
1  

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Di era sekarang ini perkembangan pengguna internet mengalami 

pertumbuhan yang sangat signifikan. Data Statista 2019 menunjukkan 

pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% 

dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna 

internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 

sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada 2019 jumlah pengguna internet 

di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 

107,2 juta pengguna (Jayani, 2019). Teknologi internet telah menjadi barang 

yang tidak lagi sulit ditemukan saat ini. Pengaksesan terhadap data atau 

informasi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan internet. Aplikasi berbasis web yang dapat diakses 

menggunakan web browser melalui jaringan internet merupakan salah satu 

bukti nyata. Sekarang ini banyak dari perusahaan berkembang yang 

menggunakan aplikasi berbasis web, dalam merencanakan penggunaan 

anggaran, mengelola sumber daya manusia, dan berbelanja hal yang 

dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. 

CV   Surya   Tirta   Kencana   Putra   merupakan   perusahaan yang 
 

bergerak dalam bidang jasa pengantaran jenazah. CV Surya Tirta Kencana 

Putra  menghadirkan  program  bagi  layanan  pengantaran  jenazah  yang 
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berbentuk produk digital yang dapat mengantar ke seluruh Indonesia dan ke 

luar negri. Dengan layanan yang diberikan perusahaan ini dapat sangat 

membantu pengurusan orang meninggal di tengah masa pandemic ini dan 

juga dapat membantu bagi para keluarga untuk lebih mudah mengurusi 

proses pemakaman keluarganya tersebut. Selain layanan yang diberikan 

dapat membantu prosesi pemakaman CV Surya Tirta Kencana Putra juga 

memberikan harga yang terbaik dan sangat bersahabat. Pembangunan 

sistem informasi website tersebut hadir dalam bentuk chart pada web hasil 

yang ditampilkan dapat mudah diakses, lebih akurat dan mudah dimengerti. 

 
 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
 

Maksud dari praktik kerja magang ini adalah agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari di 

kampus untuk menyelesaikan masalah yang hadir di dunia kerja dan 

membantu membangun koneksi yang di dapat dari lingkungan dunia kerja 

Tujuan dari praktik kerja magang di CV Surya Tirta Kencana Putra 

adalah membuat aplikasi berbasis web untuk mengelola e-commerce untuk 

penyedia jasa pengantaran jenazah ke dalam negri atau luar negri yang 

sedang dikembangkan oleh CV Surya Tirta Kencana Putra. Implementasi 

yang dikerjakan, dikhususkan pada website. 
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1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
 

Pelaksanaan kerja magang dimulai dari tanggal 03 Mei 2020 sampai 

dengan 03 Agustus 2020. Pelaksanaan kerja magang dilakukan dari hari 

Senin sampai dengan Jumat yang dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 

dengan jam istirahat dari pukul 12.00 sampai 13.00. Kantor diliburkan setiap 

tanggal merah. Karena adanya perkuliahan, perusahaan mengizinkan untuk 

melakukan magang secara part-time pada saat ada mata kuliah di hari 

tersebut. Tetapi dengan ada pandemic covid-19 saya bekerja di rumah, dan 

hanya ada 2 kali dalam seminggu bekerja di kantor untuk diskusi dan update 

progress . 

Kerja magang dilakukan CV Surya Tirta Kencana Putra yang 

beralamat Jl. TMP Taruna No. 23 RT 003/001 kel. Suka asih , Kec. 

Tangerang, banten 15111. Pelaksanaan kerja magang dilakukan di Skystar, 

Universitas Multimedia Nusantara dan dibimbing langsung oleh Bapak 

Adam selaku supervisor lapangan di tempat kerja. Dalam proses kerja 

magang mendapatkan spesifikasi tugas yang diberikan langsung oleh Bapak 

Adam. Bapak Adam sekali-sekali datang untuk memantau dan memeriksa 

hasil pekerjaan dari spesifikasi tugas yang diberikan dan langsung 

memberikan koreksi jika terjadi kesalahan. 


