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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki 

peranan cukup penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap perekonomian negara ini. Usaha ternak merupakan kegiatan yang sudah 

lama berkembang di masyarakat, selain untuk memenuhi kebutuhan protein 

hewani, yang utama adalah meningkatkan pendapatan. Salah satu usaha ternak 

yang semakin berkembang saat ini yaitu peternakan ayam petelur sebagai 

penghasil telur yang potensial (Syafrita dan Elfiyani, 2018). 

Usaha budidaya ayam ras petelur dalam menyediakan pangan sumber 

protein hewani mampunyai peluang yang sangat menguntungkan jika ditinjau dari 

kondisi pasar dalam negeri, namun produksi ayam ras petelur dalam negeri secara 

kumulatif masih belum mencapai kapasitas produksi yang optimal. Produksi ayam 

ras petelur dalam negeri hanya mampu memenuhi 65 persen kebutuhan pasar 

nasional, 35 persen masih dipenuhi dari telur ayam kampung, puyuh dan itik 

(Kasiyati dkk., 2011). Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian bahwa 

dipradiksi konsumsi telur pada tahun 2021 akan mencapai 1,52 juta ton dengan 

produksi telur 1,56 juta ton yang berarti surplus 55 ribu. Ayam ras petelur 

merupakan salah satu jenis ayam yang banyak diternakkan karena memiliki 

kemampuan berproduksi yang tinggi dengan prosentase produksi pada saat 

puncak mampu mencapai 96% (Lohman Management Guide, 2021) 

Keberhasilan dalam usaha peternakan ayam petelur dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti kondisi lingkungan yang baik, pengadaan pakan yang 

memadai, serta sumber daya manusia seperti kemampuan peternak dalam 

menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengolahan hasil. Setiap 

peternakan selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya, salah satu hal 

yang perlu diperhatikan untuk meraih keberhasilan usaha peternakan yaitu dengan  

memahami manajemen pencahayaan supaya umur dewasa kelamin sesuai dengan 

masanya dan puncak produksi dapat bertahan lama. 
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Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

mencetak tenaga terampil dan siap kerja khususnya di bidang peternakan. Untuk 

itu Politeknik Negeri Jember memiliki program PKL Industri yang wajib diikuti 

oleh mahasiswa semester akhir dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman kerja dilapangan yang sesungguhnya secara teori dan secara praktek, 

sehingga mahasiswa dapat memiliki keahlian di bidang peternakan. 

PT Sumber Urip Agri Satwa Jember merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang peternakan, khususnya dalam mengembangkan ayam ras 

petelur. PT Sumber Urip Agri Satwa Jember memelihara ayam petelur mulai dari 

DOC hingga ayam petelur fase layer sampai dengan afkir.  

Puncak produksi ayam petelur adalah masa dimana produksi telur dari 

ayam sangat tinggi-tingginya. Tercapainya puncak produksi yang bertahan lama 

menjadi tolok ukur keberhasilan suatu usaha peternakan. Puncak produksi dapat 

tercapai pada fase layer tidak lepas dari pemeliharaan fase sebelumnya yaitu fase 

fase starter dan grower. Faktor yang mempengaruhi tercapainya puncak produksi 

salah satunya adalah keseragaman. Keseragaman ini tidak hanya untuk berat 

badan namun juga keseragaman kedewasaan kelamin. Kematangan seksual yang 

seragam sangat diperlukan agar dapat mencapai puncak produksi dan puncak 

produksi tersebut dapat berlangsung lama. Agar dapat mencapai keseragaman 

kedewasaan kelamin yang baik maka perlu adanya tindakan yaitu manajemen 

pencahayaan pada ayam ras petelur. Program pencahayaan adalah salah satu yang 

sangat berpengaruh untuk tercapainya puncak produksi karena berhubungan 

dengan keseragaman kedewasaan kelamin. Berdasarkan uraian tersebut maka 

penulis memuat judul Praktek Kerja Lapang yaitu “Manajemen Pencahayaan 

Ayam Ras Petelur di PT Sumber Urip Agri Satwa Jember Jawa Timur ”. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapang mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai 

kegiatan di PT Sumber Urip Agri Satwa Jember  
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2. Meningkatkan keterampilan serta melatih agar lebih kritis terhadap 

perbedaan yang dijumpai dilapangan dengan yang diperoleh di bangku 

kuliah.  

3. Meningkatkan hubungan kerja sama antara instansi dan perguruan tinggi. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapang mahasiswa diharapkan mampu:  

1. Mahasiswa dapat memahami manajemen pemeliharaan pada ayam petelur. 

2. Mahasiswa dapat memahami manajemen perkandangan pada ayam 

petelur. 

3. Mahasiswa dapat memahami manajemen pemberian pakan dan minum 

pada ayam petelur  

4. Mahasiswa dapat memahami manajemen pengendalian penyakit pada 

ayam petelur. 

5. Mahasiswa dapat memahami manajemen penanganan limbah pada ayam 

petelur  

6. Mahasiswa dapat mengetahui manajemen pencahayaan pada ayam petelur. 

7. Mahasiswa dapat mengetahui pemasaran produksi pada ayam petelur. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah: 

1. Terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan dan melakukan 

serangkaian keterampilan dibidang pemeliharaan ayam ras petelur. 

2. Meningkatkan keterampilan dang ilmu pengetahuan dalam setiap kegiatan 

yang dilakukan pada usaha pemeliharaan ayam ras petelur. 

3. Menumbuhkan sikap kerja berkarakter dan penuh dengan kedisiplinan. 

 

1.3 Lokasi Dan Waktu 

Praktek kerja lapang yang telah dilakukan berlokasi di PT Sumber Urip 

Agri Satwa Jember Jember. Terletak di Jln. PB. Sudirman No. 359, Kecamatan 

Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68181 Jember. Pelaksanaan Praktek 

Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di PT Sumber Urip Agri Satwa Jember, 
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Kabupaten Jember selama 2 bulan dimulai pada Tanggal 11 Oktober 2021 sampai 

dengan 11 Desember 2021. 

1.4   Metode pelaksanaan 

Metode pelaksanaan PKL dilakukan dengan mengikuti aktivitas sesuai 

dengan kondisi lapang. Bentuk kegiatan dan metode pengumpulan data yang 

dilakukan selama kegiatan pelaksanaan PKL ini adalah  

1.  Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui 

pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi PKL untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi. Dengan metode ini dapat mengetahui tugas 

umum dan khusus yang meliputi lokasi perusahaan, peralatan yang digunakan dan 

fungsinya, proses pemeliharaan, proses produksi dsb. 

2. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan tanya jawab kepada pihak pihak yang 

bersangkutan atau dengan pihak pembimbing lapang. Penggunaan metode 

wawancara ini akan mendapatkan data penguat atau pembanding dengan data 

hasil observasi yang telah dilakukan mengenai perusahaan, struktur organisasi, 

prose produksi, proses pemeliharaan, dsb. 

3.  Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara pengambilan gambar baik berupa foto 

maupun video yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengamatan. 

 

 

 


