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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada jaman sekarang ini, orang lebih memanfaatkan efisiensi dari 

teknologi komputer yang memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan 

bisnis dan oprasional untuk kegiatan perusahaan. Hampir seluruh industri 

berusaha untuk menggunakan sistem informasi untuk memudahkan dan 

melancarkan kegiatan di perusahaan untuk menunjang proses bisnis dari seluruh 

kegiatan operasional yang dilakukan di setiap perusahaan.  

Kerja magang ini dilakukan di PT Garuda Indonesia untuk 

mengimplementasikan SharePoint dimana sistem ini baru digunakan oleh 

perusahaan. Pada situs SharePoint dengan paket Office 365 Enterprise, bisa 

dilakukan kustomisasi berbasis browser ke aplikasi yang dibuat pengembang pada 

SharePoint. SharePoint juga dapat mengatur desain, menambah konten, dan fitur 

yang dibutuhkan user dan terdapat WebPart yang merupakan komponen 

presentasi di dalam SharePoint yang dapat diatur dengan menggunakan antar 

muka web yang tersedia. Dengan adanya SharePoint dapat dengan cepat 

membangun aplikasi bisnis apabila System Administrator mengerti mulai dari 

kebutuhan bisnis hingga teknis implementasinya. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan dari kerja magang ini sebagai berikut : 

1. Dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. 

2. Memahami bisnis proses recruitment di PT Garuda Indonesia. 

3. Mengetahui pembuatan form dengan menggunakan  Infopath. 

4. Memahami kebutuhan User. 

5. Membuat Dashboard ataupun grafik dari hasil analisa data yang sudah di 

filtering. 

6. Mampu  mengembangkan kemampuan analisis dari setiap pekerjaan yang 

didapat. 

 

1.3       Waktu dan Prosedur Pelaksanan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Magang  

Kerja magang yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai 

dengan tanggal 28 Agustus 2015 dengan hari kerja Senin sampai dengan Jumat, 

dari pukul 08:00 WIB sampai dengan jam 16:00 WIB. Pada saat menjalankan 

kerja magang di bulan ramadhan, waktu bekerja dimulai dari 07:00 sampai 

dengan 15:00. Kerja magang dilakukan di Garuda Sentra Operasi  yang berada di 

jalan Soekarno-Hatta International Airport (Jalan  M1 Cengkareng), Tangerang, 

Banten 15126, Indonesia. 
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1.3.2 Prosedur Pelaksanaan 

 

Prosedur pelaksanaan kerja magang ini dimulai dengan pengiriman surat 

pernyataan untuk melakukan kerja magang yang dikeluarkan oleh Universitas 

Multimedia Nusantara dan ditujukan kepada bagian Human Resource di Garuda 

Training Center. Pelaksanaan kerja magang bertempat di Garuda Sentra operation 

(GSO) yang terdapat di Cengkareng.  
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