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BAB 1 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 Pelatihan kerja lapangan, Praktik kerja lapangan, on-the-job training atau 

biasa disebut dengan PKL adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di 

lingkungan kerja langsung. PKL bisa dilakukan oleh murid SMA/SMK, 

mahasiswa maupun karyawan baru. Di tingkat mahasiswa, PKL merupakan 

implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah 

dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja 

secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. 

PKL merupakan salah-satu kegiatan murid atau mahasiswa untuk 

mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya.Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan secara tidak langsung akan 

memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja. Pengalaman yang 

diperoleh saat melaksanakan praktik industri, selain mempelajari bagaimana cara 

mendapatkan pekerjaan, juga belajar bagaimana memiliki pekerjaan yang relevan 

dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut.  

CV. Handoyo Budi Orchids merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang kultur jaringan anggrek dan tanaman hias yang berlokasi di  

Malang. Kegiatan yang terdapat di CV. Handoyo Budi Orchids Terdapat kultur 

jaringan anggrek dari biji sampai dewasa serta berbagai perawatan dan 

perkembangbiakan tanaman hias. Oleh karena itu maka perlu ada informasi, 

pengetahuan, dan memahami dalam teknik produksi tanaman hias. Maka 

mahasiswa perlu melakukan Praktik Kerja Lapang di CV. Handoyo Budi Orchids. 

Tanaman hias adalah salah satu dari pengelompokan berdasarkan fungsi 

dari tanaman hortikultura. Tanaman hias mencakup semua tumbuhan, baik 

berbentuk terna, merambat, semak, perdu, ataupun pohon, yang sengaja ditanam 

orang sebagai komponen taman, kebun rumah, penghias ruangan, upacara, 

komponen riasan/busana, atau sebagai komponen karangan bunga. Bunga potong 

pun dapat dimasukkan sebagai tanaman hias. Dalam konteks umum, Bagian yang 
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dimanfaatkan tidak semata bunga, tetapi kesan keindahan yang dimunculkan oleh 

tanaman ini. Selain bunga (warna dan aroma), daun, buah, batang, bahkan 

pepagan dapat menjadi komponen yang dimanfaatkan. Sebagai contoh, beberapa 

ranting tumbuhan yang mengeluarkan aroma segar dapat diletakkan di ruangan 

untuk mengharumkan ruangan dapat menjadikannya sebagai tanaman hias. 

Karena tanaman hias dikelompokkan berdasarkan fungsinya, tidak menutup 

kemungkinan bahwa suatu tanaman sayuran, tanaman obat, atau tanaman buah 

menjadi tanaman hias, atau sebaliknya. Salah satu cara untuk melestarikan 

keanekaragaman tanaman hias  adalah melakukan perbanyakan melalui vegetative 

maupun generatif. 

1.2 Tujuan Dan Manfaat  

Adapun tujuan dan manfaat praktek kerja lapang di Handoyo Budi Orchids 

yaitu sebagai berikut : 

1.2.1 Tujuan  

a. Tujuan umum PKL  

1. Mahasiswa menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

bangku kuliah. 

2. Memperluas wawasan dan pengetahuan dengan teori maupun penerapannya, 

sehingga menjadi bekal penulis untuk terjun dalam dunia kerja. 

3. Memperoleh dan meningkatkan ketrampilan dalam praktek kerja lapang secara 

langsung sehingga dapat memecahkan permasalahan dibidang pertanian. 

b. Tujuan Khusus PKL. 

1. Melihat dan memahami secara langsung perbanyakan tanaman hias 

Philodendron crocodile secara vegetative di Handoyo Budi Orchids.  

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perbanyakan 

tanaman hias Philodendron crocodile secara vegetative di Handoyo Budi 

Orchids. 
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1.2.2 Manfaat : 

Adapun manfaat dalam praktek kerja lapang di Handoyo Budi Orchids adalah 

sebagai berikut : 

a. Mahasiswa memperoleh wawasan, ketrampilan dan pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perbanyakan tanaman hias Philodendron 

crocodile secara vegetative di Handoyo Budi Orchids. 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menempatkan ketrampilan dan 

pengetahuan untuk menambah kepercayaan diri sebelum memasuki dunia 

kerja.  

1.3 Lokasi dan jadwal kegiatan  

1.3.1    Lokasi pelaksanaan praktek kerja lapang 

Lokasi pelaksanaan praktek kerja lapang (PKL) adalah di CV. Handoyo 

Budi Orchids yang beralamat Jl.Bondowoso No 9A, Gading Kasri, Kec. 

Klojen, Malang, Jawa Timur. 65115 telp. (0341) 555233 

1.3.2 Jadwal kegiatan  

Jadwal kegiatan praktek kerja lapang di CV. Handoyo Budi Orchids 

dilaksanakan dengan waktu 4 bulan dimulai pada tanggal 1 oktober 2020 

sampai 31 januari 2021 yaitu di setiap hari senin sampai dengan hari 

minggu  mulai pukul 06.00-14.00 WIB. 

1.4 Metode pelaksanaan praktek kerja lapang   

a. Praktek Lapang 

Praktek lapang merupakan mahasiswa berinteraksi secara langsung 

deangan pekerjaan yang berada di tempat PKL dengan bimbingan dan 

pengarahan dari pembimbing lapang yang dimulai dari perkenalan 

laboratorium, tahapan perbanyak tanaman hias sampai dengan 

perawatannya. 

b. Dokumentasi 
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Kegiatan terjun langsung dalam kegiatan laboratorium mengenai 

sistematika teknik pelaksanaan dan aplikasi yang digunakan selama 

kegiatan praktek kerja lapang (PKL) berlangsung dan dibimbing oleh 

pembimbing lapang. 

 

 

 

c. Wawancara  

Mahasiswa mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung 

serta berdiskusi dengan pembimbing lapang, karyawan dan teman dalam 

satu kelompok. 

d. Dokumentasi  

Mencari data pendukung guna memperjelas kalimat yang berada di 

laporan, menggunakan kamera sebagai bukti hasil PKL. 

e. Studi pustaka  

Mahasiswa mengumpulkan informasi sebagai penunjang pengetahuan, 

baik dari literatur pada perusahaan yang sudah ada, literatur pendukung 

yang berupa jurnal, teori-teori terdahulu, atau website dll.   

 

 


