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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Magang 

Proses kerja magang adalah  proses untuk mengerti dan  memahami proses 

kerja dalam suatu perusahaan. Sebagai media penetrasi bagi mahasiswa untuk 

masuk kedalam dunia kerja. Proses pembelajaran proses magang ini sangatlah 

penting untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan 

mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. 

Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang 

sesungguhnya. Mahasiswa juga dapat menambah wawasan mengenai dunia 

industri dan meningkatkan keterampilan serta keahlian praktek kerja. 

Dalam pembuatan laporan ini mengambil objek penelitian di PT Indah Jaya 

Minang yang salah satunya ada Restoran masakan Padang di Kota Tangerang 

tepatnya daerah Alam Sutra , Restoran Indah Jaya Minang merupakan salah satu 

restoran yang menggunakan sistem manual dalam pengelolaan, pemasaran 

makanan, dan dalam pengenalan tentang Indah Jaya Minang itu sendiri. Oleh 

karena itu, dalam pembuatan laporan ini mengambil inisiatif untuk membuatkan 

sistem berbasis web untuk PT Indah Jaya Minang. Sistem ini dibuat agar dapat 

membantu mempercepat proses reservasi tempat, Pengenalan tentang Indah Jaya 

Minang itu sendiri, dan penjualan produk – produknya. Dalam pembuatan website 

dan  pemasaran berbasis Online bukanlah  suatu hal yang asing lagi didengar. 

Dikarenakan banyak toko online yang bermunculan . Dengan pemasaran berbasis 

Online ini sendiri dapat menambah keuntungan perusahaan, dengan 

mengefisiensikan pengeluaran seperti mengurangi iklan cetak dan mengubahnya 

menjadi iklan digital. Iklan digital mempunyai banyak kelebihan yaitu bertahan 

dalam waktu lama (durability), mudah diubah atau diganti (dynamic), dan luas 

jangkauannya. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk 

merajuk kepada pemasaran berbasis Online . 
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Perkembangan Website inipun didukung dengan kemajuan teknologi internet 

, perkembangan bisnis yang menjadi dinamis saat ini serta dibantu dengan 

pemasaran yang dilakukan secara Online . Yang membutuhkan proses kerja bisnis 

yang sangat cepat dan selalu berubah tiap waktunya, sehingga menjadikan 

perusahan  tersebut menjadi perusahaan Online, yang tak terbatas waktu dan 

selalu cepat tanggap.  

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Proses kerja magang ini memberikan beberapa tujuan dan  manfaat kepada 

penulis maupun pihak yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk 

melakukan proses kerja magang. Tujuan dan manfaat tersebut antara lain : 

1. Penulis dapat menerapkan ilmu yang berkaitan dengan perancangan 

website dan pemasaran berbasis Online secara langsung di dalam 

perusahaan yang nyata. 

2. Penulis mendapatkan pengalaman kerja sebagai salah seorang Web 

Developer dan Online Marketing Adviser. Yang turut membantu 

dalam pengambilan keputusan pemasaran. Serta mengatur iklan 

digital perusahaan. 

3. PT Indah Jaya Minang yang menggunakan sistem manual sekarang 

sudah bisa untuk ambil bagian di dunia Online dalam memasarkan 

produknya dan pengenalan langsung tentang Indah Jaya Minang itu 

sendiri. 

4. PT Indah Jaya Minang mendapatkan tenaga tambahan untuk 

membantu  pemasaran secara Online dan mengatur traffic dan iklan 

digital. 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang yang dilakukan oleh penulis berlangsung 

selama 50 hari bersih waktu kerja. Tepat tanggal 14 Maret sampai dengan 5 Juni  

2015. Pekerjaan dilakukan sampai dengan bulan Juni karena pada bulan Mei 
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terpotong waktu libur nasional sehingga harus diselesaikan sampai dengan bulan 

September. Kerja magang dilakukan oleh penulis di PT Indah Jaya Minang yang 

berlokasi di Komplek Ruko Imperial Walk Jalur Tol Alam Sutra 29C no 46-48 

Alam Sutra –Tangerang .Kerja magang di PT Indah Jaya Minang memiliki waktu 

kerja selama 7  jam yang dilakukan dari jam 09.00 hingga pukul 16.00 termasuk 

dengan waktu istirahat jam 12 selama 1 jam. 

Tabel 1.1 Timetable berbentuk Gantt Chart kerja magang pada PT Indah Jaya Minang 

 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Prosedur tersebut 

ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan pihak Biro Administrasi dan 

Kemahasiswaan ( BAAK ). Berikut beberapa prosedur yang harus dijalankan 

untuk proses kerja magang : 

I. Tahap Pengajuan 
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a) Mahasiswa berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk 

melakukan perencaan pengisian kartu rencana studi, apakah 

mahasiswa telah dapat memenuhi kualifikasi untuk pengambilan 

SKS magang. 

b) Mahasiswa akan ditentukan apakaha dapat mengambil SKS 

magang melalui nilai semester sebelumnya. 

c) Mahasiswa melakukan pengisian KRS online sesuai waktu yang 

telah ditentukan oleh pihak BAAK. 

d) Mahasiswa membuat lamaran, serta surat keterangan magang dari 

kampus ke perusahaan yang diinginkan. 

e) Mahasiswa membuat Curriculum Vitae (CV) kepada pihak 

perusahaan. 

f) Apabila mahasiswa telah diterima untuk melakukan kerja 

magang, maka mahasiswa akan mendapatkan surat balasan untuk 

kampus dari perusahaan yang telah menerima. 

g) Mahasiswa menyerahkan surat balasan dari perusahaan kepada 

BAAK dan mengambil FORM KM. 

h) FORM KM di isi sesuai dengan tempat dan aktifitas yang 

mahasiswa kerjakan selama melakukan kerja magang pada 

perusahaan tersebut. 

 

II. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini tahap dimana mahasiswa telah 

mulai masuk kedalam perusahaan untuk melakukan kerja magang. 

Tahapan ini bagi penulis terdiri dari: 

a) Sebelum melakukan kerja magang, Mahasiswa diwajibkan 

menghadiri pembekalan kerja magang dari pihak kampus. 

Pembekalan ini akan membahas tenta teknis pelaksanaan kerja 

magang di dalam perusahaan, dimaksudkan agar mahasiswa 

memahami prosedur kerja magang sebelum akan 

melaksanakannya. 
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b) Mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan dengan 

bimbingan karyawan tetap di perusahaan tempat pelaksanaan 

proses kerja magang. Mahasiswa juga diberikan tugas kerja 

magang dari pembimbing. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, 

mahasiswa dapat berdiskusi dengan pembimbing dan juga 

karyawan lain di tempat kerja magang. 

c) Mahasiswa harus menaati semua peraturan yang berlaku di 

perusahaan tempat kerja magang. 

d) Pembimbing akan memberikan penilaian terkait kinerja Mahasiswa 

di akhir periode kerja magang. Penilaian tersebut akan 

dikembalikan kepada Ketua Program Studi. 

 

III. Tahap Akhir atau Tahap Penyelesaian 

a) Setelah menyelesaikan kerja magang, Mahasiswa diwajibkan 

menyusun lapaoran kerja magang dengan bimbingan Dosen 

Pembimbing Kerja Magang. 

b) Laporan kerja magang harus disusun sesuai dengan standar format 

laporan kerja magang yang telah ditetapkan oleh Universitas 

Multimedia Nusantara. 

c) Setelah Mahasiswa menyelesaikan laporan kerja magang, 

Koordinator kerja magang akan menjadwalkan ujian kerja magang. 

d) Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan 

mempertanggungjawabkan laporan yang telah dibuat pada ujian 

kerja magang. 
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