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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Sebuah perusahaan tentunya ingin selalu menerapkan teknologi dalam setiap 

kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

efisien dan mendapatkan informasi yang tepat. Dalam dunia bisnis, terutama 

dalam bidang e-commerce, dibutuhkan aplikasi yang dapat menyediakan 

informasi tentang laporan dalam sebuah transaksi. 

       PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) adalah sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam bisnis bidang e-commerce yang menjual berbagai macam 

produk dari berbagai macam penjual, salah satunya Matahari Department Store. 

Karena merupakan perusahaan baru, PT Solusi Ecommerce Global membutuhkan 

sebuah website company profile sebagai alat marketing untuk memperoleh klien. 

Dalam usahanya di bidang e-commerce, PT Solusi Ecommerce Global memiliki 

banyak penjual yang berjualan di website Mataharimall.com. Terkadang dalam 

sebuah transaksi terdapat masalah dalam bagian stock barang, dimana barang yang 

ingin dibeli pembeli habis, sehingga akan membuat pembeli kecewa dan terjadi 

refund. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat 

sistem yang dapat memberikan laporan sisa stock barang dari setiap produk setiap 

hari kepada karyawan di bagian gudang, sehingga karyawan tersebut dapat 

menghubungi pihak penjual jika stok barang penjual tersisa sedikit. Berhubungan 

dengan tujuan tersebut, maka diajukan sistem product category graph yang akan 

menampilkan grafik laju stok harian kepada supervisor.  

Rancang bangun..., Yoel Pardede, FTI UMN, 2015



1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

       Maksud dan tujuan kerja magang ini untuk membangun sistem transaction 

report dan company profile sesuai dengan modul yang telah diberikan, sehingga 

berguna untuk PT Solusi Ecommerce Global. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

       Kerja magang dimulai dari tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 

2015. Adapun prosedur dari pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut. 

1. Kerja magang bertempat di Universitas Pelita Harapan, Gedung C Lt. 5, yang 

merupakan kantor cabang dari PT Solusi Ecommerce Global untuk Divisi 

Technology. 

2. Kerja magang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai 

pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB 

hingga 13.00 WIB. 

3. Setiap hari selama melaksanakan kerja magang wajib mengisi absensi di 

kertas absensi yang telah diberikan dan wajib melaporkan progress 

pengembangan sistem kepada pembimbing lapangan. 

4. Selama kerja magang wajib mengikuti meeting dan acara yang dibuat oleh 

perusahaan di kemudian hari. 

Rancang bangun..., Yoel Pardede, FTI UMN, 2015




