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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia memiliki peluang untuk mengisi pangsa pasar dunia terutama 

pada sector peternakan khususnya ternak kambing dan  domba. Akan tetapi 

pembangunan peternakan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah dan 

tangtangan yang ada. Kebutuhan produk peternakan terutama daging semakin 

meningkat dari tahun ketahun sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

kesadaran masarakat untuk memenuhi gizi yang seimbang (Hasan et al., 2018). 

Karena kebutuhan daging domba semakin meningkat dari tahun ke tahun di 

perlukan adanya penyediaan daging domba yang mememuhi kebutuhan 

komsumen. Yaitu dengan peternakan domba potong. Selain itu salah satu kendala 

yang dapat mempengaruhi pengembangan ternak kecil maupun besar adalah 

penyakit. Penyakit tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi karena 

menurunnya tingkat produktifits ternak bahkan hingga kematian serta dapat 

memberikan dampak negative lainnya yaitu menurunnya minat peternak untuk 

mengembangkan usahannya dikarenakan kerugian ekonomi yang harus 

ditanggung. Keberhasilan dalam beternak domba juga di pengaruhi oleh salah  

satu factor yakni penerapan biosecurity dan sanitasi yaitu dengan melalui 

pengendalian penyakit dengan cara menjaga kebersihan kandang dan lingkungan 

kandang. Kegiatan ini dimulai sebelum dan sesudah kegiatan tatalaksana 

perkandangan dimulai. 
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1.2  Tujuan dan  Mamfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan PKL secara umum  adalah untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalama kerja bagi mahasiswa tentang kegiatan 

perusahaan/industry  peternakan. Tujuan PKL juga untuk melatih mahsiswa untuk 

berpikir lebih kritis terhadap perbedaan yang di jumapi di lapangan dengan yang 

diperoleh bangku perkuliahan. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu untuk 

mengembangkan  keterampilan tertentu yang tidak di peroleh dikampus.  

1.2.2 Tujuan  Khusus PKL  

Tujuan Khusus Kegiatan PKL Adalah :  

a. Melatih mahasiswa mengerjakan  pekerjaan lapang, dan menambah 

keterampilan mahasiswa. 

b. Mengidentifikasi kondisi lingkungan ternak di UD. Peternakan Boerstud. 

c. Mengetahui hubungan antara biosecurity dan sanitasi terhadap kandang 

domba. 

 

1.2.3 Mamfaat PKL 

Mamfaat PKL Sebagai berikut : 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan  melakukan 

serangkaian keterampilannya sesuai bidang keahliannya. 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilannya 

dan pengetahuannya. 

c. Mahasiswa juga dapat mengetahui lebih luas tentang manajemen biosecurity 

dan sanitasi. 
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1.3 Lokasi dan jadwal kerja     

Pelaksanaan praktik kerja lapang ini bertempat di UD. Peternakan Boerstud 

kambing burja berada dijalan raya yas sudarso,setron bedali lawang-malang 

kec.lawang kab.malang jawa timur. 

Praktek kerja lapang dilaksanakan di UD. Peternakan Boerstud dari tanggal 

01 September 2021 – 31 Desember 2021.  Hari Kerja : Senin – Sabtu, jam kerja 

dimulai 07.00 – 16.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00) 
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1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Orientasi    

Sebelum kegiatan  praktek kerja lapang dimulai (PKL) dimulai, diadakan 

kegiatan orientasi dengan  tujuan untuk mengetahui semua kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama PKL. Kegiatan itu meliputi pengarahan dan pengenalan jenis 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama melaksanakan Kegiatan PKL, 

mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku 

diperusahaan/instansi tersebut.  

1.4.2 Observasi 

Obervasi dilakukan  pada saat  jam  kerja kegiatan PKL. Observasi atau 

pengamatan langsung yang berguna untuk memperoleh fakta-fakta atau data data 

yang diperlukan. Data yang dikumpulkan meliputi kontruksi kandang, sanitasi dan 

biosecuriti.  

1.4.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) 

Mahasiswa ikut serta secara langsung dalam  seluruh kegiatan sehari-hari. 

Kegiatan yang dilakukan sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) dan jadwal 

yang telah ditentukan. 

1.4.4 Wawancara  

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara 

langsung kepada staf yang ada di UD. Peternakan Boerstud Kambing Burja 

lawang malang. Proses wawancara dilakukan secara sistematis berdasarkan daftar  

pertanyaan yang telah disusun sebeumnya.  

 

 


