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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Praktik kerja lapang (PKL) merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman diluar system proses 

belajar mengajar dan tatap muka. Praktik kerja lapang ini melatih kemampuan 

demi mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapang ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh keterampilan fisik, 

intelektual, sosial dan managerial. Selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu 

untuk mendapatkan pengalaman kerja dilapangan pada kondisi yang 

sesungguhnya dimasyarakat, dan diharapkan mahasiswa memiliki wawasan yang 

lebih luas, terutama dibidang pertanian. 

Tanaman hias diartikan sebagai tanaman  bunga-bungaan atau segala macam 

tanaman yang menghasilkan bentuk bunga (organ generatif). Sejalan dengan 

perkembangan jaman dan kemajuan peradaban manusia, tanaman hias diartikan 

sebagai segala jenis tanaman yang memiliki nilai hias (bunga, batang, daun, akar, 

aroma, dll) yang menimbulkan kesan indah (artistik) atau kesan seni (Santoso 

2010:5) 

PT Wahana Kharisma Flora adalah perusahaan agribisnis tanaman 

holtikultura yaitu usaha dibidang tanaman hias. PT Wahana Kharisma Flora 

memproduksi bunga pot, bunga potong dan daun potong, antara lain: Gerbera, 

lily, Carnation, Vinca, Kastuba, dan Ivy. Dan sekarang di tambah komoditi sayur 

yang terdiri dari: selada keriting hijau, selada keriting merah, pakcoy, buncis, 

wortel, caisim, tomat, lobak, bit, brokoli, horenzo, pare, kale, saledri pot. 

Perusahaan ini memiliki kebun utama didaerah Junggo, selain itu di daerah Gerdu, 

Marina dan kantor pemasaran di Malang, Surabaya, Bali dan Jember. Snapdragon 

(Antirrhinum majus L.) merupakan salah satu bunga potong yang belum lama ini 

dikembangkan di Indonesia. Snapdragon berasal dari daerah Mediterania yang 

beriklim subtropis. Sebagai bunga potong, Snapdragon memiliki keunggulan 

dalam bentuk yang menarik serta warna bunga yang mecolok. Bunga Snapdragon 

memiliki aroma khas yang segar dan dapat bertahan hingga beberapa hari, 
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sehingga sangat cocok untuk disimpan sebagai hiasan di dalam rumah atau 

dekorasi acara. Alaminya bunga snapdragon merupakan tanaman tahunan, namun 

jika diperuntukkan sebagai bunga potong, maka Snapdragon dipanen dalam 

semusim dengan hanya mengambil satu rangkaian tiap tangkainya. Tujuan dari 

kegiatan Praktik Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui cara pemeliharaan 

pada bunga Snapdragon di PT Wahana Kharima Flora mulai dari pemupukan 

samapai dengan kegiatan pasca panen.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan  

a. Tujuan umum  

1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja 

bagi mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan secara umum. 

2) Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan yang dijumpai di 

lapangan dengan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. 

3) Mampu mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di 

kampus. 

b. Tujuan khusus  

c. Mengetahui dan mempelajari cara memelihara bunga Snapdragon 

(Antirrhium M.L.) yang diterapkan di PT. Wahana Kharisma Flora. 

d. Mengetahui langsung alur proses pemeliharaan bunga Snapdragon 

(Antirrhium M.L.) sampai proses penanganan pasca panen 

e. Memahami permasalahan yang terjadi saat pemeliharaan bunga 

Snapdragon (Antirrhium M.L). 

 

1.2.2 Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat untuk Mahasiswa: 

1) Mahasiswa dapat meningkatkan keahlian yang dimilikinya serta dapat 

mengembangkan keahlian tersebut dan menguji kemampuan mahasiswa 

untuk mengerjakan pekerjaan lapangan. 
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2) Mahasiswa memperoleh kesempatam untuuk terampil dan menguasai 

teori yang didapat dalam perkuliahan dengan mempraktekkan di PT. 

Wahana Kharisma Flora. 

b. Manfaat untuk Perusahaan  

1) Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja. 

2) Sebagai sarana penghubung antara perusahaan dengan Lembaga 

Perguruan Tinggi untuk bertukar ilmu. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja  

1.3.1 Lokasi  

Lokasi Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT Wahana Kharisma Flora berada 

di kebun produksi Junggo Desa TULUNGREJO Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

Jawa Timur. 

1.3.2 Jadwal Kerja  

Kegiatan PKL dilakukan selama 768 jam terhitung mulai tanggal 04 

September 2020 samapai 31 Desember 2020. Jadwal kerja PT Wahana Khraisma 

Flora disajikan pada Tbael 1.1 

Table 1.1 Jadwal Kerja Bulan September-Oktober PT Wahana Kharisma Flora 

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  Pulang  

2. Jumat  06.30 - 09.00 Kerja  

  09.00 - 09.15 Istirahat (sarapan) 

  09.00 - 12.00 Kerja  

  12.00  Pulang  

3. Sabtu  06.30 - 09.00 Kerja  

  09.00 - 09.15 Istirahat (sarapan) 

  10.00 Pulang  
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Table 1.5.2 Jadwal Kerja Bulan September-Oktober PT Wahana Kharisma Flora 

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 - 01.00 Istirahat  

  01.00 - 15.00 kerja 

  15.00 Pulang  

2. Jumat  06.30 - 09.00 Kerja  

  09.00 - 09.15 Istirahat (sarapan) 

  09.00 - 12.00 Kerja  

  12.00 - 01.00 Istirahat  

  01.00 - 15.00 Kerja  

  15.00 Pulang  

3. Sabtu  06.30 - 09.00 Kerja  

  09.00 - 09.15 Istirahat (sarapan) 

  10.00 Pulang  

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang untuk 

menunjang keberhasilan Praktik Kerja Lapang ini adalah: 

1. Melakukan observasi di lingkungan PT Wahana Kharisma Flora. 

2. Penentuan komoditi yang akan di pelajari di PT Wahana Kharisma Flora. 

3. Pengumpulan data secara langsung dengan cara menulis kegiatan harian yang 

dilakukan selama Praktik Kerja Lapang sesuai dengan divisi yang telah 

ditentukan oleh pembimbing lapang serta dokumentasi semua kegiatan yang 

dilakukan. 

4. Evaluasi oleh pembimbing lapang mengenai kegiatan yang di lakukan selama 

Praktik Kerja Lapang. 
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5. Membaca studi literatur di perusahaan yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat serta mempelajari. 

 

  


