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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun berdampak 

pada peningkatan konsumsi produk peternakan (daging,telur,susu). Meningkatnya 

tingkat kesadaran masyarakat akan pemenuhan kebutuhan protein dan pemenuhan 

gizi khususnya protein hewani juga meningkatkan jumlah permintaan akan produk 

peternakan. Daging banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki rasa gurih 

dan enak dengan kandungan gizi yang tinggi. Salah satu jenis daging yang banyak 

diminati masyarakat diantaranya yaitu daging ayam. Daging ayam yang sering 

dikonsumsi oleh masyarakat diperoleh dari pemotongan ayam broiler, petelur 

afkir, dan ayam kampung. 

Ayam broiler merupakan salah satu penyumbang terbesar protein hewani 

asal ternak dan merupakan komoditas unggulan. Industri ayam broiler 

berkembang pesat karena daging ayam menjadi sumber utama menu konsumen. 

Salah satu industri atau perusahaan yang bergerak dibidang ini yaitu PT Tujuh 

Impian Indonesia. Pada perusahaan tersebut memiliki manajemen yang harus 

dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh 

perusahaan agar produksi yang dihasilkan juga baik. Manajemen yang dilakukan 

meliputi manajemen pemeliharaan fase starter sampai fase finisher, manajemen 

pakan, manajemen perkandangan, manajemen kesehatan, dan manajemen 

penanganan limbah. 

Manajemen yang perlu dilakukan salah satunya manajemen penanganan 

limbah. Limbah merupakan sisa proses selama pemeliharaan yang perlu ditangani 

dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan sekitar perusahaan. Limbah yang 

dihasilkan dari proses pemeliharaan antara lain berupa feses, sekam, dan bangkai 

ayam. Limbah selain mengganggu lingkungan perusahaan juga  dapat 

mengganggu kesehatan dan produksi ayam. 
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1.2. Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa mampu: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kegiatan perusahaan 

pemeliharaan ayam pedaging (broiler) 

b. Meningkatkan keterampilan serta melatih kemampuan berfikir agar lebih 

kritis terhadap perbedaan yang dijumpai dilapangan dengan yang 

diperoleh di perkuliahan 

c. Meningkatkan hubungan kerja sama antara intansi dan perguruan tinggi 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa diharapkan mampu: 

a. Memahami cara penanganan limbah kotoran ayam yang berada di 

perusahaan 

b. Memahami cara penanganan limbah sekam yang berada di perusahaan 

c. Memahami cara penanganan limbah bangkai ayam yang berada di 

perusahaan 

d. Memahami cara penanganan limbah botol vaksin yang berada di 

perusahaan 

e. Memahami cara penanganan limbah cair yang berada di perusahaan 

f. Memahami cara penanganan limbah gas yang terdapat di perusahaan 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat kegiatan PKL adalah: 

Mampu menerapkan ilmu, wawasan, dan keterampilan dalam melakukan 

serangkaian kegiatan dibidang pemeliharan ternak serta menumbuhkan sikap kerja 

berkarakter dan penuh dengan kedisiplinan, khususnya pada perusahaan dibidang 

pemeliharaan broiler. 
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1.4. Lokasi dan Jadwal Kerja Pelaksanaan PKL 

1.4.1 Lokasi Pelaksanaan PKL 

PKL ini dilaksanakan di PT Tujuh Impian Indonesia yang berlokasi di 

Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten  Jember,  Jawa Timur. 

1.4.2 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL di PT Tujuh Impian Indonesia dilaksanakan selama 60 hari 

dimulai pada Tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 26 Desember 2020. 

 

1.5. Metode  Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PKL adalah 

partisipasi aktif dengan melakukan kegiatan rutin yang ditetapkan perusahaan dan 

melakukan pencatatan data di PT.Tujuh Impian Indonesia. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan karyawan ataupun staff 

perusahaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Data 

sekunder diperoleh dari catatan perusahaan data yang diperoleh kemudian diolah, 

dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan pustak, kemudian disusun 

menjadi sebuah laporan PKL 

.


