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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Praktik  Kerja  Lapang  (PKL)  merupakan  salah  satu  kegiatan  pendidikan 

akademik  yang  dilaksanakan pada  perusahaan.  Kegiatan PKL  merupakan 

prasyarat mutlak  kelulusan  yang harus diikuti  oleh  mahasiswa  Politeknik  

Negeri  Jember khususnya Program Studi Manajemen Agroindustri yang 

dipersiapkan  untuk  mendapatkan  pengalaman  dan  keterampilan  khusus  di  

dunia industri yang sesuai dengan bidang  keahliannya.  Selama  mengikuti  

kegiatan  PKL  mahasiswa diharapkan  dapat  mempraktekkan  langsung  apa  

yang  didapat  di  bangku perkuliahan dengan terlibat langsung pada pekerjaan 

yang ada di perusahaan. Hal tersebut diharapkan agar  mahasiswa dapat  memiliki  

bekal untuk terjun ke dunia kerja  yang  sesungguhnya.   

Kabupaten  Banyuwangi khususnya di Kecamatan Muncar  merupakan  

daerah  yang  memiliki Sumber daya  alam  melimpah yang memiliki hasil laut 

yang bisa menghasilkan rupiah dan banyak membuka lapangan pekerjaan, yang 

salah satunya pada  perusahaan CV Hasil Laut. CV Hasil Laut merupakan salah 

satu perusahaan yang didirikan oleh perorangan. Yang bergerak dibidang 

pembekuan ikan, saat ini banyak sekali jenis ikan yang didapatkan dari nelayan 

yang langsung mengambil dari laut namun pada perusahaan ini mengikuti 

permintan pasar dengan memproduksi salah satunya ikan layang, tongkol, lemuru, 

caraca, slengseng, cakalang, makarel, baby tuna, ekor merah dan sebagainya. 

Pembekuan ikan berarti memproses ikan untuk disimpan di dalam suhu 

ruangan yang rendah,. Proses ini menggunakan suhu yang lebih rendah yaitu jauh 

dari titik beku ikan yang mengubah hampir seluruh kandungan air pada ikan 

menjadi es dan tekstur ikan menjadi keras. Yang dimaksudkan untuk 

mengawetkan ikan agar tidak mudah rusak/busuk. 

Pengawetan dan pengolahan ikan merupakan salah satu cara dalam 

mempertahankan kondisi ikan sebagai bahan pangan, sehingga mampu dijadikan 

sebagai salah satu bahan konsumsi dalam jangka waktu yang panjang. 
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Pengawetan berfungsi untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pada 

kegiatan pasca panen sebab dengan melakukan usaha pengolahan yang 

komoditinya mudah rusak/busuk dapat meningkatkan daya tahan dari bahan baku 

tersebut. Dan juga pengolahan dapat menambah nilai tambah ( added value ) dari 

produk yang dihasilkan. Pada saat proses pengolahan/ proses produksi dilakukan 

tenaga kerja bergelut dengan bahan baku, peralatan, mesin, manusia dll yang 

memicu potensi adanya kecelakaan kerja pada saat proses produksi. Untuk 

mencegah hal itu terjadi perusahaan mewajibkan karyawannya untuk 

menggunakan Alat Pelindung Diri yang sudah disediakan, karena di dalam 

perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja hal yang paling penting untuk 

dilakukan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. 

Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  merupakan  kegiatan  yang  harus  

dibuat  oleh  setiap  perusahaan  untuk  melindungi  karyawan  dari  segala  

macam bahaya  yang  terjadi  pada  saat  proses  kerja.  Kecelakaan  kerja  

umumnya dikarenakan  cara  penggunakan  alat  yang  salah,  pemakaian  alat  

pelindung  diri yang  kurang  baik  dan  kesalahan  yang  lain.  Dengan  demikian  

setiap  karyawan harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan patuh 

atas peraturan untuk mencegah  potensi  bahaya.  Manfaat  adari  penggunaan  

APD  saat  bekerja  sangat besar  dalam  pencegahan  kecelakaan  kerja,  namun  

dalam  kenyataannya  masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat 

pelindung diri  saat bekerja. 

 

 

1.2  Tujuan dan Manfaat  

1.2.1  Tujuan Umum PKL  

Beberapa  tujuan  umum  dari  pelaksanaan  kegiatan  Praktek  Kerja  

Lapang (PKL)  yang  dilaksanakan  di  CV Hasil Laut Kecamatan Muncar 

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai apa saja 

kegiatan kegiatan yang dilakukan di CV Hasil Laut Muncar Kabupaten 

Banyuwangi  secara umum. 
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b. Dapat  menyelesaikan  kegiatan  akademik  yaitu  praktek  kerja  lapang   di 

dalam kegiatan perusahaan. 

c. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis dalam lingkungan kerja dan melatih 

bersosialisasi  dengan  semua  karyawan  yang  memiliki  latar  ber lakang  

yang berbeda-beda.  

1.2.2 Tujuan Khusus PKL  

Selain tujuan umum juga terdapat tujuan khusus dari pelaksanaan Praktek  

Kerja  Lapang  (PKL)  di CV Hasil Laut Kecamatan Muncar Kabupaten 

Banyuwangi adalah sebagai berikut:  

a. Menjelaskan kegiatan tenaga kerja pada saat  proses  produksi pembekuan 

ikan segar pada CV Hasil Laut Banyuwangi. 

b. Menjelaskan  tentang  pelaksanaan  dan  penerapan  Alat  Pelindung  Diri  di 

tempat proses produksi pembekuan ikan di CV Hasil Laut Banyuwangi. 

c. Menjelaskan tentang masalah – masalah dan implementasi aturan SOP 

dalam penggunaan APD  

1.2.3 Manfaat PKL  

Adapun  manfaat  yang  didapat  dalam  pelaksanaan  Praktek  Kerja  

Lapang (PKL)  di CV Hasil Laut Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 

adalah sebagai berikut:  

1. Mahasiswa  dapat  menambah  wawasan  mengenai  kegiatan proses produksi 

yang dilakukan oleh karyawan di pabrik pemebekuan ikan segar pada CV 

Hasil Laut Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 

2. Mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan dan pnerepan 

Alat Pelindung Diri pada proses pembekuan ikan di CV Hasil Laut 

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 

3. Mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai masalah – masalah dan 

implementasi aturan SOP dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di CV 

Hasil Laut Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi   
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja  

Kegiatan  Praktek  Kerja  Lapang  (PKL)  dilaksanakan  di CV Hasil Laut   

Kecamatan muncar Kabupaten Banyuwangi,  yang  beralamatkan  di  Jl. Patimura 

No. 28B Kedungrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang  dilaksanakan  pada  

tanggal  15 Oktober 2020. 

 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) menggunakan beberapa metode  

kegiatan untuk memperoleh data sebagai bahan pembuatan laporan,  yaitu:  

a. Observasi   

 Pengumpulan  data-data  atau  informasi  dengan  melakukan  pengamatan  

 langsung  mengenai  alur  proses  produksi pembekuan ikan di CV Hasil 

Laut Muncar Kabupaten Jember . 

b. Wawancara (Interview)  

 Pengumpulan data-data atau informasi dari perusahaan dengan cara bertatap 

muka  langsung  dan  melakukan  wawancara  dengan  pihak  terkait  dengan 

kegiatan  proses  produksi pemekuan ikan pada CV Hasil Laut Muncar 

Kabupaten Banyuwangi. 

c. Dokumentasi  

 Pengumpulan data-data menggunakan dokumentasi berupa buku, laporan 

dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  Praktek  Kerja  Lapang  

(PKL)  di Perusahaan CV Hasil Laut Muncar Kabupaten Banyuwangi. 

 


