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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan prasyarat mutlak kelulusan yang 

diikuti oleh mahasiswa Polije yang dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman 

dan keterampilan khusus di dunia industri sesuai bidang keahliannya.Selama PKL 

mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di perkuliahan untuk 

menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan lokasi PKL. Mahasiswa wajib 

hadir dilokasi kegiatan setiap hari kerja serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. Tujuan PKL adalah melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap 

perbedaan atau kesenjangan (gap) yang dijumpai di lapangan dengan yang 

diperoleh di bangku kuliah. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Bestcow Farm 

yang merupakan salah satu peternakan sapi yang terletak di Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember. Bestcow Farm merupakan salah satu unit produksi susu sapi 

di koperasi “Galur Murni” yang memproduksi susu sapi segar, susu pasteurisasi, 

dan yoghurt. Untuk produksi susu segar sendiri, sapi akan diperah pada waktu 

pagi dan sore hari setelah itu susu segar akan dikemas menggunakan plastik 

kemasan ukuran 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Sedangkan untuk produksi susu 

pasteurisasi dan yoghurt varian rasa akan mengalami proses pemasakan dengan 

mencampurkan bahan seperti gula, pewarna, dan perasa. Tambahan dalam proses 

pembuatan yoghurt akan diberi bibit yoghurt agar bakteri dalam susu bisa mati 

tanpa merusak kandungan yang berada di dalam susu yang dapat meberikan rasa 

masam kepada yoghurt.  Pengemasan susu pasteurisasi dan yoghurt varian rasa 

dikemas dalam wadah botol ukuran 250 ml dan 180 ml yang dilakukan secara 

manual yaitu menutup tutup botol sampai rapat dengan tangan. 

Selain kegiatan produksi terdapat pula kegiatan pemasaran susu, dalam 

pemasarannya Bestcow Farm memiliki dua saluran distribusi yaitu saluran 

distribusi melalui loper dengan menjual susu segar keliling Jember dan saluran 

distribusi secara langsung ke konsumen akhir melalui kios yang dimiliki Bestcow 

Farm. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat   

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini 

adalah : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja 

bagi mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan yang dijadikan tempat 

PKL.  

2. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

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

kuliah. 

3. Meningkatkan pemahaman wawasan terhadap suatu pekerjaan. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini 

adalah : 

1. Mengetahui proses produksi susu pasteurisasi. 

2. Mengetahui proses pengemasan susu pasteurisasi. 

3. Mengetahui proses pemasaran produk susu pasteurisasi di Bestcow Farm. 

4. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan terhadap bidang yang 

dikerjakan. 

1.2.3 Manfaat PKL  

Manfaat penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL)  adalah: 

1. Mahasiswa mampu beradaptasi dengan dunia kerja terutama di bidang 

peternakan sehingga dapat mengembangkan untuk kedepannya. 

2. Memperoleh dan meningkatkan pengalaman terhadap bidang peternakan. 

3. Mendapatkan calon pekerja yang siap kerja.  

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan di Bestcow Farm 

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan jadwal waktu pelaksanaan selama 3 
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bulan yang dimulai pada tanggal 6 September 2021 – 6 Desember 2021 yang 

setara dengan 546 jam kerja. 

Pembagian jadwal kerja di Bestcow Farm terdapat pada dua tempat dan 

dibagi menjadi dua shift yaitu : 

1. Kantor  : 08.00 - 15.00 

2. Processing : 05.00 - 08.00 dan 14.00 - 16.00 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Pengenalan Lokasi dan Materi 

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL), diawali dengan 

pengenalan lingkungan lokasi dan pemberian materi tentang kondisi lingkungan 

oleh pembimbing lapang kepada mahasiswa dengan tujuan memahami pekerjaan 

yang akan dilakukan masing-masing mahasiswa. 

1.4.2 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan sesuai 

dengan pembagian tugas yang telah diberikan oleh karyawan perusahaan. Tugas 

praktik yang dilakukan meliputi : 

a) Bagian kantor 

 Menggunting dan mengepres kemasan plastik susu 250 ml dan 500 ml 

pada bagian bawah 

 Melayani pembelian susu sapi murni, susu pasteurisasi, dan yoghurt 

 Mengolah susu sapi murni menjadi susu pasteurisasi varian rasa  

 Mengolah susu sapi murni menjadi yoghurt 

 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dalam proses 

produksi pengolahan susu sapi  

b) Bagian Processing 

 Packing susu sapi murni hasil produksi peternakan sapi perah 

Bestcow Farm dan peternak yang tergabung dalam koperasi Galur 

Murni dengan kemasan 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. 

 Melayani pembelian susu sapi murni, susu pasteurisasi, dan yoghurt 
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 Membersihkan tempat & peralatan yang digunakan dalam proses 

packing susu sapi murni. 

1.4.3 Pengumpulan Data 

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Bestcow Farm  

dipantau dan diarahkan oleh karyawan selaku penanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan praktik yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam 

melakukan kegiatan praktik diselingi dengan observasi terhadap keadaan 

lingungan sekitar dan pengumpulan data dengan wawancara terhadap karyawan 

dengan memberikan materi yang akan dibutuhkan terhadap pembuatan laporan. 

1.4.4 Penyusunan Laporan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di dalamnya terdapat penyusunan 

laporan yang dimulai pada bulan terakhir Praktik Kerja Lapang (PKL) yaitu bulan 

Desember-Januari. Pada penyusunan laporan ini pembimbing lapang dan 

karyawan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi dan dukungan 

yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapang 

(PKL).


