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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Program Praktik Kerja Lapang (PKL) diartikan sebagai kegiatan pembinaan 

yang dikelola secara terpusat, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa dalam bidangnya. PKL merupakan wujud aplikasi terpadu antara 

sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah. 

Pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan di berbagai perusahaan dan 

instansi. Bertujuan agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman, serta kesempatan untuk mengembangkan cara 

berpikir dan tanggung jawab sebelum memasuki dunia kerja. PT. Benih Citra Asia 

ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan PKL sesuai bidang keilmuan yang 

dipelajari. Kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam memahami praktik dan proses teknik pemeliharaan cabang pada timun. 

Mentimun adalah sayuran buah yang banyak di konsumsi segar oleh 

masyarakat Indonesia. Mentimun merupakan tanaman melata atau setengah 

merambat yang termasuk dalam tanaman semusim (setelah berbunga dan berbuah 

tanaman mati) (Tufaila et al., 2014). Tanaman mentimun di Indonesia banyak 

ditanam di dataran rendah, mentimun merupakan sumber vitamin dari mineral 

(Dewi, 2016). Senyawa kukurbitasin pada tanaman mentimun memiliki aktivitas 

antitumor. Biji mentimun mengandung senyawa Conjugated Linoleic Acid (CLA) 

yang bersifat sebagai antioksidan dan dapat mencegah kerusakan akibat radikal 

bebas. Mentimun juga memiliki kandungan gizi yang cukup baik, terutama 

sumber mineral dan vitamin. Kandungan nutrisi per 100 gram mentimun terdiri 

dari 15 kalori, 0,8 gram protein, 0,1 gram pati, 3 gram karbohidrat , 30 mg fosfor, 

0,5 mg besi, 0,02 mg tiamin, 0,01 mg riboflavin, 14 mg asam, 0,45 mg vitamin A, 

0,3 mg vitamin B1, dan 0,2 mg vitamin B2 (Sumpena, 2005), 35.100-486.700 

ppm asam linoleat dan senyawa kukurbitasin untuk peningkatan produksi tanaman 

mentimun. 
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Tabel 1. 1 Tabel Produksi dan Luas Panen Mentimun di Indonesia pada Tahun 2015-

2018 

Tahun Produksi (Kuintal) Luas Panen (Ha) 

2015 4,467,772 43,573 

2016 4,302,012 42,214 

2017 4,249,168 39,809 

2018 4,339,225 39,586 

Sumber : Direktorat Jendral Hortikultura (2018) 

 

Pada Tabel 1.1 produksi mentimun terjadi penurunan luas panen dan selama 

beberapa tahun belakangan mengalami ketidak stabilan pada panen mentimun. Hal ini 

tidak seimbang dengan meningkatnya permintaan konsumen dan meningkatnya 

jumlah penduduk Indonesia, oleh karena itu produksi mentimun harus ditingkatkan, 

usaha untuk meningkatkan produktivitas mentimun saat ini dihadapkan berbagai 

permasalahan. 

Padahal permintaan mentimun di kota-kota besar cukup tinggi dan potensi 

produk mentimun hibrida dapat mencapai 20 ton ha. Rendahnya produktivitas 

tanaman mentimun di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya 

adalah faktor iklim, teknik bercocok tanam seperti varietas, pengolahan tanah, 

pemupukan, pengairan, serta adanya serangan hama dan penyakit (Sumpena, 2001). 

Selain penggunaan pupuk, peningkatan produktivitas mentimun dapat 

dilakukan dengan tindakan mekanis dengan cara pemangkasan cabang. Dengan 

pemangkasan diharapkan akan mendorong tanaman dapat tumbuh dengan baik. 

Pemangkasan cabang pada tanaman mentimun berfungsi untuk meningkatkan 

pembentukan bunga betina, pembuahan, dan kualitas buah serta produksi yang tinggi. 

salah satu fungsi pemangkasan adalah untuk mengatur penerimaan cahaya matahari 

agar proses fotosintesis dapat berjalan lebih baik sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan generatifnya yakni pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya selain itu 
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dinyatakan bahwa, pemangkasan bunga awal berfungsi untuk merangsang cabang-

cabang produktif. 

Sebagai mahasiswa Jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknik 

Produksi Benih (TPB) Politeknik Negeri Jember, maka Praktik Kerja Lapang ini 

wajib dilakukan di perusahaan benih, sesuai dengan bidang yang ditekuni dan di 

dalami, dengan demikian diharapkan adanya Praktik Kerja Lapang ini mahasiswa 

dapat mengambil sebanyak-banyaknya ilmu dan keterampilan tentang pengolahan 

benih mulai dari budidaya, panen, hingga pasca panen. Sehingga dapat menyesuaikan 

teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan ilmu terapan pada perusahaan 

industri benih. 

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama 4 bulan dimulai tanggal 01 

Oktober 2020 sampai dengan 30 Januari 2021 bertempat di PT. Benih Citra Asia, Jl. 

Akmaludin 26 PO BOX 26 Jember 68175, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, 

Kabupaten Jember. Perusahaan ini bergerak dibidang perbenihan tanaman pangan 

(jagung) dan tanaman hortikultura, salah satunya yaitu tanaman mentimun. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapang 

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan di industri benih 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

1.2.1 Tujuan Umum 

2. Memperluas pengetahuan mahasiswa tentang kegiatan produksi benoh awal 

sampai akhir di PT. Benih Citra Asia 

3. Menambah wawasan mahasiswa terhadap ilmu dan ketrampilan yang didapat 

diluar bangku kuliah dan di lokasi Praktik Kerja Lapang. 

4. Menyiapkan mahasiswa  sehingga lebih  memahami  kondisi  pekerjaan  nyata 

dilapang. 

5. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja sesuai dengan 

bidang keahlian dan juga mampu menerapkan teknik produksi benih. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan wawasan mahasiswa terhadap ilmu dan keterampilan yang didapat 

selama berada di lokasi PKL 

2. Meningkatkan pengetahuan mengenai kegiatan pemangkasan cabang pada 

tanaman mentimun  

3. Meningkatkan kemampuan dalam memanajemen produksi benih yang ada di 

Perusahaan tempat PKL. 

1.2.3 Manfaat Praktik Kerja Lapang 

 Adapun manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) antara lain: 

1. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan tanggung jawab di lapangan dan 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Memberikan praktik secara langsung proses produksi benih dari awal hingga 

akhir. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan 

pengetahuan dan kepercayaan dirinya. 

4. Mahasiswa terlatih  untuk  berpikir  kritis  dan  menggunakan  daya  nalarnya 

dengan  cara  memberi  komentar  logis  terhadap  kegiatan  yang  dikerjakan 

dalam bentuk laporan yang sudah dibakukan. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwa Praktik Kerja Lapang 

1.3.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Benih Citra Asia Kantor pusat 

berada di Jl. Akmaludin 26 PO BOX 26 Jember 68175. Telp. 0331-323216. FAX. 

0331-323603 Jawa Timur Indonesia, SMS: 08113557777, Email: 

betrasia@gmail.com, Website: www.betrasia.blogspot.com. Kantor R&D PO BOX 

26 Kebun Rejodadi Cimanggu Cilacap Jawa Tengah. Akta Notaris Is Hariyanto 

Imam Salwawi, SH No. 3 tanggal 3 Januari 2006 SK Mentri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor: C-10050 HT. 01. 01. Th. 2006. Surat Izin Usaha Perdagangan 

mailto:betrasia@gmail.com
http://www.betrasia.blogspot.com/
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Nomor: 13.07.1.74.00626. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.307.089.9-

626.000. 

1.3.2 Jadwal Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Kegiatan  Praktik  Kerja  Lapang  (PKL) di PT. Benih Citra Asia (BCA) 

Jember dimulai pada tanggal 01 Oktober 2020 sampai tanggal 30 Januari 2021. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di PT. Benih Citra Asia 

yaitu di Farm Rowosari dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tugas Akhir. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1  Praktik Lapang 

Praktik lapang dilaksanakan atas intruksi dari pembimbing lapang dengan 

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

kemudian mahasiswa diharuskan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

bersama karyawan atau pekerja untuk melakukan proses produksi benih berbagai 

macam crop tanaman. Mahasiswa juga harus mematuhi SOP ataupun jadwal yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

1.4.2 Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan dengan diadakan Tanya jawab secara langsung serta 

berdiskusi tentang kegiatan yang harus diketahui untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keahlian, serta kelancaran proses kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL). 

1.4.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara 

teoritis yang berasal dari buku dan laporan kegiatan dari instansi terkait yang 

memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Studi pustaka sebagai 

pembanding dalam suatu pengolahan data untuk mencari data-data skunder sebagai 

data pendukung dari data primer yang didapatkan dari lapangan. 

 


