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I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Praktek kerja lapang (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berpartisipasi pada 

perusahaan yang diharapkan dapat menjadi penumbuh keterampilan dan keahlian 

pada diri mahasiswa. Praktek kerja lapang merupakan wujud relevansi antara teori 

yang didapat selama perkuliahan dengan keadaan yang ada dilapangan. 

Praktek kerja lapang (PKL) dipandang perlu karena melihat pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi yang cepat berubah. Praktek kerja lapang akan 

menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan 

dan persolan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang 

sebenarnya. 

Kebutuhan pasar akan tomat terus meningkat. Hal ini tidak lepas dari 

peranan tomat sebagai salah satu komoditas holtikultura yang penting terutama 

tanaman sayur. Bahkan, saat ini tomat tidak sekedar untuk sayuran, tetapi sudah 

menjadi komoditas buah. Tidak hanya untuk pasar negeri, tetapi juga untuk pasar 

ekspor. Peningkatan produksi tomat menjelaskan bahwa peluang bisnis buah 

tomat ini masih terbuka lebar karena suplai dari tahun ke tahun yang belum 

tercukupi.  

Tomat merupakan satu dari sekian banyak jenis sayuran yang telah dikenal 

masyarakat. Menurut Andrew F. Smith dalam “The Tomato in Amerika”. Tomat 

kemungkinan berasal dari dataran tinggi pantai barat Amerika Selatan, setelah 

Spayol menguasai Amerika Selatan, mereka menyebar tanaman tersebut ke 

koloni-koloni mereka di Karibia. Selain itu, Filipina juga menjadi titik awal 

penyebaran tomat didaerah lainnya di seluruh Asia. Spayol juga membawa tomat 

ke Eropa. Tanaman ini tumbuh dengan mudah pada wilayah yang beriklim 

mediterania.  
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Tomat cerry (solanum lycopercium) merupakan buahnya yang berukuran 

kecil berbentuk bulat atau bulat memanjang. Biasanya ukuran buah tomat cerry 

kecil-kecil sebesar kelengkeng. Buah matangnya berwarna merah dan rasanya 

cukup manis. Saat ini, jenis tomat ini sudah banyak dibudidayakan secara 

hidroponik. Para ahli botani memperkirakan varietas ini merupakan nenek 

moyang dari varietas tomat yang ada sekarang. Salah satu pengembangan tomat 

cerry yang ada di PT. Kusuma Satria Dinasasri Wijaya Jaya yang lebih dikenal 

dengan sebutan Kusuma Agrowisata menggunakan sistem hidroponik substrat.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum  

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara teori 

dengan penerapannya didunia kerja. 

2. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja dibidang agribisnis secara 

langsung sehingga dapat memecahkan masalah didunia kerja yang nyata. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memperoleh keterampilan dan pengalaman dalam kegiatan budidaya 

hidroponik substrat pada tomat cerry. 

2. Memahami penerapan manajemen produksi dalam budidaya substrat tomat 

cerry. 

3. Mengetahui pemasaran budidaya hidroponik substrat tomat cerry. 

1.2.3  Manfaat 

1. Mahasiswa  dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan 

untuk diterapkan dalam dunia kerja secara langsung. 

2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi didalam dirinya melalui praktek 

kerja lapangan. 

3. Mendapatkan pengalamanan nyata serta mengetahui permasalahan yang 

dihadapi dalam dunia kerja. 

4. Memperbanyak pengalaman untuk bekal memasuki dunia kerja yang nyata. 
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1.3 Lokasi PKL dan Jadwal Kerja PKL 

1.3.1 Lokasi PKL 

Pelaksanaan PKL di PT. Kusuma Satria Dinasasri Wijaya Jaya Jln. Abdul 

Gani Atas PO. BOX 36 Batu-Malang-Jawa Timur.  

1.3.2 Jadwal Kerja PKL 

Kegitan PKL dilaksanakan selama 512 jam terhitung mulai dari tanggal 1 

Maret 2014 sampai 16 Mei 2014 dilaksanakan di PT. Kusuma Satria Dinasasri 

Wijaya Jaya Jln. Abdul Gani Atas PO. BOX 36 Batu - Malang - Jawa Timur.  

Tabel 1.1 Rangkaian Kegiatan selama Praktek Kerja Lapang (PKL) 

No Uraian Kegiatan/ Minggu ke- 

Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Memandu Wisatawan                       

2 Sanitasi dan Sterilisasi Greenhouse                       

3 Persemaian Benih                       

4 Pencampuran Media                       

5 Penyusunan Jarak Polibag                       

6 Pemasangan Drip Irigasi                       

7 Penjenuhan Media                       

8 Pemberian Nutrisi                       

9 PHPT                       

10 Pelilitan                       

11 Pewiwilan                        

12 Pemangkasan dan Penelungan                       

13 Panen Tomat                       

14 Penutupan Lubang Pada Polibag                        

15 Packing Tomat                       

16 Packing Strawberry                       

17 Panen Sayuran                       

18 Packing Sayuran                       

19 Pembibitan Sayuran                        

20 Packing Paprika                       

21 Membantu di Trading                       

22 Sharing                        

23 Ujian atau Evaluasi dari Perusahaan                       
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1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan praktek kerja lapang yang dilaksanakan di PT. 

Kusuma Satria Dinasasri Wijaya Jaya dilakukan dengan mengikuti aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan di perusahaan tersebut untuk menunjang keberhasilan 

praktek kerja lapang dilakukan beberapa kegiatan meliputi : 

1.4.1 Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada tenaga 

kerja casual (harian), tenaga kerja kontrak maupun pembimbing lapang untuk 

mendapatkan informasi dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka. 

Metode ini merupakan pengumpulan data yang paling efektif karena informasi 

yang diperoleh langsung dari narasumber. 

1.4.2  Observasi  

Mengamati menyeluruh tentang aktivitas atau objek yang berhubungan 

dengan tomat cerry. 

1.4.3 Studi Literatur 

Studi literatur diperoleh dari buku-buku yang berkaitan atau berhubungan 

dengan tomat cerry. Metode ini untuk membandingkan data yang ada dilapangan 

dengan teori yang ada didalam buku. 

1.4.4 Diskusi 

Melakukan pengumpulan data melalui tanya jawab atau diskusi yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

 

 


