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RINGKASAN 

 

Pengendalian Hama dan Penyakit pada Kedelai Edamame di PT Mitratani 

Dua Tujuh Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Reza Dwi Andriyani , 

NIM D31192275, Tahun 2022, Program Studi Manajemen Agribisnis, 

Politeknik Negeri Jember, Dosen Pembimbing Uyun Erma Malika,S.TP.,M.P. 

dan Pembimbing Lapang Yudi Hariyanto. 

 

PT Mitratani Dua Tujuh merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

agroindustri pertanian yang memproduksi bahan baku sayuran. Selain itu PT 

Mitratani Dua Tujuh mempunyai produk yang sangat terkenal yaitu Kedelai 

Edamame yang berasal dari jepang. Tanaman kedelai edamame dapat ditanam di 

Indonesia karna beriklim tropis. 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa untuk menggali potensi dan keterampilan untuk mengenal dunia 

kerja. Pada saat praktik kerja lapang (PKL) mahasiswa diajarkan untuk belajar 

mandiri dan mengetahui bagaimana menangani masalah yang terjadi pada saat 

proses terjun didunia kerja. Adanya Praktik Kerja Lapang di PT Mitratani Dua 

Tujuh dapat menjadi gambaran untuk mahasiswa tentang kondisi nyata yang ada 

pada dunia kerja dan memberikan pengetahuan pada mahasiswa untuk 

menambah wawasan. Tujuan dari Praktik Kerja Lapang (PKL) yaitu untuk 

mengetahui suatu kondisi yang ada pada suatu perusahaan atau instansi dan 

menambah wawasan dalam bidang pertanian yang belum didapat pada saat 

dibangku kuliah. Metode yang digunakan mahasiswa dalam mendapatkan 

informasi yaitu dengan cara wawancara, evaluasi, pengamatan dan studi pustaka. 

Hasil Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah mahasiswa dapat mengetahui 

informasi dalam bidang pertanian yang dilakukan dalam suatu kemitraan pada 

perusahaan PT Mitratani Dua tujuh. Selain itu, mahasiswa diharapkan 

mendapatkan ilmu dan wawasan yang nantinya dapat menerapkan bidang 

pertanian yang telah didapatkan selama kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL). 
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