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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

berorientasi pada bidang pertanian, khususnya Jurusan manajemen agribisnis. 

Salah satu kurikulum yang tercantum dalam pendidikannya yaitu PKL (Praktek 

Kerja Lapang), melalui PKL ini diharapkan mahasiswa dapat mendapat 

pengalaman kerja sehingga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

mahasiswa dalam pengelolaan sumber daya pada bidang pertanian secara nyata 

atau pada kondisi sesungguhnya di perusahaan.  

PT. Wahana Kharisma Flora (PT.WKF) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang agribisnis tanaman hortikultura yaitu budidaya tanaman 

hias yang salah satunya tanaman krisan pot, yang berlokasi di Kotamadya Batu, 

dan dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa terlibat langsung dalam proses produksi 

agar mahasiswa lebih memiliki keterampilan baik dalam manajemen produksi 

maupun proses budidaya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kondisi 

kerja sesungguhnya. 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman flora 

yang didalamnya termasuk tanaman hias. Kebutuhan tanaman hias di Indonesia 

semakin lama semakin tinggi, seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang 

semakin tinggi, hal ini dikarenakan semakin tingginya jumlah penduduk maka 

kebutuhan skunder penunjang kehidupan mereka juga semakin tinggi. Usaha 

agribisnis untuk sektor hortikultura tanaman hias memiliki prospek cukup baik 

jika dikembangkan dan dapat dijadikan sumber pendapatan ekonomi baru.  

Tanaman hias merupakan semua tumbuhan, baik berbentuk tanaman 

merambat, semak, perdu, ataupun pohon, yang sengaja dibudidayakan manusia 

sebagai komponen taman, kebun, rumah, hiasan ruangan, ataupun karangan 

bunga. Tanaman hias adalah salah satu pengelompokan berdasarkan fungsi dari 

tanaman hortikultura yang digunakan untuk memperoleh nilai keindahan. 

Bunga Krisan adalah salah satu komoditas tanaman hortikultura yang pada 

saat ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Permintaan bunga krisan 
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yang terus meningkat memberikan peluang bagi para produsen untuk 

meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi bunga krisan yang 

sesuai dengan permintaan pasar. Bisnis bunga pot terutama bunga krisan pot 

semakin berkembang seiring dengan permintaan pasar yang semakin tinggi, hal 

ini dikarenakan bunga krisan mempunyai corak warna yang beragam yang 

memberikan kesan keindahan lebih tinggi dibandingkan bunga pot lainnya. 

Penanganan pasca panen adalah suatu cara untuk mengurangi kehilangan 

hasil yang disebabkan oleh kerusakan yang sering timbul setelah panen pada 

tanaman hias seperti layu, patahnya batang dan daun, serta lepasnya kelopak 

bunga.  Penanganan  pasca panen bunga juga  merupakan suatu kegiatan yang 

memberikan perlakuan-perlakuan terhadap bunga, setelah bunga tersebut dipanen 

agar produk mempunyai fase hidup atau daya simpan yang lama dan  bisa 

diterima oleh konsumen. 

 
1.2 Tujuan 
1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari PKL sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan. 

2. Mengenalkan mahasiswa dalam dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan 

bidangnya. 

3. Mengajarkan mahasiswa memecahkan masalah dalam suatu lingkungan kerja. 

4. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis terhadap perbedaan yang diperoleh 

dari dunia kerja sesungguhnya dengan teori yang diterima di Perkuliahan. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Setelah melaksanakan PKL mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Melakukan langsung budidaya bunga krisan pot di PT. Wahana Kharisma 

Flora mulai dari persiapan  lahan sampai panen.  

2. Melakukan penanganan pasca panen bunga krisan pot di PT. Wahana 

Kharisma Flora. 

3. Mengetahui strategi pemasaran yang digunakan dalam pemasaran bunga krisan 

pot PT. Wahana Kharisma Flora. 
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1.3 Lokasi dan Waktu PKL 
1.3.1 Lokasi 

Tempat PKL berlokasi di PT. Wahana Kharisma Flora (WKF) khususnya 

pada devisi krisan pot di kebun marina yang terletak di Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Batu, Kotamadya Batu. 

1.3.2 Jadwal kegiatan 

Kegiatan PKL dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dimulai tanggal 1 maret 

2014 sampai 31 mei 2014. Jadwal hari dan jam kerja PT. Wahana Kharisma Flora 

disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja PT. Wahana Kharisma Flora 

No Hari Jam Kegiatan 

1 Senin – Jum’at 06.30 – 08.00 

08.00 – 12.00  

 

12.00 – 13.00  

13.00 – 15.00 

15.00 

Panen 

Penanganan 

Pasca Panen 

Istirahat  

Pewiwilan 

Pulang 

2 Sabtu 06.30 – 08.00 

08.00 – 10.00 

 

10.00 

Panen 

Penanganan 

Pasca Panen 

Pulang  

Sumber : PT. Wahana Kharisma Flora 

1.4 Metode Pelaksanaan Kegiatan  

Metode pelaksanaan kegiatan PKL yang dilakukan untuk mendukung 

kelengkapan atau penunjang keberhasilan Praktek Kerja Lapang yaitu: 

1. Melakukan observasi di lingkungan perusahaan dan mencatat secara langsung 

mengenai data bunga krisan pot. 

2. Melakukan tanya jawab untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi 

perusahaan. 
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3. Pengumpulan data secara langsung dengan cara menulis kegiatan harian yang 

dilakukan selama PKL sesuai dengan divisi yang telah ditentukan oleh 

pembimbing lapang serta mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan. 

4. Evaluasi oleh pembimbing lapang mengenai kegiatan yang dilakukan selama 

PKL. 

5. Membaca studi literatur di perusahaan yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat serta mempelajari data-data perusahaan mengenai produksi krisan pot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


