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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan bagian dari kegiatan pengajaran yang 

mengikuti proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman di luar sistem proses 

belajar mengajar dan tatap muka. 

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Lapang ini mahasiswa diharapkan 

memperoleh keterampilan yang tidak semata-mata bersifat psikomotor, akan tetapi 

skill yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial dan manajerial. Selain itu 

mahasiswa juga diharapkan mampu mendapatkan pengalaman kerja di lapangan pada 

kondisi yang sesungguhnya dimasyarakat, dan diharapkan mahaasiswa memiliki 

wawasan yang lebih laus terutama tentang tanaman hias atau bunga potong. 

Tanaman hias bunga adalah tanaman hias yang memiliki kemampuan 

menghasilkan bunga dengan aneka bentuk, warna, ukuran dan keharuman yang unik. 

Tanaman hias digolongkan menjadi dua berdasarkan lokasi penanamannya yaitu 

tanaman hias dalam pot dan bunga potong. Bunga potong adalah sebutan untuk 

tanaman hias yang ditanam untuk diambil bunga beserta tangkainya. Pemotongan 

panjang pendeknya tangkai tergantung pada bunga yang dihasilkannya. Beberapa 

berbagai jenis tanaman hias yang dikenal sebagai bunga potong adalah krisan, 

anyelir, mawar, anggrek, gerbera, heliconia, dan sedap malam (Endah Joesi, 2002). 

Herbras (Gerbera) adalah tanaman hias yang termasuk dalam keluarga 

Asteraceae. Herbras merupakan tanaman semak yang hidup bertahun-tahun 

(perenial), daunnya berbentuk memanjang, berwarna hijau dengan pinggiran daun 

bergerigi besar. Gerbera diambil dari nama Traugott Gerber seorang dokter Jerman 

yang merupakan teman Carolus Linnaeus. Nama spesies Gerbera jamesonii 

(Barberton daisy) diambil dari nama kolektor tanaman bernama Robert Jameson 

yang menemukan tanaman ini di provinsi Transvaal, Afrika Selatan. 

Herbras terdiri dari sekitar 2.000 kultivar dengan bunga yang mempunyai bentuk 

beraneka ragam dan ukuran diameter antara 5–12 cm. Bunga Herbras memiliki 

bongkol (capitulum) besar yang merupakan pokok dari 2 lapis rangkaian daun 

mahkota (disebut ray floret) berbentuk panjang yang berwarna-warni menarik: 

oranye, kuning, merah jambu, merah, putih, pink salmon, dan ungu. Bagian bongkol 
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juga terdiri dari susunan ratusan bunga kecil-kecil (trans floret dan disc floret) 

sehingga terlihat menyerupai satu bunga yang utuh. Pada bagian tengah bongkol 

kadang-kadang berwarna gelap. Pada bunga yang sama juga sering dijumpai 

perbedaan warna pada daun mahkota.  

Tanaman Gerbera ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias dalam pot 

dan bunga potong. Gerbera sudah lama dibudidayakan di Indonesia , terutama di 

daerah beriklim  sejuk, sebagai tanaman hias kebun maupun bunga potong. Bunga 

gerbera memiliki keragaman dilihat dari bentuk bunga terutana struktur helai kelopak 

atau mahkota bunganya dikenal dua jenis bunga gerbera yang telah dibudidayakan di 

PT. Wahana Karisma Flora (WKF) yaitu gerbera berbunga selapis dan gerbera 

berbunga dua lapis. Perawatan atau pemeliharaan tanaman adalah sebuah kegiatan 

yang penting dalam proses budidaya tanam, dalam perawatan tanaman gerbera yang 

baik dapat mempengaruhi produktivitas tanaman yang nantinya dapat berpengaruh 

terhadap hasil panen. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

1. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan. 

2. Mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di 

Politeknik Negeri Jember 

3. Mengajarkan mahasiswa dalam suatu lingkungan kerja. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui dan mempelajari cara pemanenan bunga gerbera dengan benar. 

2. Mengetahui dan memahami cara penanganan pasca panen bunga gerbera dengan 

benar. 

3. Menambah pengetahuan  tentang cara panen dan penanganan pasca panen bunga 

gerbera yang baik dan benar. 

1.2.3 Manfaat PKl 

Manfaat dari PKL bagi mahasiswa adalah dapat menambah wawasan dan 

pengalaman kerja mahasiswa sehingga dapat dijadikan inspirasi bagi mahasiswa jika 

nanti sudah lulus. Manfaat bagi pihak Politeknik Negeri Jember adalah untuk 
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menjalin kerjasama dengan PT.WKF yang diharapkan dapat berjalan secara 

kontinuitas dari tahun ke tahun. 

1.3 Lokasi dan Jadwal PKL 

1.3.1 Lokasi 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021 sampai dengan 

tanggal 31 Oktober 2021, yang berlokasi di PT. WKF Jl. Raya Arjuno Dusun 

Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. 

1.3.2 Jadwal Kerja 

Kegiatan PKL dilakukan selama 4 bulan yaitu 2 bulan Work From Office 

(WFO) dan 2 bulan Work From Home (WFH). Berikut jadwal kerja di PT. Wahana 

Kharisma Flora disajikan pada tabel 1.1. 

No Hari Jam Kegiatan 

1 Senin - Kamis 

06.30-09.00 Kerja 

09.00-09.15 Istirahat (sarapan) 

09.15-12.00 Kerja 

12.00-13.00 Istirahat (ishoma) 

13.00-15.00 Kerja 

15.00 Pulang Kerja 

2 Jum,at 

06.30-09.00 Kerja 

09.00-09.15 Istirahat (sarapan) 

09.15-11.00 Kerja  

11.00-13.00 Istirahat (ishoma) 

13.00-15.00 Kerja 

15.00 Pulang Kerja 

3 Sabtu 

06.30-09.00 Kerja 

09.00-09.15 Istirahat (sarapan) 

09.15-10.00 Kerja 

10.00 Pulang Kerja 
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1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode Pelaksanaan yang dilakukan PKL ini adalah : 

1. Observasi di lingkungan PT. WKF. 

2. Penentuan komoditi yang akan dipelajari. 

3. Pelaksanaan kegiatan sesuai arahan pembimbing. 

4. Diskusi dengan pembimbing lapang dan karyawan guna mengisi buku harian. 

5. Evaluasi oleh pembimbing lapang dan kepala kebun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


