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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Semakin bertambahnya waktu maka sarjana yang dihasilkan oleh setiap 

universitas di Indonesiapun bertambah jumlahnya semakin banyak. Begitu pula 

dengan sarjana yang dihasilkan oleh Universitas Multimedia Nusantara bertambah 

banyak tiap tahunnya. Dari wisuda perdananya tahun 2011 meluluskan 75 

wisudawan. Hingga wisuda terbarunya yang meluluskan 314 wisudawan pada 

wisuda ke IX yang diselenggarakan pada 4 Juni tahun 2016. 

Menjadi seorang sarjana memiliki beberapa syarat terlebih dahulu, selain 

menimba ilmu selama 3,5 tahun hingga 4 tahun di universitas, skripsi juga 

menjadi syarat utama bagi seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. 

Begitu pula di UMN yang menjadikan skripsi sebagai syarat utama dalam 

mendapatkan gelar sarjana. 

Dengan banyaknya mahasiswa yang lulus dan syarat menjadi sarjana 

adalah skripsi maka banyaknya data skripsi juga tidak terelakkan. Oleh karena itu 

diperlukannya sebuah sistem untuk mengelola semua data skripsi yang ada.  

Dalam magang yang diambil oleh Anastasia Ervina Haryono, ibu Maria 

Irmina sebagai pembimbing lapangan sekaligus Ketua Program Studi Teknik 

Informatika meminta untuk membuat sebuah website intranet yang dapat 

digunakan untuk mengelola data skripsi. 

Rancang bangun..., Anastasia Ervina Haryono, FTI UMN, 2016
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan dari kerja magang pada Prodi Teknik Informatika 

UMN dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum: 

Tujuan Umum: Kerja magang dilaksanakan dengan maksud agar penulis 

memiliki kemampuan secara profesional untuk: 

 Mengenal dunia kerja secara professional, beradaptasi, dan berbaur dengan 

lingkungan kerja, 

 Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja dengan bekal 

ilmu yang diperoleh di universitas, 

 Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui 

pengaplikasian ilmu, dan 

 Memberi pelatihan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa. 

Tujuan Khusus: Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan khusus untuk 

Merancang dan membangun sebuah website intranet manajemen data skripsi di 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Multimedia Nusantara. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan selama 40 hari, dimulai dari tanggal 01 Juli 

2015 hingga  21 September 2015. Prosedur pelaksaaan kerja magang di PT Elitics 

Teknologi Indonesia Nusantara adalah sebagai berikut. 

1. Kantor perusahaan yang bertempat di ruang Dosen Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Multimedia Nusantara yang berlokasi pada Gedung 

A, lantai 6, Universitas Multimedia Nusantara, Jalan Scientia Boulevard, 

Gading Serpong, Tangerang, Banten, Indonesia(15811). 

Rancang bangun..., Anastasia Ervina Haryono, FTI UMN, 2016
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2. Jam kerja dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 

17.00 WIB. 

3. Kerja magang yang dilakukan dibimbing oleh Ibu Maria Irmina Prasetiyowati 

selaku pembimbing lapangan dan Ibu Ranny selaku pembimbing dalam 

pembuatan laporan kerja magang. 

4. Libur kerja tanggal 12 sampai dengan 25Juli 2015 sebagai libur Idul Fitri. 

5. Libur Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2015. 

6. Ijin kerja dikarenakan menjadi panitia OMB 2015 sebagai medic tanggal 21, 

25, 27 Agustus 2015. 

7. Ijin kerja dikarenakan jam kuliah tanggal 4, 11, 18 September 2015. 

Rancang bangun..., Anastasia Ervina Haryono, FTI UMN, 2016




