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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis mendorong 

perusahaan untuk menggunakan sumber daya manusia sebagai aset utama 

dan mitra strategis untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oleh 

karena itu, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memasuki dunia 

kerja adalah mereka yang memiliki pengalaman dan keterampilan kerja 

yang memadai, disiplin, dan bersedia menghadapi tantangan di dunia 

kerja.  

Magang merupakan proses pelatihan kerja yang dapat memberikan 

pengalaman yang cukup kepada mahasiswa agar dapat memasuki dunia 

kerja setelah lulus. Hal ini sebenarnya sangat penting untuk 

menyelesaikan tugas akhir yang akan penulis selesaikan, karena dalam 

magang kerja tersebut perilaku para mahasiswa dapat di lihat segala 

sesuatu yang saya pelajari di perkuliahan sehingga penulis dapat 

mengetahui kesulitan atau permasalahan yang sebenarnya di dunia kerja, 

alasan memilih posisi kerja magang karena posisinya sesuai jurusan dan 

menambah wawasan alur kerja PT Ciba Pamenang Menkaraya. 
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Gambar 1.1 : Liquid Mud Plant 

 

 

 

Sumber : PT. Ciba Pamenang Menkaraya 

Oleh karena itu diadopsi suatu sarana untuk mendukung hal-hal 

tersebut agar kedepannya dapat menjadi bekal untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang kompeten dalam mengaplikasikan ilmu di 

bidang pekerjaan. Salah satu peserta program magang adalah bagian dari 

sistem pelatihan kejuruan yang diselenggarakan secara terintegrasi antara 

instruksi yang lebih berpengalaman tentang proses produksi atau 

keterampilan tertentu atau pelatihan dan pengawasan pekerja. 

Dengan program magang ini bisa menjadi pengalaman baik untuk 

pelajar, apalagi praktek nyata di dunia kerja, implementasi dari teori yang 

dipelajari. Mahasiswa harus menanggapi semua kemungkinan yang 

mungkin timbul diproses. Bagaimana menghadapi orang yang menjadi 

bos kita, bagaimana caranya mengatasi masalah apa pun yang muncul dan 

cara kami menanganinya agar kita dapat menjaga nama baik kita sendiri 

dan nama baik lembaga pendidikan dalam hal ini Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia 
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Pelaksanaan magang dilakukan di PT Ciba Pamenang Menkaraya 

yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengelolaan lumpur untuk pengeboran minyak. Perusahaan ini juga yang 

pertama kali mempelopori pengelolaan lumpur untuk pengeboran minyak 

lokal nasional yang mana pendiri perusahaan mempunyai misi awal 

membangun perusahaan ini untuk menghentikan dominasi perusaaan 

asing agar devisa negara tidak lari ke asing. Pada pelaksanaan magang ini 

penulis memilih PT. Ciba Pamenang Menkaraya untuk dapat 

mengidentifikasi administrasi dan keuangan yang terjadi didalamnya, 

terutama admininistrasi pada salah satu bidangnya yaitu jasa Engineer. 

Dengan melakukan kegiatan magang di PT. Ciba Pamenang Menkaraya, 

pemulis berharap mendapat pengalaman dan pengetahuan yang terkait 

dengan topik pembahasan. 

1.2. Tujuan Magang 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan program 

pemagangan ini antara lain: 

1. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

tindakan mereka bekerja menurut pengetahuan mereka. 

2. Agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan 

teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang 

dilakukan di lapangan 

3. Agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan 

teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang 

dilakukan di lapangan. 
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4. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara 

teori dan penerapannya sehingga dapat memberikan bekal bagi 

mahasiswa untuk terjun kemasyarakat. 

5. Untuk menyelesaikan magang sebagai syarat kelulusan. 

1.3. Metode Penyusunan Magang 

1.3.1 Tempat dan Waktu Magang 

Tempat Magang 

Nama Perusahaan : PT. CIBA PAMENANG MENKARAYA 

Alamat  : Jl. Sunter Agung Podomoro BLOK O-IV  No.41-

42,  Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Periode Magang 

 Magang dilaksanakan selama 12 (dua belas) minggu. 

Dimulai tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 17 Juni 2021. 

1.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Ada 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut 

: 

a. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah 

pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk saling bertukar informasi 
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dan gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat ditarik kesimpulan atau 

pemaknaan tentang suatu topik tertentu. 

b. Observasi 

Menurut Supriyati (2011:46) observasi adalah cara mengumpulkan data 

penelitian yang bersifat naturalistik, yang berlangsung dalam konteks 

alamiah, dimana pelaku secara alamiah ikut serta dalam interaksi. 

c. Studi Pustaka 

Menurut Nazir (2013:93) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data 

dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan 

yang saling berkaitan setelah menyelesaikan masalah. 
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