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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia dapat dikatakan sangat 

cepat. Industri manufaktur adalah salah satu bidang usaha yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat berbagai macam industri manufaktur 

di Indonesia. Industri manufaktur utama yaitu mengubah bahan baku menjadi 

produk yang dapat digunakan, industri berat yang berkaitan proses pemurnian dan 

peleburan barang dan industri ringan yang melibatkan produk konsumen. Saat ini 

industri manufaktur Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi 

ASEAN. Industri manufaktur mampu memberikan lapangan kerja, menambah nilai 

barang dan menambah devisa negara. Selain berpengaruh terhadap ekonomi, 

industri manufaktur juga menjadi tempat menambah ilmu bagi mahasiswa Teknik 

Industri. Oleh karena itu Pemerintah dan Kementerian Pendidikan mengadakan 

program Magang Merdeka bagi para mahasiswa untuk melakukan magang di 

perusahaan manufaktur maupun non-manufaktur. 

Dalam rangka menunjang program Pemerintah dan Kementerian 

Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan program 

magang bagi mahasiswanya. Program magang ini juga dijadikan sebagai salah satu 

syarat kelulusan mahasiswa Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya. Pelaksanaan magang ini dilaksanakan di PT Narmada Awet Muda, 

Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan magang ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dan mengimplementasikan ilmu mahasiswa di dunia 

kerja. Pada kegiatan magang ini mahasiswa dapat mengetahui proses produksi 

untuk menghasilkan produknya yang dilakukan oleh PT Narmada Awet Muda, 

mengatur dan mengelola data persediaan barang yang masuk dan keluar, jumlah 

hasil produksi yang baik dan produk cacat, ketersediaan bahan baku dan 

manajemen sumber daya manusia. Pada kegiatan magang ini mahasiswa 

diharapkan mampu membawa ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dalam 

kegiatan magang dan menggunakannya dengan baik. 
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1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang adalah : 

1. Magang adalah salah satu syarat kelulusan dari program studi Teknik 

Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

2. Mahasiswa dapat beradaptasi tentang dunia kerja sebelum terjun ke dunia 

kerja sesungguhnya. 

3. Mahasiswa dapat melengkapi teori yang diperoleh di perkuliahan dengan 

praktik yang ada di perusahaan. 

4. Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman tentang 

dunia kerja. 

5. Mahasiswa dapat meningkatkan softskill yang dimiliki. 

 

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang 

1.3.1 Tempat Pelaksanaan Magang 

Nama Perusahaan : PT Narmada Awet Muda 

Alamat : Dusun Montong Desa Selat, Kecamatan Narmada,  

Lombok, NTB 

Telepon : (0370) 672944 

Email : info@narmada.co.id 

Penempatan : Produksi 

 

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Magang 

Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam waktu tiga bulan terhitung mulai 

tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 6 September 2022. Kegiatan magang ini 

berlangsung selama lima hari kerja efektif mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.30. 
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