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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi dan pola pikir manusia membuat kita harus lebih 

membuka diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan perkembangan 

tersebut persaingan yang terjadi pada Sumber Daya Manusia sangat ketat, dalam 

hal ini modal utama dalam suatu usaha yaitu sumber daya manusia sebagai bekal 

untuk mempunyai kualitas tenaga kerja yang baik. Di dalam kampus kegiatan 

sehari-hari telah di terima dalam bentuk teori dan praktek yang diberikan oleh 

dosen maupun atas usaha dari mahasiswa itu sendiri. 

Sebagai sarana untuk mempraktekannya di dunia kerja secara langsung atas 

teori dan praktek yang telah di terima, maka diperlukan wadah yang dapat 

menampung mahasiswa untuk mempraktekkannya secara langsung sebagai bekal 

untuk terjun di dunia kerja yang sesungguhnya.  

ODL RESTO AND CAKE (CV. RIFKA) merupakan sebuah usaha yang 

bergerak dalam bidang produksi kue kering, cake dan catering. Hal ini dapat di 

lihat dari kualitas produk yang di produksi oleh perusahaan tersebut. Produk yang 

di produksi oleh ODL RESTO AND CAKE (CV. RIFKA) memiliki perlindungan 

jaminan mutu sehingga produk yang dihasilkan sangatlah berkualitas dan 

berpengaruh dalam menentukan persaingan pasar.  

 Seiring dengan perkembangan jaman, ODL RESTO AND CAKE (CV. 

RIFKA) melakukan beberapa tahap pengendalian mutu pada setiap tahap proses 

pengolahannya. Pengendalian mutu ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk 

yang dihasilkan serta mempertahankan kualitas mutu tersebut. Maka dari itu ODL 

RESTO AND CAKE (CV. RIFKA) selalu menciptakan inovasi baru agar 

konsumen tidak bosan dan mampu bersaing di pasaran. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

 

Kegiatan  Praktik Kerja Lapang (PKL) yang diselenggarakan tidak hanya 

untuk melengkapi persyaratan mutlak kelulusan dan bobot SKS. Selain itu juga 

terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dimana kedua tujuan tersebut diharapkan  

dapat memberikan manfaat. 

1.2.1  Tujuan Umum Praktik Kerja Lapang 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa  mengenai  

kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang 

layak dijadikan tempat PKL.  

1.2.2  Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang 

1. Mengetahui berbagai macam proses produksi kue dan cake, mengetahui 

aspek hiegine sanitasi, pengawasan mutu, dan analisis usahanya.  

2. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan proses penyerapan 

teknologi baru dari lapangan ke kampus dan sebaliknya. 

3. Untuk membentuk mental dan motivasi siswa. 

1.2.3  Manfaat Praktik Kerja Lapang 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 

1.  Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan  pekerjaan lapangan, dan sekaligus  

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang  

keahliannya. 

2.  Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan  

dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan  

semakin meningkat. 

3.  Mahasiswa terlatih berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan  

cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam  

bentuk laporan kegiatan. 
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1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.3.1 Waktu 

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di ODL RESTO AND 

CAKE (CV.RIFKA) Dilaksanakan mulai tanggal 23 September-23 November 

2020 dengan jam kerja dari pukul 06.00-16.00. 

1.3.2 Tempat 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di ODL RESTO AND 

CAKE (CV.RIFKA) yang berada di Jl.Santawi No.11 Bondowoso-Jawa jawa 

timur. 

1.4   Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di 

ODL RESTO AND CAKE (CV.RIFKA) yang berada di Jl.Santawi No.11 

Bondowoso-Jawa jawa timur adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab 

secara verbal kepada pihak – pihak yang bersangkutan. 

2. Observasi  

Observasi mempunyai tujuan dengan cara pengamatan langsung pada 

kondisi perusahaan dengan pengetahuan tentang keadaan lapang secara 

langsung. Observasi yang dilakukan meliputi 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. 
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4. Dokumentasi dan Data-data 

Metode pengumpulan data dengan mengambil data dalam bentuk fisik 

seperti form, foto, dan vidio demi menunjang informasi yang di peroleh 

5. 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. 

  


