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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Dalam dunia kerja sebuah perusahaan, marketing adalah salah satu media 

utama sebagai penghubung antara perusahaan dengan konsumen. Melalui marketing, 

perusahaan dapat mempromosikan atau memberi informasi mengenai barang yang 

diproduksinya juga menjualnya kepada konsumen. Dalam pelaksanaanya, biaya dan 

tenaga yang dibutuhkan tidak sedikit tetapi daerah cakupannya terbatas. 

PT Sukasari Mitra Mandiri adalah perusahaan kuliner yang memproduksi 

penyedap makanan antara lain kecap, sirup, saos dan cuka. Perusahaan yang telah 

lebih dari 10 tahun didirikan tersebut telah mempunyai pegawai lebih dari 200 

karyawan kantor dan pegawai pabrik dan mempunyai beberapa gudang depo di 

berbagai daerah untuk distribusi penjualan. Dalam kegiatan penjualannya, perusahaan 

masih melakukan kegiatan marketing seperti mengadakan stand dalam pameran-

pameran, iklan radio daerah lokal, dan beberapa kali mengadakan lomba masak 

tingkat kotamadya dimana biaya dan tenaga yang dibutuhkan tidak sedikit. 

Tetapi dalam dunia yang sudah maju ini, teknologi telah berkembang. Salah 

satunya teknologi informasi yaitu website. Website yang menggunakan media 

internet sebagai jalur distribusinya, merupakan sebuah situs yang menampilkan 

informasi  mengenai berbagai macam konten yang ada, seperti musik, video, gambar 

dan teks.  Untuk itu ada baiknya jika perusahaan mempunyai website sebagai sarana 

marketing dimana dalam dunia maya berupa internet, tidak terbatas pada ruang dan 

waktu. Sehingga setiap konsumen dapat mengetahui dan mencari tahu mengenai 
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produk-produk yang dijual oleh perusahaan bahkan ditempat yang belum dijangkau 

oleh perusahaan sehingga membuat peluang bisnis yang baru. 

Dalam pembuatan website, digunakan bahasa PHP yang terintegrasi database 

MySQL untuk menyimpan data gambar dan lagu. Digunakannya database MySQL 

karena data yang digunakan tidak terlalu besar dan juga harganya terjangkau serta 

bersifat open source, sedangkan menggunakan bahasa PHP karena dapat diakses oleh 

beragam jenis perangkat elektronik menggunakan browser dan mengetahui bahwa 

internet bukan hal yang baru dan sudah menjangkau di banyak kota bahkan desa.  

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan kerja magang ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan 

tujuan umum: 

Tujuan Khusus : Kerja magang dilaksanakan untuk membangun website pemasaran 

untuk membantu kegiatan marketing perusahaan. 

Tujuan Umum : Kerja magang dilaksanakan agar penulis mengenal dan beradaptasi 

serta mendapat pengalaman dengan dunia kerja dan juga untuk mengembangkan ilmu 

dan kemampuan yang telah didapat kedalam dunia kerja. 
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1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Waktu pelaksanaan magang dilaksanakan selama 2 bulan(40 hari), mulai 

tanggal 7 April 2014 sampai 26 Mei 2014 di PT Sukasari Mitra Mandiri. Prosedur 

pelaksanaan magang adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa magang datang ke PT Sukasari Mitra Mandiri yang berlokasi di 

Genuk Sari AA 21-22 jalan raya Semarang-Demak kilometer 5,6 Semarang setiap 

hari senin sampai sabtu. 

2. Jam kerja magang dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB untuk hari 

senin-jumat, sedangkan pukul 08.00 WIB sampau pukul 13.30 WIB untuk hari 

sabtu. 

3. Libur kerja pada tanggal 18 April 2014 (Hari Raya Jumat Agung) dan tanggal 1 

Mei 2014 (Memperingati Hari Buruh Internasional) serta 15 Mei 2014 (Hari Raya 

Waisak). 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan mengikuti aturan jam jam kerja kantor 

tempat magang sesuai dengan waktu pelaksanaan kerja magang yang disebut diatas 

dan dilakukan dibawah bimbingan Bapak Feri Sugiantoro sebagai pembimbing 

lapangan dan Ibu Maria Irmina Prasetyowati, S.Kom., M.T selaku pembimbing 

magang. 

Kerja magang diawali dengan konsultasi dengan supervisor atau pembimbing 

lapangan yaitu Bapak Feri Sugiantoro mengenai apa saja yang ingin ditampilkan 

dalam website yang akan dibuat tersebut. Kemudian pembuatan desain tampilan dari 
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website serta konten atau materi yang akan ditampilkan di dalam website. Lalu 

mencari referensi dari internet mengenai pembuatan slideshow, JQuery dropdown 

dan JQuery tabs. 
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