
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Program magang merupakan program pelatihan kerja pada perusahaan yang 

diawasi atau di bawah bimbingan langsung dari pekerja yang sudah profesional. 

Fungsi utama dari magang ini yaitu agar mahasiswa mengetahui dan memahami 

dunia kerja secara langsung. Selain mengetahui dan memahami seputar dunia kerja 

secara langsung, program magang memiliki keuntungan seperti menambah skill, 

dapat menerapkan ilmu yang didapat selama berkuliah di tempat kerja, dan dapat 

masukan-masukan dari para pekerja yang sudah expert dibidangnya. 

Program Studi Teknik Industri di Universitas Katolik Widya Mandala 

(PSTI-UKWMS) menerapkan kurikulum dengan konsep Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM). MBKM memiliki konsep belajar, salah satunya adalah magang 

industri. Magang industri di kurikulum MBKM memiliki penyetaraan bobot 

kegiatan yang mana nantinya akan disetarakan dengan mata kuliah yang ditentukan. 

Magang industri memiliki durasi magang yang beragam, yaitu 3 bulan, 4 bulan, 5 

bulan, 6 bulan. Setiap durasi magang memiliki penyetaraan jumlah sks yang 

berbeda, untuk 3 bulan setara dengan 7 sks, untuk 4 bulan setara dengan 11 sks, 

untuk 5 bulan setara dengan 15 sks, untuk 6 bulan setara dengan 19 sks. 

Mahasiswa PSTI-UKWMS sudah diajarkan berbagai mata kuliah seperti 

perancangan industri, simulasi sistem industri, tata letak pabrik, dan masih banyak 

lainnya yang kaitannya dengan perindustrian. Mahasiswa juga dituntut untuk 

mengerti permasalahan yang ada di dunia perindustrian. Oleh karena itu, magang 

industri menjadi penting bagi mahasiswa PSTI-UKWMS untuk mengetahui apa 

saja permasalahan yang ada di industri dan apa solusi yang harus dilakukan. Selain 

itu mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama 

berkuliah. 

PT Petrojaya Boral Plasterboard merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang manufaktur building material (papan gipsum) dengan produk unggulan 
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plasterboard. Produk tersebut akan di distribusikan di dalam negeri maupun luar 

negeri (ekspor). Pelaksanakan magang industri di PT Petrojaya Boral Plasterboard 

ini diharapkan dapat menambah pengalaman baru seputar dunia kerja dan dapat 

menerapkan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan. Oleh karena itu, beberapa 

kegiatan yang dilakukan dalam magang ini yaitu mengenali sistem perindustrian 

pada perusahaan, mengerjakan tugas yang diberikan pembimbing perusahaan, 

mengamati sistem penyimpanan, dan menulis laporan magang. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari magang industri ini adalah: 

1. Melatih kemampuan soft skill dan hard skill. 

2. Melatih kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan pembimbing 

dan atasan dalam perusahaan 

3. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan kerja. 

4. Menambah wawasan seputar sistem produksi dan kegiatan 

penyimpanan di warehouse. 

 

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Magang 

Tanggal  : 21 Juni 2021 – 14 September 2021 

Perusahaan  : PT Petrojaya Boral Plasterboard 

Alamat : Jl. Prof. Dr. M. Yamin Kav. B-1, (KIG) 

Desa Roomo, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa 

Timur 

Penempatan/Divisi : Warehouse 

Jam kerja  : Senin – Jumat, 08.00 s/d 17.00 WIB 

1.3.2 Uraian Kegiatan Magang 

 Pelaksanaan kegiatan magang industri dilaksanakan di PT Petrojaya Boral 

Plasterboard, Gresik Plant yang secara khusus ditempatkan pada divisi 

pergudangan (warehouse). Kegiatan magang berjalan selama tiga bulan, yaitu 
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dimulai pada tanggal 21 Juni 2021 sampai 14 September 2021. Kegiatan magang 

mengikuti jam kerja kantor yaitu Senin sampai Jumat, jam 08.00 – 17.00 WIB.  

 Pada hari pertama magang industri, aktivitas pertama yang dilakukan yaitu 

pemberitahuan seputar safety. Mulai dari Alat pelindung Diri (APD) yang harus 

digunakan selama di area pabrik hingga jalur atau garis khusus untuk pejalan kaki. 

Selain itu juga, ada pemberitahuan mengenai Intellectual Property (IP) seperti tata 

cara pengambilan foto, video, data, dan lain-lain. Aktivitas selanjutnya yaitu 

pengenalan lingkungan kerja. Pengenalan dilakukan dengan cara berkeliling area 

warehouse sambil diberi penjelasan oleh pembimbing lapangan. Pengenalan 

pertama yaitu mulai dari tempat loading dan unloading sampai tempat 

penyimpanan material maupun produk jadi.  

 Hari selanjutnya pembimbing lapangan memberikan penjelasan sekaligus 

diskusi mengenai permasalahan yang ada di warehouse. Permasalahan yang 

dialami adalah mengenai layout gudang. Pembimbing memberikan tugas khusus 

untuk menata ulang gudang khususnya produk jadi (plasterboard). Pembimbing 

juga memberikan arahan supaya tidak hanya mempelajari warehouse saja tetapi 

juga di produksi juga. Selama seminggu pertama kegiatan yang dilakukan yaitu 

keliling perusahaan dan sambil diberikan penjelasan dari para pekerja yang ada di 

sana. Penjelasan yang diberikan yaitu cara pembuatan stucco, alur produksi, area 

produksi Value Added Product, dan kegiatan loading unloading. 

 Pada tanggal 05 Juli 2021 sampai awal bulan Agustus, perusahaan 

memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 

sehingga kegiatan magang tidak dapat dilaksanakan di tempat atau dapat dikatakan 

kegiatan magang online. Kegiatan magang online yang dilakukan yaitu 

menanyakan seputar tinjauan umum perusahaan seperti struktur organisasi 

perusahaan, visi perusahaan, dan misi perusahaan melalui email. Selain itu, 

kegiatan magang online yang dilakukan adalah penyusunan laporan magang dengan 

informasi yang didapat melalui website perusahaan. 

 Pada pertengahan bulan Agustus, kegiatan magang sudah boleh dilakukan 

di perusahaan kembali. Selain mendapat tugas khusus dari perusahaan, pembimbing 

juga memberikan tugas lain yaitu melakukan perhitungan jumlah produk papan 
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gipsum yang ada di gudang (stock take) dan mencocokkannya pada software JD. 

Edwards (JDE). JDE merupakan software yang berisi semua data mulai dari jumlah 

material, jumlah produksi, dan jumlah produk yang terjual. Kegiatan stock take 

papan gipsum di gudang dibimbing oleh Plant Controller. Kegiatan stock take 

sangat memperhatikan pergerakan material handling yaitu forklift. Pergerakan 

forklift yang perlu diperhatikan adalah jumlah papan gipsum yang ditaruh atau 

diambil pada row yang sudah dilakukan stock take, sehingga saat pencatatan jumlah 

produknya tidak terhitung dua kali atau bahkan produknya tidak terhitung. 

 Pada bulan Agustus juga dilakukan pengambilan data. Data yang digunakan 

ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang didapat meliputi 

layout gudang, banyak row dan ukuran row, penataan produk pada row, material 

handling yang digunakan, serta pergerakan material handling. Untuk data primer 

dilakukan pencatatan, pengukuran, dan perhitungan secara pribadi dengan cara 

pengamatan di gudang area plasterboard. Dari pengamatan di gudang area 

plasterboard juga ditemukan permasalahaan dalam penataan produk jadi seperti 

produk yang tidak sama ditempatkan pada satu row selama row itu kosong dan 

aliran FIFO tidak lancar dikarenakan produk yang berada pada ujung row tidak 

dapat dikeluarkan dikarenakan terhalang produk baru di depannya. Kemudian 

untuk data sekunder yang didapat yaitu data jumlah produk yang diproduksi pada 

bulan April 2021 sampai Juli 2021 (input ke gudang), data end stock pada bulan 

Maret 2021, data jumlah produk yang dikirimkan ke customer pada bulan April 

2021 sampai Juli 2021 (output dari gudang), maintenance cost forklift pada gudang 

layout awal dan operator material handling. 

 Pada bulan September, kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan 

presentasi untuk perusahaan apa saja yang didapatkan selama magang dan 

output/masukan apa yang dapat diberikan. Presentasi ini juga berguna untuk 

penilaian magang. Saat presentasi pembimbbing juga memberikan masukan dan 

beberapa revisi dari apa yang saya dapatkan selama magang. 

 

 

 


