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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Praktek Kerja Lapang merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan keahlian profesional yang dilakukan oleh mahasiswa/i dengan cara 

terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekkan semua teori yang telah 

dipelajari selama perkuliahan. Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu 

kurikulum pendidikan di Politeknik Negeri Jember untuk menambah wawasan 

mengenai ilmu yang diterapkan pada suatu perusahaan dan mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu-ilmu secara teoritis yang telah didapat selama perkuliahan. 

Mahasiswa juga dapat mempelajari disiplin kerja yang akan bermanfaat bagi 

mahasiswa pada saat setelah menyelesaikan perkuliahan. Kegiatan Praktek Kerja 

Lapang ini dilakukan pada semester VII (tujuh) dengan akumulasi waktu 540 jam. 

 Pada program studi Manajemen Agroindustri, kegiatan PKL dilakukan 

untuk menambah wawasan serta penerapan ilmu mengenai manajerial pengelolaan 

perusahaan berbasis pertanian. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

pertanian adalah PT. Benih Citra Asia. PT. Benih Citra Asia adalah suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang pertanian yang memproduksi produk benih 

dengan merk dagang benih unggul “Bintang Asia”. PT. Benih Citra Asia 

perusahaan yang memiliki manajerial dalam penanganan pasca panen yang baik 

dan tepat terhadap benih 

 Dalam meningkatkan kualitas benih, diperlukan penanganan yang tepat 

sehingga benih yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan kualitas yang telah 

ditetapkan perusahaan. salah satu aspek penting dalam penanganan benih adalah 

penyimpanan benih. Penyimpanan benih dilakukan sejak benih mencapai 

kemasakan fisiologisnya sampai ditanam. Selama penyimpanan benih, proses 

fisiologisnya tetap berlangsung sehingga harus dilakukan tindakan untuk 

meminimalkan proses tersebut. Tujuan utama penyimpanan benih adalah untuk 

mempertahankan viabilitas benih selama periode simpan yang lama, sehingga benih 
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ketika akan dikecambang masih memiliki viabilitas yang tidak jauh berbeda dengan 

viabilitas awal sebelum benih disimpan. 

 Sistem pengelolaan pada suatu perusahaan dapat terlaksana apabila dalam 

perusahaan memiliki sistem yang telah ditetapkan. Gudang penyimpanan adalah 

salah satu bagian penting dari perusahaan sehingga sistem pengelolaannya harus 

berjalan dengan efektif dan efisien agar akivitas operasional pada gudang tertata 

rapi. Proses pengelolaan persediaan benih tidak dapat diberlakukan seperti 

mengelola persediaan barang rumah tangga. Oleh sebab itu diperlukan sistem yang 

mampu mengatur operasional gudang penyimpanan agar aktivitas dalam gudang 

penyimpanan berjalan dengan optimal. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Benih 

Citra Asia ini lebih berfokus untuk mempelajari pengelolaan operasional pada 

gudang penyimpanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi gudang di PT. 

Benih Citra Asia. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan Umum Praktek Kerja Lapang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini memiliki beberapa tujuan, namun secara 

umum tujuan diadakannya praktek kerja lapang ini antara lain:  

a. Mengaplikasikan teori yang diperoleh di perkuliahan di dalam dunia kerja pada 

perusahaan.  

b. Meningkatkan dan melatih pola pokir secara kritis dan peka terhadap masalah 

lingkungan sekitar.  

c. Menambah wawasan dalam dunia kerja sehingga kita cukup dan siap serta 

menjadi bekal untuk bekerja.  

d. Mengikuti serangkaian proses manajemen dalam memperoleh bahan baku 

hingga pemasaran pada PT. Benih Citra Asia.  

 

1.2.2 Tujuan Khusus Praktek Kerja Lapang (PKL) 

 Selain tujuan umum, terdapat tujuan khusus diadakannya Praktek Kerja 

Lapang (PKL), yaitu : 
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a. Untuk mengamati efektifitas dan efisiensi prses dalam penerimaan dan 

pengeluaran benih pada gudang penyimpanan di PT. Benih Citra Asia.  

b. Mengidentifikasi dugaan masalah pada proses penerimaan dan pengeluaran 

benih dalam gudang peyimpanan di PT. Benih Citra Asia.  

c. Untuk mengetahui penerapan fungsi gudang penyimpanan pada PT. Benih 

Citra Asia. 

 

1.2.3 Manfaat Praktek Kerja Lapang 

a. Mahasiswa lebih terlatih dan terampil dalam pekerjaan lapang dengan 

semakin bertambahnya wawasan serta keterampilan dalam proses 

manajerial pengelolaan benih. Selain itu, mahasiswa terdorong untuk 

berfikir kritis dan mampu menggunakan daya nalarnya untuk 

mengidentifikasi dugaan adanya suatu masalah dan memberikan usulan 

dalam penanganan masalah.  

b. Memahami cara penerimaan benih pada Mentimun yang baik dan benar.  

c. Menggunakan tenaga kerja mahasiswa Praktek Kerja Lapang, sesuai 

penempatan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam bidang pertanian.  

 

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL), ini dilaksanakan selama 540 jam 

dimulai pada 1 Oktober 2020 hingga 8 Januari 2021. Bertempat di PT. Benih Citra 

Asia Jl. Akmaludin No. 26, PO BOX 26 Jember, Desa Wirowongso, Kecamatan 

Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.  

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

a. Praktek Lapang  

Praktek lapang dilaksanakan atas intruksi dari pembimbing di lapangan dengan 

pertimbangan materi yang diwajibkan pada peserta Praktek Kerja Lapang (PKL), 

kemudian mahasiswa diharuskan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

bersama karyawan atau pekerja untuk melakukan pekerjaan pada setiap divisi dan 

mematuhi segala aturan yang diterapkan di PT. Benih Citra Asia.  



4 
 

 
 

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada 

sumber terpercaya, yaitu Direktur, Manajer ataupun Koordinator Divisi.  

c. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara 

teoritis yang berasal dari buku dan laporan kegiatan yang memiliki relevansi dengan 

permasalahan yang dikaji dan untuk mencari data-data sekunder sebagai data 

pendukung dari data primer yang didapatkan dari lapang.  

d. Dokumentasi  

Mendapatkan informasi pendukung melalui pengambilan gambar pada setiap 

kegiatan dilapangan.  

e. Pembuatan Laporan  

Menyusun laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) dengan kegiatan manajemen 

penerimaan benih dengan komoditi tanaman yang telah dipilih sebagai hasil 

kegiatan yang telah dilakukan selama Praktek Kerja Lapang (PKL) berlangsung. 
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