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TATALAKSANA PEMELIHARAAN AYAM FASE GROWER SAMPAI 

PRE LAYER, Sovian Suarga Jokend, NIM C41170176, Tahun 2021, 39 hlm., 

Jurusan Peternakan, Politeknik Negeri Jember, Dr. Ir. Dadik Pantaya. M.Si 

(Dosen pembimbing). 

 

Praktek Kerja lapang (PKL)adalah salah satu program kemahasiswaan 

yang mewajibkan para mahasiswa untuk melakukan analisa masalah yang ada di 

lapangan serta dapat memberikan pengalaman baru dan meningkatkan 

pengetahuan bagi mahasiswa yang belum pernah didapat selama diperkuliahan, 

kegiatan yang dilakukan yaitu mengerjakan kegiatan yang berkaitan di 

pemeliharaan ayam petelur. Praktek Kerja Lapang (PKL) dilakukan selama 2 

bulan di CV. Wijoyo Farm Banyuwangi Jember Jawa Timur dimulai dari tanggal 

12 Oktober 2020 sampai tanggal 12  Desember 2020, kandang yang digunakan Cv 

Wijoyo Farm menggunakan sistem close house yang memiliki 7 kandang close 

house satu diantaranya kandang Doc dan satu kandang open postal Doc, 

tatalaksana pemeliharaan ayam petelur fase layer yaitu meliputi manajemen 

perkandangan, manajemen pemberian pakan, manajemen pengobatan, evaluasi 

hasil produksi, penanganan pasca panen telur, pelaksanaan biosecurity dan 

penanganan limbah peternakan di farm. 

Dalam mendapatkan informasi di Cv. Wijoyo Farm penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu melakukan wawancara dengan manajer farm , melakukan 

observasi dan terjun secara langsung untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di 

farm, dan juga mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung di farm untuk 

dijadikan salah satu bukti terlaksananya kegiatankegiatan yang sudah dikuti. 

Berdasarkan hasil yang didapat saat melakukan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) mengenai kegiatan pelaksanaan manajemen Pemeliharaan fase Grower dan 

Pre layer Di CV. Wijoyo Farm ada beberapa tahap pelaksanaan fase Grower dan 

Pre layer yang di lakukan sebagai berikut: manajemen pakan yang diaman pada 
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fase grower pakan yang digunakan PT. Japfa Comfeed Indonesia pada fase 

grower pakan yang digunakan yaitu PAR 5 yang digunakan pada umur 7-

12minggu sedangkan PAR G digunakan pada umur 13- 17 minggu sedaangkan 

pada fase Prelayer aam sudah menggunakan PAR I yang diberikan campuran 

Jagung, Bekjatul dan grit.  

 Pada wijoyo Farm dilakukan pemindahan ayam pada ayam umur 10 

minggu, pemindahan ini menggunakan box yang setiap boxnya berisi 25 ekor 

ayam dan diangkut menggunakan mobil pick up. Pemindahan pada kandang 6 

dilakukan selam 10 hari dengan jumlah populasi 31.000 ekor ayam sedangkan 

pada kandang 3 dilakukan 4 hari dengan populasi 12 ekor ayam. Pada saat 

pemindahan ayam ini diberikan viatmin dengan produk piretemas, pemberian 

piretemas ini bertujuan agar nyeri dan stres pada ayam bisa dikurangi, pada 

piretemas terdapat kandungan paracetamol.  

 Untuk program vaksinasi Di CV. Wijoyo Farm dialkukan setiap mingu 

menggunakan avenew + bioral H120 dan pada ayam pada umur minggu ke 12 

diberikan vaksin coryza, minggu ke 13 vaksin avian influenza dan pada minggu 

14 diberkan vaksin ND-IB-EDS. Dilakukan vaksinasi ini ayam harus dalam 

kondisi sehat, jika ayam tidak dalam kondisi sehat maka vaksin diundur sampai 

ayam dalam kondisi sehat. 

 

 


