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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang merupakan kegiatan akademik yang wajib dilakukan 

oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri. Bentuk kegiatan yang dilakukan 

adalah kerja praktek dengan mengikuti semua aktivitas atau kegiatan yang ada di 

lokasi PKL. Melalui PKL ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk lebih 

mengembangkan cara berpikir, memberikan ide-ide yang berguna dan dapat 

menambah pengetahuan sehingga memiliki rasa disiplin dan bertanggung jawab 

dengan apa yang diberi. Salah satu tempat PKL di Bestcow Farm. 

Bestcow Farm merupakan agrowisata peternakan sapi perah yang berlokasi 

di Jalan Raung Klanceng, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Bestcow Farm 

menyediakan layanan wisata edukasi dan juga produksi olahan susu segar berupa 

susu  pasteurisasi dan yoghurt. Bestcow Farm didirikan oleh Bapak Nyoman 

Aribowo S.Pt. Bestcow Farm susu diolah menjadi beberapa produk diantaranya: 

susu segar yang dikemas dalam kemasan plastik, susu dengan varian rasa yang 

dikemas dalam kemasan botol dan yoghurt dengan varian rasa di kemas dalam 

kemasan botol. Susu dan yoghurt memiliki banyak varian rasa seperti rasa cokelat, 

melon, strawberry, vanilla, pisang dan leci. 

Susu merupakan bahan makanan yang sangat penting untuk kebutuhan 

manusia, karena mengandung zat yang sangat diperlukan oleh tubuh seperti 

protein,karbohidrat, lemak,vitamin dan mineral. Susu merupakan bahan dasar 

untuk produk olahan susu,seperti susu kental manis, susu bubuk, susu skim, es 

krim, keju, yoghurt dan lain-lain. Proses produksi susu murni di Bestcow perlu 

dipelajari dengan tujuan untuk mengetahui alur produksi dan agar penyediaan 

susu efisien, serta efektif. Proses produksi meliputi beberapa cakupan yaitu 

persiapan kemasan, penerimaan susu, pengemasan susu dan penjualan susu murni. 

Dalam proses produksi juga perlu mempelajari SOP produksi dan sanitasi. 

Pengaturan sanitasi  lebih fokus ke lingkkungan manusia untuk upaya pencegahan 

dan menjaga kesehatan dalam kegiatan proses produksi.    
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan umum PKL 

Tujuan umum dari penyelenggaraan kegiatan  Praktik Kerja Lapang (PKL)  

adalah sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai kegiatan di perusahaan 

2. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan 

pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki 

3. Mahasiswa dapat membandingkan penerapan teori yang diterima dijenjang 

akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan 

4. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan 

perusahaan 

1.2.2 Tujuan khusus PKL 

Tujuan khusus dari kegiatan PKL di Bestcow Farm Ajung Jember adalah 

sebagai berikut :   

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses produksi susu murni di 

Bestcow farm 

2. Dapat mengetahui masalah yang terjadi dalam proses pengemasan susu sapi 

murni di Bestcow Farm. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat dari kegiatan PKL di Bestcow Farm Ajung Jember adalah sebagai      

berikut: 

1. Memperoleh gambaran tentang perusahaan 

2. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung sehingga dapat digunakan 

sebagai bekal bagi mahasiswa ketika terjun di dunia kerja 

3. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki 

serta dapat mengembangkan keahlian tersebut 

4. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kerja khususnya di 

bidang pertenakan 

 

 



3 
 

 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Praktik kerja lapang (PKL) dilaksanakan di Bestcow Farm Ajung Jember 

dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan pada tanggal 14 September 2020 

sampai 14 Desember 2020 atau setara dengan 576 jam kerja. Kegiatan PKL dibagi 

menjadi dua bagian dengan jadwal kerja yang berbeda, yaitu bagian kantor 

dengan jam kerja pukul 07.00 – 15.00 WIB, dan bagian processing dengan jam 

kerja pukul 05.00 – 07.00 WIB dan 14.00 – 16.00 WIB. 

 

1.4 Metode pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah, sebagai 

berikut:  

1. Pengenalan lokasi dan materi 

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) diawali dengan 

pengenalan lokasi dan pemberian materi oleh karyawan perusahaan. Karyawan 

perusahaan mengenalkan lokasi praktek yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa 

dengan tujuan untuk pembagian tugas kepada masing-masing mahasiswa.  

2. Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan sesuai 

dengan pembagian tugas yang telah diberikan oleh karyawan perusahaan. Tugas 

praktek yang dilakukan meliputi : 

a) Bagian kantor 

• Melayani pembelian susu sapi segar, susu sapi varian rasa, dan yoghurt 

• Menyediakan kemasan plastik 250ml & 500ml (memotong & mensealer) 

• Mengolah susu sapi segar menjadi susu sapi varian rasa  

• Mengolah susu sapi segar menjadi yoghurt 

• Memberishkan peralatan yang digunakan dalam proses produksi 

pengolahan susu sapi  

• Packing susu sapi segar hasil produksi peternakan sapi perah Tanggul 

b) Bagian Processing 

• Packing susu sapi segar hasil produksi peternakan sapi perah Bestcow 

Farm 
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• Packing susu sapi segar hasil produksi peternakan sapi perah Mangli 

• Memberishkan peralatan yang digunakan dalam proses packing susu sapi 

segar 

• Melayani pembelian susu sapi segar, susu sapi varian rasa, dan yoghurt 

3. Diskusi dua arah 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di peternakan sapi perah Bestcow 

Farm Ajung Jember, sering kali dipantau dan diarahkan oleh karyawan 

perusahaan selaku penanggung jawab pada bidang atau bagian dimana mahasiswa 

PKL dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, karyawan perusahaan dan 

pembimbing lapang juga memberikan materi yang dibutuhkan dalam penyusunan 

laporan Praktik Kerja Lapang (PKL). 

4.  Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan mulai dilaksanakan pada bulan terakhir dalam kegiatan 

Praktik Kerja Lapang (PKL), yaitu bulam November-Desember. Dalam 

penyusunan laporan, pembimbing lapang serta karyawan perusahaan memiliki 

peran penting dalam membantu mahasiswa untuk menyelesaikan laporan dengan 

memberikan dukungan dan semangat serta informasi yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian laporan Praktik Kerja Lapang (PKL). 

  


