
1 
 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember salah satu perguruan tinggi yang berada di 

Kabupaten Jember. Politeknik Negeri Jember mempunyai sistem pendidikan 

vokasi yaitu lebih menekankan mahasiswa pada keahlian terapan. Salah satu 

jurusan yang berada di Politeknik Negeri Jember yaitu Jurusan Manajemen 

Agribisnis. Manajemen Agribisnis mempunyai tiga program studi salah satunya 

yaitu Program Studi Manajemen Agroindustri yang mempunyai tujuan pendidikan 

untuk mempelajari dan menguasai pengetahuan keterampilan industri di bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan suatu kegiatan praktek melakukan 

kerja nyata untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam 

dunia kerja. PKL merupakan kegiatan akademik yang tercantum di dalam 

kurikulum Program Studi. PKL ini dilakukan pada akhir semester dengan waktu 

yang telah ditetapkan yaitu 512 jam atau kurang lebih selama 3 bulan. PKL 

merupakan kegiatan pembelajaran sebelum menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya dengan berbekal teori yang sudah dipelajari di perkuliahan. 

Sehingga, dengan adanya kegiatan PKL diharapkan mahasiswa mendapatkan 

wawasan baru di dunia kerja sesungguhnya. 

Melalui kegiatan PKL, mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan 

cara berpikir, memberikan inovasi, dapat menambah pengetahuan, memiliki rasa 

disiplin, bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut 

diharapkan dapat dilakukan dengan baik di perusahaan sehingga dapat 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa dalam menghadapi dunia 

kerja sesungguhnya. Salah satu perusahaan yang menerima mahasiswa melakukan 

PKL ini yaitu PT M27 yang lokasinya berada di Kabupaten Jember.  

PT M27 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Agroindustri 

dengan produk yang dihasilkan yaitu produk sayuran beku. Sayuran yang di 
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produksi oleh PT M27 ada 3 jenis, yaitu Edamame, Okra, dan Buncis. Bahan baku 

untuk kegiatan produksi diperoleh dari hasil panen budidaya sendiri yang 

dilakukan oleh PT M27. Dari ketiga jenis sayuran yang di produksi oleh PT M27, 

Okra merupakan sayuran yang harus dipanen setiap hari selama 120 hari. Dari 

kegiatan pengadaan bahan baku Okra yang dilakukan oleh PT M27, ada beberapa 

alur kegiatan yang dilakukan yaitu pemanenan bahan baku, penimbangan bahan 

baku, sortasi, pengiriman bahan baku, dan pendataan bahan baku di perusahaan. 

Fokus Laporan PKL ini adalah Alur Proses Pengadaan Bahan Baku pada 

Produk Okra Beku PT M27. Kegiatan produksi akan mengalami hambatan atau 

kendala apabila dalam pengadaan bahan baku yang dilakukan tidak terstruktur 

dengan baik, karena pengadaan bahan baku yang dilakukan dengan benar sangat 

berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan. Serangkaian kegiatan dalam 

proses pengadaan bahan baku merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada 

saat PKL di PT M27. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum dari adanya PKL yang dilakukan di PT M27 adalah sebagai 

berikut: 

a. Dapat mengembangkan berbagai jenis keterampilan yang tidak didapatkan 

pada saat di perkuliahan. 

b. Melatih mahasiswa untuk lebih kritis dalam mengahadapi situasi yang terjadi 

di lapangan atau perusahaan. 

c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja bagi 

mahasiswa di perusahaan. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus pelaksanaan PKL di PT M27 adalah sebagai berikut: 

a. Mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan 

bahan baku. 
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b. Mampu menjelaskan tentang alur proses pengadaan bahan baku yang 

diterapkan pada PT M27. 

c. Mampu membandingkan alur proses pengadaan bahan baku yang sudah 

sesuai standar perusahaan dengan keadaan yang ada di lapangan. 

 

1.2.3 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh selama mengikuti kegiatan PKL adalah sebagai 

berikut: 

a. Memiliki wawasan lebih mengenai Manajemen Bahan Baku yang dilakukan 

di perusahaan. 

b. Memberikan dampak positif terhadap sikap dan mental mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja. 

c. Meningkatkan keterampilan, rasa peduli, disiplin, dan bertanggung jawab atas  

risiko maupun tindakan yang dilakukan. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan 

PKL dilakukan di PT M27. Lokasi perusahaan berada di Jalan Brawijaya 

No. 83, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa 

Timur. Waktu Pelaksanaan kegiatan PKL di PT M27 dilakukan pada tanggal 2 

Maret s/d 16 Mei 2020. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Pelaksanaan PKL di PT M27 menggunakan metode antara lain :  

1. Wawancara dan Diskusi 

Wawancara dan diskusi yang dilakukan dengan karyawan PT M27 sekaligus 

sebagai pembimbing lapang. Diskusi dilakukan khususnya untuk memperoleh 

data dan keterangan-keterangan yang dapat membantu menyelesaikan tugas PKL 

sesuai dengan tema yang diambil. 

2. Demonstrasi 

Metode ini mencakup demonstrasi langsung kegiatan dilapangan mengenai 

teknik – teknik dan aplikasi yang digunakan selama kegiatan PKL berlangsung 
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dan dibimbing langsung oleh pengarah lapang. Demontrasi yang  dimaksud 

adalah suatu metode mengajar yang melibatkan bagaimana proses terjadinya 

proses terjadinya suatu kegiatan. 

3. Observasi  

Mengamati secara langsung teknik budidaya Okra, proses penanganan 

bahan baku, proses produksi sampai produk jadi yang dilakukan dengan cara 

observasi dengan meninjau, mengamati dan memahami kegiatan kerja secara 

langsung di PT M27. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data baik berupa tulisan, 

gambar, dan angka. Hal ini diperlukan dengan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan mengenai lokasi, struktur organisasi, ketenagakerjaan, tata letak 

fasilitas, proses produksi, mesin dan peralatan, limbah, sanitasi, pengendalian 

mutu dan keamanan pangan, pemasaran, dan kinerja karyawan. 

5. Studi Literatur 

Mempelajari sumber-sumber keputusan dalam pengumpulan informasi yaitu 

berupa teori yang mendukung data-data dari PT M27.  


