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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang 

Mata kuliah magang merupakan prasyarat untuk memperoleh kelulusan di 

Universitas Multimedia Nusantara. Mata kuliah magang ini bertujuan untuk 

membantu mahasiswa dalam menerapkan setiap ilmu yang sudah dipelajari dalam 

perkuliahan dapat diterapkan ke dalam dunia kerja. Mahasiswa juga dapat 

menggunakan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa pendidikan dan 

pelatihan magang untuk melanjutkan ke dunia kerja. Banyak hal yang dibutuhkan di 

dunia kerja tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal yang dijalani di perguruan 

tinggi dan hal tersebut hanya bisa didapat dari pengalaman kuliah magang.   

Dalam praktek kerja magang yang penulis lakukan di perusahaan CV Lina Jaya, 

penulis menemukan beberapa kasus atau masalah yang ada di perusahaan. Salah satu 

masalah yang dianggap penulis sangat memprihatinkan adalah masalah kurang 

menerapkan quality control dalam perusahaan tempat penulis melaksanakan praktek 

kerja magang. Menurut Dale H. Besterfield (1998:5) kualitas bukan hanya tanggung 

jawab dari satu orang saja akan tetapi kualitas merupakan tanggung jawab setiap 

orang yang bekerja dalam perusahaan  mulai dari bawahan hingga atasan, kualitas 

yang baik tentu dibantu dengan penerapan quality control yang baik sehingga dapat 

menjaga kualitas produk ataupun jasa yang dihasilkan suatu perusahaan tetap terjaga.  

Penerapan quality control tentu dapat membuat hasil kualitas produk perusahaan 

sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Proses quality control 

membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dengan memberdayakan sumber 

daya manusia yang diberi tanggung jawab lebih untuk memilih produk yang tidak 

memenuhi standar kualitas perusahaan tidak sampai ketangan konsumen. Perusahaan 
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besar yang sudah menerapkan quality control masih dapat melakukan kesalahan yang 

membuat perusahaan mengalami kerugian karena kesalahan dari divisi quality 

control. Seperti diharian Kompas tanggal 30 April 2015, tentang berita perusahaan 

anti virus McAfee yang berpusat di San Francisco meminta maaf kepada pengguna 

aplikasi anti virus McAfee karena adanya kesalahan dan kelemahan di bagian quality 

control dari pihak McAfee yang menyebabkan komputer pengguna shutdown atau 

reboot berulang – ulang dan hal ini membuat konsumen merasa terganggu masalah 

seperti ini bisa disebut juga sebagai malware. Kasus McAfee tersebut membuktikan 

bahwa perusahaan yang sudah bertaraf internasional dan memiliki bagian quality 

control masih dapat melakukan kesalahan, apalagi perusahaan yang tidak memiliki 

quality control terhadap produk yang akan dipasarkan. Masalah ini dapat 

mengecewakan konsumen karena kualitas yang tidak memenuhi standar, karena sulit 

untuk membangun kepercayaan terhadap konsumen kembali. Quality control  

menjadi bagian penting dalam perusahaan yang harus ditangani dengan baik dan teliti 

agar tidak mengecewakan konsumen. 

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada suatu industri. 

2. Mengembangkan pengetahuan teoritis mengenai manajemen operasional 

yang di peroleh selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja. 

3. Merupakan salah satu syarat kelulusan program studi manajemen di 

Universitas Multimedia Nusantara. 

4. Mengetahui berbagai masalah operasional dan cara penyelesaian masalah 

yang telah dilakukan CV Lina Jaya. 

5. Membantu penulis dalam mendapat pengetahuan dan wawasan serta 

meningkatkan kreativitas dalam berpikir yang berguna dalam dunia kerja. 
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6. Mahasiswa dapat menciptakan koneksi yang dapat berguna untuk 

membangun relasi dari proses magang. 

7. Membantu mahasiswa menemukan jati diri dalam menentukan pilihan 

bekerja dibidang yang sama dengan jurusan atau mencari bidang yang 

lain. 

 

1.3.Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan penulis selama tiga bulan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis mulai melaksanakan kerja 

magang dari tanggal 2 Februari sampai dengan 8 Mei 2015. Pelaksanakan proses 

kerja magang selama lima hari dalam satu minggu yaitu, mulai dari hari senin sampai 

jumat dengan jam kerja delapan jam per hari yaitu dari pukul 08:00 sampai dengan 

17:00, lokasi praktek magang yang bertempat di CV Lina Jaya yang terletak di Jalan 

Waru II, Pamulang – Tangerang. 

 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang menurut ketentuan yang terdapat di buku 

panduan magang Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara terdiri dari 

tiga tahap, yaitu : 

1. Tahap Pengajuan 

a. Mengajukan permohonan kerja magang dengan mengisi formulir kerja 

magang sebagai acuan pembuatan surat pengantar kerja magang yang 

ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh 

ketua program studi. 
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b. Surat pengantar akan dianggap sah apabila dilegalisir oleh ketua 

program studi. 

c. Ketua program studi menunjuk seorang dosen program studi yang 

bersangkutan sebagai pembimbing  kerja magang. 

d. Mengajukan usulan tempat kerja magang di CV Lina Jaya kepada 

ketua program studi. 

e. Menghubungi calon perusahaan yang menjadi tempat kerja magang 

dengan dibekali surat pengantar kerja magang. 

f. Kerja magang dapat dilaksanakan atau dimulai apabila telah menerima 

surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima kerja magang 

pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada koordinator 

magang. 

g. Memperoleh kartu kerja magang yang berisi, formulir kehadiran kerja 

magang, formulir realisasi kerja magang dan formulir laporan 

penilaian kerja magang. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Sebelum melaksanakan kerja magang, mahasiswa wajib untuk 

menghadiri perkuliahan kerja magang sebagai pembekalan. 

Perkuliahan ini dilakukan sebanyak tiga kali tatap muka. Jika tidak 

dapat memenuhi ketentuan kehadiran tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan pinalti dan tidak 

diperkenankan untuk melaksanakan praktik kerja magang di 

perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk 

mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya. 

b. Menemui dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh ketua program 

studi manajemen untuk pembekalan secara teknis. Kerja magang 

dilaksanakan beserta dengan pembimbing lapangan yaitu Ibu Oom 

Romlah selaku Kepala Bagian PPIC di CV Lina Jaya. Laporan 
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realisasi kerja magang dibuat setiap minggu dan dikonsultasikan 

melalui tatap muka dengan dosen pembimbing untuk melaporkan 

pekerjaan yang telah dilakukan selama proses kerja magang. 

c. Mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di CV Lina Jaya 

d. Melakukan pekerjaan minimal di satu bagian tertentu di perusahaan 

sesuai dengan bidang studi. Tugas yang diberikan oleh pembimbing 

lapangan di perusahaan dituntaskan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan untuk diterapkan di dalam 

proses kerja magang. 

e. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha 

mahasiswa bersangkutan yang sedang melaksanakan kerja magang. 

f. Ketika menajalani proses kerja magang, koordinator kerja magang 

beserta dosen pembimbing kerja magang memantau  pelaksanaan kerja 

magang dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. 

Pemantauan dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis. 

 

3. Tahap Akhir 

a. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, temuan serta aktivitas 

yang dijalankan selama kerja magang dituangkan dalam laporan kerja 

magang dengan bimbingan dosen pembimbing magang. 

b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan 

struktur laporan  kerja magang Universitas Multimedia Nusantara 

yang sudah ada. 

c. Mengikuti proses bimbingan minimal sebanyak enam kali dengan 

mengisi formulir konsultasi magang yang wajib ditandatangani oleh 

dosen pembimbing pembuatan laporan magang pada saat 

melaksanakan bimbingan. 

d. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa 

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang 
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harus mendapat pengesahan dari dosen pembimbing dan diketahui 

oleh ketua program studi. Menyerahkan laporan kerja magang kepada 

pembimbing lapangan dan meminta pembimbing lapangan mengisi 

formulir penilaian pelaksanaan kerja magang. 

e. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang 

terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang. 

f. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang 

menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah 

menyelesaikan tugasnya. 

g. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing 

lapangan di perusahaan dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa 

yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dan dikirimkan 

secara langsung kepada koordinator kerja magang. 

h. Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, koordinator kerja 

magang akan menjadwalkan ujian kerja magang. 

i. Menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung jawabkan 

laporannya yang diberikan kepada ujian kerja magang. 
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