
BAB 1 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan mahasiswa untuk bekerja 

praktis pada perusahaan/industri dan unit bisnis strategis lainnya. Mahasiswa akan 

memperoleh keterampilan yang tidak hanya bersifat kognitif, afektif, namun juga 

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

 Manajemen Agribisnis merupakan jurusan yang berbasis pertanian yang 

mempelajari ilmu pertanian dari hulu ke hilir. Dalam waktu 4 bulan mahasiswa 

diharapkan mampu mengembangkan keterampilan di dunia kerja. Kegiatan ini 

diharapkan akan menambah kemampuan untuk mengkaji serta menilai antara teori 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan untuk meningkatkan kualitas managerial 

mahasiswa dalam mengamati suatu permasalahan dan persoalan baik dalam bentuk 

aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. 

 Praktik Kerja Lapang ini dilaksanakan di Kota Wisata Batu yang terkenal 

dengan wisata petiknya. Salah satu wisata petik yang terkenal yaitu wisata petik 

stroberi yang terletak di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu. 

Wisata agro ini dikelola oleh BUMDes Raharjo, Desa Pandanrejo. Tidak hanya 

menjual stroberi, tetapi juga ada cafe dan menjual produk olahan stroberi seperti, 

selai, sari buah, esktrak, dan stroberi frozen. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2. 1 Tujuan Umum 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan /industri/instansi dan atau unit 

bisnis lainnya. 

2. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

yang dijumpai dilapangan dengan yang diperoleh dari materi perkuliahan. 



3. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan di dunia 

kerja sehingga sebagai bekal untuk terjun dimasyarakat. 

 

 

1.2. 2 Tujuan Khusus PKL 

1. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

mengikuti perkembangan iptek. 

2. Meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa terhadap lingkungan 

kerjanya. 

3. Mengetahui teknik pemetikan buah stroberi. 

4. Mengetahui semua kegiatan yang berada di Lumbung Stroberi seperti 

pengolahan Produk, Budidaya, Wisata Petik Stroberi, Penjualan Stroberi 

segar. 

1.2. 3 Manfaat PKL 

1. Memperoleh langsung pengalaman kerja sebagai bekal untuk mahasiswa  di 

dunia kerja. 

2. Dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki serta dapat 

mengembangkan keahlian tersebut. 

3. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kerja. 

 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

 

1.3.1 Lokasi 



 
Gambar : 1.1 Peta Lokasi Agrowisata Lumbung Stroberi 

Sumber:https://www.google.com/maps/search/Lumbung+Stroberi+Official,+Pandanrejo,+Kota+Batu

,+Jawa+Timur/@-7.8754159,112.5304151,15z/data=!3m1!4b1  
 

 

 

 

1.3.2 Jadwal Kerja 

Pelaksanaan PKL dilaksanakan di Agrowisata Lumbung Stroberi dari tanggal 

06 September 2021 sampai 25 Desember 2021. PKL dilaksanakan setiap hari mulai 

jam 08.00-16.00. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Teknik Memperoleh Data Observasi  

Observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan pada saat proses 

kegiatan yang dilakukan di Agrowisata Lumbung Stroberi, Desa Pandanrejo, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. 

1.4.2 Wawancara 

Mewawancarai langsung dengan staff atau karyawan bahkan perangkat desa 

yang berkaitan dengan pengelolaan Desa Agrowisata, Desa Pandanrejo, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. 

1.4.3 Pengumpulan Data 

Pengambilan data adalah metode pelaksanaan PKL yang dilakukan dengan 

https://www.google.com/maps/search/Lumbung+Stroberi+Official,+Pandanrejo,+Kota+Batu,+Jawa+Timur/@-7.8754159,112.5304151,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/Lumbung+Stroberi+Official,+Pandanrejo,+Kota+Batu,+Jawa+Timur/@-7.8754159,112.5304151,15z/data=!3m1!4b1


cara pencatatan data yang diperlukan untuk menunjang masalah yang akan dikaji.  

a) Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung atau terjun 

langsung dalam pelaksanaan PKL, Pengumpulan data ini dilakukan secara 

langsung mulai dari persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, proses 

produksi, proses pengemasan, pengaplikasian, serta melakukan pencatatan 

biaya-biaya yang dikeluarkan.  

b) Data Sekunder, merupakan data tidak langsung atau pengumpulan informasi 

dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel, internet browsing, dan data-data 

lainnya yang berkaitan dengan Laporan PKL. 

1.4.4 Studi Pustaka 

Pelaksanaan studi pustaka yaitu dengan membandingkan kegiatan yang telah 

dilaksanakan dengan referensi/pustaka dan membandingkan pemahan teori dengan 

yang ada di lingkungan. 

 


