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BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perkembangan teknologi internet merupakan salah satu teknologi yang

akan terus berkembang dan bertambahnya pengguna internet. Teknologi internet
memiliki manfaat yang positif bagi penggunanya yaitu menjadi media
pembelajaran di bidang pendidikan, menjadi media pemasaran dan penjualan di
bidang bisnis dan menjadi media komunikasi di bidang sosial. Karena banyaknya
pengguna internet, peruhaan-perusahaan memanfaatkan media internet untuk
memperkenalkan perusahaannya dan hasil produksinya ke masyarakat luas. Tanpa
harus membuat brosur, poster dan spanduk untuk iklan, teknologi internet lebih
efisien dan mengurangi biaya pemasaran.
Perusahan PT Edu Penguin sudah memiliki marketing sendiri dan
distributor untuk memasarkan buku, tetapi masih dirasa kurang maksimal untuk
memasarkan buku keseluruh pelosok pulau. Oleh karena itu, perusahaan PT Edu
Penguin ingin memanfaatkan teknologi internet ini untuk memaksimalkan dalam
memasarkan buku-buku hasil produksinya dan memperkenalkan perusahaannya
kepada pengunjung. Selain itu PT Edu Penguin juga ingin media ini akan menjadi
salah satu sarana pembelajaran bagi pengunjungnya karena pada website terdapat
konten artikel yang berisikan informasi-informasi pengetahuan.
Oleh karena itu, perusahaan PT Edu Penguin yang bergerak di bidang
penerbitan buku penunjang pelajaran akan membuat sebuah website profile dan e-
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katalog yang bertujuan sebagai media pemasaran dengan tampilan yang menarik
dan mudah digunakan oleh pengunjung.

1.2

Maksud dan Tujuan Kerja Magang
Maksud pelaksanaan kegiatan kerja magang sebagai media penerapan dan

pengembangan ilmu yang sudah dipelajari dari perkuliahan, mengajarkan untuk
mampu mengatasi masalah yang ada pada dunia kerja, mengajarkan bekerja
secara tim, mengajarkan agar mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik
dan bagaimana bekerja secara professional di dunia kerja.
Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja magang membangun website yang
menarik, nyaman dan mudah bagi penggunanya (user friendly), menghemat biaya
dan waktu dalam melakukan pemasaran atau promosi dan menjadi media
pembelajaran bagi penggunanya.

1.3

Waktu Pelaksanaan Kerja Magang
Kerja magang dilaksanakan di kantor cabang PT Edu Penguin yang

beralamat di Jalan Margonda RT 04 RW 04 No.26 selama dua bulan lebih dua
minggu yang dimulai dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 23 Desember
2014. Waktu kerja magang dilaksanakan setiap Senin hingga Jumat mulai dari
pukul 08.00-17.00. Absensi di kantor dilakuan dua kali pada saat masuk dan
pulang, sedangkan absensi lampiran magang dilakukan pada saat jam pulang
kantor.
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1.4

Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang
Setiap minggunya akan diadakan evaluasi dan revisi hasil kerja dengan Ibu

Angela Julius selaku kepala pimpinan, waktu evaluasi dan revisi tidak ditentukan.
Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan hasil kerja dan kesesuaian
informasi dan details sistem yang dibuat, sedangkan revisi dilakukan untuk
memperbaiki, menambahkan dan mengurangi details sistem yang tidak sesuai.
Berikut prosedur dan ketentuan kerja magang yang dilakukan.
a.

Mengumpulkan informasi dan details sistem

b.

Perancangan sistem dan design

c.

Pemrograman

d.

Implementasi dan testing

e.

Dokumentasi dan presentasi
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