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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Guna mewujudkan tujuan pembangunan di Indonesia saat ini dalam segala 

bidang yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan 

kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia secara merata adil dan makmur. Dalam 

hal ini pembangunan saat ini dibebankan pada sektor infrastruktur dan industri 

yang pada dasarnya sumber daya manusia (SDM) sebagai penunjang untuk 

mempercepat jalannya pembangunan secara optimal dan tepat. Infrastruktur dan 

industri pada saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya proses dan perkembangan 

global dibidang ekonomi dan perdagangan. Globalisasi tersebut akan sangat 

mempengaruhi arah dan kebijaksanaan pembangunan dan struktur ekonomi 

Negara berkembang termasuk Indonesia.  

Guna meningkatkan kemampuan mahasiswa sebelum terjun ke industri 

secara langsung,mahasiswa harus mengikuti kegiatan praktek kerja lapang (PKL).  

Praktek kerja lapang merupakan unsur terpenting yang harus dilakukan seluruh 

mahasiswa program studi sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk 

menambah ilmu serta wawasan sesuai dengan program pendidikan kami. 

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu lembaga yang menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penunjang pembangunan di negeri 

ini. 
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1.2 Tujuan Dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Praktek kerja lapang dapat meningkatkan potensi mahasiswa untuk bekerja 

di bidangnya. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman dalam menghadapi 

sekaligus mengatasi masalah yang muncul ketika berhadapan langsung di dunia 

kerja. Adanya permasalahan nyata menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa akan terlatih untuk mengatasi 

masalah secara kontekstual. Solusi dapat diperoleh secara langsung sekaligus 

dengan mengaplikasikan teori dan ilmu.  

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

1. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan karena pekerjaan yang sulit bisa 

teratasi dengan inovasi yang dimiliki para mahasiswa PKL. 

2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sikap tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas. 

3. Menambah wawasan mahasiswa berupa keterampilan dan pengetahuan. 

1.2.3 Manfaat PKL 

1. Adanya PKL potensi mahasiswa bisa dimaksimalkan karena secara tidak 

langsung mahasiswa sudah dilatih untuk bekerja. 

2. Dapat membantu untuk mendalami suatu pekerjaan, namun masih bingun 

dengan mekanisme dan seluk beluknya. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dimulai pada 01 Februari sampai dengan 

30 April 2020. Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Perkebunan 

Nusantara XI Pabrik Gula Semboro, Jember. Adapun jadwal kerja yang 

diberlakukan oleh perusahaan.  

  



3 
 

 
 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja 
 

Hari Jam Kerja (WIB) 

Senin 06.30 – 15.00 

Selasa 06.30 – 15.00 

Rabu 06.30 – 15.00 

Kamis 06.30 – 15.00 

Jumat 06.30 – 11.00  

Sabtu 16.30 – 12.00 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan sumber 

data yang berasal dari primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek dan subjek yang 

diteliti untuk kepentingan studi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapat 

dari subjek lain yang sudah diolah menjadi sebuah informasi. Jenis penelitian 

yang digunakan ialah penelitian kulitatif dengan mendeskripsikan keadaan pada 

saat penelitian dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang alat-alat 

yang ada di stasiun karbonatasi. Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara kepada informan dan melakukan observasi secara 

langsung pada objek penelitian. 


