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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan semakin pesatnya kemajuan teknologi 

menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat, terutama dibidang pangan yang 

semakin memanjakan masyarakat melalui makanan siap masak (ready to cook) 

dan makanan cepat saji (fast food) sebagai alternatif pangan. Kebiasaan 

masyarakat yang mulai makan makanan cepat saji dinilai memiliki peluang besar 

bagi pelaku usaha makanan fast food dan ready to cook. Salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan ready to cook adalah CV 

Pangan Berkah Sentosayang berada di Jombang yang mengolah ikan,daging 

ayam,saging sapimenjadi produk jadi seperti sosis,kornet,bakso,scallop dan 

nugget.CV Pangan Berkah Sentosa merupakan produsen makanan olahan beku 

berbahan dasar ayam, sapi dan ikan yang diolah secara higienis menggunakan 

teknologi modern untuk menghasilkan produk yang berkualitas, halal, bergizi dan 

yang pasti disukai oleh pelanggan karena cita rasa yang dimiliki. Seluruh produk 

dari CV. Pangan Berkah Sentosa telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama 

Indonesi (MUI), Lolos uji NKV, telah terdaftar dan memiliki ijin edar dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi, 

karena di dalamnya terkandung zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh 

manusia antara lain kandungan air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, NPN 

1,65%, dan bahan-bahan organik 0,65%. Ketersediaan nutrisi yang lengkap ini 

menyebabkan daging menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri; 

bakteri pathogen maupun bakteri pembusuk, karena bakteri patogen bisa 

menyebabkan gangguan kesehatan (Syamsir, 2010). 

1.2 Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan yang ingin dicapai dari praktik kerja lapang di CV. Pangan Berkah 

Sentosa meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang akan disebutkan sebagai 

berikut : 
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1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum dari pelaksaan Praktik Kerja Lapang yaitu : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan di CV. Pangan Berkah Sentosa. 

2. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

(gap) yang dijumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. 

3. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu 

yang tidak diperoleh di kampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL  

1. Mendapat wawasan dan pengetahuan tentang proses produksi dan pengolahan 

bakso sapi. 

2. Mendapat keterampilan di tempat PKL sesuai dengan bidang Teknologi 

Industri Pangan. 

3. Mendapat perbandingan ilmu Teknologi Industri Pangan yang diperoleh di 

kampus dengan tempat PKL. 

1.2.3 Manfaat PKL  

1. Mendapat wawasan dan pengetahuan tentang proses produksi dan pengolahan 

bakso sapi. 

2. Mendapat keterampilan di tempat PKL sesuai dengan bidang Teknologi 

Industri Pangan. 

3. Mendapat perbandingan ilmu Teknologi Industri Pangan yang diperoleh di 

kampus dengan tempat PKL. 

1.3 Lokasi Dan Jadwal Kerja  

1.3.1 Lokasi Pelaksanaan  

Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang dilaksanakan di CV. 

Pangan Berkah Sentosa yang terletak di Jl. 

Cendrawasih,Plosogeneng,KecamatanJombang, Kabupaten Jombang,Jawa 

Timur 61416. 

1.3.2  Jadwal Kerja 

Praktik Kerja Lapang dilaksanakan selama tiga bulan. Dimulai 

pada tanggal 4 Oktober 2021 sampai 1 Januari 2022. Adapun kegiatan 

Praktik Kerja Lapang dengan jadwal sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapang  

Hari 
Jam Kerja 

(WIB) 
Keterangan 

Senin,Selasa,Rabu, 

Kamis,Sabtu 
08.00–11.30 - 

 
11.30 –13.00 Istirahat 

 13.00–17.00 - 

Jumat 08.00–11.30 - 

 11.30–13.30 Istirahat 

 13.30–17.00 - 

Minggu Libur  

Sumber:Data CV.Pangan Berkah Sentosa 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Ada beberapa tahapan dalam Praktik Kerja Lapang di CV. Pangan Berkah 

Sentosa – Jombang adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Observasi 

Tahap observasi dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan yang 

bersangkutan menerima mahasiswa PKL serta persyaratan apa saja yang 

ditetapkan oleh perusahaan untuk dapat diterima PKL. 

2. Tahap Persiapan 

Tahap Persiapan dilakukan untuk pemenuhan syarat-syaratawal kegiatan PKL 

diantaranya surat pengantar dari Politeknik Negeri Jember, surat permohonan ijin 

PKL dari koordinator PKL untuk perusahaan yang bersangkutan.  

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan PKL dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua pihak 

yaitu selama 3 bulan mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai 1 Januari 2022 dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan.. 

4. Tahap Penulisan Laporan PKL 

Tahap penulisan laporan PKL merupakan tahapan akhir yang dilakukan 

setelah berakhirnya kegiatan PKL. Penyusunan laporan didasarkan pada hasil 

observasi selama menjalani PKL dan telah didiskusikan dengan pembimbing 

lapang. Penulisan laporan juga diperoleh dari beberapa reverensi di internet, buku 

dan sumber lainnya yang sesuai dengan topik. 


