
 

 

v 

 

RINGKASAN 

 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Pengolahan Tembakau Bawah 

Naungan (TBN) Bagian Packing Di PT Perkebunan Nusantara X Kebun 

Ajong Gayasan Jember, Dwinta Ayu Pristiana, NIM D41171501, Tahun 2021, 

93 halaman., Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Wenny 

Dhamayanthi, SE,M.Si  (Pembimbing). 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang 

tercantum dalam kurikulum Program Studi Manajemen Agroindustri Jurusan 

Manajemen Agribisnis. Kegiatan PKL ini dilakukan oleh mahasiswa di berbagai 

tempat menurut kelompok yang telah ditentukan. PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Ajong Gayasan Jember merupakan salah satu perusahaan pengolahan daun 

tembakau yang beroperasi di Kabupaten Jember. Proses produksi dilakukan 

dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan guna mempertahankan serta 

meningkatkan mutu dan kualitas tembakau. Pada saat ini, PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember telah mengekspor ke berbagai negara 

seperti Swiss. 

Tembakau merupakan hasil tanaman Nicotimas Tabacum dengan daun 

sebagai bagian yang dipanen. Perkembangan tembakau di Indonesia mulai 

melesat terutama dalam perdagangan ekspor ke luar negeri. Dengan adanya 

peluang tersebut maka dapat dihasilkan berbagai jenis tembakau berdasarkan 

pengolahan, musim tanam serta penggunaannya. Budidaya tembakau cerutu di 

Kota Jember dibagimenjadi dua yaitu Tembakau Bawah Naungan (TBN) yang 

merupakan jenis tembakau Na Oogst  namun proses produksi menggunakan 

tudungan atau  naungan dan Na Oogst yang merupakan jenis tembakau yang 

ditanam setelah musim padi atau pada musim penghujan. 

Untuk mempertahankan mutu dan kualitas tembakau tentunya didukung 

dengan sumber daya manusia yang baik pula. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

merupakan hal penting dalam pencapaian sebuah tujuan. Pada umumnya, setiap 

perusahaan menginginkan kinerja yang baik dari masing-masing karyawan dalam 

melaksanakan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan. 
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Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu diimbangi dengan 

strategi dalam pengembangannya berupa manajemen sumber daya manusia. 

Hasil dari penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia pada PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember pada bagian packing. 

Sumber daya manusia atau tenaga kerja bagian packing tersebut meliputi nazien, 

naminten, pengepakan, kavling dan fumigasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

   

 


