
BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan salah satu 

program pendidikan yang mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat 

keahlian dan mampu melaksanakan serta mengembangkan standar keahlian secara 

spesifik. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada peningkatan 

keterampilan sumber daya manusia dengan memberikan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu mengembangkan diri 

terhadap perubahan lingkungan dan mampu bertahan dengan berbagai kondisi 

lingkungan yang ada. Selain dapat memasuki dunia industri, juga untuk 

memberdayakan dan mengangkat potensi daerah serta mampu berwirausaha 

secara mandiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu program yang 

harus dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember adalah Praktek 

Kerja Lapang (PKL). 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu program yang tercantum 

dalam kurikulum akademik Politeknik Negeri Jember yang dilaksanakan pada 

awal semester V (lima). Program praktek kerja lapang ini merupakan salah 

satu persyaratan kelulusan mahasiswa Politeknik Negeri Jember, maka dari itu 

mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan PKL di perusahaan atau instansi 

pertanian. DD’ Orchid Nursery merupakan sebuah Home industri yang bergerak 

dalam bidang produksi bibit anggrek yang bertempat di desa Dadaprejo, 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.  

Anggrek di Indonesia memiliki keragaman spesies yang tinggi. Keragaman 

spesies tersebut merupakan potensi yang sangat berharga bagi pengembangan 

anggrek di Indonesia, terutama berkaitan dengan sumber daya genetik anggrek 

yang sangat diperlukan untuk menghasilkan anggrek-anggrek yang unggul. Saat 

ini pengembangan anggrek di Indonesia menghadapi berbagai masalah 

diantaranya penyediaan bibit yang terbatas, kualitas bibit yang masih rendah dan 

teknik budidaya yang belum dilakukan dengan baik (Andri dan Tumbuan, 2015). 



Dendrobium merupakan salah satu genus anggrek terbesar dari famili, 

Orchidaceae, dan meliputi lebih dari2.000 spesies (Uesato 1996). Dendrobium 

merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia, dan jumlahnya diperkirakan 

mencapai 275 spesies (Gandawidjaya dan Sastrapradja 1980). Spesies anggrek 

Dendrobium terbaik banyak terdapat dikawasan timur Indonesia, seperti Papua 

dan Maluku. 

 

  


