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RINGKASAN 

 

PROSES PENGEPAKAN (PACKAGING) KROSOK TEMBAKAU 

BAWAH NAUNGAN DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN 

AJONG - GAYASAN JEMBER, Moh. David, Nim A32182195, Tahun 2021, 

50 hlm, Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, dibimbing oleh Ir. Siti 

Humaida, MP. 

 

PTPN X Kebun Ajong Gayasan merupakan salah satu perusahaan 

perkebunan milik negara atau salah satu unit agroindustri yang bergerak dibidang 

pengolahan tembakau yang terletak di Kabupaten Jember. Salah satu varietas yang 

ditanam diantaranya yaitu H-382 yang ditanam dengan sistim Tembakau Bawah 

Naungan (TBN). Tembakau merupakan bahan baku dari pembuatan cerutu, yang 

nanti biasanya akan di ekspor keluar karena pembeli rata-rata dari luar negeri. 

PTPN X Kebun Ajung memiliki serangkaian tahapan meliputi pembibitan, 

penanaman, pemanenan, pengeringan digudang pengering, turun truk, 

pengolahan, pengemasan (packaging), dan pemasaran. Tahapan tersebut bertujuan 

untuk menjaga kualitas tembakau untuk selanjutnya dilakukan proses pemasaran. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan pada Tanggal 05 Oktober 

2020 hingga 26 Desember 2020. Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) yaitu mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang teknik 

pasca panen Tembakau Bawah Naungan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun 

Ajong Gayasan Jember serta lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan 

yang dijumpai dilapang dengan yang diperoleh dibangku kuliah. 

Pengepakan (packaging) merupakan proses pengemasan dari krosok daun 

tembakau bawah naungan (TBN). Proses pengemasan tersebut dibungkus dengan 

box karton yang terdiri dari warna, ukuran, dan kualitas yang sama. Pada 

pengepakan tersusun dari 16 unting disebelah kanan dan kiri, untuk susunan ke 

atas memiliki 16 lapis (saf) pula, dan disetiap lapis 3, 5 dan 7 dilakukan peletakan. 

Setelah dilakukan pengepakan kedalam box karton selanjutnya dilanjutkan ke 

tahap kavling suatu penyimpanan box karton bertujuan untuk mengurangi kadar 
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air didalam box karton untuk menghidari kerusakan krosok daun tembakau pada 

saat dilakukan pengepresan. Setelah dilakukan pengepresan box karton 

selanjutnya diberi identitas pada luar permukaan box karton untuk selanjutnya 

dilakukan penjualan kepada perusahaan yang sudah berkerja sama dengan PTPN 

X Kebun Gayasan Jember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


