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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Persaingan dalam dunia industri saat ini sangatlah tinggi, perlu adanya kemampuan dini 

dari para pemula yang baru memasuki dunia industri untuk dapat bersaing dengan kompetitor- 

kompetitor lainnya khususnya dalam praktek kerja lapang. Politeknik Negeri Jember merupakan 

salah satu Politeknik yang melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL). Praktek Kerja Lapang 

(PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir 

sebagai salah satu kegiatan guna meningkatkan kemampuan dan skill mahasiswa yang telah 

dipelajari di bangku perkuliahan untuk di sesuaikan dengan dunia kerja, mahasiswa Politeknik 

Negeri Jember melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 3 bulan atau sekitar 512 jam. Karena 

kondisi terjadi Covid 19 maka pelaksaaan PKL di kurangi menjadi  256 jam dan adanya Praktek 

Kerja Lapang ini diharapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat dibangku perkuliahan. 

PT.Inti Luhur Fuja Abadi, Pasuruan Jawa Timur merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang proses pembekuan ikan. Perusahaan ini terletak di Jln. Raya 

Cangkringmalang KM. 6. Kecamatan Beji Pasuruan. Perusahaan  Dimana hasil pembekuan ikan 

dan nike ini nantinya akan diekspor ke berbagai negara. Proses pembekuan ikan  ini dilakukan 

bertujuan untuk mempertahankan kualitas ikan agar tetap baik sampai ke tangan konsumen. 

memiliki sifat yang sama seperti ikan yaitu Nike mudah mengalami kerusakan atau penurunan 

mutu.  Untuk mempertahankan kualitas produk yang baik tentunya didukung dengan sumber 

daya manusia yang baik pula. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang 

penting dalam pencapaiaan tujuan.  

Penggunaan atau pemakaian alat pelindung diri merupakan salah satu pengelolaan 

sumber daya manusia, selain itu APD dianggap suatu hal yang penting dalam proses produksi. 

Proses APD yang baik diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan proses, 

penyelesaian pekerjaan sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria dan tujuan yang 

ditetapkan. Umumnya  pimpinan  perusahaan mengharapkan  kinerja  yang  baik dari masing-

masing  karyawan  dalam mengerjakan tugas-tugas yang  diberikan oleh perusahaan. Perusahaan 

menyadari bahwa proses pemakaian APD yang baik merupakan modal dasar dalam proses 

pembangunan perusahaan bahkan nasional, karena dengan sistem APD yang baik dapat 

meningkatkan keselamatan kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena 
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itu kualitas proses APD senantiasa  harus  dikembangkan    dan   diarahkan  agar   tercapainya   

tujuan   yang   telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan Umum Praktek Kerja Lapang 

Tujuan umum kegiatan PKL (praktek kerja lapang) ini adalah: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa 

mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya 

yang layak di tempat PKL.   

b. Mengetahui kondisi riil dunia kerja.  

c. Menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.  

d. Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan berfikir kritis dan logis dalam 

memecahkan masalah.   

1.2.2 Tujuan Khusus Praktek Kerja Lapang 

Tujuan khusus kegiatan PKL (praktek kerja lapang) ini adalah:  

a. Memahami dan jelaskan mengenai standarisasi  pemakaian alat pelindung diri  

Sebagai upaya perlindungan terhadap aktivitas tenaga kerja di PT. Inti Luhur Fuja 

abadi  

b. Mengidentifikasikan permasalah dan memberikan solusi dalam pemakaian alat 

pelindung diri (APD) Dalam aktivitas tenaga kerja pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat kegiatan Praktek Kerja Lapang ini adalah : 

a. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan 

pengetahuannya sesuai dengan bidang ke ahlinya  

b. Mahasiswa terlatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara 

memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk laporan 

kegiatan. 

c. Mahasiswa dapat mengidentifkasikan permasalah dan memberikan solusi sesuai 

dengan permasalah yang ditemukan 
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1.3  Lokasi dan Jadwal Kerja 

Praktek kerja lapang di laksanakan di PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) berada dikawasan 

Industri Cangkring Malang Km 6, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. 

Pelaksanaan praktek kerja lapang dilaksanakan mulai dari tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 

20 Maret 2020 atau ± 61 jam kerja. dilokasi PKL dan sisanya yaitu 195 dilaksanakan 

penyusunan laporan secara daring dengan dosen pembimbing. 

Perusahaan ini berjarak 32 Km dari kota Surabaya kearah timur. PT. Inti Luhur Fuja Abadi 

(ILUFA) terletak di jalan raya Surabaya- Pasuruan yang berbatasan langsung dengan sebelah 

utara merupakan daerah persawahan masyarakat Desa Cangkringmalang dimana persawahan ini 

berbatasan dengan areal belakang pabrik. Bagian selatan berbatasan dengan jalan raya dan 

diseberang jalan merupakan daerah pemukiman penduduk yang biasanya digunakan sebagai 

tempat kos karyawan pabrik. Bagian barat merupakan lahan kosong yang dijadikan area 

perluasan pabrik dimasa mendatang dan bagian timur berbatasan dengan perusahaan PT 

Namasindo Plas Abadi.  Total lahan PT. Inti Luhur Fuja Abadi yakni 18.650 m
2
, sedangkan 

untuk luas bangunan yakni 8151 m
2
. Luas tersebut termasuk didalamnya terdapat pabrik 

pengolahan, kantor, mess karyawan, tempat pengolahan limbah, tempat parkir kendaraan dan pos 

keamanan.  

 

1.4  Metode Pelaksanaan  

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan praktek kerja lapang ini adalah: 

a. Metode kerja lapang di lingkungan PT. Inti luhur Fuja Abadi  mahasiswa melakukan 

praktek kerja  secara langsung dengan para karyawan sesuai jadwal yang sudah ada. 

b. Metode Pengumpulan data dan informasi melalui studi literatur, jurnal dan buku yang 

dapat mendukung pembuatan laporan praktek kerja lapang diperoleh di PT. Inti Luhur  

Fuja Abadi. 

c. Metode wawancara mahasiswa menanyakan langsung terhadap bimbing lapang dan 

karyawan sesuai keahlianya guna mendukung penyusunan praktek kerja lapang. 

d. Metode dokumetasi mahasiswa melakukan kegiatan dokumentasi pemngambilan 

gambar dalam mendukung praktek kerja lapang 

 

 


