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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan suatu kegiatan yang penting 

dalam dunia pendidikan termasuk di Politeknik Negeri Jember yang merupakan 

salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, 

khususnya padaProgram Studi Manajemen Agroindustri.Kegiatan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) ini merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan dunia 

kerja dimana untuk mengaplikasikan teori yang didapatkan pada perkuliahan 

dengan keadaan dilapang atau perusahaan. Praktek Kerja Lapang (PKL) bertujuan 

untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja, dan 

memberikan gambaran serta pengalaman kerja dalam dunia nyata. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan kewajiban bagi seluruh 

mahasiswa dimana merupakan prasyarat mutlak kelulusan yang diikuti oleh 

mahasiswa Politeknik Negeri Jember pada khususnya D-IV Manajemen 

Agroindustri yang dipersiapkan  untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan 

khusus di dunia insutri sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan adanya kegiatan 

Praktek Kerja Lapang (PKL), mahasiswa dituntut dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu 

teoritis yang telah didapat selama perkuliahan untuk menyelesaikan serangkaian 

tugas sesuai lokasi Praktek Kerja Lapang (PKL).Praktek Kerja Lapang (PKL) 

iniuntuk mahasiswa program diploma-IV harus ditempuh selama  512 jam atau 

setara dengan ± 3 (tiga) bulan.  Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini 

dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari yang beralamat di Jl. 

A Yani  No.688  Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. 

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember 

merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menjadi salah satu Unit Tembakau 

dari PT Perkebunan Nusantara X. PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

merupakan perusahaan yang bergerak  dibidang industri dengan produk utama yaitu 

Tembakau. Selain produk utama PT Perkebunan Nusantara X Kebun
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Kertosari memiliki produk sampingan yaitu kakao dan tebu serta terdapat produk 

yang dikembangkan yaitu sereh wangi dan sengon.Salah satu dari produk 

sampingan yang sedang dijadikan fokus saat ini adalah unit kakao, hal ini 

diharapkan dapat menambah pendapatan dari perusahaan.Kakao (Theobroma 

cacao L.) adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, 

namun sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika.Dari biji tumbuhan ini 

dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai cokelat.Tanaman kakao ditanam 

pada ketinggian ±800 mdpldengan curah hujan tidak kurang 2000 mm/tahun.Buah 

kakao dapat berbuah sepanjang tahun.Meskipun demikian, dalam pembudidayaan 

tingginya dibuat tidak lebih dari 5m tetapi dengan tajuk menyamping yang 

meluas.Hal ini dilakukan untuk memperbanyak cabang produktif. 

PT Perkebuanan Nusantara X Kebun Kertosari menerapkan tahapan 

produksi primer dimana dimulai dari pengadaan bahan baku, sortasi buah, 

pemecahan buah, fermentasi, pencucian, penjemuran, sortasi biji dan 

penggudangan. Dari tahapan proses produksi tersebut dihasilkan sebuah produk 

yaitu produk biji kakao kering dan non produk (kulit, gagang dan prokol). Bahan 

baku kakao yang diproses diperoleh dari penekun yang dimana tersebar di 9 wilayah 

penataran. Fokus laporan Praktek Kerja Lapang ini adalah Manajemen Pengolahan 

Buah Kakao PTPN X Kebun Kertosari Kabupaten Jember, karena aktivitas 

produksi tidak akan berjalan tanpa Proses Pengolahan. Proses pengolahan yang 

sesuai dengan standart akan menghasilkan biji kakao yang bekualitas. Dengan 

adanya hasil biji kakao yang berkualitas perusahaan tidak akan ragu untuk bersaing 

dengan perusahaan lain dalam hal bersaing memperoleh pembeli. Biji kakao yang 

berkualitas dan sesuai dengan keingingan bembeli akan menambah tingkat 

kepercayaan pembeli untuk tetep menjalin kerjasama dengan perusahan. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1  Tujuan Umum PKL 

Beberapa tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) yang dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 
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1. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai kegiatan-

kegiatan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari secara umum. 

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan 

dan mengembangkan keterampilan yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan 

di Politeknik Negeri Jember. 

3. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis dalam lingkungan kerja dan melatih 

bersosialisasi dengan semua karyawan yang memiliki latar berlakang yang 

berbeda-beda. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Selain tujuan umum juga terdapat tujuan khusus dari pelaksanaan Praktek 

Kerja Lapang (PKL) di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut: 

1. Mampu menjelaskan dan mempraktekkan mengenai proses pengolahan pada 

unit kakao di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember. 

2. Mengindentifikasi permasalahan yang ada pada proses pengolahan unit kakao di 

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember. 

3. Memberikan solusi pada permasalahan pada proses pengolahan unit kakao di PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Adapun manfaat yang didapat dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempelajari serta memahami tentang proses produksi biji kakao di PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember. 

2. Menjadikan mahasiswa lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, serta 

memiliki pengalaman yang berguna dalam menghadapi dunia kerja yang nyata. 

3. Dengan adanya Praktek Kerja Lapang (PKL) akan menghubungkan kerjasama 

antara perusahaan dan pihak akademi Politeknik Negeri Jember. 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari, yang beralamatkan di Jl. A Yani  No.688  Kertosari, 

Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember (68181) yang dilaksanakan pada tanggal 1 

Maret sampai dengan 18 Mei 2019 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) menggunakan beberapa metode 

kegiatan untuk memperoleh data sebagai bahan pembuatan laporan, yaitu: 

1. Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data-data atau informasi dari perusahaan dengan cara bertatap 

muka langsung dan melakukan wawancara dengan pihak terkai dengan kegiatan 

pengadaan bahan baku dan proses produksi di unit gudang pengolahan kakao 

pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember. 

2. Observasi 

Pengumpulan data-data atau informasi dengan melakukan pengamatan langsung 

mengenai proses pengadaan bahan baku dan proses produksi di unit gudang 

pengolahan kakao pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Kabupaten Jember. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data-data menggunakan dokumentasi berupa buku, laporan dan 

dokumenyang berkaitan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember. 

 


