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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

CV. Milkindo Bekra Abadi merupaan perusahaan yang bergerak
dibidang peternakan sapi perah dan dalam bidang wisata eduakasi bagi
anak anak. Tentu saja minat orang-orang pada susu sangat tinggi, sehingga
CV. Milkindo memproduksi susu sendiri. Akan tetapi kebutuhan akan
susu lebih besar dari pada susu yang dapat diproduksi oleh CV. Milkindo
Berka Abadi, sehngga CV. Milkindo masih membeli susu dari luar.
dengan begitu kebutuhan susu yang diinginkan dapat tercapai.

Kekurangan susu yang dirasakan oleh CV. Milkindo sendiri berasal
dari berbagai macam faktor misalnya, produksi susu yang sedikit dan
populasi jumlah sapi perah. Rendahnya produktivitas susu juga
dipengaruhi oleh umur induk sapi perah yang berkaitan dengan kondisi
tubuh sapi tersebut. Semakin tua umur sapi maka akan semain menurun
produksi susu sapi perah.

Umur induk sapi perah yang sudah tua sebaiknya dilakukan

pengafkiran, karena semakin tua umur induk maka kemampuan

reproduksinya juga akan menurun. Umur induk yang sudah tua akan sulit

untuk mempertahankan kebuntingan, iti disebabkan oleh melemahnya

sitem reproduksi dan kemungkinan terjadi kebuntingan lebih kecil

dibandingkan induk yang masih muda.

CV. Milkindo Berka Abadi memiliki kendala dimana sapi induk
sulit untuk mengalami kebuntingin, yang dimana ini berpengaruh
terhadap produksi susu setiap harinya. Penurunan populasi ini sendiri
berkaitan dengan reproduksi ternak itu sendiri. Seingga di CV. Milkindo
Berka Abadi dilakukan sinkronisasi birahi dengan pihak dari dinas.

Produkktivitas sapi perah merupakan tolak ukur penting,
mengingat produksi susu terhubung dengan reproduksi sapi induk. CV.
Milkindo Berka Abadi sendiri memiliki produktivitas reproduksi yang
rendah, sehingga target induk yang bunting dan target masa laktasi sapi
perah tidak tercapai.



Berdasarkan latar belakang di atas , maka dilakukan pengamatan
tatalaksana reproduksi sapi perah di CV. Milkindo Berka Abadi.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Tujuan umum dari praktek kerja lapang ini adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat pemahaman mahasiswa melalui observasi dan aktivitas

di perusahaan.

2. Membangun landasan jati diri mahasiswa dengan langsung merasakan

kultur kerja di perusahaan.

3. Mengetahui sistem manajerial di perusahaan.

4. Memenuhi prasyarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan

Diploma Tiga (D3) pada Progam Studi Produksi Ternak Jurusan

Perternakan Politeknik Negeri Jember

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari praktek kerja lapang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tatalaksana reproduksi sapi perah IB di CV. Milkindo

Berka Abadi,

2. Memperoleh keterampilan pelaksanaan IB.

3. Memiliki wawasan pada kualitas reproduksi.

1.2.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat yang didapatkan mahasiswa dari praktek kerja lapang ini adalah :

1. Mengetahui tingkat keberhasilan IB sapi perah di CV. Milkindo Berka

Abadi

2. Mengetahui pencatatan IB dengan melihat dari data yang telah di

berikan.

1.2.4 Manfaat Bagi CV Milkindo Berka Abadi

Adapun manfaat bagi pihak CV. Milkindo Berka Abadi adalah:

1. Mendapatkan informasi terkait efisiensi reeproduksi sapi perah.
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2. Menjadikan dasar untuk performa reprodusi sapi perah di CV.

Milkindo Berka Abadi.

1.3 Lokasi

CV. Milkindo Berka Abadi berlokasi di Desa Tegalsari,

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Jalan

Kolonel Kusno 77 RT 03 RW 04. Disekitar peternakan masih berupa

persawahan yang luas, sehingga di waktu yang akan datang masih akan

terus dalam tahap pengembangan/perluasan. Untuk mencapai lokasi

perusahaan, dapat dengan mudah dijangkau dengan berbagai alat

transportasi yang ada. Dengan akses jalan desa yang berspal, memudahkan

arus transportasi ke jalan raya yang berjarak 1 Km. Jarak perusahaan itu

sendiri dengan pusat kota Kepanjen hanya 4 Km.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode yang di gunakan selama kegiatan PKL di CV Milkindo

Berka Abadi yaitu:

1. Praktek secara langsung di CV. Milkindo Berka Abadi.

2. Melakukan pengamatan kegitan di CV. Milkindo Berka Abadi.

3. Berdiskusi secara langsung dengan pembimbing lapang atau

dangan yang bersakutan dengan judul laporan PKL.
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