
BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bahan pangan hewani merupakan bahan pangan yang memiliku umur simpan 

relative pendek dan komoditas yang banyak disukai oleh kalangan masyarakat, banyak 

upaya dilakukan untuk dapat memperpanjang umur simpan dengan cara diolah menjadi 

bentuk pangan yang lain, salah satunya adalah menjadikan makanan siap saji (ready to 

cook) dan makanan cepat saji. Semakin berkembangnya zaman, dimana sebagaian 

besar masyarakat menginginkan semua hal menajadi cepat, praktis dan instan. 

Permintaan konsumen akan hal makanan cepat saji semakin meningkat. Konsumsi fast 

food kini mulai menjadi tren di masyarakat karena jenis makan tersebut diperoleh dan 

dapat disajikan dengan cepat. Salah satu produk fast food yaitu produk olahan daging 

ikan, seperti bakso ikan bandeng, nugget ikan, scallop, bakso aneka, otak-otak dan 

lainlainya.  

Bakso Ikan Bandeng adalah produk campuran daging ikan tanpa daging atau ikan 

fillet yang dihancurkan atau dicincang dan ditambahkan bahan tambah seperti tepung 

- tepungan dan bumbu-bumbu lainnya. Pengolahan bakaso ikan bandeng ini merupakan 

salah satu cara penangannlebih lanjut untuk memperpanjang umur simpan ikan. 

Komposisi kandungan gizi ikan, yaitu asam lemak (Omega3), mineral, protein, 

karbohidrat dan kadar air yang dimiliki ikan cukup tinggi. Kadungan gizi dan kadar air 

yang tinggi membuat ikan mudah di cemari oleh mikroba, oleh karena itu iakn 

membutuhkan pengolahan lebih lanjut untuk memperpajang umur simpan.  

PT. Indo Lautan Makmur, Sidoarjo merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang industri pangan, yaitu pengolahan daging ikan menjadi produk jadi 

seperti bakso ikan, nugget, scallop, otak-otak, kornet dan lainnya. Pemilihan 

perusahaan sebagai tempat praktek kerja lapang (PKL) dikarenakan sesuai dengan ilmu 

yang didapat pada saat perkuliaan, yakni teknologi industri pangan, selain itu  pabrik 

industry ini merupaka salah satu perusahaan yang bergerak dibindang pengolahan hasil 



perikanan yang berupa daging ikan menjadi bakso ikan bandeng dengan merek “ILM” 

yang sudah terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan praktek kerja 

lapang (PKL) ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan pengetahuan dan 

pengalaman di lapangan kerja yang sesungguhnya sebelum melakukan pekerjaan yang 

sebenarnya dalam dunia perindustrian, sekaligus dapat mempelajari proses pembuatan 

produk olahan ikan, yaitu bakso ikan bandeng dengan baik dan benar.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan Umum Adapun tujuan umum Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Indo 

Lautan Makmur adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui sistem kerja dan keadaan umum PT. Indo Lautan Makmur, Sidoarjo.  

2. Mengetahui produk-produk yang ada di PT. Indo Lautan Makmur, Sidoarjo.  

3. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang proses pengolahan bakso ikan 

bandeng yang baik dan benar.  

 

1.2.2 Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Indo 

Lautan Makmur adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa pada proses produksi di 

PT. Indo Lutan Makmur yang meliputi penanganan bahan baku, proses pengolahan, 

pengemasan dan pendistribusian.  

2. Mengetahui alur proses produksi pembuatan bakso ikan bandeng yang ada di PT. 

Indo Lautan Makmur, Sidoarjo.  

 

1.2.3 Manfaat Praktek Kerja Lapang Adapun manfaat Praktek Kerja Lapang (PKL) di 

PT. Indo Lautan Makmur adalah sebagai berkut : 

1. Menambah pengetahuan terkait dengan pengolahan bakso ikan bandeng yang ada di 

PT. Indo Luatan Makmur, Sidoarjo.  

2. Menambah hubungan realsi anatara Politeknik Negeri Jember dengan PT. Indo 

Lautan Makmur, Sidoarjo.  



3. Meningkatkan keterampilan serta melatih mahasiswa untuk mengetahui penerapan 

teori dalam praktek secara nyata  

 

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

1.3.1 Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Indo Lautan Makmur 

dimulai pada hari senin, 05 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2020.  

1.3.2 Tempat Pelaksanaan  

Lokasi Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Indo Luatan Makmur berlokasi di jalan 

raya Sawocangkring, desa Sawocangkring No.2 Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa 

Timur.  

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang (PKL) untuk mengumpulkan 

data dan informasi adalah :  

1. Observasi Melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap obyek 

kegiatan dalam manajemen produksi di lapangan.  

2. Demonstrasi Dilakukan dengan praktek kerja lapang secara langsung sesuai dengan 

aktifitas yang ada di PT. Indo Lutan Makmur, Sidoarjo dan dibawah bimbingan 

pembimbing lapang.  

3. Wawancara 

Diskusi tanya jawab secara langsung dengan pembimbing lapang dan para pekerja yang 

ada di lokasi.  

4. Dokumentasi 

Mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku - buku 

yang berhungan dengan objek pembahasan. 

 


