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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia industry saat ini sangatlah pesat. Hal ini menyebabkan 

semakin dibutuhkannya tenaga kerja ahli, sehingga perusahaan-perusahaan 

semakin ketat dalam menyeleksi calon-calon pegawainya. Tentu ini menjadi 

masalah bagi para Fresh Graduate untuk dapat memperoleh pekerjaan. Selain 

harus memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, Sumber Daya Manusia 

(SDM) saat ini juga harus memiliki keterampilan dan pengalaman dalam dunia 

kerja. Kompetensi menjadi patokan baku para perusahaan untuk menyeleksi 

calon pegawainya, sehingga pendidikan formal saja tidaklah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

Untuk itu, sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

Pendidikan Vokasional, Politeknik Negeri Jember bertanggungjawab kepada para 

lulusannya untuk mendapatkan pengalaman kerja sebagai bekal mereka 

memasuki dunia kerja. Dengan begitu, Politeknik Negeri Jember dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai lembaga pendidikan untuk menjawab tuntutan dunia kerja. 

Bentuk pemenuhan kewajibannya dalam membentuk lulusan yang 

berkompetensi dan berkualitas yang dapat menjadi bagian dalam dunia kerja 

adalah dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL), yang merupakan 

program dari lembaga yang masuk dalam kurikulum pembelajaran yang wajib 

dilasanakan oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember sebagai dasar 

penanaman keterampilan dalam menghadapi dunia kerja. Dengan adanya PKL, 

diharapkan setiap mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan dari 

seluruh perkuliahan yang telah dijalani, sehingga dapat membantu dan 

mengembangkan dunia kerja terlebih di bidang agribisnis. Kegiatan PKL ini 

dilaksanakan pada semester 5 dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 768 jam 

atau kurang lebih selama 4 bulan. 

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Kampung Coklat Blitar 

yang berlokasi di Jalan Banteng Blorok No.18 RT 01 / RW 06, Desa Plosorejo,
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Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang agroindustry pengolahan buah kakao menjadi berbagai 

produk cokelat. Produk olahan cokelat dari PT. Kampung Coklat Blitar 

mempunai rasa lezat dan sesuai dengn selera masyarakat Indonesia. PT. 

Kampung Coklat Blitar akan terus berusaha untuk memenuhi permintaan dari 

konsumen dengan terus menambah kuantitas dan kualitas dari produk-produk 

cokelatnya. 

Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas produk sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditetapkan, perusahaan perlu melaksanakan pengendalian dan 

pengawasan secara intensif dan terus menerus baik pada kualitas bahan baku dan 

bahan penunjang, proses produksi, maupun produk akhir. Dalam program 

jaminan produk, perusahaan akan selalu melakukan kegiatan pengendalian 

kualitas atau Quality Control (QC) yang intensif terhadap produknya mulai dari 

komponen bahan dasar produk dan proses produksinya. PT. Kampung Coklat 

Blitar menerapkan pengendalian kualitas agar produk yang dihasilkan memiliki 

kualitas yang baik dan mampu bersaing di pasar dosmetik maupun mancanegara 

serta untuk menekan kerugian akibat kerusakan yang terjadi pada produk. 

 

1.2.  Tujuan dan Manfaat 

1.2.1. Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini 

adalah: 

a. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa untuk 

mengenal kegiatan perusahaan 

b. Meningkatkan keterampilan mahasiswa pada bidang keahlian yang dipelajari 

selama di perkuliahan sehingga bisa mengaplikasikan dan 

mengembangkannya selama masa praktek kerja di perusahaan 

c. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

yang dijumpai di lapangan dengan yang diperoleh selama perkuliahan. 
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1.2.2. Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini 

adalah: 

a. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

mengikuti perkembangan IPTEK 

b. Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya 

c. Melatih para mahasiswa berpikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam lingkup laporan kegiatan yang sudah dibakukan 

d. Meningatkan pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja dalam 

melaksanakan dan mengembangkan teknik-teknik tertentu serta alasan-alasan 

rasional dalam menerapkan teknik-teknik tersebut. 

 

1.2.3. Manfaat PKL 

Manfaat dilaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan semakin 

meningkat 

c. Mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dibakukan 

d. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter 

 

1.3. Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1. Lokasi Pelaksanaann 

Penentuan lokasi suatu perusahaan merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan, dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik. Karena hal ini 
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menyangkut efektifitas dan efisiensi terhadap aktifitas perusahaan untuk 

meningkatkan keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Bila 

terjadi kesalahan dalam menentukan lokasi perusahaan dapat berakibat 

mundurnya aktivitas perusahaan.  

Lokasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) berada di PT 

Kampung Coklat Blitar yang berlokasi di Jalan Banteng Blorok No.18 RT 01 / 

RW 06, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur. 

Selama  PKL, mahasiswa ditempatkan diberbagai lokasi kegiatan seperti di 

Ruang Produksi, Ruang Pengemasan, Lahan Perkebunan kakao yang berada di 

luar area perusahaan dan juga ditempat di outlet-outlet maupun di galeri coklat. 

 

1.3.2. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan oleh 

mahasiswa dari program studi Manajemen Agribisnis di PT Kampung Coklat 

berlangsung selama 3 bulan, pada tanggal 20 September 2021 – 18 Desember 

2021. 

Mahasiswa PKL bekerja mulai pukul 07.00 – 16.00 WIB dari hari 

Minggu sampai Jum’at dan dihari sabtu dimulai pukul 06.30 – 16.00 WIB 

dikarenakan diadakannya jadwal pengajian wajib bagi seluruh karyawan dan 

peserta magang. Apabila diberlakukan lembur maka peserta magang dapat 

mengikuti lembur terhitung mulai setelah jam pulang yaitu setelah pukul 16.00 

WIB. Selama satu minggu peserta PKL dapat mengambil libur satu hari selain 

hari jum’at sampai mingguu serta pada hari libur nasional. Apabila sakit 

diperbolehkan ijin dengan syarat melampirkan surat keterangan dokter. 

 

1.4. Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) di 

PT Kampung Coklat adalah sebagai berikut: 

a. Praktek Langsung 

Mahasiswa terlibat secara langsung membantu karyawan dalam setiap 

kegiatan perusahaan mulai dari proses produksi hingga produk jadi 
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b. Wawancara dan Diskusi 

Melakukan bimbingan atau diskusi dengan pembibing lapang untuk 

melengkapi data dari perusahaan serta mewawancai pihak-pihak yang 

bersangkutan selama pelaksanaan kegiatan 

c. Observasi dan Pencatatan Harian 

Obervasi merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan 

cara pengamatan langsung ke lapang serta mencatat hal-hal penting yang bisa 

menjadi data dalam laporan praktek 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data, dokumen-dokumen 

tertulis, dan mencatat data atau hasil-hasil yang diperoleh dari Praktek Kerja 

Lapang. Dokumentasi ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam 

mengumpulkan dan menulis data. 

e. Studi Pustaka 

Menggunakan sumber pustaka sebagai bahan acuan dalam penulisan laporan 

f. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dari Praktek Kerja Lapang ini dilakukan dengan 

menganalisis data dan informasi yang diperoleh dan dituang secara sistematis 

serta jelas kedalam bentuk laporan Praktik Kerja Lapang yang disahkan oleh 

pembimbing 

  


