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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bakpao merupakan produk pangan berbasis tepung terigu yang 

diisi berbagai bahan pada bagian dalamnya kemudian dikukus. Bakpao 

berasal dari Cina dan telah lama dikenal oleh masyarakat Produk ini cukup 

populer di masyarakat dan disukai oleh berbagai kalangan mulai dari anak-

anak hingga orang dewasa. Bakpao Fullerton Citraland Surabaya telah 

menunjukkan pengalamannya dalam mengolah berbagai jenis produk 

bakpao sehingga produk bakpaonya telah dikenal hingga luar Jawa. Produk 

bakpaonya yang terkenal adalah bakpao babi dan keju.  

Pengalaman yang ditunjukkan oleh Bakpao Fullerton Citraland 

Surabaya dalam bidang pengolahan bakpao ini, menjadi faktor pendorong 

bagi mahasiswa untuk dapat terjun langsung dalam industri pengolahan 

bakpao di pabrik tersebut. Mahasiswa dapat melihat secara langsung 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan bakpao. 

Mahasiswa juga ingin mempelajari lebih lanjut mengenai cara pengolahan 

bakpao yang tepat. Proses pengolahan yang tepat akan menghasilkan 

produk bakpao yang dapat mengembang dengan baik dan matang sempurna. 

Hal ini akan mempengaruhi sifat organoleptik dan tingkat penerimaan 

produk di masyarakat. 

Melalui program Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan 

(PKIPP) ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aplikasi teori-teori 

dan penerapan teknologi dan proses pengolahan bakpao secara langsung. 

PKIPP merupakan tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa 

Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
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Katolik Widya Mandala Surabaya. Tugas ini dilaksanakan secara 

perorangan atau berkelompok sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Teknologi Pertanian. 

 

1.2 Tujuan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan  

 

1.2.1. Tujuan Umum 

Mempelajari aplikasi teori-teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan serta memahami secara langsung proses pengolahan pangan 

dan permasalahannya. 

 

1.2.2. Tujuan Khusus 

1) Mempelajari proses pembuatan bakpao meliputi penyediaan bahan 

baku, proses pengolahan hingga produk siap dipasarkan. 

2) Mempelajari permasalahan-permasalahan praktis yang terjadi di 

perusahaan dan cara penyelesaiannya. 

3) Mempelajari cara pengendalian mutu dan sanitasi perusahaan selama 

proses produksi. 

 

1.3    Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

PKIPP dilaksanakan selama tiga minggu yang terlaksana pada 27 

Desember 2016 – 24 Januari 2017 di BAKPAO FULLERTON 

CITRALAND yang berlokasi di Jl. Fullerton Beles TF 3 No.29 Surabaya. 


