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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, biasanya magang 

dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir atau siswa SMK kelas 3 (PKL) 

sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan. 

Masalah magang diatur secara spesifik  dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi no. Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan 

Pemagangan di Dalam Negeri. Dalam Peraturan Menteri tersebut, 

Pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan 

bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau 

pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa 

di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 

Universitas Multimedia Nusantara merupakan salah satu universitas di 

Indonesia yang menjadikan magang sebagai salah satu syarat untuk kelulusan. 

Melalui kegiatan magang ini diharapkan adanya suatu kecocokan materi yang 

telah dipelajari mahasiswa di bangku kuliah dengan pelaksanaan kegiatan 

sesungguhnya di dunia kerja. Sehingga apa yang telah didapat mahasiswa 

tidak hanya sebatas pengetahuan teori saja, tetapi menjadi berguna ketika 

diterapkan dalam kehidupan sehari - hari. 
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Penulis menyadari juga bahwa dengan adanya kegiatan magang ini 

akan melatih seseorang tidak sekedar memiliki pemahaman soal teori, namun 

bagaimana cara membangun relasi dengan sesama team, mampu menerima 

setiap tekanan yang ada, serta menciptakan rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang telah diemban. 

Perusahaan tempat melaksanakan magang pun memiliki dasarnya 

sendiri bagi penulis. Penulis memilih PT Aerofood Indonesia sebagai tempat 

melakukan kegiatan magang. Di PT Aerofood sendiri sedang melakukan 

projek implementasi salah satu poduk ERP (Enterprices Resource Planning)  

yaitu SAP (System Application and Planning in Data Processing). hal ini 

yang membuat penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kegiatan 

magang di perusahaan ini karena berhubungan dengan latar belakang jurusan 

penulis yaitu sistem informasi dengan peminatan ERP Software.  

Melihat bahwa semakin berkembangnya jasa penerbangan, maka 

sebagai salah satu anak dari jasa penerbangan terbesar di Indonesia di bidang 

airlane catering, maka PT Aerofood Indonesia perlu menerapkan sebuah 

sistem yang dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan lebih spesifik terhadap 

proses bisnis perusahaan. Selama ini ada beberapa proses yang masih 

menggunakan paper based sebagai media kerja dalam perusahaan tersebut, 

namun untuk ke depan PT Aerofood akan mengurangi hal tersebut dengan 

mengimplementasi SAP ke dalam perusahaan.   
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Dengan demikian hal ini akan menjadi sangat bermanfaat sekali bagi 

pengalaman penulis untuk menerapkan langsung ilmu yang telah didapat 

selama belajar di kampus. 

1.2 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Kerja Magang 

Adapun secara umum tujuan Universitas Multimedia Nusantara 

mengadakan program kerja magang ini adalah untuk  mempersiapkan  tenaga 

kerja yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan visi dari UMN sendiri 

yaitu yang menghasilkan lulusan berwawasan internasional dan 

berkompetensi tinggi di bidangnya (berkeahlian) yang disertai jiwa wirausaha 

serta berbudi pekerti luhur. 

Di sisi mahasiswa sendiri ada beberapa tujuan dari pelaksanaan 

magang itu sendiri : 

1. Penulis memahami tentang gambaran perusahaan tempat dia menjalani kerja 

magang. 

2. Penulis Memahami permasalahan yang ada di  PT Aerofood Indonesia. 

3. Dengan adanya kehadiran penulis dapat membantu setiap kegiatan yang ada 

dalam perusahaan tersebut. 

4. Penulis  dapat merasakan langsung bekerja pada suatu industri. 

5. Untuk mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya dalam suatu industri. 
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6. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan. Proses 

kerja yang dimaksud adalah bagaimana hasil produk, tenaga kerja, 

kedisiplinan dan keselamatan kerja. 

7. Membandingkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan 

magang di industri. 

8. Mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di perkuliahan ke dunia 

industri. 

Dilihat dari segi manfaat, ada terdapat manfaat yang bisa diperoleh dari kerja magang 

antara lain: 

a. Bagi Universitas 

1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

pengalaman kerja Magang. 

2. Universitas akan dikenal di dunia industri. 

3. Terjalinnya kerjasama antara Universitas dengan perusahaan. 

b. Bagi Mahasiswa 

1. Dengan adanya kegiatan magang ini mahasiswa dapat mempraktekkan 

ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dan dapat 

menerapkannya di dalam dunia kerja. 

2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia industri. 

3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang 

praktek. 
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c. Bagi Perusahaan 

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ 

perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis. 

2. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan Praktek Magang. 

3. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa- mahasiswa 

yan melakukan praktek. 

4. Adanya orang yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkan biaya 

dengan adanya laporan-laporan magang yang diberikan kepada 

perusahaan. 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1.  Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis melaksanakan kerja magang di PT Aerofood 

Indonesia ACS yang berlokasi Soekarno Hatta, selama 40 hari. 

Namun penulis tidak hanya selalu berada di kantor tersebut tetapi 

beberapa kali ditempatkan di kantor pusat yang berada di Tebet, 

Jakarta Selatan.  

Penulis memulai kerja magang pada tanggal  Agustus 2016 

sampai dengan November 2016. Untuk waktu kerja penulis datang 

setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 08.00 – 

16.00. 
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1.3.2. Prosedur Kerja Magang 

Dalam melaksanakan kerja magang tersubut ada beberapa syarat 

atau langkah- langkah yang harus diikuti oleh mahasiswa yang sudah 

ditetapkan oleh kampus yaitu : 

a. Penulis melakukan pengisian KRS kerja magang dengan syarat 

tidak boleh terdapat nilai nilai E atau F di semua mata kuliah dan 

maksimal nilai D hanya ada dua. Serta sudah menempuh sebanyak 

144 sks. 

b. Penulis mendapat bimbingan atau briefing. 

c. magang dari kampus dan pengarahan dari dosen Sistem Informasi 

d. Penulis mengisi form surat pengajuan magang kepada pihak 

kampus untuk diberikan kepada perusahaan tujuan magang. Proses 

ini memakan waktu selama 3 hari kerja untuk mendapatkan surat 

pengajuan tersebut.  

e. Penulis mencari dan memilih perusahaan tempat magang dan 

mengirim CV ke beberapa perusahaan tujuan.  

f. Setelah menimbang dengan matang maka akhirnya penulis 

mennjatuhkan pilihan untuk magang di perusahaan PT Aerofood 

Indonesia ACS. 

g. Setelah diterima oleh PT Aerofood Indonesia, penulis dipanggil 

untuk melakukan pertemuan dengan HRD untuk membahas 

tentang peraturan yang terdapat di kantor tersebut pada tanggal 1 
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Agustus 2016. Serta menyerahkan berkas – berkas seperti transkip 

nilai, pas foto dan surat pengajuan magang dari kampus yang telah 

dibuat sebelumnya. 

h. Setelah PT Aerofood Indonesia menerima surat permohonan 

magang dari kampus dan mengeratahui bahwa penulis adalah 

resmi seorang mahasiswa magang dari Universitas Multimedia 

Nusantara, maka pihak HRD membuatkan sebuah surat pengantar 

magang dari PT Aerofood Indonesia yang berisi bahwa penulis 

benar-benar telah diterima di PT Aerofood Indonesia sebagai 

karyawan magang. 

i. Surat pengantar yang menyatakan bahwa penulis telah diterima di 

perusahaan tersebut kemudian dikirmkan kepada pihak kampus 

melalui Fax. Kemudian penulis datang ke bagian marketing 

kampus untuk melakuka konfirmasi apakah pihak kampus telah 

menerima surat tersebut. Setelah pihak kampus menerima surat 

tersebut, maka penulis memberikan surat tersebut ke  bagian 

admin Sistem Informasi dan ke BAAK sebagai bukti. 

j. Ketika pihak BAAK telah menerima surat tersebut, maka pihak 

BAAK akan memberikan sebuah form yang akan diisi selama 

mahaisiswa melaksanakan kerja magang. 

k. Setelah semua berkas dari pihak kampus dan perusahaan selesai, 

maka penulis dapat melaksanakan waktu kerja magang sesuai 

dengan kesepakan lama kerja 
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l. Penulis wajib untuk membuat sebuah laporan magang tentang apa 

saja yang dikerjakan di perusahaan selama periode magang 

berlangsung sebagai tanggung jawab atas apa yang telah 

dilaksanakan selama masa kerja magang. 

m. Ketika mahasiswa menyelesaikan laporan dengan baik dengan 

dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka penulis harus siap mengikuti ujian sidang 

magang sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan.
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1.3.3. Timeline Kerja Magang 

Tabel 1.1Timeline Kerja Magang 

no Kegiatan Agustus September Oktober November 

1 - Pengenalan Perusahaan dan Proses bisnis 

- Pengenalan atas masalah  solusi yang diharapkan 

- Rapat dengan strategic Planning 

- Membuat notulen 

                

2 Training SAP MM                 

3 Training User                 

4 Upload Material Master dan Vendor Master                 

5 Final Report Stock Opname                 

6 Create SAP PR & PO                 

7 - Upload PO Cover 

- Setting Automatic GL Account 

                

8 GO Live                 

9 Entry Transaction Daily                 
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Di atas merupakan timeline magang penulis dari awal Agustus hingga 

pertengahan November. Di awal agustus penulis disibukkan oleh pelatihan sistem 

SAP sebelum secara langsung melatih user yang akan menggunakan SAP tersebut 

untuk transaksi harian. Kemudian setelah mengikuti masa pelatihan, penulis akan 

melatih user selama 2 minggu. Setelah melatih user, maka user akan diuji untuk 

mengetahui seberapa dalam pemahaman user tersebut. Untuk masa pertengahan 

September sampai pertengahan November ada beberapa aktifitas tim sebelum 

akhirnya SAP siap diluncurkan seperti yang terdapat pada tabel 
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