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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Arifin (2014) mengatakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sikron antara 

program pendidikan di sekolah/kampus dengan program penguasaan keahlian 

tertentu. Selain itu PKL merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib 

diikuti oleh seluruh siswa/mahasiswa pada program studi tertentu.  

Seven inc, yang sebelumnya bernama Twelve Inc didirikan di Kota Gudeg, 

Jogja, tepatnya di daerah Banguntapan, Bantul oleh Rekario Danny Sanjaya 

bersama dengan rekan-rekan bisnisnya sejak tahun 2012. Perusahaan digital 

creative ini identik dengan anak muda sebagai punggawanya . Sampai tahun 

2017, nama Twelve Inc berganti menjadi Seven inc dengan harapan membawa 

semangat baru, dari kata "Seven" yang dalam bahasa Jawa berbunyi "Pitu", 

diharapkan menjadi "Pitulungan" atau "Pertolongan" atau "Solusi" untuk berbagai 

kebutuhan pelanggan.  

 Magangjogja.com merupakan program magang yang dibuat bukan hanya 

untuk melatih skill tetapi juga karakter serta memberikan pengalaman untuk 

terjun ke dunia kerja. Magangjogja.com ini berada dibawah naungan perusahaan 

bernama SEVEN INC. Magangjogja.com didirikan oleh Rekario Danny Sanjaya 

dengan alasan bahwa cemerlangnya prestasi akademik bukan jaminan bahwa 

sumber daya manusia (SDM) siap untuk kerja. Ke depannya, dengan 

mumpuninya kemampuan dari SDM, hal tersebut juga dapat membantu țidak 

hanya SEVEN INC, namun juga perusahaan lain. Magangjogja.com memberikan 

kesempatan bagi sumber daya yang menjalankan kegiatan magang untuk bisa 

mempelajari hard skill dan soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja. SDM 

juga dapat berkonsultasi kapan pun, meminta materi yang ingin dipelajari dan 

bertanya mengenai kemampuan apapun yang ingin dipelajari. Hal tersebut karena 
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magangjogja.com memiliki tujuan untuk menjadi wadah pengembangan bagi 

SDM sebelum memasuki dunia kerja. Setelah selesai kegiatan magang, 

magangjogja.com memberikan sertifikat sebagai portofolio yang bisa ditunjukkan 

pada perusahaan bahwa SDM telah terlatih dan tersertifikasi serta siap kerja.  

 Alasan memilih melaksanakan kerja pratek (KP) di seven inc adalah disana 

banyak devisi terutama devisi UI/UX,devisi ini sesuai dengan jurusan penulis 

yaitu rekayasa perangkat lunak. 

Selama magang atau kerja praktik di Divisi UI/UX project pertama yang 

diberikan adalah desain aplikasi Pet Shop berbasis desktop. Permasalah 

dilapangan adalah  banyak para pemilik hewan peliharaan yang kesulitan untuk 

mencari barang atau  ingin menitipan hewan peliharaan  mereka. Tidak hanya itu 

untuk para mitra atau orang yang mempunyai barang atau jasa mereka bisa untuk 

mempromosikan. Penulis hanya mengerjakan desain bagian 3 aktor yaitu actor 

admin, super admin dan finance. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah:  

1. Melatih mahasiswa untuk memahami dan membiasakan diri dengan 

lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia nyata kemudian 

hari. 

2. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 

program studi. 

3. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam lapangan kerja. 

4. Menciptakan dan melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, serta 

etika yang baik serta dapat bersosialisasikan dengan lingkungan sekitar. 

 

Adapun manfaat dari pelaksanaan KP (Kerja Praktek) ini adalah:  

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja secara 

nyata. 
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2. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan segala 

permasalahan yang dihadapi. 

3. Menambah wawasan pada mahasiswa Kerja Praktek tentang bagaimana 

proses dalam sebuah perusahaan dan mengetahui pekerjaan apa saja yang 

dilakukan dalam sebuah perusahaan. 

4. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. 

 

1.3 Luaran Proyek Kerja Praktek 

Output yang dihasilkan dari project yang dikerjakan selama kerja pratek (KP) di 

PT Seven inc Yogyakarta adalah membuat tampilan UI/UX pada aplikasi Pet shop 

berbasis desktop  yang memudahkan pengguna untuk merawat hewan peliharaan dan 

membantu para mitra untuk mempromosikan jasa atau barang mereka. 
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