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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan kerja magang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa/mahasiswi pada semester akhir  untuk memperoleh pengalaman  

sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Kegiatan 

kerja magang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi untuk belajar 

mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari pada masa perkuliahan ke 

dalam sebuah praktek kerja secara nyata. Praktik magang memberikan bekal bagi 

mahasiswa/mahasiswi untuk dapat menjalin suatu hubungan yang baik dengan 

perusahaan sehingga memudahkan mahasiswa/mahasiswi yang telah lulus dan 

ingin mencari sebuah pekerjaan atau membuka usaha. Dengan adanya praktik 

magang ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi negara sebagai 

penunjang bagi perekonomian. 

Sebagai salah satu sumber perekonomian negara, perindustrian terus 

mengalami perkembangan. Industri logam termasuk dalam tiga besar pendukung 

pertumbuhan PDB non-migas selain industri alat transportasi dan 

makanan/minuman. 

Menurut Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenprin), 

kontribusi pertumbuhan industri pengolahan non migas mencapai 5,61% pada 

2014 yang berarti lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional pada 

periode yang sama sebesar 5,02%. 
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Pertumbuhan industri pengolahan non-migas periode Januari hingga 

September 2014 mencapai 5,30% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 

sebesar 5,11%. Industri pengolahan non-migas mampu memberikan kontribusi 

tertinggi dibandingkan sektor lainnya terhadap PDB sebesar 20,65. Sementara 

itu ekspor produk industri periode Januari-September 2014 meningkat 5,45% 

dibandingkan periode yang sama tahun 2013 dan memberikan kontribusi terhadap 

total ekspor nasional sebesar 66,20%. Dilihat dari kinerja sektor industri non-

migas dalam tiga tahun terakhir ini, pada tahun 2015 pertumbuhan indutri non-

migas diperkirakan dapat mencapai 6,1% dan pertumbuhan ekonomi (PDB) 

diperkirakan dapat mencapai 5,3% sampai 5,7%. 

Beberapa tahun belakangan, nilai ekspor produk industri logam terus 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 dan 2013 nilai ekspornya berturut-turut 

adalah sebesar USD 9,7 miliar dan USD 10 miliar atau naik sebesar 

2,6%. Sebaliknya, nilai impor produk industri logam pada periode yang sama 

yaitu sebesar USD 21,4 miliar dan USD 20,4 miliar atau menurun sebesar 

4,9%. Hal tersebut membuktikan industri logam dalam negeri menjadi salah satu 

penopang ekonomi dan menaikkan nilai ekspor serta penguatan struktur industri. 

PT Pelangi Indah Canindo Tbk merupakan salah satu the leading players 

dalam industri pengemasan logam (metal packaging) dan melayani kebutuhan 

industri maupun sektor konsumen baik lokal maupun internasional. PT Pelangi 

Indah Canindo Tbk memproduksi berbagai produk berbahan dasar logam yang 

meliputi produk drum (steel drum), labung LPG (cylinder tank), kaleng pail (pail 

can), kaleng makanan, kemasan kaleng dengan berbagai ukuran (general can), 

dan juga cetak logam (metal printing). Untuk mengoptimalkan produksi dan 
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cakupan pasarnya, PT Pelangi Indah Canindo Tbk memiliki enam fasilitas 

produksi yang tersebar di pulau Jawa. 

Proses produksi pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk memiliki Standard 

Operating Procedure (SOP) yaitu aturan atau prosedur tertulis yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas di suatu perusahaan, dimana semua aturan atau 

prosedur tersebut bersifat standar atau baku sehingga mengikat dan harus dipatuhi 

oleh seluruh karyawan atau pimpinan perusahaan sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan ketentuan atau harapan perusahaan serta menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. Untuk mendukung pencapaian standar tersebut, PT 

Pelangi Indah Canindo Tbk menerapkan berbagai program yang digunakan 

sebagai alat untuk mencapai  kepuasan dan loyalitas konsumen salah satunya 

dengan Internal Quality Audit (IQA). 

Berdasarkan data statistik penjualan PT Pelangi Indah Canindo Tbk, 

penjualan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami trend yang terus 

meningkat. Walaupun pada tahun 2012 realisasi penjualan hanya sebesar Rp 

593.267 miliar yang artinya menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 621.234 

miliar. 

 

(Sumber: PT Pelangi Indah Canindo Tbk) 

Gambar 1.1 Tabel Penjualan Bersih 

Penerapan Controlling..., Kristyani Chandra, FB UMN, 2016



Beberapa produk yang mengalami kenaikan dalam meraih penjualan tahun 

2014 adalah komponen drum dan cetak logam (Metal Printing) sedangkan produk 

lainnya mengalami penurunan. Penurunan penjualan atas beberapa produk 

tersebut disebabkan akibat menurunnya permintaan konsumen. Kenaikan harga 

bahan baku yang sekaligus berdampak terhadap kenaikan harga jual juga 

berdampak pada peningkatan nilai penjualan. Peningkatan penjualan tertinggi 

disebabkan karena peningkatan volume penjualan komponen drum, sehingga 

meningkatkan total penjualan sebesar Rp 681.532 miliar dari tahun sebelumnya 

sebesar Rp 593.736 miliar. Disamping itu terjadi penurunan pertumbuhan pada 

pesanan tabung LPG, kaleng pail (pail can) dan general can yang berpengaruh 

pada penurunan penjualan produk tersebut. 

 

(Dalam jutaan Rupiah) 

(Sumber: PT Pelangi Indah Canindo Tbk) 

Gambar 1.2 Data penjualan berdasarkan segmentasi jenis produk 

 

Produksi dan penjualan Tabung LPG pada tahun 2014 mengalami 

penurunan hingga Rp 11.487 dari tahun 2013 sebesar Rp 68.827 miliar dari 
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periode tahun 2014 sebesar Rp 57.340 miliar. Penjualan produk drum terkoreksi 

dengan peningkatan penjualan komponen  (steel component) sebesar Rp 164.452 

miliar dibanding tahun 2013 sebesar Rp 17.972 miliar. 

PT Pelangi Indah Canindo Tbk memiliki kapasitas produksi terbesar dari 

produsen kemasan drum baja lainnya di Indonesia. Perkembangan produksi metal 

packaging di Indonesia, khususnya kemasan drum baja yang menjadi produk 

utama (main product) perseroan sepanjang tahun 2007-2014 tumbuh cukup baik 

dengan laju pertumbuhan 6,7% pertahun (Sumber : survey CIC). 

1.1 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Berdasarkan program kerja magang yang dilakukan di PT Pelangi Indah 

Canindo Tbk, penulis memiliki maksud sebagai berikut: 

a. Memperoleh pengalaman di bidang operasional sebagai pengalaman 

dalam membuka suatu usaha atau memasuki dunia kerja nyata 

b. Sebagai tempat untuk mengaplikasikan teori yang berkaitan dengan 

operasional yang diperoleh pada masa perkuliahan menjadi praktek di 

lapangan 

c. Sebagai syarat dalam menempuh program S1 Fakultas Ekonomi, 

Universitas Multimedia Nusantara 

Dan tujuan penulis melaksanakan kerja magang di PT Pelangi Indah Canindo Tbk 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang operasional khususnya 

dalam bidang operasional bagian produksi, 
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2. Untuk menjalin hubungan sosial yang baik dan bertanggung jawab dalam 

lingkungan tempat kerja, 

3. Untuk mengetahui kegiatan dan penerapan sistem operasional di bagian 

produksi PT Pelangi Indah Canindo Tbk, 

4. Untuk membandingkan ilmu atau pengetahuan tentang operasional yang 

telah didapatkan selama masa perkuliahan dengan di dunia kerja, 

5. Untuk memenuhi syarat kelulusan untuk mata kuliah kerja magang  

(internship) Universitas Multimedia Nusantara. 

1.2 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

Praktek kerja magang yang dilakukan oleh penulis memiliki waktu dan 

prosedur yang telah di tetapkan sesuai dengan ketentuan dari Universitas 

Multimedia Nusantara dan perusahaan tempat penulis melaksanakan kerja 

magang yaitu PT Pelangi Indah Canindo Tbk. 

Adapun periode praktek kerja magang yang ditempuh oleh penulis adalah 

3 bulan atau dengan waktu yang ditetapkan oleh Universitas Multimedia 

Nusantara yaitu minimal 60 hari kerja atau disesuaikan dengan kebutuhan atau 

kesempatan yang diberikan oleh perusahaan. Dimana 1 hari sama dengan 8 jam 

kerja, sehingga waktu kerja setara dengan 8 jam dikali 60 hari yaitu sebanyak 480 

jam. 

Waktu pelaksanaan kerja magang yang dilakukan oleh penulis  di PT 

Pelangi Indah Canindo Tbk bagian produksi drum yaitu 60 hari terhitung mulai 

tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan 21 Mei 2016.  

Kerja magang yang penulis lakukan sesuai dengan jam operasional PT 

Pelangi Indah Canindo Tbk dengan mengikuti jadwal atau shift yang telah 
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ditetapkan di  Drum Department PT Pelangi Indah Canindo Tbk, yakni hari Senin 

sampai dengan Jumat, pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan hari Sabtu 

jika terdapat produksi yang belum selesai di hari sebelumnya. 

Dalam melaksanakan kegiatan kerja magang di PT Pelangi Indah Canindo 

Tbk, prosedur yang dilakukan oleh penulis terbagi atas 3 tahap sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan dari Universitas Multimedia Nusantara yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tahap Pengajuan  

1. Pada tahap pengajuan permohonan kerja magang ini penulis mengisi 

formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) untuk memperoleh 

Surat Pengantar Kerja Magang (Form KM-02) yang telah ditandatangani 

oleh Ketua Program Studi Manajemen. 

2. Surat Pengantar Magang yang telah dilegalisir oleh Ketua Program Studi 

Manajemen dianggap sudah sah dan ditujukan kepada perusahaan 

dimana penulis akan melaksanakan kerja magang yaitu PT Pelangi Indah 

Canindo Tbk. 

3. Penulis mendapat surat balasan dari perusahaan berupa Surat Izin Kerja 

Magang atau surat pernyataan diterima kerja magang di PT Pelangi 

Indah Canindo Tbk. Surat balasan dari perusahaan ini kemudian 

diserahkan kepada Universitas Multimedia Nusantara. 

4. Memperoleh Kartu Kerja Magang (KM-03), Formulir Kehadiran Kerja 

Magang (KM-04), Formulir Realisasi Kerja Magang (KM-05), dan 

Formulir Penilaian Kerja Magang (KM-06) setelah memenuhi semua 

persyaratan kerja magang. 
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2. Tahap Pelaksanaan  

1. Sebelum melaksanakan kerja magang, penulis mengikuti pembekalan 

magang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016 di Executive 

Lounge, Universitas Multimedia Nusantara, dimana penulis dibimbing 

dan diberi pembekalan secara teori maupun teknis dalam melaksanakan 

kerja magang. 

2. Penulis melaksanakan kerja magang yang dimulai pada tanggal 02 Maret 

2016 di Drum Department khususnya di bagian produksi. Sebelumnya 

penulis bertemu dengan Bapak Thimotius Kabel selaku Manager HRD 

PT Pelangi Indah Canindo Tbk untuk memulai kerja magang pada hari 

tersebut. Kemudian penulis diarahkan oleh Bapak Thimotius Kabel 

untuk bertemu dengan Bapak Khoironi dan bersama-sama mengunjungi 

pembimbing lapangan yang akan membimbing penulis selama kerja 

magang yakni Bapak Anthonius Irwan selaku Department Head Drum 

PT Pelangi Indah Canindo Tbk. 

3. Selama menjalankan kerja magang di PT Pelangi Indah Canindo Tbk 

yang berlangsung kurang lebih 3 bulan, penulis diharuskan  mengikuti 

semua peraturan yang ada di dalam perusahaan mulai dari cara 

berpakaian, jam operasional perusahaan, waktu kerja lembur, 

kedisplinan, dan peraturan lainnya. Penulis diminta untuk menempati 

bagian yang sesuai dengan peminatan yang diambil dan mengerjakan 

tugas – tugas yang diberikan serta diselesaikan sesuai dengan arahan 

yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun karyawan lainnya. 
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4. Dalam melaksanakan kerja magang penulis diarahkan oleh pembimbing 

lapangan untuk tidak hanya berada di bagian produksi saja, tetapi juga 

melihat dan mengetahui seluruh bagian operasional yang terdapat di 

perusahaan. 

5. Form kehadiran kerja magang (Form KM-04) yang berisi jam masuk dan 

jam keluar kerja serta laporan realisasi kerja magang (Form KM-05) 

diisi oleh penulis yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh 

pembimbing lapangan setiap minggunya. 

3. Tahap Akhir 

1. Setelah menyelesaikan kerja magang di PT Pelangi Indah Canindo, 

penulis menulis semua masalah yang ditemukan selama kerja magang 

dan aktivitas atau kegiatan apa saja yang telah dilakukan penulis selama 

praktek kerja magang di perusahaan dengan dibimbing oleh dosen 

pembimbing untuk pembuatan Laporan Kerja Magang di Universitas 

Multimedia Nusantara yaitu Bapak Andi Wijaya S.E., M.M.. 

2. Laporan Kerja Magang kemudian dibuat berdasarkan format yang telah 

ditentukan oleh Universitas Multimedia Nusantara. 

3. Penulis melakukan bimbingan selama pembuatan laporan magang dan 

dosen pembimbing memantau hasil laporan kerja magang yang dibuat 

oleh penulis. 

4. Setelah laporan magang disahkan oleh Dosen Pembimbing dan Ketua 

Program Studi Manajemen, penulis menyerahkan laporan magang 

kepada Pembimbing Lapangan di PT Pelangi Indah Canindo Tbk 
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5. Pembimbing Lapangan mengisi form penilaian pelaksanaan kerja 

magang (Form KM-06) selama penulis melaksanakan kerja magang di 

perusahaan, kemudian diserahkan kembali di dalam amplop tertutup 

disertai dengan surat keterangan telah menyelesaikan praktek kerja 

magang di PT Pelangi Indah Canindo Tbk  

6. Penulis mempertanggungjawabkan laporan kerja magang yang telah 

dibuat pada sidang atau ujian untuk kerja magang. 
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