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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri Peternakan unggas memiliki peran penting terhadap Industri bidang 

lain dan juga memiliki peran penting terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Salah 

satu Peternakan unggas yang memiliki peranan penting adalah Ayam Petelur. Telur 

merupakan sumber protein hewani yang di butuhkan oleh tubuh manusia dan 

merupakan bahan baku industri olahan pangan. Usaha ternak ayam ras petelur 

mempunyai tujuan untuk diutamakan memenuhi kebutuhan telur, dan 

menghasilkan daging yang berasal ayam petelur afkir dan dijual di pasar konsumen. 

Menurut data BPS jumlah produksi Ayam petelur daerah D.I Yogyakarta pada 

tahun 2019 sebesar 62.845,28 Ton. Sedangkan menurut BPS tahun 2019 konsumsi 

telur ayam masyarakat Indonesia perkapita tiap minggu 0,21kg dan populasi 

penduduk D.I Yogyakarta menurut BPS tahun 2019 3.842.932. Jika dihitung 

konsumsi telur D.I Yogyakarta mencapai 38.737 Ton per tahun. Dari data tersebut 

kebutuhan konsumsi telur masyarakat D.I Yogyakarta terpenuhi. 

Kebutuhan konsumsi telur dari tahun ke tahun mengalami peningkatatan, 

tentunya hal tersebut adalah peluang pasar yang potensial untuk mengembangkan 

industri Peternakan ayam petelur. Faktor keberhasilan industri ayam petelur antara 

lain bibit, pakan, perkandangan, pengolahan limbah, pemasaran, manajemen. Salah 

satu industri ayam petelur yang terletak di D.I Yogyakarta tepatnya di Kabupaten 

Kulon Progo yaitu PT. Janu Putra Sejahtera. 

PT. Janu Putra Sejahtera yaitu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan 

di antaranya, ayam petelur, ayam broiler, breeding farm. PT. Janu Putra Sejahtera 

menerapkan manajemen pemeliharaan yang cukup baik, dapat di gunakan untuk 

praktek kerja lapang (PKL). PKL yaitu suatu kegiatan wajib mahasiswa sebagai 

syarat kelulusan yang dimana ilmu-ilmu yang di peroleh pada pekuliahan di 

terapkan di dunia kerja. Kegiatan PKL dilaksanakan selama 45 hari dan mahasiswa 

diwajibkan untuk ikut serta dalam semua kegiatan perusahaan. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi 

mahasiswa di dunia industri. 

2. Melatih mahasiswa untuk berfikir lebih kritis terhadap kesenjangan yang 

diperoleh di dunia kerja dengan teori perkuliahan. 

3. Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak 

diperoleh di lingkungan kampus. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

1. Melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan pekerjaan lapangan di 

dunia kerja dan meningkatkan keterampilan di budidaya ayam petelur skala 

industri. 

2. Melatih mahasiswa untuk berfikir lebih kritis dalam menghadapi 

permasalahan yang ada dalam budidaya ayam petelur. 

3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengembangan Teknik-

teknik tertentu dalam budidaya ayam petelur. 

 

1.2.3 Manfaat 

1. Mahasiswa terlatih dalam mengerjakan pekerjaan lapang dan sekaligus 

melakukan serangkaian ketrampilan dalam budidaya ayam petelur. 

2. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan 

kematangan dirinya. 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Praktek kerja lapang dilaksanakan di PT. Janu Putra Sejahtera, yang terletak di 

Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta pada 

tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan yang dilakukan di PT. Janu Putra Sejahtera yaitu dengan 

mengikuti kegiatan rutin dipeternakan yang meliputi memberi makan dan minum 

ayam hingga pengambilan telur. Data primer diperoleh dari proses pelaksanaan 

PKL dan diskusi dengan kepala unit, kepala kandang dan admin kandang, teknisi 

kandang, anak kandang, pegawai gudang, security. Data sekunder didapat dari 

perusahaan mengenai data kegiatan yang dilakukan diarea perusahaan PT. Janu 

Putra Sejahtera. 

 


