kerja magang. 

6. Mahasiswa lalu menyerahkan laporan kerja magang 

kepada pihak BAAK dan menunggu jadwal siding yang 

sudah ditentukan oleh pihak Universitas Multimedia 

Nusantara. 
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7. Mahasiswa melakukan sidang magang oleh dosen 

pembimbing dan beberapa penguji sidang magang yang 

sudah ditentukan oleh kepala program studi Sistem 

Informasi. 
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