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RINGKASAN 

 

PROSES SORTASI RSS (Ribbed Smoked Sheet) DI PERKEBUNAN 

TUGUSARI PT. JAYA AGRA WATTIE KABUPATEN JEMBER. Dwiki 

Arya Mandagi, NIM A43171536, Tahun  2021, 65 halaman,  Budidaya  

Tanaman  Perkebunan, Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Dhedhi 

Setiyadi. (Pembimbing Lapang), Anni Nuraisyah, S.TP., M.Si (Pembimbing 

Akademik).  

Praktek Kerja Lapang dilaksanakan selama 3 bulan mulai 12 Oktober 2020 

– 31 Januari 2021 di PT Jaya Agro Wattie Kebun Tugusari, Bangsalsari, Jember. 

Metode yang digunakan dalam pelakasaan Praktek Kerja Lapang adalah metode 

observasi, wawancara, penetapan kerja dengan mengikuti seluruh aktifitas yang 

ada di kebun. Pada kegiatan Praktek Kerja Lapang yang saya lakukan di Afdeling 

Kebun Tugusari dengan mengikuti teknis pelaksanaan Budidaya tanaman karet. 

Pemangkasan merupakan kegiatan pemeliharaan yang memerlukan manajemen 

yang baik. Pemangkasan bertujuan untuk menghasilkan cabang-cabang 

reproduksi, membentuk body tanaman Karet yang ideal, dan mempermudah 

pemeliharaan.  

Tujuan  dilaksanakannya  kegiatan  Praktek  Kerja  Lapang  (PKL) 

mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan dan mengetahui teknis budidaya 

tanaman Karet dengan baik sesuai pedoman di buku dan dalam kondisi lapang, 

dapat mengetahui dan memahami manajemen pemeliharaan di PT. Jaya Agro 

Wattie Kebun Tugusari, Bangsalsari, Jember. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 

dengan   mengikuti   seluruh   rangkaian   kegiatan pembibitan,  TTI, TBM, TM 

dan Pengolahan yang ada di kebun dari awal sampai  akhir  sehingga  

mahasiswa  mendapatkan  ilmu  teknik  budidaya  dan pengalaman kerja secara 

langsung di perusahaan tersebut. 

Selain rangkaian kegiatan tersebut adapula rangkaian kegiatan pada produksi 

pabrik yang harus dipelajari yakni salah satunya yakni proses ssortasi RSS 

(Ribbed Smoked Sheet) pada PT. Jaya Agra Wattie (JAW). Proses sortasi RSS 



 
 

vi 
 

merupakan proses pemisahan lembaran-lembaran sheet berdasarkan mutu atau 

kualitasnya. Pemisahan lembaran sheet ini dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok berdasarkan ketentuan perusahaan yang telah dibuat. Kelompok atau 

golongan tersebut adalah golongan RSS 1, RSS 2 dan Cutting. RSS1 adalah 

lembaran sheet dengan kualitas nomor 1, RSS 2 adalah lembaran sheet dengan 

kualitas nomor 2, sedangkan cutting adalah potongan karet yang tidak memenuhi 

mutu karena terdapat kecacatan.  

 

 


