
III. METODE PELAKSANAAN 

1.1 Tempat dan Waktu 

Praktek kerja lapang ini dilaksanakan pada tanggal 24 Januari s/d Februari 

2011, bertempat di PT. Madura Prima Interna Kapedi Kec. Blutoh Kab. Sumenep 

Madura  Jawa Timur. Adapun jadwal pelaksanaannya Praktek kerja lapang terencana 

seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapang 

N

No 
Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan 

Minggu 

 

I 

Minggu 

I

I 

Minggu 

I

II 

Minggu 

 

IV 

1. 

Penetapan tujuan dan 

survey pelaksanaan magang 

(Persiapan) 

                

2. Pengumpulan data                  

3. 
Pengolahan data dan 

Penyusunan  laporan akhir 
                

1.2 Tahapan Pelaksanaan  

Metode pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahapan  Persiapan 

Merupakan suatu tahap awal kegiatan untuk mempersiapkan 

penyempurnaan proposal PKL. Hal-hal yang dipersiapkan meliputi: penetapan judul, 

proposal, surat perizinan, daftar data yang akan diambil, daftar pertanyaan, 

penyediaan perlengkapan tambahan dan lain-lain untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang dibutuhkan pada saat Praktek Kerja Lapang (PKL) tersebut. 

b. Tahapan pengumpulan data 



Merupakan tahap pengumpulan berbagai informasi atau data yang di 

butuhkan meliputi: gambaran umum perusahaan, proses produksi sistem manajemen 

mutu atau HACCP 

c. Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini data yang telah di peroleh di rumuskan dalam bentuk tulisan 

dan kesimpulan 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Merupakan suatu tahapan yang berhubungan dengan data dan informasi 

tentang perusahaan. Data dan informasi yang diperoleh akan membantu menjawab 

tujuan yang telah ditetapkan pada awal pelaksanan kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL). Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer yang dikumpulkan dalam praktek kerja lapang ini meliputi: 

proses produksi, sumber daya manusia (SDM) (organisasi tenaga kerja, upah tenaga 

kerja, dan jaminan perusahaan tehadap karyawan) dan lain – lain. 

b. Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur baik pustaka 

tulis maupun elektronik (internet). Literatur yang digunakan haruslah berisi 

informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik praktek kerja lapang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahapan yaitu : 

1. Pengamatan dan mencatat pelaksanaan sistem keamanan pangan HACCP baik 

secara umum maupun secara khusus. 

2. Wawancara intensif dengan manager perusahaan, Staf di masing-masing divisi dan 

karyawan di lapangan. 

 


