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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keahlian yang telah ditempuh selama 

perkuliahan untuk diterapkan pada instansi atau perusahaan. Dengan dilaksanakan 

PKL mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keahlian maupun 

keterampilan yang tidak hanya bersifat afektif dan kognitif melainkan juga 

psikomotorik yang terdiri dari social, fisik, intelektual, dan manajerial. Kegiatan 

praktek kerja lapang merupakan kegiatan praktis mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman kerja pada perusahaan atau instansi yang bersangkutan. 

PT. Harta Mulia Karanganjar Blitar merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang perkebunan khususnya dalam bidang pengelolaan tanaman 

kopi dari proses penyemaian biji kopi sampai dengan tanaman menghasilkan buah 

kopi dan proses pengolahan hasil panen. 

PT. Harta Mulia merupakan perusahaan perkebunan kopi yang berada di 

wilayah kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Jawa Timur. Perusahaan ini sudah 

cukup lama berdiri sejak tahun 1874 sebelum kemerdekaan republic Indonesia. 

Mengingat usia yang sudah 146 tahun beroperasi pasti terdapat penurunan 

terhadap hasil produksi kopi yang telah di miliki perusahaan ini. Umur tanaman 

merupakan komponen utama dalam sebuah produktivitas tanaman kopi, oleh 

karena itu usia tanaman yang sudah tua sangat berdampak pada hasil buah kopi 

yang dihasilkan pada setiap tanaman. Untuk meningkatkan produktivitas pada 

tanaman kopi maka diperlukan analisa mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah produktivitas tanaman kopi menurun. Dengan demikian 

penanganan dapat dilakukan berdasarkan faktor-faktor tersebut secara tepat dan 

memprioritaskan dari faktor-faktor yang paling mempengaruhi. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja di 

perusahaan perkebunan khususnya PT. Harta Mulia Karanganjar Blitar. 



 

2 

  

b. Untuk belajar secara langsung siklus tanaman kopi. 

c. Untuk menerapkan kemampuan mahasiswa baik teoritis maupun praktek yang 

diperoleh dari instansi pendidikan ke dalam industri yang sebenarnya. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui dunia industri 

b. Untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pihak Politeknik Negeri 

Jember dengan pihak industri terkait 

3. Bagi Perusahaan 

a. Untuk merealisasikan partisipasi dunia usaha terhadap pengembangan 

dunia  pendidikan. 

b. Untuk berkontribusi dalam meningkatkan dan memajukan kualitas 

pendidikan di Indonesia. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

1. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengerjakan kegiatan di lapang 

serta dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa sesuai dengan bidang 

masing – masing di lapang. 

2.  Menumbuhkan kepercayaan diri mahasiswa dalam meningkatkan 

kepercayaan, kematangan, dan menambah keterampilan serta pengetahuan 

mahasiswa di bidang perkebunan. 

3. Melatih mahasiswa untuk memahami sikap karyawan dalam melaksanakan dan 

mengembangkan teknik keterampilan di lapang serta dapat menyerap dan 

menerapkan teknik – teknik yang diberikan oleh karyawan perusahaan di 

kebun. 

4.  Memantik daya kritis dan meningkatkan nalar mahasiswa dengan memberikan 

komentar yang logis terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan 

diimplementasikan dalam bentuk laporan. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

 Manfaat yang didapatkan dari PKL di PT. Harta Mulia Karanganjar Blitar 
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antara lain: 

5. Dapat mengetahui dan merasakan secara langsung kerja nyata dibagian lapang 

pada dunia perkebunan khususnya kopi di PT. Harta Mulia Karanganjar Blitar 

6. Mendapatkan ilmu dan pengalaman baru secara detail siklus tanaman kopi 

7. Mengetahui secara nyata prinsip dan cara kerja system beserta komponen 

utama dalam perusahaan terkait. 

8. Mendapatkan pengetahuan mengenai proses produksi kopi dari penyemaian 

hingga proses panen dan pengelolaan hasil. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

 Lokasi praktek kerja lapang ini dilaksanakan di PT. Harta Mulia Blitar, 

berlokasi di Kelurahan Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, 

Provinsi JawaTimur. Dengan waktu pelaksanaan selama 12 Oktober 2020 – 12 

Januari 2020 pada bagian lapang atau lahan tanaman kopi di PT. Harta Mulia 

Blitar, dimana jadwal kerja pada hari Senin, selasa, rabu, dan jumat di lapang dan 

sabtu – minggu di agrowisata dimulai pukul 08.00 – 16.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi PT. Harta Mulia Nglegok Blitar,Jawa Timur 

 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan pada penulisan laporan PKL ini adalah : 

1. Wawancara 
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Pada metode ini saya melakukan diskusi dan Tanya jawab secara langsung dengan 

pembimbing lapang mengenai kuliah yang telah ditempuh hingga judul yang telah 

diambil 

2. Observasi 

Setelah dilaksanakan diskusi dan Tanya jawab secara langsung pada dosen 

pembimbing lapang maka dilakukan pengamatan langsung kelapang untuk 

mencari data – data yang dibutuhkan. 

3. Studi Literatur 

Setelah melakukan observasi secara langsung di lapang dan data yang dibutuhkan 

tersedia maka langkah selanjutnya dengan mencari referensi dari buku – buku dan 

jurnal yang tersedia di perpustakaan maupun internet mengenai pokok pembahasan 

yang akan dilaporkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


