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BAB 1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan yang dipersiapkan untuk 

mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja dan 

keterampilan khusus di dunia industri sesuai dengan bidang keahlian. Kegiatan 

Praktik Kerja Lapang sangat wajib diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana 

Terapan sebagai wadah untuk pengembangan keterampilan serta penerapan ilmu 

yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan di dunia kerja. Mahasiswa secara 

perseorangan atau kelompok akan bisa mendapatkan keterampilan khusus sesuai 

dengan keadaan nyata yang ada di lapangan, pengalaman belajar baru, 

meningkatkan wawasan, dan pengetahuan mahasiswa pada suatu perusahaan. Hal 

tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia 

industri kerja yang sesungguhnya. Pemilihan PT. Benih Citra Asia sebagai tempat 

Praktik Kerja Lapang adalah adanya keterkaitan materi perkuliahan dengan 

kegiatan budidaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan. 

 

Tabel 1. 1 Data Tingkat Produksi Benih Melon Di Indonesia 

Tahun Produksi (Ton) 
2017 92 434,00 
2018 118 708,00 
2019 122 105,00 
2020 138 177,00 

  
Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2021 

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa produksi melon ditingkat 

nasional pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yaitu dari 92.434,00 ton 

menjadi 138.177,00 ton. Walaupun demikian kondisi ini belum mampu membuat 

Indonesia surplus buah melon. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat 

setiap tahunnya dan pola konsumsi penduduk Indonesia yang lebih dominan pada 

komoditas buah, oleh karena itu penggunaan teknologi yang tepat guna harus terus 
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diupayakan sehingga dengan itu kebutuhan masyarakat terhadap buah melon dapat 

terpenuhi. 

Benih juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas produk 

budidaya sehingga dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. untuk 

menghasilkan benih bermutu tinggi tetap dilakukan dengan teknik polinasi yang 

secara tepat. Menjaga mutu fisik dan genetik utamanya dilakukan selama prosesing, 

sedangkan menjaga mutu fisiologis dilakukan sejak saat panen hingga 

penyimpanan, terutama perusahaan PT. Benih Citra Asia (BCA) yang bertempat di 

Jember, merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di pertanian 

khususnya industri benih tanaman hortikultura salah satunya komoditi melon. 

Seluruh kegiatan pembelajaran mengenai teknik produksi benih melon akan sangat 

mendukung kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL). 

 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan umum PKL 

Tujuan PKL secara umum adalah untuk memberikan pengalaman nyata bagi 

mahasiswa tentang lingkungan kerja dan budaya kerja yang belum dapat diberikan 

sepenuhnya di kampus. Dari pengalaman Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan 

mahasiswa mendapatkan keterampilan hidup yang akan berguna bagi 

perkembangan dirinya dimasa yang akan datang. 

1.2.2 Tujuan khusus PKL 

Tujuan khusus dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Memperoleh pengalaman dan keterampilan mengenai teknik polinasi pada 

melon. Juga melakukan berbagai kegiatan budidaya melon hibrida. 

2. Dapat memahami keterkaitan antara teori dan kegiatan yang dilakukan dalam 

teknik polinasi pada tanaman melon hibrida. 

3. Memahami dan menerapkan keterampilan serta kemampuan mahasiswa yang 

sudah dimiliki mengenai teknik polinasi tanaman melon hibrida. 
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1.3 Manfaat PKL 

1. Melatih mahasiswa dalam mengerjakan perkerjaan lapang dan teknik polinasi 

pada produksi benih melon. 

2. Mahasiswa memperoleh keterampilan dan wawasan dalam teknik polinasi 

tanaman melon. 

 

1.4 Lokasi dan jadwal kerja PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT. Benih Citra 

Asia Farm Rowosari. Dalam PKL ini mahasiswa melaksanakan selama satu 

semester dan terbagi menjadi 2 waktu yaitu 4 bulan untuk PKL dan 2 bulan untuk 

penelitian TA yang dimulai Tanggal 2 Agustus sampai dengan 15 Desember 

2021. 

 

1.5 Metode pelaksanaan 

a. Praktek Lapang 

Metode praktik lapang ini, mahasiswa melakukan secara mandiri seluruh 

kegiatan yang ada di lapangan mulai dari teknik budidaya, pengawasan kegiatan 

produksi dan pengujian mutu benih dengan bimbingan dari pembimbing lapang. 

b. Demonstrasi 

Metode demonstrasi ini, mencakup demontrasi kegiatan-kegiatan yang ada 

di lapangan mengenai teknik dan aplikasi yang digunakan selama kegiatan Praktik 

Kerja lapang (PKL) berlangsung dan dibimbing oleh pembimbing lapang. 

c. Wawancara 

Mencari sumber data informasi dengan cara berdiskusi membahas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Pengenalan dan membangun komunikasi aktif oleh 

mahasiswa kepada seluruh pihak yang bersangkutan. 

d. Studi Pustaka 

Metode studi pustaka ini, mahasiswa mengumpulkan data atau informasi 

pendukung dari literatur melalui internet, brosur, dan literatur pendukung yang 

lainnya. 

 


