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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan 

penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai 

sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang 

dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia (Rahardjo, 2012). 

 Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar di asia tenggara dan 

terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Ketiga negara ini mengekspor 

47% dari seluruh volume ekspor kopi di dunia dengan pangsa pasar masing-

masing Brazil 28%, Vietnam 12%, Indonesia 7%, di Amerika Serikat, Indonesia 

menduduki peringkat ke-6 dari 35 pengekspor kopi ke negara tersebut. (Rita 

Harni. Jakarta.IAARD, 2015.) 

Tanaman Tahun Ini (TTI) Merupakan Kegiatan Penanaman tanaman kopi 

yang baru untuk memperbaiki produksi kopi dan kualitas kopi yang sudah mulai 

tua. TTI juga memperbanyak populasi tanaman kopi agar hasil produksi untuk 

tahun-tahun yang akan datang meningkat. 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang mengadakan 

Praktek Kerja Lapang (PKL).Untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan para mahasiswa, Pelaksanaan PKL ini mahasiswa dipersiapkan 

untuk mengerjakan dan menyelesaikan serangkaian tugas yang menghubungkan 

pengetahuan dan keterampilan. 

Berdasarkan latar belakang diatas sebagai penulis mengambil judul 

Tanaman Tahunan Ini (TTI).Aplikasikan di kampus dan juga di kebun kopi yang 

sesungguhnya. Tempat praktek kerja lapang (PKL) yang lakukan berada di 

PT.Nusantara XII Kebun Kayumas Situbondo. 

1.2 Tujuan 

 

A.Tujuan Umum 
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Tujuan praktik kerja lapang (PKL)secara umum adalah 

meningkatkanpengetahuan dan keterampiran serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan atau unit bisnis 

strategis lainnya yang layak dijadikan tempat PKL Selain itu, tujuan PKL adalah 

melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan ataukesenjangan (gap) 

yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. 

Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan 

keterampilan tertentu yang tidak diperoleh 

B. Tujuan Khusus 

1.Mahasiswa dapat mempelajari menambah keterampilan serta pengalaman 

kerja dilahan perkenunan maupun pengolahan di pabrik 

2,Mahasiswa dapat mempelajari dan melakukan pelatihan kerja budidaya dan 

pengolahan kopi arabika 

3, Mahasiswa dapat menambah pengetahuan mengenai menegerial perkebunan 

kopi, mempelajari serta menganalisa permasalahan yang dihadapi 

dilapangan 

 

1.3  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

  

Pelaksanaan PKL, untuk pelaksanaan PKL berada di PT. Perkebunan 

Nusantara XII Kebun Kayumas Situbondo, tanggal 05 Oktober sampai 31 

Desember 2020. 

1.4 Metode Pelaksanaan 

 

a. Metode Wawancara 

 Dilakukan atau dilaksanakan dengan mengacu pertanyaan dan evaluasi suatu  

pekerjaan. kepada pekerja maupun pembimbing lapang. 

b. Metode Demonstrasi 

 Dilakukan secara langsung di lapang untuk mengadakan demonstrasi bukan 

hanya mengamati dan pembuktian suatu cara mengenai komoditi kopi dengan 

sebenarnya yang dilaksanaka dalam praktek di kampus. 

c. Metode Kerja 
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 Dilakukan dengan melaksanakan secara langsung bersama para pekerja, dari 

pukul 05:00 sampai dengan pukul 13:00 WIB. 

 

d. Metode Studi Pustaka 

 Dilakukan dengan memperbanyak pustaka sebagai bahan pelaksanaan PKL 

dan pembuatan laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


