
1 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan wajib 

mahasiswa yang harus di tempuh untuk memenuhi syarat kelulusan. Tujuan 

kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah untuk mengasah keterampilan dan 

wawasan mahasiswa berdasarkan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan. 

Mahasiswa diharapkan dapat menganalisa permasalahan yang ada di lapang dan 

mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan berbekal ilmu yang sudah 

didapat diperkuliahan.  

Produksi ayam Broiler di Jawa Timur menempati posisi kedua terbesar di 

Indonesia setelah Jawa Barat. Peningkatan produksi terus bertambah dari tahun 

2015 – 2019 dengan pertambahan produksi pertahunnya mencapai 2,5% (Badan 

Pusat Statistik, 2019). Produksi yang tinggi harus disertai dengan pengolahan 

yang tepat untuk mendapatkan produk daging ayam yang berkualitas, bergizi dan 

aman dikonsumsi.  

Proses pemotongan ayam harus memenuhi berbagai aspek untuk menjamin 

kualitas serta kehalalan produk yang diproduksi oleh RPA. Pemotongan ayam 

atau ungas meliputi beberapa area yaitu area kotor, area bersih, gudang dan 

loading dimana setiap bagian tersebut mrmiliki standar pada setiap proses 

produksinya yang kontrol melalui quality control untuk menjamin produk yang 

dihasilkan.  

Proses penanganan di RPA merupakan kunci yang dapat menentukan 

kelayakan daging untuk dikonsumsi. Produk pangan utamanya daging ayam 

sebagai sumber protein hewani dengan nilai gizi yang tinggi menyebabkan 

tingginya tingkat kewaspadaan konsumen terkait kualitas daging yang 

dikonsumsi. karkas yang layak konsumsi harus sesuai dengan standar nasional 

Indonesia (SNI).  

Jaminan kualitas karkas segar di PT. RPA Kraton Makmur Indonesia Abadi 

dilakukan mulai dari unloading ayam sampi proses pendistribusian. Setiap 

prosesnya 



2 
 

 

terdapat standar operasional yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kualitas 

produk yang baik.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan umum 

Tujuan umum kegiatan praktik kerja lapang (PKL) di PT. RPA Kraton 

Makmur Indonesia Abadi adalah : 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa di industry peternakan 

rumah potong ayam (RPA). 

b. Mempersiapkan keterampilan mahasiswa dalam industri rumah potong 

ayam (RPA) yang bermanfaat di dunia usaha dan kerja. 

c. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis terhadap perbedaan yang ditemukan 

pada pengetahuan di perkuliahan dengan lingkungan kerja yang sebenarnya.  

 

1.2.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus praktik kerja lapang (PKL) di perusahaan rumah potong 

ayam (RPA) modern PT. RPA Kraton Makmur Indonesia Abadi adalah: 

a. Menambah wawasan mahasiswa terkait jaminan kualitas produk karkas 

segar yang diterapkan PT. RPA Kraton Makmur Indonesia Abadi. 

b. Menambah wawasan mahasiswa terkait kualitas produk karkas segar yang 

aman bagi konsumen. 

 

1.2.3 Manfaat  

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) di perusahaan peternakan ayam layer 

komersial PT. RPA Kraton Makmur Indonesia Abadi adalah: 

a. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai penerapan ilmu pengolahan 

produk peternakan (unggas) secara nyata. 

b. Melatih keterampilan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja dibidang 

pengolahan produk peternakan (unggas). 

c. Melatih mahasiswa untuk bekerja secara tim di lapang. 
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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 terletak jalan raya Sidogiri Km 1, RT 

004, RW 004 Kelurahan Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten 

Pasuruan. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapang 

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

a. Praktik langsung 

Metode ini dilakukan dengan melakukan kegiatan yang ada pada perusahaan 

secara langsung untuk memperoleh data. 

b. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk memperoleh data. 

c. Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan mengejukan pertanyaan secara langsung pada 

karyawan atau penanggung jawab perusahaan untuk memperoleh data 

yangdiperlukan.  
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