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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Susu merupakan salah satu bahan pangan yang dihasilkan oleh ternak.

Produk pangan ini mempunyai nilai gizi yang tinggi karena banyak  mengandung

zat yang diperlukan tubuh dan mudah dicerna. Protein dalam susu juga

mengandung semua asam amino essensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh

manusia sehingga susu dapat digolongkan sebagai bahan pangan mengandung

sumber protein bermutu tinggi (Santosa, 2009).

CV. Cita Nasional merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di

bidang pengolahan susu. Produk olahan yang dihasilkan berupa susu pasteurisasi

dan homogenisasi. Produksi susu CV. Cita Nasional berasal dari susu sapi segar

yang berkualitas, dan telah diuji kandungannya. Susu yang diproduksi terdiri dari

kemasan cup dan minipack. Dalam menjaga kualitas dan mutu  produk, CV. Cita

Nasional memiliki laboratorium pengawasan quality qontrol. Susu segar yang

berasal dari KUD segera dilakukan beberapa uji pH, alkohol dan antibiotik.

Pengawasan mutu ini dilakukan pada setiap produk sebelum diolah menjadi susu

pasteutisasi.

Hasil produk susuberkualitas dapat diperoleh dari kegiatan manajemen

yang baik selama proses produksi. Salah satu cara untuk menghasilkan

manajemen yang baik selama proses produksi yaitu dengan tersedianya sumber

daya manusia berkualitas dan terampil. Peningkatan sumber daya manusia dapat

dilakukan melalui program pendidikan. Pendidikan di Indonesia dapat dilakukan

secara formal dan informal. Politeknik Negeri Jember sebagai institusi pendidikan

formal berusaha menghasilkan sumberdaya manusia yang handal, terampil dan

mampu bersaing khususna dalam dunia peternakan.

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan mata kuliah wajib sebagai salah

satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jember.

Program ini dilaksanakan di luar kampus yaitu di perusahaan maupun di instansi

terkait sesuai dengan bidang yang ditempuhnya. Praktek Kerja Lapang ini

merupakan suatu peluang bagi mahasiswa untuk berinteraksi dan bekerja sesuai
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dengan bidangnya, sehingga dengan adanya kegiatan PKL, mahasiswa diharapkan

dapat mengetahui secara langsung dan mengerjakan pekerjaan di lapang sesuai

dengan yang telah didapatkan di perusahaan atau industri di bidang peternakan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapang

1.2.1 Tujuan Umum

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa

mengenai kegiatan perusahaan atau industri atau instansi dan atau unit bisnis

bidang peternakan.

2. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang

dijumpai di lapangan dengan yang diperoleh dibangku kuliah.

3. Meningkatkan keterampilan mahasiswa pada bidang keahliannya masing-

masing agar mendapat bekal setelah lulus.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan mempelajari secara langsung proses pengujian susu dan

pengolahan susu pasteurisasi dimulai dari bahan baku sampai produk akhir di

CV. Cita Nasional.

2. Mengetahui peralatan dan prinsip kerja yang digunakan dalam proses produksi

susu pasteurisasi dan homogenisasi.

3. Mengetahui proses dan peralatan yang digunakan dalam pengemasan produk

susu.

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja

Praktek Kerja Lapang dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret sampai dengan

15 April 2014 di CV. Cita Nasional, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan,

Kabupaten Semarang dengan produksi susu pasteurisasi.

1.4 Metode Pelaksanaan

1. Melakukan wawancara dengan karyawan dan pembimbing lapang.

2. Mengikuti dan mengerjakan langsung kegiatan di lapang.

3. Melakukan diskusi dan evaluasi dengan pembimbing lapang.


