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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan mutu sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui 

program pendidikan, baik secara formal maupun informal. Politeknik Negeri 

Jember sebagai instansi pendidikan formal yang diarahkan pada kesiapan 

penerapan keahlian tertentu serta menghasilkan sumber daya manusia yang 

terampil, dan mampu bersaing. Sistem pendidikan di Politeknik Negeri Jember 

berbasis pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan memberikan 

ilmu pengetahuan, pengalaman belajar dan latihan yang memadai serta 

keterampilan dasar yang kuat salah satunya melalui Praktek Kerja Lapang (PKL). 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat penguasaan keahlian terapan 

tertentu dan mampu melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian 

secara spesifik yang dibutuhkan sektor industri khususnya sub sektor agribisnis dan 

agroindustri dalam bidang perunggasan. 

Peternakan unggas di Indonesia berkembang dengan sangat baik. Kemajuan 

perusahaan unggas di Indonesia terbukti dengan berdirinya perusahaan peternakan 

unggas modern, baik itu dalam produksi ternak unggas, produksi pakan unggas, 

maupun dalam bidang breeding. Meningkatnya kemajuan usaha peternakan unggas 

di Indonesia merupakan peluang yang cukup baik bagi perusahaan broiler 

komersial. 

Perusahaan broiler komersial merupakan industri yang bergerak dalam 

bidang perunggasan untuk menghasilkan ayam dengan bobot sesuai target yang 

ditentukan sehingga nantinya akan didistribusikan kepada peternak. Produksi 

broiler yang dihasilkan oleh perusahaan produksi harus bagus, baik dari segi 

kualitas dan kuantitasnya. Perusahaan pemeliharaan broiler dapat menghasilkan 

ayam dengan daging  yang bagus dengan menjalankan prinsip dan manajemen yang 

benar.  
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai tata laksana manajemen 

pemeliharaan di perusahaan broiler komersial. 

2. Meningkatkan keterampilan dan wawasan mahasiswa mengenai hubungan 

antara teori yang didapat selama kuliah dengan penerapan yang ada di 

lapangan kerja. 

3. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik dan mengintegrasikan diri 

di dalam lingkungan perusahaan. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman dengan mengikuti pelaksanaan 

manajemen pemeliharan ayam broiler komersial khususnya pada 

penanganan limbah di Shinta Farm CV. Bulusan Berkah Bersatu, 

Banyuwangi.  

2. Mahasiswa mampu menganalisa berbagai permasalahan serta kendala 

dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha peternakan ayam broiler 

komersial di Shinta Farm CV. Bulusan Berkah Bersatu, Banyuwangi. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

1. Mahasiswa terlatih untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan pada 

bidang pemeliharaan ayam broiler komersial. 

2. Mahasiswa mampu dan terlatih untuk memecahkan masalah yang terjadi 

diperusahaan dan mampu memberikan solusi tentang masalah yang ada 

dipeusahaan. 

3. Mahasiswaa dapat menumbuhkan sikap kerjasama dalam kelompok. 

 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Lokasi Praktek Kerja Lapang bertempat di Shinta Farm CV. Bulusan 

Berkah Bersatu di Kampung Baru, Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten 
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Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret hingga 4 April 2020. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja 

Lapang adalah dengan partisipasi aktif dengan melakukan kegiatan rutin dan 

melakukan pengumpulan data di Shinta Farm CV. Bulusan Berkah Bersatu, 

Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi serta wawancara 

langsung dengan staff perusahaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

disediakan sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis secara 

deskriptif dan dibandingkan dengan pustaka, kemudian disusun menjadi sebuah 

laporan Praktek Kerja Lapang. 

 

 

  


