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BAB 1.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 PT. Benih Citra Asia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pertanian khususnya industri benih tanaman pangan dan hortikultura. Jenis pekerjaan 

yang dilaksanakan di PT. Benih Citra Asia mencakup segala kegiatan usaha budidaya 

berbagai jenis tanaman hortikultura dan sebagian tanaman pangan seperti jagung dan 

lain sebagainya. Dimulai dari kegiatan breeding hingga kegiatan budidaya tanaman 

yang outputnya berupa benih, dimana kemudian benih tersebut diproses sedemikian 

rupa sehingga benih tersebut siap untuk dipasarkan. 

 Praktek Kerja Lapang(PKL) adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

yang merupakan salah satu persyaratan kuliah wajib sesuai dengan tujuan agar 

mahasiswa mendapat pengalaman kerja yang relevan sehingga memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang sesuai di bidangnya. Terutama dalam bidang agribisnis yang 

dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Manajemen Agribisnis didalamnya mencakup 

pertanian , mulai dari pengolahan lahan hingga pemasaran.  

 Benih merupakan salah satu komponen penting dalam suatu usaha budidaya 

tanaman pangan dan hortikultura. Ketersediaan benih bermutu sangat strategis 

mengingat benih menentukan potensi hasil yang akan diperoleh dalam suatu usaha 

budidaya pertanian. Mengingat pentingnya arti benih tersebut maka diperlukan upaya 

untuk meningkatkan produksi serta memperbaiki mutu dan distribusi. Potensi usaha 

perbenihan nasional masih sangat menjanjikan dikarenakan kebutuhan benih yang 

terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat(BPMBTPH, 

2006). 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari adanya Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Benih Citra Asia 

Desa Wirowongso Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah:  

1.2.1 Tujuan Umum PKL  

 Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai 

kegiatan perusahaan yang layak dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan PKL adalah 

melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang 

dijumpai dilapangan dengan yang diperoleh dibangku kuliah. Dengan demikian 

mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang 

diperoleh di kampus.  

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

 Secara lebih khusus Praktek Kerja Lapang (PKL) ini bertujuan untuk melatih 

mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan atau melakukan serangkaian 

keterampilan dibidang pertanian seperti halnya perawatan tanaman, pemupukan, 

pembubunan dan lain sebagainya. Mahasiswa mendapat kepercayaan dan kesempatan 

untuk memantapkan keterampilan sehingga dapat menambah kepercayaan dan 

pengembangan terhadap pemantapan diri.  

1.2.3 Manfaat PKL 

1. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja. Kegiatan 

magang memberikan sebuah pembelajaran baru yang nantinya dapat 

diaplikasikan kedalam dunia kerja 

2. Menjadi tolak ukur kemampuan diri atau ilmu pengetahuan yang dimiliki 

oleh mahasiswa sebagai indikasi penyerapan ilmu di bangku kuliah. 

3. Meningkatkan keterampilan dasar  dan kreatifitas pribadi sebagai bekal 

menghadapi persaingan pada dunia kerja nantinya 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang di PT Benih Citra Asia yang 

beralamat di Jln Akmaludin No 26, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten 

Jember. Namun, pelakasanaan Praktik Kerja Lapang  dilaksanakan di Desa Rowosari 

dan Desa Wirowongso. Sesuai jadwal yang diberikan oleh PT Benih Citra Asia. 

 Menurut ketentuan kampus Politeknik Negeri Jember, kegiatan Praktek Kerja 

Lapang harus dilakukan selama 3 bulan. PKL ini telah dilakukan mulai tanggal 1 

Sepetember 2020 sampai dengan 30 November 2020. Kegiatan PKL berlangsung dari 

hari Senin sampai Sabtu dengan lama kegiatan 7 jam setiap harinya, yaitu apabila di 

pabrik mulai pukul 07.30 WIB – 15.30 WIB, apabila di lahan mulai pukul 06.45 WIB 

– 15.00 WIB yang disesuaikan dengan jadwal pelakasanaan PKL. 

1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Wawancara  

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara atau tanya jawab langsung yang dilakukan kepada pembimbing lapang 

atau kepada tenaga kerja. 

Cara mengumpulkan data dalam laporan praktek kerja lapang adalah: 

a. Pengumpulan Data Langsung 

   Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dicatat dan diamati 

untuk pertama kalinya oleh penulis dari perusahaan yang bersangkutan seperti 

mengadakan wawancara 

b. Pengumpulan Data Tidak Langsung 

   Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan 

mempelajari buku, literature, artikel, dan mencari di internet 

1.4.2 Observasi  

  Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung ke PT Benih Citra Asia 
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1.4.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen pada PT Benih Citra Asia yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 HAL JUDUL.pdf (p.1)
	1 HAL JUDUL - rmw.pdf (p.2-11)
	PKL FIX BCA.pdf (p.12-55)

