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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Dasar Pemikiran 

      Usaha kuliner dewasa ini semakin berkembang. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi meningkatnya potensi bisnis kuliner di Yogyakarta adalah 

pertumbuhan jumlah mahasiswa aktif di setiap tahunnya. kecenderungan 

mahasiswa memilih makan di warung atau tempat makan dari pada memasak 

sendiri membuat segala jenis usaha kuliner di Yogyakarta tidak akan pernah mati.  

      Perkembangan bisnis kuliner dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan 

yang signifikan. Hal tersebut tak terlepas dari image  Yogyakarta sebagai kota 

pelajar yang membuat kebutuhan akan makanan akan terus ada bahkan semakin 

meningkat. Kebutuhan dan keinginan serta harapan dari konsumen menjadikan 

pelaku usaha kuliner semakin berinovasi dalam setiap sajian makanan yang 

mereka tampilkan.   

      Waroeng Spesial Sambal “SS” hadir menjawab kebutuhan konsumen dengan  

masakan yang khas melalui 15 macam sambal dan aneka lauk serta sayur yang 

disajikan „made by order‟. Bahkan, konsumen pun dapat mengubah tingkat 

kepedasan sambal sesuai selera. Usaha kuliner merupakan sebuah merk yang 

menyajikan aneka sambal segar dan masakan khas Indonesia. 

      Waroeng Spesial Sambal “SS” berdiri pertama kali pada tahun 2002 di 

Yogyakarta oleh Yoyok Hery Wahyono bersama rekannya dalam bentuk warung 

tenda di pinggiran jalan Kaliurang yang saat ini dikenal sebagai sentra kuliner 
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mahasiswa karena berdekatan dengan beberapa kampus ternama. Harga yang 

terjangkau dan rasa yang enak menjadikan warung ini sesuai dengan segmentsi 

mahasiswa di Yogyakarta. 

      Seiring dengan perkembanganya, usaha kuliner dituntut memiliki sistem 

pengelolaan manajemen yang profesional. Hal berpengaruh kepada keuntungan 

serta keberlangsungan usaha kuliner itu sendiri. Produktivitas dapat dilihat dari 

peneranpan  sistem pengelolaan usaha seperti pengelolaan keuangan, pemasaran 

dan pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu cara meningkatkan kualitas 

manajemen dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas indvidu-individu 

dalam organisasi itu sendiri. Salah satu metode yang dilakukan perusahaan untuk  

meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan yaitu dengan melakukan 

pelatihan di luar tempat kerja (Off The Job Training) yaitu dengan metode 

pendidikan  (Education Method).  

      Dalam prinsipnya,  pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi 

jangka panjang perusahaan untuk bersaing dalam dunia bisnis. Dengan program 

pemberian beasiswa kuliah diharapkan nantinya karyawan tersebut dapat 

berkontribusi lebih terhadap perusahaan.        

      Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis melksanakan magang di Waroeng 

Spesial Sambal dan menyusun laporan magang dengan judul 

“PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM 

BEASISWA PADA MANAJEMEN WAROENG SPESIAL SAMBAL”.  
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1.2. Tujuan Magang  

      Berdasarkan judul magang, berikut ini beberapa tujuan kegiatan magang : 

a. Mengetahui metode Pengembangan sumber daya manusia pada Waroeng 

Spesial Sambal “SS”. 

b. Mempelajari proses Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Waroeng 

Spesial Sambal “SS”.  

c. Mengidentifikasi evaluasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan sumber daya manusia pada Waroeng Spesial Sambal “SS”. 

 

1.3. Target Magang 

      Berdasarkan judul magang, berikut ini target yang akan dicapai dalam 

kegiatan magang : 

a. Mampu memahami dan menjelaskan Metode Pengembangan sumber daya 

manusia Waroeng Spesial Sambal “SS”. 

b. Mampu memahami dan menjelaskan kebutuhan Pengembangan  karyawan 

pada Waroeng Spesial Sambal “SS”. 

c. Mampu memahami dan menjelaskan hasil evaluasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia pada Waroeng Spesial 

Sambal “SS”. 

 

1.4. Bidang Magang 

      Berdasarkan tujuan magang yang terlampir pada judul magang yaitu 

Pengembangan sumber daya manusia, maka fokus kegiatan magang terletak pada 
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bagian Sumber Daya Manusia (SDM) khususya pada Pengembangan sumber daya 

manusia. 

1.5. Lokasi Magang 

      Kegiatan magang dilakukan di kantor pusat Waroeng Spesial Sambal di Jl. 

Kaliurang KM. 4.5 Gang Kinanti No. 19, Pogung Kidul, Catur Tunggal, Depok, 

Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. 

 

Sumber: Google Maps, 2019 

Gambar 1.1  Lokasi Kantor Pusat Waroeng Spesial Sambal 

 

1.6. Rincian dan Jadwal Pelaksanaan Magang  

      Kegiatan magang akan  dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan  atau 4 (empat) 

minggu. Magang dimulai pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 April 

2019. Jadwal pelaksanaan magang hari senin sampai dengan sabtu pukul 08.00 

WIB sampai dengan 17.00 WIB. Rincian dan jadwal magang secara lengkap 

dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Magang 

 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

      Secara garis besar laporan magang ini dijabarkan dalam 4 bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:                                                                                                                       

BAB I: PENDAHULUAN 

      Pada bab ini berisikan ringkasan dari keseluruhan laporan magang  dan 

gambaran secara umum tentang judul kegiatan magang, dasar pemikiran magang, 
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tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, 

dan sistemaika penulisan laporan magang. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

      Pada bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori yang membahas permasalahan 

yang berhubungan dengan masalah atau topik magang yang diangkat. Landasan 

teori ini berfungsi sebagai dasar berpijak yang kokoh bagi pemecahan masalah 

yang dibahas pada kegiatan magang. 

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF 

      Bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan 

tentang gambaran secara umum tempat magang di Waroeng Spesial Sambal “SS” 

dan data khusus membahas dan menjabarkan hasil data dari proses pengembangan 

sumbar daya manusia  

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 

       Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis permasalahan 

yang diangkat dan saran sebagai hasil rekomendasi kebijakan terhadap perusahaan 

dengan berlandaskan pada landasan teori. Kesimpulan dan  saran ditulis 

berdasarkan permasalahan yang dihadapi seputar  pengembangan sumber daya 

manusia pada Waroeng Spesial Sambal “SS”. 

 


