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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember (Polije), merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standart - standart keahlian secara spesifik 

yang dibutuhkan sektor industri ataupun instansi. Sistem pendidikan yang 

diberikan berbasis pada peningkatan ketrampilan sumber daya manusia dengan 

menggunakan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dasar yang kuat, sehingga 

lulusannya mampu mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan 

lingkungan. Disamping itu lulusan Polije diharapkan dapat berkompetisi di dunia 

industri dan mampu berwirausaha mandiri. (Nanang, dkk, 2017) 

 Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik 

intrakulikuler yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme mahasiswa 

dibidang pekerjaan sesuai dengan materi perkuliahan. Teori-teori yang didapatkan 

di bangku perkuliahan kemudian di aplikasikan secara langsung oleh mahasiswa 

dalam kegiatan sehari – hari di tempat Praktek Kerja Lapang yang diminati. 

Praktek Kerja Lapang merupakan program kerja wajib yang harus dilaksanakan 

oleh mahasiswa – mahasiswi Politeknik Negeri Jember sebagai syarat kelulusan 

yang harus dipenuhi. Praktek Kerja Lapang juga berguna untuk melatih, 

mengarahkan  dan membina mahasiswa agar mempunyai kemampuan baik 

softskill maupun hardskill untuk  menjadi sumberdaya manusia yang terampil dan 

profesional.  

Adapun tempat Praktek Kerja Lapang (PKL) yang saya kehendaki yaitu di 

Tape 82 Handayani Bondowoso. Tape Handayani 82 merupakan salah satu 

UMKM yang terdapat di Bondowoso dan bergerak di bidang pengolahan hasil 

pertanian. Salah satu pengembangan hasil pertanian dari bahan umbi-umbian 

menjadi produk pangan yaitu pia tape. Kue pia berasal dari negeri Tiongkok atau 

Cina yang aslinya bernama Tou Luk Pia yang berarti kue pia kacang hijau. Kue 

pia mulai berakulturasi dengan budaya Jawa bahkan menjadi makanan khas  dari
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Yogyakarta saat ini. Bahan yang digunakan untuk membuat kue pia antara lain 

terigu, minyak goreng, air, gula dan garam. Kue pia merupakan salah satu jenis 

kue yang dioven atau dipanggang (Anon.,2014). 

Secara umum singkong diolah menjadi produk olahan pangan seperti tape. 

Dengan minimnya olahan dari singkong sendiri maka untuk meambah daya 

simpan dan nilai ekonomis dari singkong, untuk itu diperlukan adanya 

diversifikasi produk olahan pangan dari singkong yang selama ini hanya diolah 

menjadi produk tape harus diberi pengolahan lanjutan salah satunya yaitu 

diproduksi menjadi pia tape. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) di Tape 

Handayani 82 Bondowoso adalah sebagai berikut : 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan instansi pengolahan pangan. 

2) Melatih mahasiswa untuk dapat berfikir praktis, kritis dan logis 

terhadap permasalahan yang ada pada setiap proses produksi serta dapat 

bekerja secara mandiri di lapangan. 

3) Mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah didapatkan selama 

perkuliahan secara langsung dalam proses pengolahan pangan di 

instansi. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus dilaksanakannnya Praktek Kerja Lapang (PKL) di Tape 

Handayani 82 Bondowoso adalah sebagai berikut : 

1) Mempelajari dan mengetahui proses pengolahan serta bahan baku 

dalam pembuatan pia tape di Tape Handayani 82 Bondowoso. 
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1.2.3 Manfaat 

• Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Menambah pengetahuan tentang proses pengolahan pia tape. 

2. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam bersosialisasi dan bekerja sama 

di lingkungan kerja di Tape Handayani 82 Bondowoso 

3. Mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. 

• Manfaat Bagi Institusi 

 Menjalin hubungan kerja sama yang baik antar perguruan tinggi dengan 

instansi yang bersangkutan dalam penyelarasan pendidikan dengan lapangan 

kerja. 

• Manfaat Bagi Instansi  

1. Dapat bekerja sama dalam meningkatkan wawasan masyarakat utamanya 

petani mengenai pengolahan singkong. 

2. Sebagai sarana penentuan kriteria untuk menciptakan kader baru sesuai 

dengan kebutuhan instansi. 

3.  

1.3 Lokasi Dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Tape Handayani 

82, Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan  Puskesmas No.52 Barat Nangkaan 

Bondowoso, Jawa Timur. Telephone 08136688828.  

1.3.2 Jadwal Kerja 

Di Tape Handayani 82 Bondowoso dalam satu minggu menetapkan 7 hari 

kerja untuk tenaga kerja yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabru, 

Minggu. Sedangkan untuk anak PKL menetapkan 6 hari kerja yaitu Senin- Sabtu.  

Waktu kerja di Tape Handayani 82 adalah 8 jam per hari. Pembagian jam yang 

berlaku di Tape Handayani 82 Bondowoso dapat dilihat pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Pembagian Jam Kerja Tape Handayani 82 Bondowoso  

 Hari Kerja Jam Kerja 

(WIB) 

Jam Istirahat 

(WIB) 

Tenaga Kerja Senin – Kamis 

Jumat 

Sabtu – Minggu 

08.00 – 16. 00 

08.00 – 16.00 

08.00 – 16.00 

12.00 – 13.00 

11.30 – 12.30 

12.00 – 13.00 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang di 

laksanakan di Tape Handayani 82 Bondowoso adalah sebagai berikut : 

1) Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan 

(mata) tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Data yang 

dikumpulkan melalui pengamatan langsung ada yang dapat dikuantitatifkan. 

Tetapi ini bukan berarti bahwa semua data yang diperoleh secara pengamatan 

langsung harus dikuantitatifkan (Nazir, 1988 dalam Fairuzi 2015). 

Data yang diperoleh merupakan data primer yang langsung didapatkan 

dari hasil magang di tempat.  Data yang diperoleh antara lain data nilai 

organoleptik untuk bahan baku melalui proses pengamatan langsung di lapangan, 

data–data mengenai asal bahan baku, kriteria bahan baku yang digunakan melalui 

wawancara langsung. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara 

dilakukan dengan pemilik usaha dan pegawai untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan denga gencar mencari informasi berdasarkan referensi yaitu buku 

jurnal, teks book, makalah dan lain – lain. 
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3) Praktek Lapang 

Dilakukan dengan cara ikut serta dengan para pekerja untuk melakukan 

pekerjaan lapang sebagai seorang tenaga kerja. 

4) Studi Pustaka 

Mencari informasi dari literatur-literatur untuk mendapatkan data 

penunjang dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) dan juga penyusunan 

laporan. 

5) Dokumentasi Dan Data-data 

Dokumentasi dan data-data adalah mendokumentasikan dan mencatat data 

yang ada pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL). 

  


