
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
LatarBelakang Magang 

 
Magangdimaksudkan untuk menyelaraskan pengetahuan dan teori yang 

didapat selama kuliahdengan kondisi nyata dunia kerja dan usaha.Melalui magang 

diharapkan mahasiswa dapat menambah keterampilan serta kemampuan untuk 

bersaing di pasar kerja maupun memasuki dunia usaha setelah menyelesaikan 

pendidikannya. Konsep magang dimana terjadi perpaduan antara teori dan praktek 

di lapangan, akan memacu jiwa dan mental setiap mahasiswa untuk senantiasa 

siap menghadapi dunia kerja dan usaha yang dinamis dan kompetitif. 

Melalui magang mahasiswa memperoleh pengalaman tidak hanya 

didapatkan melalui aktivitas kerja yang dialami, juga melalui pengamatan. 

Pengamatan terhadap lingkungan kerja dan aktifitas-aktifitas lainnya akan 

merangsang tumbuhnya pemahaman mahasiswa atas kondisi perusahaan sehingga 

mempercepat daya adaptasi dan meminimalkan kejutan budaya kerja selama 

melakukan magang.Selain itu, magang ditujukan untuk melatih kemampuan 

mahasiswa dalam berkomunikasi serta bekerjasama dengan orang lain. Hal ini 

penting, karena dalam dunia kerja mahasiswa akan berhubungan dengan banyak 

orang, sehingga membiasakan diri bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang 

lain akan mempermudah mahasiswa dalam melakukan pekerjaannya. Secara 

umum, manfaat utama yang akan dirasakan peserta magangadalah meningkatnya 

kompetensi kerja profesional yang tinggi dalam menghadapi persaingan SDM di 

era globalisasi ini. 



Penulis melakukan kegiatan magang di perusahaan yang bergerak dalam 

bidang makanan dan minuman siap saji di bagian administrasi.Ada beberapa 

devisi yang berperan dalam perusahaan yang masing masing memiliki peranan 

yang sangat penting yang menunjang keberhasilan suatu perusahaan/lembaga, 

fungsi peranan tersebut adalah memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, 

menambah nilai, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan.Makadari itu 

Fasilitas dari restaurant tersebut merupakan tempat yang cocok untuk 

melaksanakan magang bagi mahasiswa jurusan manajemen perdagangan. Dari 

magang ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja serta mampu 

memberikan ide atau gagasan baru berdasarkan kondisi di lapangan sesuai dengan 

kondisi bidang ilmu yang dipelajari. 

 
TujuanMagang 

TujuanUmum 

1. Memperoleh pengalaman magang sehingga penulis memiliki keterampilan 

praktis dan wawasan bekerja. 

2. Melatih kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi di lingkungan kerja. 
 

3. Memberikan kesempatan menyesuaikan diri dengan suasana, budaya, dan 

lingkungan kerja. 

 
Tujuan Khusus 

 
1. Agar dapat memahami proses penjualan dan pembayaran. 

 
2. Agar dapat melakukan pencatatan atas semua transaksi. 

 
3. Agar mampu melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta 

melakukan pembungkusan. 



4. Agar dapat melakukan pengecekan atas jumlah kue yang datang dari 

cikarang ke otlet (Restoran Bakerzin) lalu pengecekan kembali ke kitchen, 

lalu kasir memesan kue tersebut melalui kitchen untuk di display di show 

case penjualan kue. 

5. Agar dapat melakukan pengecekan atas stok bulanan kasir seperti invoice, 

berita acara, tanda terima, dan print bill kasir. 

 
Sasaran Kompetensi 

 

 
 

1. Mampu  melakukan  perhitungan  secara  teliti  agar  tidak  terjadi  selisih 

antara produk dan uang yang ada dengan laporan yang di buat. 

2. Mampu melakukan laporan pembukuan dengan baik dan benar. 
 

3. Terampil dalam melayani konsumen. 
 

 
 

ManfaatMagang 
 

Bagi Mahasiswa : 
 

1. Menambah wawasan dan kemampuan praktis dalam dunia kerja. 
 

2. Mendapatkan pengalaman kerja dengan berbagai kondisi 

ketenagakerjaan di perusahaan. 

3. Pengembangan kepribadian dan sikap profesional. 
 

4. Membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan tempat magang. 
 
 
 

Bagi STEI 
 

1. Membantu meningkatkan kualitas lulusan melalui magang. 
 

2. STEI sebagai lembaga pendidikan akan lebih dikenal di dunia industri. 
 

3. Magang  sebagai   umpan   balik   dalam   rangka  perbaikan   kurikulum 

program studi D3 Manajemen Perdagangan. 



Bagi Perusahaan 
 

1. Berperan dalam mendidik calon tenaga kerja, untuk lebih siap dalam 

memasuki dunia kerja. 

2. Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui 

penambahan wawasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan kerja 

sehingga mudah diserap pasar kerja. 


