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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Peternakan unggas merupakan salah satu ternak penghasil daging dan telur 

untuk memenuhi sebagian besar konsumsi protein hewani. Konsumsi protein 

hewani masyarakat Indonesia semakin meningkat, sebab protein hewani sangat 

penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat salah satunya telur. Ayam 

petelur adalah salah satu unggas penghasil telur konsumsi. Ayam petelur mulai 

bertelur umur 18-19 minggu dan dapat menghasilkan telur sebanyak 250-280 

butir/ekor/tahun (Deptan, 2013). Indonesia memiliki pertumbuhan industri ayam 

petelur (layer) yang sangat signifikan dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat 

yang meningkat dari tahun ke tahun 

Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang terletak di ujung paling 

timur pulau jawa dengan ibu kota yaitu Kota Banyuwangi. Banyuwangi 

merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di 

Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km². Total 

penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.745.675 jiwa. Populasi ayam ras 

petelur di kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 

sampai tahun 2018 populasi ayam petelur meningkat dari 951.550 ekor menjadi 

1.005.185 ekor (Badan Pusat Statistik, 2019). Peningkatan populasi menandakan 

bahwa usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Banyuwangi bertambah 

luas. Maka dari itu mahasiswa Politeknik Negeri Jember tertarik untuk praktik 

kerja lapang di salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pemeliharaan ayam 

ras petelur yaitu UD. Mahakaray Farm. 

 

1.2  Tujuan dan Manfaat 

1.2.1  Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai 

kegiatan perusahaan serta diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang 
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pengaplikasian pengetahuan teori yang telah didapat dengan fakta yang terjadi di 

lapangan. 

 

1.2.2  Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus kegiatan praktik kerja lapang (PKL) adalah : 

1. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapang, dan sekaligus melakukan 

pengamatan kegiatan di Mahakarya Farm. 

2. Mengetahui kegiatan–kegiatan pemeliharaan ayam petelur di Mahakarya 

Farm 

3. Mengetahui manajemen kesehatan dan penanganan limbah ayam petelur yang 

ada di Mahakarya Farm.  

 

1.2.3  Manfaat PKL 

Manfaat yang di dapat dari praktik kerja lapang (PKL) adalah : 

1. Mahasiswa memahami tentang pengaplikasian teori yang didapat dengan 

fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen kesehatan 

dan penanganan limbah. 

 

1.3 Lokasi dan Waktu 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di UD. Mahakarya 

Farm yang terletak di Jln. Pahlawan Abdul Mukti No. 30 Dusun Cempokosari, 

Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Praktek Kerja 

Lapang dilaksanakan dari tanggal 19 Oktober 2020 sampai 26 Desember 2020. 
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1.4  Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan PKL dilakukan dengan mengikuti aktivitas sesuai 

dengan kondisi lapang. Bentuk kegiatan dan metode pengumpulan data yang 

dilakukan selama kegiatan pelaksanaan PKL ini adalah : 

 

1.4.1  Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui 

pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi PKL untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi. Dengan metode ini dapat mengetahui tugas 

umum dan khusus yang meliputi lokasi perusahaan, peralatan yang digunakan dan 

fungsinya, proses pemeliharaan, proses produksi dsb. 

 

1.4.2  Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan tanya jawab kepada pihak pihak yang 

bersangkutan atau dengan pihak pembimbing lapang. Penggunaan metode 

wawancara  ini akan mendapatkan data penguat atau pembanding dengan data 

hasil observasi yang telah dilakukan mengenai perusahaan, struktur organisasi, 

proses produksi, proses pemeliharaan, dsb. 

 

1.4.3  Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara pengambilan gambar baik berupa foto 

maupun video yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengamatan. 

 

1.4.4  Metode Diskusi 

Metode ini merupakan metode dengan pembelajaran dikelas yang fokus 

kepada pemecahan masalah. Pembelajaran tersebut dilaksanakan 2 kali selama 

PKL. Proses pembelajaran diawali dengan penyampaian materi kemudian diiringi 

pertanyaan serta solusi pemecah masalah.  


