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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Dengan adanya kerja magang, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang telah dipelajari semasa berkuliah di universitas. Mahasiswa juga 

diharapkan mendapat pengalaman kerja dan dapat memberikan masukan dan solusi 

bagi tempat mereka bekerja. Perusahaan CV. Sami Jaya  merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan pembelian perhiasan dan belum 

mempunyai website untuk melakukan promosi ataupun memberikan informasi 

mengenai perhiasan emas. Pada akhirnya perusahaan CV. Sami Jaya berencana 

untuk membuat sebuah website yang akan digunakan sebagai media promosi dan 

informasi perhiasan emas. 

Oleh karena itu, kerja magang ini akan dilakukan di CV. Sami Jaya untuk 

membuat website bagi perusahaan, dimana website yang dibuat berfungsi sebagai 

media promosi dan sarana informasi mengenai perhiasan emas. Dan semua 

keperluan yang dibutuhkan perusahaan diserahkan penuh kepada programmer 

untuk mengerjakan website yang ingin dibuat. 
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1.2      Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan kerja magang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

Tujuan umum: 

1) Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam pembuatan website 

di CV. Sami Jaya. 

2) Melatih diri untuk menjadi disiplin, bertanggung jawab, dan 

bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan orang lain dan bagaimana cara memperlakukan orang lain 

dengan perilaku baik. 

4) Melatih kemampuan agar dapat mempersentasikan hasil pekerjaan 

yang sudah didapat dan dikerjakan agar dapat mudah untuk 

dimengerti dan diterima dengan baik 

5) Menerapkan ilmu yang didapatkan semasa perkulihaan ke dalam 

praktek kerja magang. 

Tujuan khusus: 

1) Perusahaan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara 

pengoperasian sebuah website. 

2) Perusahaan dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan 

oleh para pelanggannya. 

3) Perusahaan dapat menggunakan website sebagai media atau alat 

promosi secara global dalam dunia maya. 

4) Perusahaan dapat menggunakan website sebagai alat untuk 

memberitahukan informasi dan produk-produk apa saja yang dijual. 
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1.3     Waktu dan Prosedur Pelaksaan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai 15 Mei 

2015. Dalam pelaksaan kerja magang, hari dan jam kerja magang tidak menentu 

dikarenakan kerja magang ini membuat website untuk perusahaan sehingga tidak 

diwajibkan untuk datang ke perusahaan setiap hari kerja atau mengikuti jadwal 

kerja karyawan dalam perusahaan melainkan dapat melakukan perkerjaannya di 

luar perusahaan. 

 

 

 

 

 

Analisis dan perancangan..., Calvin, FTI UMN, 2015



4 
 

 

Analisis dan perancangan..., Calvin, FTI UMN, 2015




