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Industri peternakan khususnya pemeliharaan ayam broiler parent stock
menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung ketersediaan bibit unggul
final stock masyarakat Indonesia. Pemeliharaan yang dilakukan secara intensif
menjadi pendukung keberhasilan produksi. Faktor penting dalam pemeliharaan
ayam broiler parent stock adalah bibit, pakan dan manajemen pemeliharaan.
Manajemen yang diterapkan berupa manajemen produksi, manajemen pakan,
manajemen pemasaran, manajemen biosecurity, manajemen pengolahan limbah,
manajamen perkandangan, dan manajemen pencahayaan. Keseragaman ayam fase
grower menjadi syarat penting agar produksi telur atau hen day production bisa
mencapai puncak. Keseragaman dapat diartikan ayam dalam satu populasi
memiliki kesamaan seperti Keseragaman berat badan yang sama, kerangka tubuh
dan kedewasaan kelamin yang sama dalam suatu kandang. Tingkat keseragaman
yang baik (good uniformity) harus mencapai 80%, karena tingkat keseragaman
selama periode grower merupakan dasar awal untuk mencapai keseragaman
periode berikutnya.
Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah melatih mahasiswa mengerjakan
pekerjaan

lapangan

dan

melakukan

serangkaian

keterampilan

dibidang

pemeliharaan ayam broiler parent stock dan ayam broiler final stock, serta juga
melatih mahasiswa berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan
memberikan komentar logis terhadap kegiatan yang dilakukan di pemeliharaan
ayam parent stock dan ayam broiler final stock dalam bentuk laporan kegiatan.
Praktek kerja lapang dilakukan selama 2 bulan di PT. Super Unggas Jaya Unit
Farm Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan juga 2 bulan di PT. Super Unggas Jaya
Kemitraan Broiler.
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Praktek Kerja Lapang (PKL) yang kedua dilaksanakan di PT. Super Unggas
Jaya Kemitraan Broiler, Kabupaten Pasuruan, dimulai pada tanggal 20 Oktober
2021 sampai 20 Desember 2021. Perusahaan tersebut memiliki 6 kandang dengan
sistem closed house. Kegiatan pemeliharaan ayam broiler meliputi sanitasi
biosecurity, pemberian pakan dan minum, program kesehatan, pemanenan ayam
broiler, dan manajemen limbah.
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