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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu halaman web yang apapun fungsinya akan memiliki konten yang variatif, 

dengan begitu maka seorang pengakses halaman web tidak akan bosan dalam mengakses 

halaman web tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi yang membawa berbagai 

macam variasi konten halaman web kecepatan internet dan komputer saat ini juga 

semakin meningkat sehingga fungsi situs web saat ini tidak hanya memberikan informasi 

statis, namun juga bisa dinamis dan juga sangat menarik untuk diakses kapan saja. 

PT. Kompas Cyber Media merupakan sebuah perusahaan berbasis web yang 

mengembangkan berbagai halaman web sebagai pekerjaan utamanya. Dalam halaman 

web yang dibuat oleh PT. Kompas Cyber Media konten yang sangat dipentingkan adalah 

berita ataupun artikel untuk mempertahankan sejarah perusahaan. Setiap halaman web 

yang dibuat oleh PT. Kompas Cyber Media selalu memiliki berita yang didukung oleh 

penulis yang sudah berpengalaman di bidangnya. Namun tidak hanya itu, sebagai 

perusahaan yang melakukan bisnis di bidang halaman web, PT. Kompas Cyber Media 

juga menyisipkan ‘tempat’ pada halaman web-nya untuk kegiatan promosi pihak ketiga, 

dengan begitu maka pihak ketiga akan secara tidak langsung mendukung kegiatan bisnis 

PT. Kompas Cyber Media. Demikian beberapa konten maupun dokumen yang berisi 

dalam sebuah halaman web yang dikelola oleh PT. Kompas Cyber Media. 

Midazz sendiri merupakan sebuah layanan Payment System Gateway yang ingin 

diperkenalkan oleh Kelompok Kompas Gramedia untuk memudahkan pembayaran secara 

online dengan lebih cepat dan mudah. Sebagai sebuah layanan pembayaran, Midazz 

tentunya memperlukan sebuah halaman web untuk diakses setiap penggunanya demi 
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melihat daftar transaksi maupun aktivitas keuangan akun mereka dalam menggunakan 

Midazz. Oleh sebab itu sebuah halaman web Midazz dibuat demi mengakomodasi 

keperluan tersebut. Halaman web  Midazz juga dilengkapi dengan berbagai konten agar 

bersifat dinamis dan menarik untuk diakses oleh setiap orang disamping fungsi utamanya 

sebagai pengecekan akun pembayaran. 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dari kerja magang di PT. Kompas Cyber Media adalah untuk membantu 

menyelesaikan pekerjaan programmer web yang bekerja di PT. Kompas Cyber Media. 

Sementara tujuan dari pekerjaan magang ini adalah untuk membuat halaman web Midazz 

lengkap dengan sistem manajemen konten untuk pengaturannya.  

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang berlangsung dari awal bulan Juli hingga akhir bulan September 2010 

dengan penempatan pada divisi Information Technology Kompas.com di PT. Kompas 

Cyber Media bertempat di Jl. Palmerah Selatan 22-28. 

Waktu pelaksanaan kerja magang memiliki durasi selama 3 bulan, tepatnya dimulai 

pada tanggal 1 Juli 2010 hingga diakhiri pada tanggal 29 September 2010. Dalam jangka 

waktu yang telah disebutkan periode hari kerja terbagi menjadi dua, yakni periode 

pertama yang berjalan pada saat libur semester genap yaitu pada tanggal 1 Juli 2010 - 20 

Agustus 2010 waktu kerja magang yang dianut adalah hari kerja dari hari Senin hingga 

Jumat dengan jam kerja pada pukul 08.30 - 17.30 WIB, sedangkan pada periode kedua 

yang berjalan ketika penulis telah melakukan kegiatan kuliah semester ganjil yaitu pada 

tanggal 23 Agustus 2010 - 28 September 2010 waktu kerja magang yang dianut adalah 

hari kerja dari hari Senin hingga Rabu dengan jam kerja pada pukul 08.30 - 17.30 WIB. 
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Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah dengan datang ke kantor yang berlokasi 

di Jl. Palmerah Selatan 22-28 sebelum pukul 08.30 WIB, kemudian menukarkan kartu 

identitas diri dengan sebuah kartu akses di meja resepsionis. Kartu akses digunakan untuk 

dapat membuka kunci pintu kantor PT. Kompas Cyber Media yang terletak pada lantai 5 

Gedung Kompas Gramedia. Setelah masuk kedalam ruangan kantor, langsung menuju 

cubicle yang telah disediakan untuk melakukan pekerjaan. Pada pukul12.00 - 13.00 WIB 

diberikan waktu untuk melakukan istirahat makan siang. Pada hari Senin hingga hari 

Kamis, pada pukul 13.00 - 17.30 WIB rutinitas pekerjaan akan dilakukan kembali, 

Namun pada hari Jumat, tepatnya pada pukul 15.00 WIB hingga selesai diadakan meeting 

untuk membahas progress pencapaian daripada setiap proyek yang dikerjakan oleh 

masing masing karyawan dengan tujuan untuk saling berkomunikasi dan memberikan 

kritik maupun saran demi kelancaran pekerjaan bersama, jam selesai kerja tetap pada 

pukul 17.30 WIB pada hari Jumat. Setelah jam kerja berakhir, kartu akses kembali 

digunakan untuk membuka pintu kantor dan dapat ditukarkan dengan kartu identitas yang 

sebelumnya dititipkan kepada resepsionis yang bertugas. 
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