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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perkembangan terhadap teknologi tentu saja berdampak pada kemudahan

dalam pencarian informasi. Informasi semakin mudah didapatkan semuanya
berlomba-lomba untuk memberikan informasi tentang perusahaan / organisasi /
perorangan melalui sebuah website atau blog untuk dapat bertahan pada
persaingan bisnis yang semakin ketat.
Website / blog menjadi sebuah pilihan yang paling tepat untuk
menunjukan kehadiran / esksistensi dari sebuah perusahaan atau pihak-pihak
penyedia jasa maupun barang. Dengan adanya website company profile sebagai
pencari informasi kita bisa mencari tahu tentang sebuah perusahaan bahkan
membandingkannya satu sama lain tanpa harus langsung datang ke perusahaan
tersebut. Cara ini yang membuat sebuah perusahaan dapat dikenal orang banyak
dari berbagai wilayah maupun berbagai kalangan.
Website memiliki banyak kegunaan bagi perusahaan penyedia barang /
jasa, salah satunya adalah untuk memberikan informasi terkait perusahaan dari
profile, sejarah perusahaan, sampai detail produk atau jasa yang ditawarkan oleh
perusahaan. Kegunaan website tidak hanya sampai disana, website juga bisa
digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli secara online atau
yang biasa disebut E-Commerce. Tentu saja dalam pengembangan web ECommerce memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding web company
profile.
Ellen Bed merupakan sebuah perusahaan jual beli barang dan jasa yang
sedang berkembang di daerah Tangerang. Barang yang ditawarkan adalah produk
bantal (bantal guling, bantal cinta, dll) sampai dengan jasa servis springbed. Ellen
Bed berdiri sejak tahun 2007 dan mulai melakukan pemasaran produk atau
tentang perusahaan hanya melalui kaskus pada tahun 2013. Ellen Bed menyadari
jika ingin terus mengembangan bisnis, menunjukan eskistenti dan tentu ingin
memperkenalkan perusahan dan produknya kepada lebih banyak orang di era
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digital saat ini, sangat dibutuhkan sebuah Web Company Profile untuk
mengakomodir kebutuhan tersebut.
Melihat kebutuhan tersebut maka pada kerja magang kali ini akan
dilakukan perancangan web company profile dengan desain dan isi web yang
informatif, dinamis serta memiliki tampilan yang lebih baik.
1.2

Maksud dan Tujuan Kerja Magang
Maksud dan tujuan kerja magang ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu

tujuan khusus dan tujuan umum.
Tujuan Khusus: Kerja Magang dilaksanakan dengan tujuan khusus pembangunan
web company profile pada Ellen Bed yang informatif dan dinamis.
Tujuan Umum :
a. Mengembangkan kemampuan tentang pembangunan website yang
informatif dan dinamis,
b. Menyelesaikan masalah yang dihadapi pada dunia kerja, dan
c. Link and match pengetahuan yang telah didapat dan dipelajari dari
perkuliahan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.
1.3

Waktu dan Prosedur Pelaksanaan
Kerja Magang dilaksanakan lebih kurang selama dua bulan terhitung dari

7 April 2015 s.d. 17 Mei 2015 di Ellen Bed, Pabuaran Tumpeng Karawaci,
Tangerang.
Waktu pelaksanaan kerja magang di Ellen Bed diawali dengan Mahasiswa
magang datang ke ruangan kerja magang Ellen Bed di Tangerang, yaitu Senin
sampai Sabtu. Jam kerja adalah delapan jam untuk Senin sampai Jumat dari pukul
08:00 s.d. 17:00, untuk sabtu 08:00 s.d. 14:00 Total kerja dalam satu minggu
adalah 45 jam kerja. Libur kerja pada 1 Mei 2015, 14 Mei 2015 dan 16 Mei 2015
sebagai libur Hari Buruh Internasional, Kenaikan Yesus Kristus, dan Isra Mir’aj.
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1.4

Rencana Kegiatan

Tabel 1.1 Gantt Chart aktivitas magang

Minggu 1
Aktifitas

1
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5

Minggu 2
6
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Minggu 3
6

1
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5

Minggu 4
6

1

2

3

4

5

6

1

2
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5
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G
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Pada kegiatan magang, aktifitas pertama yang akan dilakukan yaitu
melakukan penentuan CMS yang akan digunakan, dan kemudian melakukan
eksplorasi terhadap CMS-CMS tersebut sebelum kemudian menentukan memilih
menggunakan yang mana. Setelah selesai memilih CMS maka selanjutnya akan
dilakukan perancangan desain web yang akan dibuat. Fase-fase yang dibuat
tersebut merupakan fase persiapan dan perancangan.
Setelah selesai melakukan perancangan maka akan dilakukan konfigurasi
terhadap CMS yang sudah ditentukan untuk digunakan, yaitu Joomla. Akan
dilakkan instalasi Joomla dan melakukan beberap konfigurasi terhadap desain
web. Untuk kebutuhan dari pihak Ellen Bed akan pula disiapkan konten-konten
yang dibutuhkan oleh pihak toko dan yang dianggap berguna untuk pihak
tersebut. Dengan demikian web yang dibuat dapat menyelesaikan permasalahan
yang ada pada pihak Ellen Bed.
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Minggu

Minggu 5

6
6

1

2

Setelah web telah berhasil dibuat dan konten telah berhasil dimasukan
maka selanjutnya akan dilakukan testing terhadap web untuk memastikan bahwa
web sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai kegiatan paling
terakhir, akan dilakukan pemberian training singkat kepada pihak toko untuk
mengajarkan cara penggunaan web agar kemudian pihak tersebut dapat
menjalankan webnya dengan optimal.
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