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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi pada era saat ini 

sangat pesat, oleh karena itu semakin banyaknya perusahaan yang berkompetisi 

melakukan kegiatan usahanya sebaik mungkin. Kegiatan usaha perusahaan 

tersebut dalam bentuk industri barang maupun industri jasa. CV. pasivic harvest 

adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pembuatan makan cepat saji yaitu 

ikan sarden, dan dalam workshop tersebut terdapat beberapa hal dan alat yang 

dapat menyebabkan kecelakaan kerja. 

Melalui kerja praktek atau biasa di sebut PKL industri, mahasiswa 

diharapkan mampu menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan untuk kemudian dapat dianalisa dan memecahkan masalah yang 

timbul dilapangan, dan juga pada praktek kerja lapang ini di harapkan mahasiswa 

memperoleh pengalaman yang berguna nantinya nantinya setelah mahasiswa 

menyelesaikan studinya. 

Keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami 

pekerja baik fisik maupun mental dalm lingkungan pekerjaan. Manajemen 

Keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat 

kerja sedangkan, kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit 

secara fisik maupun mental. Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang 

aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja 

(Mangku, 2000). Pemerintah sendiri selalu memerhatikan pentingnya keselamatan 

kerja. Terlihat dari undang-undang yang telah di keluarkan oleh pemerintah yaitu 

Undang-undang no 1 Tahun 1970. Dapat di lihat dari munculnya undung undung 

tentang keselamatan kerja maka dapat di lihat bahwa kesehatan dan keselamatan 

kerja sangatlah penting dalam setiap melalukan sebuah pekerjaan. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam kegiatan 
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proses produksi gula di  CV. Pasific Harvest. 

2. Mengembangkan maupun meningkatkan hardskill dan shoftskill sesuai 

dengan bidang yang ditekuni sehingga mahasiswa dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan dan bekal untuk bekerja setelah lulus. 

3. Sebagai pengalaman kerja bagi mahasiswa untuk belajar tentang proses 

pengalingan ikan dan proses maintenance pada setiap devisi di dalam pabrik 

di CV. Pasific Harvest. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL Industri 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Menganalisa bahaya kerja di devisi boiler 

2. Membantu perusahaan untuk mengedukasi karyawan agar terhindar dari 

kecelakaan kerja. 

3. Membantu perusahaan untuk mengetahui bahaya kerja apa saja yang bias 

terjadi pada devisi boiler 

1.2.3 Manfaat umum Praktik Kerja lapang (PKL) adalah : 

1. Manfaat untuk mahasiswa: 

1. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan diri semakin meningkat.   

3. Mahasiswa terlatih untuk dapat memberikan solusi dan permasalahan 

dilapangan. 

2. Manfaat untuk polije:  

1. Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yangditerapkan 

di industri / instansi untuk menjaga mutu dan relevansi kurikulum; dan  

2. Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan tridharma.  

3. Manfaat untuk lokasi PKL:  

1. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja; dan  

2. Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa permasalahan lapangan. 
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1.2.4 manfaat khusus Praktik Kerja lapang (PKL) adalah : 

1. menambah wawasan karyawan khususnya di bagian boiler tentang penggunaan 

bahaya kerja di divisinya 

2.  membantu perusahaan untuk mengedukasi tentang K3  

3.  mengurangi terjadinya kecelakaan kerja kecil atau kecelakaan besar 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dimulai pada 01 Oktober sampai dengan 

30 November 2020. Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di CV. Pasific 

Harvest, Banyuwangi. Adapun jadwal kerja yang diberlakukan oleh perusahaan. 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Masa Produksi 

Hari Jam Kerja 

Senin 07.30 – 16.00 

Selasa 07.30 – 16.00 

Rabu 07.30 – 16.00 

Kamis 07.30 – 16.00 

Jumat 07.30 – 16.00  

Sabtu 

Minggu  

07.30 – 16.00 

Libur 

 

 

 

Tabel 1.2 Jadwal Kerja Luar Masa Produksi 

Hari 
Jam kerja 

( shift 1) 

Jam kerja 

( shift 2) 

Minggu 
07.30 - 11.30 

WIB 

13.00 – 16.00 

WIB 
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1. Peta Lokasi 

 

 
 

Gambar 1.1 Peta Lokasi CV. Pasific Harvest 

Sumber : Google Maps 2021 

2. Denah Lokasi 

 

 
Gambar 1.2 Denah  Lokasi CV. Pasific Harvest 

Sumber : CV. Pasific Harvest 
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1.4 Metode Pelaksanaan  

Pada saat kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapang) penulis malakukan metode 

pelaksanaan sebagaimana yang telah dilakukan diperusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari manual book dan diskusi dengan 

pembimbing lapang. 

2. Metode observasi 

      Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ditempat PKL untuk 

mengamati proses perawatan dan perbaikan pada mesin produksi di CV. Pasific 

Harvest. 

3. Metode wawancara 

Wawancara dilakukan dengan sesi tanya-jawab mengenai kondisi mesin- 

mesin kepada pembimbing lapang, mandor, maupun karyawan Instalasi 

Pabrik. 


