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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi telah sampai pada tahap terciptanya sebuah kecerdasan 

buatan. Kecerdasan buatan ini telah meciptakan persaingan yang ketat di kalangan 

tenaga kerja global, telah menimbulkan keprihatinan serius tentang masa depan. 

Sebagaimana dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

dalam era kemajuan teknologi tentu persaingan di dunia sangatlah ketat, maka tidak 

jarang banyak orang-orang yang mengasa kemampuan mereka untuk 

mempersiapkan diri dalam persaingan yang semakin bertambah nya tahun 

semakain ketat.  

Maka dari itu program magang memberikan mahasiswa kesempatan untuk 

menguji kemampuan, kepercayaan, dan sikap mereka yang berkaitan dengan tugas 

kerja tertentu atau jalur karier. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk menutupi 

kesenjangan antara kelas teori yang abstrak dan realitas kerja praktis. Mahasiswa 

diberi kesempatan untuk menerapkan apa mereka telah terima dalam pengaturan 

ruang kelas tradisional ke tempat kerja nyata dan memperoleh pandangan pragmatis 

tentang tantangan pekerjaan dengan adanya program magang dapat memperkuat 

segi keterampilan teknis, skill dan mental yang terasa. Salah satu program yang 

sangat mendukung mempersiapkan skill, keterampilan teknis dan softskill di dunia 

kerja adalah kampus merdeka. Kampus merdeka adalah kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk 

menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus 

Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang 

akan mereka ambil. Adapun untuk tujuan dari program kampus merdeka adalah 

untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar 

lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai 

pemimpin masa depan bangsa yang unggul. 
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Maka dari itu dalam mempersiapkan persaingan yang sangat ketat di masa 

yang akan mendatang, program magang dari kampus merdeka adalah salah satu 

solusi untuk meningkatkan skill, kinerja, sosial di dunia kerja dan tidak kalah 

penting membentuk mental. Dengan banyaknya program kampus merdeka yang di 

sediakan oleh pihak Kementrian Pendidikan tentu sangat membantu banyak 

mahasiswa di Indonesia. Maka dari itu dalam memenuhi serangkain kebutuhan di 

atas ISB Atma Luhur telah membuat kerja sama dengan salah satu perusahaan yaitu 

CV SM Pamen Sejahtera. CV tersebut ikut berpatisipasi dalam program kampus 

merdeka sekaligus memberikan wadah untuk mahasiswa yang akan mengasa 

kemampuan yang telah mereka peroleh dari kampus atau ilmu yang telah mereka 

peroleh dari mata kuliah, dengan memperoleh pengalaman kerja beberapa bulan 

mahasiswa dapat terlatih dan untuk kedepannya mahasiswa akan terbiasa jika terjun 

di dunia kerja selepas dari wisuda. Untuk menguraikan seluruh kegiatan magang 

yang telah dilaksanakan, penulis telah menyiapkan laporan magang ini dengan judl 

“Analisis Sistem Informasi Manajemen Service Komputer Di CV SM Pamen 

Sejahtera Berbasis Website”. 

1.2 Tujuan Magang Kerja 

Adapun untuk tujuan dari magang ini sendiri adalah sebagai berikut sesuai 

dengan pemaparan yang terdapat di latar belakang di atas :  

1. Melatih mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja. 

2. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di instansi 

pemerintah dan swasta. 

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang penerapan teori yang 

telah dipelajari di bangku kuliah pada permasalahan real di dunia kerja. 

4. Menambah wawasan dan meningkatkan pola pikir mahasiswa di dunia 

kerja.
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1.3 Manfaat Magang Kerja  

Adapun untuk manfaat magang kerja ini sendiri di bagi menjadi 3 bagian 

yakni sebagai berikut  

1. Manfaat untuk mahasiswa  

a. Memperdalam dan meningkatkan serta kreatifitas diri dalam 

lingkungannya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 

b. Menambah wawasan pengetahun dan pengalaman selaku generasi yang 

di didik untuk siap terjun di masyarakat khususnya di lingkungan kerja. 

c. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima selama 

kuliah. 

2. Manfaat untuk Program Studi 

a. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum 

yang ada dengan kebutuhan industry. 

b. Mencetak calon tenaga kerja yang terampil dan jujur dalam 

menjalankan tugas. 

c. Dapat menjalin kerja sama dengan instansi tempat program magang. 

3. Manfaat untuk Instansi 

a. Memanfaatkan sumber daya yang potensial. 

b. Membantu menyelesaikan pekerjaan yang terdapat pada tempat 

mahasiswa melaksanakan program magang. 

c. Merupakan sarana untuk menjembatani antara Perusahaan / Instansi 

dengan Institut Sains Dan Bisnis (ISB) Atma Luhur untuk kerja sama 

lebih lanjut. 

 

 

 


