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BAB. 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan wajib yang 

harus di tempuh oleh setiap mahasiswa pendidikan diploma 3 Ahli madya 

(A.M.d.), progam studi Teknologi Industri Pangan (TIP), Fakultas Teknologi 

Pertanian (TP). Praktek Kerja Lapang (PKL) ini bertujuan agar mahasiswa 

mengiplementasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh di kampus dalam dunia 

kerja yang sebenar nya. Di samping itu juga memberikan mahasiswa 

berkesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, memberikan ide-ide yang 

berguna dan dapat menambah pengetahuan nya sehingga mahasiswa dapat 

memiliki rasa disiplin dan bertanggung jawab  

Dalam upaya menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi dan 

sebagai pemenuhan kebutuhan bagi konsumen konsumen menuntut untuk 

menggunakan teknologi canggih berupa alat-alat yang modern. Faktor sumber 

daya manusia merupakan aset utama yang menentukan keberhasilan proses 

produksi. Dalam hal ini kegiatan praktek kerja lapang sangat penting untuk 

mengasah skill mahasiswa karna persaingan sumber daya manusia sangat ketat 

dan juga bisa menjadi bekal untuk mempunyai kualitas kerja yang baik. 
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Semakin pesatnya perkembangan di dalam dunia kerja menurut para pelaku 

didunia kerja,  wawasan yang sangat luas  serta sumber daya manusia yang berkualitas 

sangatlah penting agar dapat bersaing di dunia kerja. 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan di laksanakan nya Praktek Kerja Lapang (PKL) yaitu supaya mahasiswa 

mengenal dunia kerja dengan nyata, dengan harapan tidak canggung nanti saat bekerja  

Adapun maksud dari Praktek Kerja Lapang (PKL) antara lain : 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Praktek Kerja Lapang 

progam studi teknologi industry pangan. 

2. Meningkatkan kemampuan diri dalam mengatasi kendala dan masalah 

masalah yang ada di dunia kerja  

3. Memberi gambaran tentang kondisi lapangan pekerjaan sebenarnya  

4. Membiasakan diri bersikap displin dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan kerja  

5. Melatih kemampuan mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kerja  

dan Menambah wawasan mengenai sistem produksi dan bisnis 

 

 

 

1.3 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Tirta Investama 

Keboncandi, yang di tempatkan pada area Manufacturing, dengan jam kerja pukul 08:00-

16:00 dan waktu pelaksanaan 2 Oktober 2019 – 31 Desember 2019. 

1.4 Metode Pelaksanaan 

 Pelaksaan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Tirta Investama jl. Raya 

Winongan, Gondang Wetan, kb Sawo, kb Candi, Kec. Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa 

Timur 67174 adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  
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Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara verbal 

kepada pihak – pihak yang besangkutan. 

2. Observasi  

Observasi mempunyai tujuan dengan cara pengamatan langsung pada kondisi 

perusahaan dengan pengetahua tentang leadaan lapang secara langsung. Observasi 

yang dilakukan meluputi observasi denah perusahaan, proses produksi, hingga hasil 

produksi. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan hasil studi 

yang telah ada sebagai sumber informasi pembelajaran kesesuaian teori dan praktek 

yang dilakukan PT. Tirta Investama Keboncandi serta untuk upaya pengembangan. 

4. Aktifitas Secara Langsung 

Praktek kerja lapang (PKL) secara langsung dilakukan guna untuk mendapatkan 

informasi dengan melakukan kegiatan dari mulai bahan baku, proses produksi hingga 

hasil jadi. 

 

 


