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RINGKASAN 

 “Manajemen Pengemasan Teh Hitam Gajah Kertowono Pada Unit 

Teh Celup di PT Rolas Nusantara Mandiri Wonosari – Malang”. Intan 

Zumrudah Aly Nim D41160518, tahun 2020, 61 halaman, Manajemen Agribisnis, 

Politeknik Negeri Jember, di bawah bimbingan dosen pembimbing Dewi 

Kurniawati, S.sos, M.Si. 

PKL atau yang disebut juga Praktek Kerja Lapang merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan melakukan praktek kerja secara langsung pada perusahaan yang 

telah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jember. Kegiatan PKL ini dilakukan 

pada akhir semester 7, dengan lama waktunya 256 jam kerja atau kurang lebih 

selama 1,5 bulan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

kerja bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jember sehingga setelah lulus dari 

perguruan tinggi ini diharapkan mahasiswanya memiliki bekal ilmu sekaligus 

keterampilan. 

Salah satu perusahaan yang dijadikan sebagai tempat praktek kerja lapang 

adalah PT Rolas Nusantara Mandiri yang terletak pada dusun Wonosari desa 

Toyomarto kecamatan Singosari. PT Rolas Nusantara Mandiri merupakan anak 

dari PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) dengan pusat perusahaan berada di 

kota Surabaya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

agroindustri yaitu bidang perkebunan dan pengolahan teh. Pada PT Rolas 

Nusantara Mandiri terdapat proses pengemasan teh sehingga menjadi kemasan teh 

siap jual, ada beberapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu diantaranya 

adalah Teh Celup Melati, The Celup Vanila, The Celup Original, Green Tea, 

White Tea, Teh Hitam Gajah Kertowono , Teh Hitam Ken Tea, Teh Hitam 

Premium. 

Pengemasan merupakan cara untuk melindungi produk agar tidak mudah 

rusak dan dapat disimpan lebih lama serta mempermudah penyimpanan atau 

pendistribusian produk. Pengemasan juga merupakan salah satu cara untuk 

mempromosikan produk, produk yang dikemas secara unik dan menarik dapat 

meningkatkan performa produk serta manrik minat konsumen. Dalam proses 
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pengemasan diperlukan tahapan yang benar agar proses pengemasan ini berjalan 

dengan lancer kemudian menghasilkan output yang baik. Proses pengemasan Teh 

Hitam Gajah Kertowono dilakukan dengan menggunakan kemasan primer dan 

sekunder, kemasan primer terbuat dari bahan plasttik dan kemasan sekunder 

terbuat dari bahan kertas karton. Dalam proses pengemasan ini perlu dilakukan 

proses sortasi cacat, sortasi dilakukan setelah proses sealer dan setelah proses 

coating proses sortasi bertujuan untuk memisahkan kemasan yang cacat atau 

rusak dengan kemasan yang baik sesuai standar perusahaan. Setelah dikemas Teh 

Hitam Gajah Kertowono disimpan pada gudang penyimpanan. 

 


