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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Makanan ringan atau disebut juga dengan snack merupakan suatu 

produk pangan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat sebagai makanan 

selingan atau camilan dan bukan sebagai makanan utama. Makanan ringan 

digunakan untuk membantu menghilangkan rasa lapar untuk sementara 

waktu. Makanan ringan yang diinginkan oleh konsumen adalah yang mudah 

untuk dibawa karena makanan ringan umumnya dikonsumsi pada saat 

menjalankan kesibukan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

sumber energi sementara. Bahan-bahan pembuat makanan ringan dapat 

berasal dari berbagai macam jenis bahan pangan seperti tepung terigu, 

kentang, buah-buahan dan bahan pangan lain. Makanan ringan yang telah 

terdapat pada pasar-pasar memiliki berbagai macam jenis seperti produk kue, 

cookies, biskuit, keripik dan lain-lain. 

Kue (cake) merupakan makanan ringan yang banyak digemari oleh 

masyarakat, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Alasan banyak 

masyarakat dari berbagai usia menyukai kue ini adalah rasanya yang manis, 

teksturnya yang beragam, dan penampilannya yang menarik. Bahan-bahan 

yang digunakan untuk membuat kue umumnya adalah tepung terigu, telur, 

gula, lemak (minyak/mentega/butter), tepung maizena, dan bahan tambahan 

lainnya. Secara teori, kue dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sponge cake, 

pound cake, chiffon cake, dan cotton cake. Banyaknya jenis serta penggemar 

kue dapat menjadi peluang besar bagi para pengusaha untuk mengembangkan 

bisnisnya di bidang kue.  
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PT. Graha Pangan Sentosa merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi makanan ringan berupa kue bolu dengan merek “Orenz”. 

Adanya prospek usaha PT. Graha Pangan Sentosa yang baik membuat 

kelompok kami memilih perusahaan ini sebagai tempat untuk melakukan 

program Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan (PKIPP). 
Program Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan merupakan 

program wajib Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Widya Mandala 

Surabaya yang memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk 

menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diterima selama perkuliahan. Melalui 

program PKIPP, ilmu-ilmu yang diterima selama perkuliahan tidak hanya 

diterapkan, namun juga dikembangkan sehingga dapat berguna untuk masa 

depan. Program PKIPP dapat dilaksanakan di perusahaan yang legal, 

memiliki struktur organisasi yang jelas, serta memproduksi produk pangan 

yang sesuai dengan standar mutu. Syarat-syarat perusahaan tersebut sudah 

dipenuhi oleh PT. Graha Pangan Sentosa sehingga perusahaan tersebut 

menjadi pilihan tempat PKIPP yang tepat. 

 

1.2.  Tujuan Pelaksanaan 
Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan adalah 

sebagai berikut: 
1.2.1.   Tujuan Umum 

Mahasiswa dapat mengetahui, mempelajari dan memahami aplikasi 

teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan terutama pada proses-

proses pengolahan pangan dan permasalahannya 
1.2.2.  Tujuan Khusus 
1. Mahasiswa mengetahui dan memahami proses pengolahan produk 

makanan ringan yang meliputi penyediaan dan pemilihan bahan baku, 
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proses produksi, produk jadi, pengolahan limbah, hingga distribusi 

produk. 
2. Mahasiswa mempelajari dan memahami permasalahan-permasalahan 

praktis yang terjadi di perusahaan dan cara-cara penyelesaian 

permasalahannya. 
3. Mahasiswa mempelajari sistem pengolahan dan cara pengendalian mutu 

bahan baku yang digunakan serta sanitasi selama proses produksi. 
4. Mahasiswa mengetahui lingkungan kerja sebenarnya untuk industri 

pengolahan pangan. 
5. Mahasiswa mengetahui pengelolaan manajemen perusahaan dan sistem 

organisasinya. 
 

1.3. Metode Pelaksanaan  
Metode pelaksanaan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan di PT. 

Graha Pangan Sentosa adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara secara langsung dengan supervisor dan karyawan di PT. 

Graha Pangan Sentosa. 
2. Observasi seluruh kegiatan proses produksi yang berlangsung di PT. 

Graha Pangan Sentosa. 
3. Mengamati dan mengikuti aktivitas proses produksi yang berlangsung 

di   PT. Graha Pangan Sentosa.  
 

1.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  
Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan dilakukan 

selama 2 minggu mulai pada tanggal 18 Januari 2021 hingga 01 Februari 

2021 di PT. Graha Pangan Sentosa yang berlokasi di Jl. Raya Bypass KM 54, 

Mojokerto, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 
 


