
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

       Konsumsi daging sapi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun 

peningkatan tersebut belum diimbangi dengan penambahan produksi yang 

memadai. Laju peningkatan populasi sapi potong relative lamban,yaitu 4,23% 

pada tahun 2007. Kondisi tersebut menyebabkan sumbangan sapi potong terhadap 

produksi daging nasional rendah sehingga terjadi kesenjangan yang makin lebar 

antara permintaan dan penawaran. Pada tahun 2006,tingkat konsumsi daging sapi 

diperkirakan 399.660 ton,atau setara dengan 1,70-2 juta ekor sapi potong, 

sementara produksi hanya 288.430 ton. (Suryana 2009). 

Penggemukan sapi potong guna untuk meningkatkan nilai gizi yang tinggi 

dan pertumbuhan produksi daging. Daging merupakan salah satu bahan pangan 

yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, dan merupakan 

komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Konsumsi daging sapi 

di Indonesia setiap tahun selalu meningkat, sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat serta semakin 

tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani 

(Indrayani, I.R. Nurmalina dan A. Fariyanti. 2012) 

 Penggemukan sapi potong di Adi Boga Cipta, merupakan salah satu 

keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badan sapi. Bertujuan 

untuk memproduksi daging, dalam memilih bibit sapi yang digunakan  untuk 

penggemukan di butuhkan keterampilan yang sangat baik dan produktivitas yang 

tinggi. Pemilihan bibit penggemukan sapi harus memperhatikan sebagai berikut : 

bangsa sapi, jenis kelamin, umur, tanda-tanda sapi yang baik. 
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1.2  Tujuan Dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

 Tujuan PKL secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai perusahaan yang 

layak di jadikan tempat PKL. Selain itu PKL bertujuan untuk melatih mahasiswa 

agar lebih  mengetahui terhadap perbedaan yang di jumpai di lapangan dengan 

yang di peroleh di bangku kulian. Dengan demikian harapan mahasiswa dapat 

mengembangkan keterampilan yang di peroleh di tempat PKL. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

 Adapun tujuan dan manfaat  khusus PKL adalah sebagai berikut : 

1. Mengenal dan mengetahui perkembangan bobot badan sapi potong di PT 

Adi Boga Cipta Semarang. 

2. Mengenal dan mengetahui peralatan dalam pemeliharaan sapi potong 

dengan kapasitas yang di gunakan di PT Adi Boga Cipta Semarang. 

3. Mengetahui manajemen penggemukan  sapi potong di PT Adi Boga Cipta 

Semarang. 

4. Mengetahui sistem pemberian pakan ternak sapi potong di PT Adi Boga 

Cipta 

1.2.3. Manfaat PKL 

 Manfaat PKL adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat  mengerjakan pekerjaan lapangan, sekaligus melakukan 

serangkarai keterampilan sesuai bidang keahliannya. 

2. Mahasiswa terlatih untuk memperoleh kesempatan mendapatkan 

keterampilan dan pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan 

dirinya akan semakin meningkat. 

3. Menumbuhkan sikap kerja mahasiswa yang berkarakter 

4. Mahasiswa terlatih untuk berfikir dan menggunkan daya nalarnya dengan 

cara memberi komentar logis terhadap kegiatan yang di kerjakan dalam 

bentuk laporan kegiatan yang suadah di bakukan. 
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1.3  Lokasi Dan Jam Kerja 

a. Nama Instansi  : PT Adi Boga Cipta Semarang 

b. Alamat   : di Dusun Pongangan RT 01 RW 01 Desa 

Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang 

c. Jadwal Kerja  : Jam 08.00 s.d 15.30  

1.4  Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Jadwal PKL 

 PKL ini dilaksanakan  pada tanggal 28 Agustus s.d. 27 Desember 2019 di 

adi Boga Cipta. Dimana terdapat metode pelaksanaan yaitu : praktek di lapang, 

pemberian materi, diskusi informal dan pengambilan data. Diskusi informal di 

lakukan disela-sela Praktek lapang, dokumentasi di lakukan pada saat kegitan 

berlangsung . Praktek lapang di lakukan selama 4 bulan. 

1.4.2 Perlengkapan PKL 

 PKL membutuhkan sebagai beikut : Katelpak , sepatu boot, log book, 

buku pedoman praktek kerja lapang, serta perlengkapan pribadi. 


