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RINGKASAN  

 

Panen Daun Tembakau Bawah Naungan (TBN) Di KOPERASI 

AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA (KOPA TTN), Feby Indah 

Setyoningrum, NIM A32180938, Tahun 2021, 71 hal, Produksi Tanaman 

Perkebunan, Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, dibimbing oleh Ir. 

Supriyadi, MM.  

 Tembakau (Nicotiana tabacum L) adalah tanaman perkebunan yang 

memiliki nilai jual yang tinggi meskipun banyak pertentangan tentang tanaman  

tembakau dan tanaman tembakau  termasuk salah satu komoditas yang bersifat 

fancy product dimana standart kualitasnya tergantung dari masing-masing selera 

pembeli. Tembakau mempunyai fungsi yang sangat besar bagi jutaan rakyat 

Indonesia mulai dari petani hingga pekerja buruh di pabrik rokok. Tembakau 

diolah menjadi rokok serta menghasilkan devisa yang tinggi bagi negara karena 

bea cukai.  

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara merupakan salah satu perusaan 

swasta yang berbisnis dalam bidang tembakau dengan menerapkan teknologi 

berupa tembakau bawah naungan (TBN). Tembakau Bawah Naungan (TBN) 

merupakan salah satu bentuk dari rekayasa teknologi dimana tembakau dapat 

menghasilkan produktivitas yang optimal dengan menghasilkan daun tipis, elastis 

dan memiliki cita rasa daun yang khas. Proses kegiatan dalam budidaya 

Tembakau Bawah Naungan (TBN) juga menciptakan peluang pekerjaan yang luas 

dan dapat memberikan penghasilan lebih bagi masyarakat sekitar. 

 Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan dengan mengikuti serangkaian 

kegiatan meliputi pembibitan, pengolahan lahan, pananaman, panen, sampai 

pengolahan daun tembakau. Hasil kegiatan praktek kerja lapang di perkebunan 

penulis memperoleh pengalaman sebagai tenaga kerja panen sampai proses 

pengolahan daun tembakau selain itu dapat memahami  permasalahan dan 

pemecahan masalah dalam mengelola kegiatan proses budidaya tanaman 

tembakau di KOPA TTN.  
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 Panen adalah kegiatan mengambil hasil dari tanaman setelah mencapai 

kemasakan optimal atau mempunyai potensi maksimal jika akan diolah menjadi 

bahan baku untuk industri atau langsung konsumsi. Panen merupakan salah satu 

dari beberapa urutan pekerjaan TBN yang memberikan kontribusi cukup penting 

dalam pencapaian kualitas/mutu daun yang dikehendaki oleh pasar. dalam tahapan 

proses panen menyakup beberapa kegiatan yaitu dari pemetikan, pengangkutan, 

sujen, rakit dan menaikkan tembakau. Setiap kegiatan pemanenan perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaanya, jika tidak sesuai dengan standar operasional 

prosedur (SOP) perusahaan nantinya akan menimbulkan suatu masalah yang 

membuat kualitas daun akan menurun.  

 


