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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Praktek Kerja lapang (PKL) adalah salah satu bentuk kegiatan yang 

bertempat di lingkungan kerja langsung. Praktek kerja lapang ini bertujuan untuk 

menjembatani keilmuan teoritis dan terapan, menumbuhkan sikap professional 

dan juga yang ada di lapangan dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh selama 

kuliah. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlihatkan kegiatan pekerjaan di 

perusahaan secara langsung kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat ikut 

mempraktekkan secara langsung kegiatan di perusahaan dan melengkapi teori 

yang di dapat pada perkuliahan dengan baik dan benar. 

 Dalam usaha pada peternakan telur ayam ras sebagai produk hasil 

peternakan ayam ras petelur kehadirannya dapat mensubstitusi protein hewani 

produk hasil ternak lainnya. Selain telur, ayam ras petelur yang sudah afkir dapat 

menghasilkan daging ayam untuk menambah pendapatan (Ngantung dkk., 2019). 

Menurut data dinas peternakan Jawa Timur tahun (2013) jumlah populasi ayam 

petelur di Kabupaten Banyuwangi mencapai 799.740 ekor. Peningkatan populasi 

ayam ini di karenakan meningkatnya permintaan telur dari tahun ke tahun sebagai 

penyedia protein hewani yang terjangkau oleh masyarakat.  

 Dalam proses pemeliharaan ayam petelur harus mengetahui semua aspek 

aspek yang ada untuk meningkatkan prokduifitas ayam petelur, antara lain 

manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, dan bibit yang dimana manajemen 

pemeliharaan dan manajemen pakan ini harus sesuai dengan fase petelur. 

Manajemen pemeliharaan petelur memiliki beberapa pokok bahasan yang 

menentukan keberhasilan produktifitas telur yang maksimal, antara lain program 

pencahayaan, manajemen pemberian pakan, penimbangan bobot badan, program 

manajemen kesehatan, dan penanganan limbah. Kegiatan Praktikum Kerja Lapang 

(PKL) menjadi suatu acuan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

 Tujuan umum kegiatan Praktek Kerja Lapng (PKL) : 

1. Meningkatkan pemahaman tentang manajemen Pencahayaan ayam  

2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta memahami mengenai 

kegiatan di perusahaan yang dijadikan tempat Praktek Kerja Lapang (PKL) 

3. Meningkatkan pemahaman tentang manajemen pemasaran 

4. Meningkatkan pemahaman tentang penanganan telur ayam  ras petelur. 

1.2.2 TujuanKhusus 

 Tujuan khusus kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) : 

1. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman tentang manajemen pencahayaan 

ayam ras petelur 

2. Mahasiswadapatmeningkatkan pemahaman tentang apa saja aspek yang ada 

pada manajemen pencahayaanayam ras petelur 

1.2.3 Manfaat PKL 

 Manfaat Praktek Kerja Lapang (PKL) : 

1. Terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan dan melakukan serangkaian 

keterampilan dibidang pemeliharaan ayam ras petelur.  

2. Meningkatkan keterampilan dan 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 Jadwal kerja 

 Lokasi  Praktek Kerja Lapang (PKL) pertama di Supermama Farm dengan 

alamat jalan Mojoroto,RT.05/RW.02, Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Jadwal 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dimulai pada tanggal 09 Agustus 2021 sampai 

09 Oktober 2021.  
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1.4 Metode Pelaksanaan 

1.4.1 Wawancara 

 Wawancara dilaksanakan mulai awal praktek sampai akhir praktek kerja 

lapang, wawancara dilakukakan dengan sesi tanya jawab secara langsung yang 

berkaitan dengan materi. Wawancara dilakukan dengan manajer kandang dan 

anak kandang untuk mengetahui teknis-teknis manajemen pemeliharaan ayam 

layer yang diterapkan. Wawancara juga dilakukan dengan manajer untuk 

mengetahui kerja sistem perkandangan dan manajemen khusus. 

1.4.2 Pengamatan Lapang dan Diskusi 

 Pengamatan lapang ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan 

metode segala rangkaian yang ada dan diperintahkan oleh perusahaan. Kegiatan 

yang dilakukan yaitu dimulai dari pembersihan area kandang, pengisian pakan 

melalui silo, pemberian pakan dan minum, manajemen perkandangan dan 

lighting, program vaksinasi, program kesehatan, penimbangan sampel berat 

badan, seleksi, penanganan telur, pemasaran dan pembuangan limbah, kegiatan 

pemeliharaan layer, Juga melakukan diskusi bersama manajer farm. 

1.4.3 Pengumpulan data 

 Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari perusahaan Supermama Farm sedangkan data sekunder di peroleh 

dari melakukan pengamatan sendiri kemudian setelah itu mencatat kembali 

dibuku. 
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