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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Usaha ternak unggas di Indonesia memilik prospek yang bagus dan sangat 

berkembang terutama ayam layer (petelur). Tingginya permintaan hasil dari ayam 

layer dengan tingkat kesadaran asupan gizi yang berdampak pada sumber pangan 

salah satunya ialah telur ayam yang mengandung protein, maka peluang usaha 

terbesar peternakan salah satunya usaha ayam layer/petelur mulai banyak di 

Indonesia salah satunya PT. Telur Intan Farm. Ayam layer/petelur adalah ayam 

yang dipelihara khusus hanya untuk diambil telurnya. Ayam layer ini tubuhnya 

relatif lebih kecil. Ayam petelur yang sekarang kita kenal adalah strain ayam yang 

mampu bertelur sebanyak 300 butir lebih per tahunnya (Hastuti dkk., 2009). 

Biasanya ayam mulai bertelur pada saat ayam berumur 5 bulan sampai umur ayam 

sudah mencapai 2 tahun. Secara umum kegiatan ayam layer/petelur dibagi 

menjadi 2 manajemen, yang pertama yaitu manajemen keperluan hidup ayam 

contohnya seperti pakan, kandang dan kesehatan ayam. Manajemen kedua 

penunjang keberhasilan usaha seperti pemilihan ternak yang produksinya baik, 

pencatatan recording, potong paruh, peremajaan dan sebagainya. 

Keberhasilan dari usaha ayam petelur dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain pakan, bibit, dan manajemen. Dari faktor-faktor tersebut sangat 

mempengaruhi keberhasilan dari proses produksi ayam petelur. Pemeliharaan dari 

ayam petelur perlu di perhatikan dan sangat membutuhkan penanganan yang 

khusus, karena jika pemeliharaan dilakukan dengan baik akan menghasilkan 

pertumbuhan ayam yang baik juga, kondisi ayam yang sehat, tingkat dari 

mortalitasnya rendah akan menghasilkan proses produksi dari ayam akan 

menghasilkan produksi telur yang tinggi. 
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1.2    Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan praktik kerja lapang (PKL) secara umum ialah untuk meningkatkan 

ketrampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang peternakan dan menambah 

ilmu yang tidak diperoleh dari kampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a) Secara khusus mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam 

bekerja. 

b) Melatih mahasiswa di lapang dengan melakukan kegiatan yang akan 

dikerjakan sesuai dengan bidangnya. 

c) Mahasiswa mampu memahami manajemen-manajemen dibidang 

pertanakan terutama unggas. 

1.2.3 Manfaat PKL 

a) Meningkatkan keterampilan sebelum masuk dunia kerja dibidang 

perternakan unggas. 

b) Melatih mahasiswa bekerja sendiri dilapang dan kekompakan dalam  

bekerja kelompok. 

c) Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap kerja yang disiplin. 

 

1.3 Lokasi dan Waktu 

Pelaksanaan PKL dilaksanakan 2 bulan pada Bulan Oktober 2021 sampai 

Bulan Desember 2021. Lokasi PKL adalah PT. Telur Intan Farm, Desa Balung 

Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

a. Wawancara  

Proses wawancara dengan pembimbing lapang dan supervisor. Kegiatan yang 

dilakukan secara langsung dan mencatat hal-hal yang masih belum dimengerti, 

dengan melakukan tanya jawab secara langsung yang belum dimengerti 

berkaitan dengan materi PKL. 
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b. Pengamatan secara langsung 

Mahasiswa ikut serta turun langsung dilapangan dan ikut bekerja di PT. Telur 

Intan Farm. Dibimbing oleh pembimbing lapang dan supervisor kandang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


