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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu kegiatan akademik yang tercatat dalam kurikulum Program Studi 

Manajemen Agroindustri Jurusan Manajemen Agribisnis adalah Praktek Kerja 

Lapang (PKL). Kegiatan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan oleh mahasiswa di 

lapangan dengan serangkaian tugas yang akan menghubungkan antara 

pengetahuan akademik dengan keterampilan dan diharapkan mahasiswa mampu 

menggabungkan pengalaman sesuai dengan teori dan praktek kerja yang didapat 

di lapangan. Selama mengikuti kegiatan PKL ini mahasiswa diharapkan mampu 

menyesuaikan diri dengan dunia kerja serta mendapatkan pengalaman dan 

keterampilan khusus dari perusahaan. Mahasiswa perlu menguasai permasalahan 

yang nyata di lingkungan luar kampus, sehingga diharapkan nantinya memiliki 

skill yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan manajerial.  

Sektor perikanan di Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini, 

dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam spesies biota laut yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan suatu produk, salah satunya adalah 

udang. Banyak sekali permintaan untuk produk yang berbahan baku udang baik 

dari dalam negeri maupun dari luar negeri, oleh karena itu perusahaan di bidang 

pengolahan udang banyak bermunculan. Setiap perusahaan memiliki caranya 

sendiri dalam mengolah bahan baku dari udang, salah satu metode yang biasanya 

dipakai adalah metode pembekuan udang. Metode ini dilakukan karena udang 

merupakan bahan baku yang mudah rusak.  Metode pembekuan sangat efektif 

karena sebagian besar produk udang di kirim keluar negeri dan proses 

pengirimannya membutuhkan waktu yang lama. Sehingga untuk menjaga mutu 

dari udang tersebut perusahaan menggunakan metode pembekuan. 

Salah satu perusahaan yang melakukan pembekuan udang adalah PT. Panca 

Mitra Multiperdana, Situbondo Jawa Timur. Perusahaan ini melakukan proses 

pembekuan udang vannamei, dimana hasil pembekuan udang ini nantinya akan
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 diekspor ke berbagai negara. Proses pembekuan ini dilakukan bertujuan 

untuk mempertahankan kualitas udang agar tetap baik sampai ke tangan 

konsumen. Karena udang memiliki sifat yang sama seperti ikan yaitu perrisible 

food yang berarti  mudah mengalami kerusakan atau penurunan mutu. 

Hasil pembekuan udang vannemei yang berkualitas salah satunya 

ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang ulet, terampil dan 

bekerja sesuai SOP sangat mempengaruhi kualitas pembekuan udang.  Untuk 

mempertahankan kualitas produk yang baik tentunya didukung dengan prosedur 

yang baik dalam produksi. Salah satu prosedur produksi di PT. Panca Mitra 

Multiperdana yaitu proses pemotongan kepala dengan benar. Dikarena untuk 

keberhasilan dalam produk pembekuan yakni  diawali dari keberhasilan dalam 

proses pemotongan kepala udang hal ini dalam keberhasilan pemotonga udang 

dan berpengaruh dalam proses selanjutkan. Sebagai hasil dari Praktek Kerja 

Lapang (PKL) yang telah dilaksanakan, maka ditulis objek pembahasan mengenai 

mengganalisis produktivitas tenaga kerja bagian pemotongan kepala udang 

vannamei di PT. Panca Mitra Multiperdana Situbondo Jawa timur. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum dalam kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

a. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja bagi mahasiswa. 

b. Melatih mahasiswa untuk berfikir lebih kritis dalam menghadapi kesulitan 

yang ada pada dunia kerja. 

c. Menjalin kerjasama yang baik antara Politeknik Negeri Jember yang 

diwakili oleh mahasiswa dengan pihak perusahaan melalui pimpinan 

perusahaan. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus dalam kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

a. Memahami dan menjelaskan  proses pemotongan kepala udang vannamei 

pada PT. Panca Mitra Multiperdana. 
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b. Mengetahui dan menjelaskan produktivitas tenaga kerja bagian pemotongan 

kepala udang vannamei di PT. Panca Mitra Multiperdana Situbondo Jawa 

timur. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat dari Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapang, dan sekaligus 

melakukan serangkaian ketrampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan ketrampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan 

semakin meningkat 

c. Mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis dan menggunakan daya nalarnya 

dengan cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan 

dalam bentuk laporan kegiatan yang sudah dibakukan 

d. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa berkarakter 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Lokasi kerja pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilakukan di PT. 

Panca Mitra Multiperdana, Situbondo, Jawa Timur. Adapun pelaksanaan 

kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Panca Mitra Multiperdana, 

yaitu : 

a. Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, istirahat pukul 12.00 

WIB – 13.00 WIB. 

b. Hari Jumat : Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, istirahat pukul 11.00 

WIB – 13.00 WIB. 

c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, istirahat pukul 12.00 

WIB – 13.00 WIB. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan praktek kerja lapang ini adalah: 

a. Melakukan observasi dilingkungan PT. Panca Mitra Multiperdana dan 

mencatat secara langsung data - data mengenai proses pembekuan udang. 
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b. Melakukan wawancara untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi 

dilapang 

c. Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang sesuai dengan proses dan tempat 

yang ditentukan oleh pembimbing. 

d. Evaluasi oleh pembimbing lapang. 

 

 


