
 
 

1 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan utama dalam 

melaksanakan pendidikan di Politeknik Negeri Jember. Kegiatan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) merupakan kegiatan Akademik yang wajib dilaksanakan setiap 

Mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Kegiatan PKL ini diharapkan dapat  

menjadi wahana penumbuhan keterampilan dan keahlian pada diri mahasiswa, 

dapat memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dengan cara ikut 

bekerja sehari-hari pada perusahaan industri/instansi/dan/unit bisnis strategis 

lainnya yang layak dan reperesentatif dijadikan tempat PKL, serta memberikan 

gambaran mengenai dunia kerja bagi mahasiswa. 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan akademik  yang 

wajib dilaksanakan setiap Mahasiswa Politeknik Negeri Jember, khususnya 

Program Studi Manajemen Agroindustri pada semester VII. Praktek Kerja Lapang 

(PKL) merupakan prasyarat mutlak kelulusan yang wajib diikuti oleh mahasiswa 

Politeknik Negeri jember, khususnya Program Studi Manajemen Agroindustri. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan untuk menjembatani mahasiswa 

dalam menekuni keterampilan dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Jadwal 

pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang dilakukan selama 3 bulan sekitar 540 

jam terhitung dari tanggal 05 oktober 2020 sampai bulan 31 Desember 2020. Jam 

kerja selama kegiatan Praktik Kerja Lapang dimulai pada pukul 07.00 WIB – 

15.00 WIB. 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilakukan pada beberapa 

perusahaan agroindustri. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Perkebunan 

Nusantara X (PTPN X) yang bertempat di Kebun Ajong Gayasan. PTPN X Kebun 

Ajong Gayasan ini merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak 

pada bidang pengolahan tembakau yang digunakan sebagai bahan baku cerutu. 

PTPN X Kebon Ajong Gayasan ini memiliki berbagai kegiatan produksi 

tembakau mulai dari pembibitan, penanaman, pemanenan, pengeringan pada 

gudang pengering, turun truk, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran. 
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Tahapan kegiatan yang panjang bertujuan untuk menjaga kualitas tembakau untuk 

selanjutnya dilakukan proses pemasaran. 

Dalam serangkaian proses untuk mendapatkan tembakau yang berkualitas itu 

tidaklah terlepas dari aspek pengolahan di bagian sortasi. Sortasi merupakan 

proses memilah daun tembakau dengan tujuan untuk mendapatkan 

pengelompokkan berdasarkan mutu atau kualitas dan warna tembakau. 

Kualitas tembakau yang memenuhi standart ditentukan berdasarkan posisi 

daun pada batang tembakau yaitu Koseran (KOS), tembakau kaki (KAK), dan 

tembakau tengah (TNG). Sortasi dilakukan sebagai pemisahan daun tembakau 

sesuai dengan tujuan seperti pemisahan tembakau berdasarkan kualitas warna 

dasar (sortasi tahap I), kualitas tembakau bersih dan kotor (sortasi tahap II), 

kualitas lebih spesifik untuk mendapatkan kualitas terbaik tembakau cerutu 

dengan memilih tembakau tebal dan tipis (sortasi tahap IIA), kualitas memilih 

tangga warna tembakau (sortasi tahap III) dan kualitas menyeragamkan 

gambang unting sesuai warna tembakau (sortasi tahap IV). Maka dari itu 

penulis menyusun laporan mengenai proses pengolahan di bagian sortasi tahap I 

PTPN X Ajong Gayasan.  

 

1.2 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) 

 berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

 Adapun tujuan umum dari kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah 

 sebagai berikut: 

a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan perusahaan 

secara umum. 

b. Dapat merealisasikan pengetahuan akademik yang di dapat di dunia  dengan 

kegiatan di perusahaan.  

c. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis dan tanggap dalam menghadapi 

masalah yang ada di dunia kerja.  
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d. Melatih mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan lapangan dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahlian. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Adapun tujuan khusus dari kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah      

 sebagai berikut: 

a. Mampu melaksanakan dengan benar proses pengolahan tembakau di PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan. 

b. Mampu menjelaskan secara langsung kegiatan pada alur proses pengolahan 

tahap 1 di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktek Kerja Lapang ini adalah : 

1. Mampu mengahasilkan ilmu yang sudah di dapatkan dari perkuliahan ke 

dalam dunia kerja yang nyata. 

2. Menambah wawasan mengenai kegiatan pengolahan tembakau di PT 

Perkebunan Nusantara X Kebon Ajong Gayasan. 

 

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang 

Lokasi pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang dilakukan di PTPN 

Kebun Ajong Gayasan Jember. Alamat PTPN X Kebun Ajong Gayasan berada di 

Jalan MH. Thamrin 143 Kecamatan Ajong Kabupaten Jember, Jawa Timur 

68131. Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang dilakukan selama 3 

bulan sekitar 563 jam terhitung dari tanggal 05 oktober 2020 sampai bulan 31 

Desember 2020. Jam kerja selama kegiatan Praktik Kerja Lapang dimulai pada 

pukul 07.00 WIB – 15.00 WIB. 
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1.4 Metode Pelaksanaan 

Adapun metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapang (PKL) untuk 

 mencapai tujuan umum dan khusus ini antara lain: 

1. Praktik lapang, yaitu dengan cara melaksanakan langsung di lapang 

2. Studi literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan 

menelaah buku jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

tujuan praktek kerja lapang (PKL). 

3. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

pembimbing lapang. 

4. Dokumentasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

penguat laporan praktik lapang. 

 

 


