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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam masa karir seorang wiraniaga penjualan mobil tentu memiliki 

banyak konsumen. Menurut pengalaman Bapak Harry selaku kepala cabang P.T. 

Plaza Auto Serasi, setiap wiraniaga pasti memiliki puluhan konsumen yang harus 

didata dan diperhatikan sehingga pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

tersebut menjadi lebih baik dan tentu memuaskan konsumen. Namun 

penyimpanan data – data konsumen tersebut masih berbentuk dokumen sehingga 

jika wiraniaga ingin melihat data suatu konsumen harus mencarinya terlebih 

dahulu. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu aplikasi yang menampung semua 

data konsumen dan dapat memberi tahu informasi konsumen kepada wiraniaga. 

Selain itu aplikasi itu mampu memberikan pengingat atau penanda tanggal berapa 

konsumen tersebut ulang tahun, masa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

(STNK) habis, masa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) habis, masa 

asuransi habis, dan masa Service Berkala Internal (SBI). 

Aplikasi yang dibangun mampu menampilkan data – data konsumen. Data 

yang ditampilkan adalah data profil konsumen serta data kendaraan yang dibeli 

dengan informasi penanggalannya. Selain itu agar data – data tersebut dapat 

disimpan dalam bentuk hard-copy disediakan fungsi untuk mencetak data – data 

menjadi sebuah dokumen. 
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Aplikasi ini digunakan setiap wiraniaga karena tiap wiraniaga memiliki 

konsumen yang berbeda – beda. Wiraniaga wajib mengisi data profil mereka serta 

membuat kode kunci sehingga aplikasi ini nantinya hanya bisa digunakan oleh 

wiraniaga yang membuat kode kunci itu sendiri. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Tujuan kerja magang adalah untuk membangun sebuah aplikasi pengingat 

dan penyimpan data konsumen bagi wiraniaga agar dapat memudahkan pekerjaan 

wiraniaga dalam mengatur data dan memberikan informasi konsumen dengan 

cepat dan mudah.  Aplikasi ini akan digunakan oleh seluruh wiraniaga di P.T. 

Plaza Auto Serasi. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan selama dua bulan dimulai dari tanggal 6 Juli 2012 

sampai dengan 8 September 2012. 

Kerja magang di P.T. Plaza Auto Serasi dilakukan di Ruang Meeting P.T. 

Plaza Auto Serasi tepatnya di jalan Raya Boulevard M 5/11Gading Serpong 

Kelapa Dua, Tangerang Banten. Waktu kerja dimulai dari pukul 08.30 WIB 

hingga pukul 17.00 WIB dari Senin sampai Jumat dan pukul 8.30 WIB hingga 

pukul 12.00 WIB untuk hari Sabtu. 

Kerja magang yang dilakukan ini dibimbing oleh Ibu Sisilia Sutedja yang 

menjabat sebagai Marketing Koordinator selaku pembimbing lapangan di tempat 

kerja dan Bapak Harry Orgapratama  yang menjabat sebagai Branch Manager 
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selaku pengarah di lapangan. Selaku pembimbing dari kampus untuk masalah 

penulisan laporan magang dibimbing oleh Bapak Januar. 

Selama proses kerja magang berlangsung, peserta magang mendapatkan 

spesifikasi tugas langsung dari Bapak Harry. Spesifikasi tugas ini akan dikerjakan 

sesuai dengan bagian yang dikerjakan para peserta magang. 

 

 

 

 

 

 




