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RINGKASAN 

 

Analisa Keutuhan Berdasarkan Kriteria Daun Tembakau Pada Gudang 

Pengering Wilayah Dawuhan A Di PT Perkebunan Nusantara X Kebun 

Ajong Gayasan Jember,  Rosanti Septia Dewi Nim D31181214, Tahun 2020, 69 

hlm, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, dibimbing oleh                           

Datik Lestari, S.P, M.Si 

 
Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan mahasiswa untuk belajar 

kerja praktis dari perusahaan sehingga mendapatkan pengalaman dan 

keterampilan khusus dunia industri sesuai bidang keahliannya. Kegiatan PKL ini 

dilaksanakan pada Tanggal 03 September 2020 hingga 15 Desember 2020. Tujuan 

dilaksanakan PKL yaitu mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan wawasan 

tentang teknik budidaya tanaman Tembakau Bawah Naungan dengan baik dan 

benar di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan serta lebih kritis 

terhadap perbedaan atau kesenjangan yang dijumpai dilapang dengan yang 

diperoleh dibangku kuliah. 

Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan dengan mengikuti serangkaian 

kegiatan meliputi pemanenan seperti pemetikan dan pengangkutan sampai di 

gudang pengolah dengan beberapa tahap. Hasil kegiatan PKL di perkebunan 

penulis memperoleh pengalaman sebagai tenaga kerja dalam proses pemanenan 

dan proses di gudang pengolah daun tembakau, selain itu dapat memahami  

permasalahan dan pemecahan masalah dalam mengelola kegiatan proses budidaya 

tanaman tembakau di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan.  

Analisa keutuhan merupakan cara dalam memisahkan daun utuh, daun 

pecah karena ulat dan kerusakan mekanis. Dalam mengetahui bagaimana 

menentukan kriteria dari daun tembakau yang sudah dipetik yaitu mengambil 

sampel daun tembakau setiap keranjang/bandang dengan banyaknya  ± 900 

lembar dari keseluruhan bandang setiap harinya, kemudian timbang dan catat 

dalam buku analisa (± 3 kg). Ketika memisahkan daun tembakau berdasarkan 

kriterianya maka akan dilakukannya perhitungan dari setiap kriteria tersebut dan 

dicatat di buku analisa. 
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Hasil yang di dapat selama kegiatan PKL berlangsung di PTPN X Kebun 

Ajong Gayasan yaitu mengetahui serangkaian kegiatan mulai dari pemetikan 

dilahan hingga proses yang ada di gudang pengolah. Kegiatan ini menambah 

banyak sekali pengalaman dalam proses di lapang sehingga dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

 


