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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian, keterampilan, dan 

standar kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan 

stakeholder, serta mempunyai kemandirian dalam berkarya dan berwirausaha 

berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang diperolehnya. 

Seperti halnya perguruan Tinggi lain, Politeknik Negeri Jember mempunyai tiga 

program yang dikenal dengan nama Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

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 pengelolaan keuangan dan permodalan, sistem produksi, 

sumberdaya manusia sampai pemasaran. Lulusan dari program studi ini 

diharapkan mampu menguasai ketrampilan teknis dan manajerial sebagai 

motivator, dan inovator dalam bidang agroindustri. 

Praktik kerja lapang atau yang biasa disingkat dengan PKL adalah salah satu 

program dari lembaga yang masuk dalam kurikulum pembelajaran. Program ini 

merupakan konsep dalam mencetak dan membentuk sumber daya manusia (SDM) 

yang memiliki ketrampilan dan pengalaman. Mahasiswa diharapkan dapat 

menerapkan teori yang diperoleh di kampus saat kuliah dengan kenyataan didunia 

industri dan yang ada dilapangan. Mahasiswa yang akan melanjutkan ke dunia 

kerja, dunia industri tidak akan asing ataupun bingung apabila akan langsung 

diterjunkan atau bekerja di lapang bersama masyarakat. PKL ini dilakukan pada 

akhir semester dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 540 jam atau kurang 

lebih selama 3 bulan.  
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PKL selain bertujuan untuk melatih SDM agar terampil dalam penerapan 

ilmu yang telah di dapatkan dibangku kuliah juga sebagai bidang ilmu yang telah 

diperoleh terhadap kondisi yang sesungguhnya terjadi pada industri maupun 

lapang. Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang cukup luas mengenai 

dunia industri khususnya di CV. Raja Benur yang merupakan industri pembenihan 

benur udang vaname. 

Keberhasilan pembenihan udang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya pengendalian mutu Quality control benur. Untuk mendapatkan hasil 

benur udang vaname harus benar – benar terjaga. Proses Quality control dilakukan 

dalam beberapa tahapan yaitu pengambilan sampel, pengukuran panjang benur, 

pengecekan bakteri, pengecekan kualitas air, pengecekan kesehatan benur dengan 

persyaratan yang tersistem dan dilakukan oleh internal perusahaan agar 

manajemen mutu dilaksanakan karyawan dengan kualifikasi yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai 

kegiatan perusahaan. Selain itu, melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap 

perbedaan atau kesenjangan yang dijumpai di lapangan dengan yang diperoleh di 

perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa mampu untuk mengembangkan 

keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus. Melatih para mahasiswa 

mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus melakukan serangkaian 

keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya mengikuti perkembangan 

ipteks.Menambah kesempatan bagi mahasiswa memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya. Melatih 

para mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara 

memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk laporan 

kegiatan yang sudah dibakukan. 
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1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang adalah : 

a. Menjelaskan dan mengidentifikasi proses produksi benur di CV. Raja Benur 

Situbondo 

b. Mengidentifikasi penerapan manajemen mutu benur di CV. Raja Benur 

Situbondo 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat PKL Industri adalah sebagai berikut : 

a. Mendapatkan pengalaman kerja pada kondisi yang sesungguhnya dalam 

perusahaan, khususnya di CV. Raja Benur Situbondo. 

b. Mahasiswa dapat memahami manjemen mutu yang diterapkan di CV. Raja 

Benur Situbondo. 

c. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya.  

d. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan semakin 

meningkat. 

e. Mahasiswa terlatih berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan 

cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam 

bentuk laporan kegiatan yang sudah di bakukan. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Praktik kerja lapang ini dilakukan di CV. Raja Benur Situbondo yang 

beralamatkan di Jalan Raya Situbondo, Dusun Kembangsambi, Kecamatan 

Bungatan, Kabupaten Situbondo. Praktik kerja lapang ini dilakukan sejak tanggal 

19 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021 atau 540 jam kerja. Untuk 

jadwal kerja mulai dari Senin sampai Sabtu dan libur pada hari Minggu. Jam kerja 

dimulai dari jam 06.00-16.00. 

 



4 

 

 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapang (PKL) di CV. Raja 

Benur Situbondo menggunakan metode antara lain :  

a. Praktik Kerja Lapang 

Mahasiswa terlibat secara langsung membantu karyawan dalam setiap 

kegiatan yang ada di CV. Raja Benur Situbondo. 

b. Wawancara dan Diskusi  

Mewawancarai pegawai dan para pekerja yang terlibat langsung dalam 

proses produksi dan pemasaran serta berdiskusi secara langsung terhadap 

pembimbing lapang untuk melengkapi data dari perusahaan.  

c. Observasi  

Merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

pengamatan secara langsung ke lapang. 

 


