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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan. Kegiatan PKL dilakukan selama 60 

hari di perusahaan atau industri yang telah ditentukan. Kegiatan PKL ini bertujuan 

untuk  menambah pengetahuan dan wawasan dalam suatu perusahaan atau 

industri serta mengasah keterampilan yang telah didapatkan diperkuliahan.  

RPA merupakan tempat pemotongan ayam untuk memperoleh produk 

daging ayam untuk mensuplai kebutuhan daging ayam konsumen. Rumah potong 

ayam (RPA) terbagi dalam RPA tradisional dan juga RPA modern, dimana untuk 

RPA modern dalam proses produksinya sudah menggunakan peralatan modern 

dan sudah menerapkan standar operasional (SOP) yang sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI). 

Berdasarkan data  dari (Badan Pusat Statistik, 2019) peningkatan produksi 

ayam broiler di Jawa Timur dari tahun 2015-2019 mencapai 2,5%. Produksi yang 

tinggi perlu diimbangi oleh pengolahan yang tepat untuk mendapatkan produk 

yang berkualitas baik. 

PT. RPA Makmur Indonesia Abadi merupakan industri yang bergerak 

dibidang pemotongan ayamyang menggunakan berbagai alat modern dan 

menerapkan standar operasional yang ketat untuk menjamin kualitas produknya. 

Tidak hanya menjamin kualitas, jaminan kehalalan juga harus diterapkan pada 

pengolahan karkas ayam di yang diharuskan mengikuti prosedur kehalalan sesuai 

syariat islam yang telah ditetapkan oleh MUI.  

Titik kritis kehalalan terletak pada proses nyembelihan dimana dalam proses 

penyembelihan harus memenuhi syarat halal baik proses maupun juru 

sembelihnya untuk menjamin kehalalan produk karkas.Mengingat pentingya 

jaminan kehalalan utamanya dalam proses penyembelihan maka perlu dilakukan 

kajian terhadap jaminan penyembelihan halal pada proses pemotongan  di rumah 

potong ayam di PT. RPA Kraton Makmur Indonesia Abadi. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL  

Tujuan umum kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. RPA Kraton 

Makmur Indonesia Abadi adalah : 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa di industri rumah potong 

ayam 

b. Mempersiapkan keterampilan mahasiswa dalam industri rumah potong ayam 

yang bermanfaat didunia kerja dan usaha 

c. Melatih mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap perbedaan yang ditemukan 

pada pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan lingkungan kerja yang 

sebenarnya. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. RPA Kraton 

Makmur Indonesia Abadi adalah : 

a. Menambah wawasan mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan sebagai bekal 

di dunia kerja  

b. Melatih kecakapan skill mahasiswa dalam menjalankan serangkaian pekerjaan 

yang ada pada pada perusahaan tempat PKL dengan bekal yang sudah 

diperoleh selama perkuliahan. 

c. Mengembangkan pemikiran mahasiswa terhadap dunia industri rumah potong 

ayam dan mengetahui manajemen yang ada serta permasalahan yang ada di 

dalamnya. 

d. Memahami manajamen pemasaran industri rumah potong ayam yang di 

terapkan oleh perusahaan peternakan ayam petelur 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. RPA Kraton Makmur 

Indonesia Abadi adalah : 

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu peternakan 

secara nyata 
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b. Melatih keterampilan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja dibidang 

peternakan 

c. Melatih mahasiswa untuk bekerja sama dengan orang lain secara langsung 

dilapangan 

 

1.3 Lokasi dan Waktu 

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama 60 hari, tepatnya pada 

tanggal 14 Oktober – 14 Desember 2021. Lokasi Praktik Kerja Lapang (PKL) di 

PT. RPA Kraton Makmur Indonesia Abadi 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Metode pelaksaan yang digunakan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapang 

(PKL) di PT. RPA Kraton Makmur Indonesia Abadi adalah : 

a. Praktik langsung 

Metode dalam memperoleh data dengan melakukan pekerjaan secara 

langsung di lapangan. 

b. Observasi 

Metode dalam memperoleh data dengan mengadakan pengamatan 

langsung ketika di lapangan. 

c. Wawancara  

Metode yang digunakan dalam mendapatkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung pada karyawan atau penanggung 

jawab perusahaan. 


