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Bab I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kita hidup di kehidupan yang penuh dengan kemajuan teknologi, hampir

segalanya terbantu dengan adanya teknologi. Seperti dalam mengatur keuangan,
pembelian, penjualan, atau pengaturan barang gudang, dibutuhkan aplikasi yang
dapat menjalankan hal-hal tersebut. Software House juga sudah mulai banyak
berkembang di Indonesia dan mendukung perusahaan-perusahaan besar dalam
bidang trading.
PT. Flowsys adalah salah satu perusahaan sudah berpengalaman di bidang
pengembangan software trading. Banyak perusahaan besar yang membutuhkan
software trading dikarenakan software ini dapat mengatur banyak hal, contohnya
seperti pengadaan barang, penjualan barang, pembuatan laporan, pengaturan
barang di gudang, dan pembuatan faktur pembelian dan penjualan. Salah satu
konsumen mereka adalah PT. Karya Holding, perusahan yang bekerja di bidang
penjualan alat berat, seperti bor, pompa, dan lain-lain. PT. Karya Holding kesulitan
dalam mengatur keuangan, pembelian barang, penjualan barang, dan hal-hal
lainnya yang bisa diatur dengan software trading. PT. Flowsys menyanggupi akan
permintaan PT. Karya Holding dalam pembuatan software yang dapat membantu
perusahaan mereka. Pada program Itrading ini terdapat modul Purchase Order
dimana pada modul ini berguna untuk melakukan pembelian barang kepada
supplier yang bersangkutan, mengatur tahap pembayaran, mengatur jumlah
pesanan, membuat estimasi barang dikirim dan diterima, dan mengatur pembuatan
laporan Purchase Order yang sudah dijalankan dan yang belum dijalankan.
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1.2

Maksud dan Tujuan Kerja Magang
Maksud dan tujuan kerja magang adalah sebagai berikut :

Maksud kerja magang :
1. Agar mahasiswa mendapatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalahmasalah pada dunia kerja dengan menggunakan ilmu yang didapat dari
kampus.
2. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman di dunia kerja.
Tujuan kerja magang :
1. Mengembangkan modul Purchase Order pada sistem Itrading yang berguna
bagi pihak PT. Karya Holding
1.3

Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang
Kerja magang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 26

September 2014 di Department Development and Project, Jakarta. Prosedur
pelaksanaan magang pada PT. Karya Holding adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa datang ke kantor yang bertempat di Kelapa Gading, Jakarta.
2. Kerja dilaksanakan setiap hari dimulai pada pukul 09.00 – 17.00, sehingga
lama kerja adalah 8 jam kerja.
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