
 

v 
 

RINGKASAN 

 Tatalaksana perkandangan Sapi Perah pada peternakan rakyat diUD. 

Baqoroh Joyo, Sidoarjo – Jawa Timur, Mochammad Akbar, Tahun 2020, 31 

hlm, Peternakan, Politeknik Negeri Jember, Dr.Ir. Hariadi Subagja, S.Pt., MP. IPM. 

(Pembimbing Utama). 

Tujuan umum Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk melatih 

mahasiswa agar mampu bekerja mandiri, terampil dan lebih kritis serta bisa 

menyesuaikan pekerjaan yang ada dilapangan. Tujuan khusus PKL ini adalah 

memahami secara langsung bagaimana Tatalaksana perkandangan sapi perah pada 

peternakan rakyat di UD.Baqoroh Joyo. 

PKL dilaksanakan mulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 

2020 di satu lokasi yang dilaksanakan di UD. Baqoroh Joyo berlokasi di dusun 

Cemengkalang, desa Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, 

provinsi Jawa Timur. 

Kegiatan PKL yang dilakukan di UD. Baqoroh Joyo, meliputi sanitasi 

kandang ternak, pemberian pakan ternak dan pemerahan ternak. Sedangkan untuk 

manajemen pemberian pakan meliputi aspek pemberian pakan, frekuensi 

pemberian pakan, jumlah pemberian pakan, sistem pemberian pakan dan pemberian 

minum. 

Tatalaksana perkandangan pada UD. Baqoroh Joyo, membahas tentang 

konstruksi kandang dan jenis-jenis kandang. Kontruksi kandang meliputi: atap 

kandang, kerangka kandang, dinding kandang, lantai kandang, gang/jalan, selokan 

dan tempat penampungan kotoran. Sedangkan jenis-jenis kandang meliputi: 

kandang sapi laktasi, kandang sapi dara, kandang pejantan, kandang sapi bunting 

dan kandang pedet, yang bertujuan untuk melindungi ternak sapi perah dari hujan, 

banjir, terik matahari, angina kencang, binatang buas dan pencuri. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa tatalaksana perkandangan sapi perah pada peternakan 

rakyat di UD. Baqoroh Joyo sudah dilakukan dengan baik dan benar, namun jika 

mengacu pada pada Standard Operating Procedure (SOP) yang biasanya 

diterapkan diperusahaan peternakan sapi perah, maka tatalaksana perkandangannya 

masih belum sempurna. 
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