
 

 

 

BAB 1.PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang menyelengarakan 

pendidikan vokasional, yaitu merupakan progam pendidikan yang mengarah pada 

proses belajar mengajar dan pengambangan standart keahlian spesifik yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sistem pendidikan yang diberikan 

berbasis pada pengembangan keterampilan sumber daya manusia dengan 

menggunakan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan ilmu lapang, sehingga 

lulusan mampu berkompetensi untuk menghadapai ligkungan di dunia kerja. 

Terdapat beberapa jurusan dan program studi di Politeknik Negeri Jember, 

salah satunya adalah Jurusan Manajemen Agribisnis, dengan program studi D3 

Manajemen Agribisnis di dalamnya. Program studi ini menawarkan sitem 

perkuliahan yang ditempuh selama 3 tahun (6 semester) dibidang agribisnis. Pada 

saat semester satu sampai empat, mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar di 

dalam kelas dan praktikum langsung di lapangan, pada saat semester lima terdapat 

kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan di instansi atau 

perusahaan yang relevan dengan jurusan dan program studi Manajemen  

Agribisnis dengan jangka waktu 3 bulan. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu program yang 

megharuskan mahasiswa untuk terjun langsung dalam dunia kerja untuk 

menerapan teori dan pengetahuan yang didapatkan selama diperkuliahan pada 

dunia kerja. Kegiatan Praktek Kerja Lapang meliputi banyak diantaranya bidang 

produksi, manajemen, sampai distribusi.. 

Pelaksanaan kegitan PKL dilaksanakan di Salman Agrofarm kabupaten 

Jember Jawa Timur. Salman Agrofarm merupakan perusaahn yang bergerak di 

bidang pertanian seperti labolatorium, kurltur jaringan, hidroponik, budidaya 

tanaman holtikultura dan budidaya jamur tiram. Kegiatan PKL yang dilaksanakan 

selama tiga bulan di mulai dari bulan September – November lebih memfokuskan 

kegiatan pada budidaya jamur tiram. 
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Budidaya jamur tiram adalah budidaya jamur yang cocok dilakukan di iklim 

tropis seperti Indonesia. Kegiatan di dalam budidaya jamur tiram dimulai dari 

pembuatan bibit, pembuatan baglog, proses inokulasi, pemeliharaan, penjualan 

baglog hingga penjualan hasil panen jamur tiram. 

Jamur tiram merupakan jenis jamur yang dapat dimakan (edible) danmemiliki 

rasa yang khas, jamur tiram memiliki nama latin PleurotusOstreatus. Pleurostus 

yang berarti batang dan Ostreatus yang berarti tiram, sehingga merupakan jamur 

berbentuk menyerupai tiram danjamur ini merupakan salah satu jenis jamur kayu 

karena banyak tumbuh di pokok – pokok kayu yang sudah lapuk. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah : 

1. Melatih pola pikir mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan yang 

terjadi dilingkungan kerja dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah 

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja 

mengenai kegiatan-kegiatan perkuliahan.perusahaan. 

3. Mampu mengaitkan pengetahuan akademik dengan pengetahuan praktis 

dilapangan yang tidak didapatkan selama di bangku kuliah sebagai bekal 

saat menghadapi dunia kerja. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah : 

1. Mampu Mengerti cara budidaya jamur tiram dari proses prmbibitan hingga 

pemasaran. 

2. Mampu menjelaskan menjelaskan proses budidaya jamur tiram khususnya 

pada proses pembibitan f2 jamur tirram. 

3. Mampu menganalisis permasalahan pada saat proses pembibitan f2 jamur 

tiram. 
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1.2.3 Manfaat PKL 

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi mahasiswa/i yang berada di lokasi PKL maupun bagi 

tempat PKL dilaksanakan adapun manfaat kegiatan PKL adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa/i. 

a. Memperoleh gambaran perusahaan dari segi budidaya dan pemasaran. 

b. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung sehingga dapat 

digunakan sebagai bekal untuk terjun di dunia kerja. 

c. Mengetahui proses proses pembibitan f2 jamur tiram. 

2. Manfaat Bagi Lembaga Diploma III Manajemen Agribisnis 

a. Memberikan masukan dan ide-ide baru sebagai pertimbangan dalam 

memperbaiki sistem kurikulum dan pengajaran lembaga pendidikan. 

b. Sebagai masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang 

pertanian, produksi dan industri. 

3. Manfaat Bagi Salman Agrofarm 

a. Memberikan masukan berupa sumbangan pikiran baik secara teoritis 

maupun praktis. 

b. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan 

mahasiswa/i dan Lembaga Diploma III Manajemen Agribisnis. 

1.3 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan Praktikum Kerja Lapang (PKL) bertempat di Salman Agrofarm 

Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Salman Agrofarm terletak di Jalan Raung 

Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa timur. 

Jadwal kegiatan Praktikum Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama 3 Bulan, 

yaitu dari tanggal 01 September 2020 hingga 30 November 2020. Jadwal kerja  

yang diterapkan adalah sebagai berikut: 

a. Hari Senin – Kamis dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB, dengan 

estimasi 7 jam kerja dan waktu istirahat selama 1 jam. 

b. Hari Jum’at dimulai dari jam 08.00 – 11.00 WIB, dengan estimasi jam 

kerja 3 jam. 
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c. Sabtu dan Minggu libur kegiatan PKL. 

 

d. Pemberian tambahan waktu pada hari Jum’at dan Sabtu di mulai dari 

pukul 08.00 – 16. 00 WIB dengan estimasi 7 jam kerja dan 1 jam waktu 

istirahat. 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan PKL: 

1. Metode Orientasi 

Kegiatan orientasi PKL di Salman Agrofarm adalah pengenalan umum 

mengenai perusahaan, selain itu terdapat penjelasan mengenai peraturan yang 

harus di patuhi dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama PKL di Salman 

Agrofarm. 

2. Metode Observasi 

Mahasiswa PKL mengikuti kegiatan secara langsung di lapang dan 

melakukan pengamatan terutama yang berkaitan dengan proses budidaya 

jamur tiram. 

3. Metode Diskusi 

 

Mahasiswa PKL berdiskusi bersama mengenai kegiatan PKL yang 

dilakukan. Diskusi yang dilakukan juga dengan pembimbing lapang apabila 

ada yang tidak paham di tanyakan dan dibahas. 

4. Metode Dokumentasi 

 

Mendokumentasikan kegiatan PKL oleh mahasiswa PKL.


