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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan industri di Indonesia dalam bidang pangan semakin berkembang 

pesat. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang pangan adalah PT. Kampung 

Coklat Blitar. Masyarakat mengenal PT. Kampung Coklat Blitar dengan sebutan 

“Kampung Coklat”. Kampung Coklat merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pangan yang berada di kota Blitar.  

Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Kampung Coklat Blitar 

Jawa Timur yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan 

cokelat. Perusahaan ini memproduksi beberapa olahan cokelat seperti cokelat 

batang, cokelat curah dengan varian rasa dark chocolate, milk chocolate, white 

chocolate, orange chocolate, apple chocolate dan original chocolate, selain itu juga 

memproduksi coklat crispy sebagai inovasi produk olahan coklat. Perusahaan 

tersebut juga merupakan tempat wisata edukasi. Dalam wisata ini juga 

menyediakan berbagai fasilitas seperti paket edukasi, kebun pembibitan kakao, 

cooking class, meeting room, kantin, prasmanan, live music, musholla, wahana 

permainan anak, terapi ikan, dan galeri cokelat sebagai tempat pusat pembelian 

oleh-oleh produk cokelat. Perusahaan tersebut juga merupakan pengepul biji kakao 

yang dikeringkan dan kemudian dijual  

Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan tanaman tahunan (parential) yang 

banyak dikembangkan di Indonesia. Kakao merupakan tanaman tahunan yang 

dapat berproduksi setelah mencapai umur 3-4 tahun setelah tanam. Produksi kakao 

dapat bertahan lebih dari 25 tahun dengan pengelolaan kakao secara tepat (Wahyudi 

dan Raharjo, 2008). Selain diproduksi dalam bentuk segar, kakao juga dapat diolah 

terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai jual kakao. Kakao dapat diolah menjadi 

produk makanan atau minuman. Salah satu produk kakao yang dapat diolah yaitu 

mejadikanya cokelat. 

Chocolate love milk merupakan salah satu jenis cokelat yang diproduksi di 

PT. Kampung Coklat Blitar. Chocolate love milk merupakan cokelat yang memiliki 

campuran susu bubuk sehingga rasanya lebih manis daripada chocolate original. 

Pengertian dari Cokelat love milk sendiri merupakan pasta cokelat milk yang 
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dicetak menggunakan cetakan berbentuk love. Cokelat love milk memiliki berat 60 

gram dan apabila berat cokelat tidak sesuai standart maka cokelat tidak akan dijual 

melainkan dilelehkan. Cokelat ini banyak digemari konsumen yang lebih menyukai 

cokelat dengan rasa manis. Sehingga proses produksinya dilakukan setiap hari dan 

diperhatikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, penulis menggunakan judul 

proses produksi cokelat love milk di PT. Kampung Coklat Blitar. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk lebih kritis dalam melihat 

perbedaan antara teori dan praktek di lapangan dengan yang diperoleh di 

perkuliahan.  

2. Meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan pengalaman bagi mahasiswa 

dalam dunia industri. 

3. Meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa pada bidang tertentu yang tidak 

diperoleh di kampus.  

4. Menambah pengetahuan mengenai proses pengolahan cokelat secara 

keseluruhan. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai 

berikut :  

1. Mengetahui kendala dan solusi dari pelaksanaan proses produksi chocolate 

love milk di PT. Kampung Coklat Blitar. 

2. Mengetahui alur proses produksi chocolate love milk yang ada di PT. 

Kampung Coklat Blitar. 

3. Mengetahui hal-hal yang penting dan harus diperhatikan dalam proses 

pembuatan chocolate love milk. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat dari kegiatan Praktek kerja lapang (PKL) adalah sebagai berikut :  
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1. Menambah ketarampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang 

keahlianya serta terlatihnya mahasiswa dalam mengerjakan pekerjaan 

lapang. 

2. Menambah keterampilan dan pengetahuan mahasiswa sehingga 

kepercayaan dan kematangan diri semakin meningkat. 

3. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai proses produksi cokelat.  

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Waktu 

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Kampung Coklat 

Blitar dilaksanakan selama 3 bulan, pada tanggal 23 Oktober 2020 s/d 4 Januari 

2020.  

1.3.2 Tempat  

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Kampung Coklat 

Blitar yang berlokasi di Jalan Banteng - Blorok No. 18 RT. 01 / RW. 06, Desa 

Plosorejo. Kecamatan kademangan, Kabupaten Blitar. 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang akan dilakukan dengan beberapa 

metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan peninjauan secara 

langsung kegiatan yang dilakuan di lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-

pihak yang bersangkutan. Misalnya dengan pembimbing lapang dan para 

pekerja yang ada di lokasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data, dokumen-dokumen 

tertulis, dan mencatat data atau hasil-hasil yang diperoleh  

4. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dari Praktik Kerja Lapang ini dilakukan dengan 

menganalisis data dan informasi yang diperoleh dan dituangkan secara 
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sistematis serta jelas kedalam bentuk laporan Praktik Kerja Lapang yang 

disahkan oleh dosen pembimbing PKL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


