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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya menjaga 

kesehatan tubuh sehingga banyak industri pangan mengembangkan produk 

pangan bernutrisi. Salah satu produk pangan bernutrisi bagi manusia yaitu 

minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang 

diperoleh dari pengolahan buah kelapa sawit segar tepatnya pada bagian 

mesocarp. Beberapa vitamin terkandung dalam minyak kelapa sawit seperti 

vitamin E (tocopherols dan tocotrienols) dan karoten yang dapat dikonversi 

menjadi vitamin A. Vitamin tersebut diperlukan oleh anak-anak hingga 

manula walaupun dalam jumlah yang kecil. Kami memilih PT. Wilmar 

Nabati Indonesia sebagai tempat Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan 

untuk mengetahui pengolahan buah kelapa sawit tersebut. 

Produksi minyak kelapa sawit dunia di Indonesia naik drastis 

selama satu dekade terakhir, sedangkan perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia relatif sedikit. Hampir 70% perkebunan kelapa sawit di Indonesia 

terletak di Sumatera dan sisanya berada di pulau Kalimantan. Wilmar 

Group memiliki perkebunan sendiri yang terletak di Sumatera, sehingga 

dapat memanfaatkan kelapa sawit dari perkebunannya sendiri dan juga dari 

Kalimantan dan Papua. 

PT. Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu perusahaan 

sebagai produsen minyak kelapa sawit yang besar di Indonesia. Proses 

pembuatan minyak kelapa sawit pada perusahaan ini dilakukan secara baik 

dan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Perusahaan yang telah berdiri 

sejak tahun 1979 ini memproduksi berbagai jenis produk olahan kelapa 
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sawit yang dijual dalam berbagai skala. Selain produksi olahan kelapa 

sawit, perusahaan ini juga membudidayakan kelapa sawit dan memiliki 

lahan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Proses-proses pengolahan 

tersebut yang ingin kami pelajari dari PT. Wilmar Nabati Indonesia secara 

langsung selama Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan (PKIPP). 

PKIPP merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan secara 

berkelompok sebagai salah satu kesempatan kami untuk mempelajari 

tentang bahan pangan serta cara pengolahan yang baik dan tepat dalam 

skala industri besar. Melalui PKIPP dapat diperoleh pengalaman serta 

pemahaman yang telah didapatkan semasa perkuliahan dapat meningkatkan 

wawasan kami.  

 

1.2. Tujuan 

1.2.1. Tujuan Umum 

Mempelajari aplikasi teori-teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan serta mengetahui, melatih dan memahami secara langsung 

proses-proses pengolahan dan permasalahannya. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

1. Mempelajari aplikasi proses pembuatan produk meliputi 

penyediaan bahan baku, proses pengolahan hingga produk siap 

dipasarkan. 

2. Mempelajari permasalahan-permasalahan praktis yang terjadi 

di perusahaan dan cara penyelesaiannya. 

1.3. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan di PT. 

Wilmar Nabati Indonesia dilakukan dengan:  

1. Melakukan pengamatan dan wawancara langsung. 

2. Observasi lapangan. 
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3. Mengikuti sebagian kegiatan di perusahaan. 

4. Studi pustaka. 

 

1.4. Waktu dan Tempat Praktek Kerja Industri Pengolahan 

Pangan 

Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan dilaksanakan pada: 

Tanggal  : 2 Januari-31 Januari 2018 

Waktu : Senin-Jumat/ Pk. 08.00-16.00 WIB 

 Sabtu/ Pk. 08.00-13.00 WIB 

Tempat : PT. Wilmar Nabati Indonesia 

 Jl. Kapten Darmo Sugondo, Sidorukun 

 Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 

 

 

 

 


