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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Melon merupakan salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian, 

karena selain memiliki prospek pasar dan nilai ekonomis yang tinggi, rasa yang 

banyak diminati, juga memiliki kandungan gizi yang baik. Menurut Prajnenta 

(2004) dalam Daryono (2016), daging buah melon mengandung 92,1% air; 1,5% 

protein; 0,3% lemak; 6,2% karbohidrat; 0,5% serat; 0,4% abu dan Vitamin A 357 

IU. Melon memiliki khasiat untuk membantu sistem pembuangan karena 

mengandung serat yang tinggi, sebagai anti kanker, menurunkan resiko stroke dan 

penyakit jantung, serta mencegah penggumpalan darah. Kandungan vitamn C 

pada melon dapat mencegah sariawan dan meningkatkan ketahanan tubuh 

terhadap penyakit. Kandungan protein dan karbohidrat dalam buah melon dapat 

membantu pembentukan jaringan sel.   

Kesadaran akan kesehatan dan pertumbuhan penduduk menjadi alasan 

untuk terus meningkatkan produksi. Perkembangan produksi melon di Indonesia 

tahun 2014-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 Data Produksi Melon di Indonesia Tahun 2014-2020 

Tahun Produksi (ton) 

2014 150.356 

2015 137.887 

2016 117.344 

2017 92.434 

2018 

2019 

2020 

118.708 

122.105 

138.177 

 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa produksi melon di Indonesia mengalami 

penurunan secara terus menerus pada tahun 2014 hingga 2017 kemudian 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 
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meningkat hingga tahun 2020. Produksi akan terus ditingkatkan seiring dengan 

bertambahnya permintaan.  

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasional yang 

mengarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya 

manusia khususnya mahasiswa. Salah satu program pendidikan vokasional ialah 

Praktik Kerja Lapang (PKL). Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah kegiatan 

mahasiswa untuk belajar bekerja praktis pada perusahaan/industri/instansi 

dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang diharapkan dapat menjadi sarana 

penerapan keterampilan dan keahlian mahasiswa. Mahasiswa akan memperoleh 

keterampilan yang tidak hanya bersifat kognitif dan afektif, namun juga 

psikomotorik yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial dan manajerial. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman kerja kepada 

mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada perusahaan/industri/instansi 

dan/atau unit bisnis strategis lainnya. Praktik Kerja Lapang (PKL) wajib 

dilakukan oleh semua mahasiswa aktif semester tujuh untuk Program Sarjana 

Terapan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan 

Pertanian di Program Studi Teknik Produksi Benih. PT. Benih Citra Asia 

merupakan salah satu lokasi Praktik Kerja Lapang yang bergerak di bidang 

perbenihan pangan dan hortikultura sehingga mahasiswa dapat menambah 

pengalaman, pengetahuan dan keterampilan salah satunya mengenai teknik 

pembibitan.  

Tanaman yang baik berawal dari bibit yang sehat. Bibit yang sehat berasal 

dari rangkaian teknik pembibitan yang sesuai mulai dari persiapan benih, 

pemeraman benih, hingga perawatan bibit yang meliputi penyiraman, 

pengendalian gulma, dan pengendalian penyakit pada persemaian. Penyemaian 

merupakan kegiatan menyemai benih menjadi bibit. Kegiatan penyemaian 

dilakukan di farm Rowosari PT. Benih Citra Asia untuk produksi benih melon 

hibrida kode 0606 demi mendapatkan calon tanaman yang sehat.     

 



3 

 

 

1.2 Tujuan  

1.2.1 Tujuan Umum Praktik Kerja Lapang 

a. Meningkatkan wawasan mahasiswa terhadap ilmu dan keterampilan yang 

didapat selama berada di lokasi Praktik Kerja Lapang.  

b. Menambah pengalaman kerja nyata mengenai produksi benih selama di lokasi 

Praktik Kerja Lapang.  

 

1.2.2 Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapang 

a. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik produksi benih melon 

hibrida mulai tahap persiapan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, 

dan pasca panen yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian produksi 

benih yang optimal.  

b. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan yang sudah 

dimiliki terutama teknik pembibitan yang baik dan benar dalam memproduksi 

benih melon hibrida.  

 

1.3 Manfaat  

a. Bertambahnya wawasan serta ilmu pengetahuan baru baik secara tertulis 

ataupun lapang di bidang produksi benih beberapa tanaman khususnya 

produksi benih melon hibrida.  

b. Mampu meningkatkan keterampilan dan mampu menerapkan ilmu yang telah 

didapatkan sebagai bekal untuk kemajuan bangsa dan negara.   

 

1.4 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapang 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT Benih Citra Asia Jl. Akmaludin 

No. 26 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 

yang bergerak di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura dengan 

praktik langsung di lahan produksi benih di Desa Rowosari Kecamatan 

Sumberjambe, Kabupaten Jember. Praktik Kerja Lapang dilaksanakan selama 6 

bulan dimulai tanggal 02 Agustus 2021 – 20 Januari 2022 dengan ketentuan setiap 

hari kerja mulai pukul 06.00 – 13.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan mulai dari 
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persiapan bibit sampai proses pasca panen produksi benih melon hibrida kode 

0606. 

 

1.5 Metode Pelaksanaan 

a. Observasi  

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala sesuatu 

yang berhubungan dengan proses atau tahapan dalam budidaya dengan baik yang 

didalamnya meliputi kesesuaian media tanam, karakter tanaman, umur panen, 

pengendalian hama penyakit, kegiatan panen dan pasca panen.  

b. Praktik Kerja Lapang Langsung  

Praktik lapang dilaksanakan atas intruksi dari pembimbing di lapangan 

dengan pertimbangan materi yang diwajibkan pada peserta Praktik Kerja Lapang 

(PKL), mahasiswa diharuskan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

bersama karyawan atau pekerja untuk melakukan budidaya tanaman. Mahasiswa 

juga harus mematuhi SOP (Standart Operational Procedure) yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan.  

c. Diskusi  

Diskusi dilakukan secara langsung bersama narasumber di PT. Benih Citra 

Asia baik pembimbing lapang, field assisstant tentang produksi benih melon 

hibrida. Diskusi dilakukan pada kegiatan yang tidak secara langsung dikerjakan 

oleh mahasiswa atau seputar budidaya tanaman yang membutuhkan penjelasan 

lebih rinci.  

d. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi penunjang dari 

literatur baik melalui website perusahaan, brosur, dan literatur pendukung lainnya. 

  


