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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang Magang 
 
 

Kegiatan magang menjadi salah satu syarat mahasiswa untuk memperoleh 

ijazah Diploma III atau gelar Ahli Madya (AMd) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia. 

 

Kegiatan magang dilaksanakan karena dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa, salah satunya adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama di bangku perkuliahan pada dunia kerja, menambah pengalaman bagi 

mahasiswa sebelum memulai dunia kerja yang sebenarnya. 

 

Selain itu akan lebih meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam 

mencari dan menggeluti dunia kerja, menambah pengalaman, pengetahuan dan 

kemampuan adaptasi di lingkungan kerja sebagai bekal utama untuk meraih 

prestasi serta mengaplikasikan ilmu dan pandangan yang telah didapatkan di 

bangku perkuliahan. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Topik Magang 
 

 

Gudang merupakan fasilitas penting bagi perusahaan mengingat fungsinya 

sebagai pendukung fungsi produksi yang dapat mempengaruhi performansi 

perusahaan.Pada PT. Citra Telinti Mulia aspek administrasi sangat diutamakan 

dan berperan sengat penting dalam proses tata kelola gudang. Hal ini dapat terlihat 

dari beberapa prosedur yang ada dalam proses transaksi gudang guna menghindari 

material proyek yang tercecer, hilang dan tidak tercatat. 

 

Bedasarkan uraian diatas tugas akhir yang saya susun berjudul “ Tata 

Kelola Gudang Pada Divisi Supply Chain Management (SCM) Pada PT Citra 
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Telinti Mulia “. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode analisis 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisa, menggambarkan dan meringkas berbagai 

kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau 

pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. 

 

1.3 Tujuan Magang 
 
 

1.3.1 Tujuan Umum 
 

Secara umum tujuan magang di PT. Citra Telinti Mulia adalah 

sebagai berikut: Mengenal langsung dunia kerja dan mendapatkan 

gambaran nyata tentang teori yang di dapatkan selama di perkuliahan 

dengan kondisi nyata di lapangan. 

 

1. Memahami lebih dalam tentang dinamika lingkungan bekerja. 
 

2. Memahami sistem kerja perusahaan. 
 

3. Memperoleh pengalaman berupa praktik kerja langsung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 
 

Secara khusus tujuan magang di PT. Citra Telinti Mulia adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Mengetahui profil PT Citra Telinti Mulia lebih mendalam. 
 
2. Mengetahui dan memahami lebih dalam divisi Supply Chai Management, 

terutama terkait tata kelola gudang. 
 
3. Memahami sistem tata cara prosedur pengadaan, penempatan, permintaan, 

pengembalian dan Stock Op name. 

 

1.3.3 Sasaran Kompetensi 
 

 

1. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini di dapatkan di 

bangku perkuliahan dengan kondisi lingkungan kerja yang nyata. 
 

2. Mampu menyusun data tentang tata kelola gudang. 
 

3. Mampu memberikan saran atau masukan yang membangun kepada PT. 

Citra Telinti Mulia pada sistem/tata cara/prosedur tata kelola gudang. 
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1.4 Manfaat Magang 
 

1.4.1 Bagi Penulis 
 
 

1. Menambah pengetahuan serta wawasan mengenai tata kelola gudang. 
 

2. Mengembangkan keterampilan serta keahlian di dunia kerja nyata. 
 

3. Memperoleh peluang untuk dapat bekerja dalam perusahaan / instansi / 

lembaga terkait. 
 

4. Menciptakan motivasi kerja sejak dini. 

 

1.4.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 
 
 

1. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui praktek kerja nyata. 
 

2. Dapat menjalin kerja sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia dengan PT Citra Telinti Mulia. 

 

1.4.3 Bagi PT. Citra Telinti Mulia 
 
 

1. Mendapatkan bantuan tenaga Sumber Daya Manusia tanpa harus 

membuka lowongan pekerjaan yang dapat membantu meringankan 

pekerjaan karyawan lainnya. 
 

2. Berperan dalam mendidik calon tenaga kerja agar dapat bersaing dalam 

dunia kerja. 
 

3. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan magang 

 

1.4.4 Bagi Pembaca 
 
 

1. Dapat memperluas pemahaman tentang tata kelola gudang 
 

2. Membuka pemikiran untuk mengelola gudang dengan berbagai cara 

bermanagement 
 

3. Mengetahui perbedaan tata kelola gudang terhadap gudang-gudang 

yang ada disetiap perusahaan 
 

4. Dapat menjadi suatu referensi dan literature 
 

 


