
 

 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di kota Jember terdapat beberapa perguruan tinggi yang salah satunya 

ialah Politeknik Negeri Jember. Perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi 

yang berbasis vokasi dimana seluruh kegiatan belajar mengajar mengarah pada 

pembentukan keahlian, dan standar kompetensi. Perguruan tinggi ini juga 

merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat atas yang mengajarkan 

mahasiswa terkait ilmu pengetahuan dan penerapannya dengan tujuan untuk 

menghasilkan generasi penerus yang kompeten dalam ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. Serta menjadikan pribadi yang terampil serta kreatif dalam 

memecahkan masalah. 

Politeknik Negeri Jember sendiri mempunyai beberapa jurusan di 

dalamanya, yang salah satunya ialah jurusan Manajemen Agribisnis. Jurusan 

tersebut memiliki beberapa program studi yakni Manajemen Agroindustri, 

Akutansi Publik dan Manajemen Agribisnis. Pada program studi Manajemen 

Agribisnis menawarkan perkuliahan selama tiga tahun (6 semester). Pada 

perkuliahannya terdiri dari 30% teori dan 70% praktik di bidang agribisnis 

dengan kompetensi utama termasuk pengelolaan permodalan, keuangan, 

pemasaran, sumberdaya manusia, proses teknologi produksi, dan teknologi 

usaha tani. 

Pada semester 5 program studi Manajemen Agribisnis ini terdapat tugas 

Praktek Kerja Lapang (PKL). PKL ini merupakan pembelajaran yang wajib 

diikuti seluruh siswa mahasiswa dimana pembelajaran tersebut dilakukan di 

luar kampus seperti pada perusahaan, industri ataupun instansi dengan harapan 

mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, 

meningkatkan keterampilan serta meningkatkan kreatifitas bagi mahasiswa. 

Dalam pelaksanaan PKL tersebut seluruh mahasiswa dibagi dalam beberapa 

kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari empat mahasiswa yang 

ditugaskan untuk melakukan tugas PKL pada perusahaan, industri, atau instansi 

yang telah direkomendasikan dari pihak kampus. Pelaksanaanya dilaksanakan 
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dalam kurun waktu 4 bulan atau 768 jam. 

UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Rembangan ialah 

suatu instansi yang bergerak  dibidang.Instansi ini berdiri  dibawah  naungan 

Dinas Ketahan Pangan dan Peternakan. Instansi ini melakukan pembudidayaan 

terhadap beberapa jenis ternak diantaranya adalah sapi perah, domba, dan kuda. 

Perawatan terhadap ternak khususnya sapi perah harus dilakukan dengan 

baik agar kesehatan dan produksi susu dari hasil perahannya tetap terjaga. 

Untuk menjaga kesehatan dan produksi susu tetap terjaga sapi perah harus 

dipenuhi kebutuhan nutrisinya. Instansi terkait dalam melakukan pemenuhan 

nutrisi terhadap sapi perah memberikan hijauan pakan pada ternak tersebut, 

oleh karena itu dilakukanlah pembudidayaan terhadap beberapa hijauan pakan 

antara lainnya adalah, rumput gajah, odot, lamtoro, dan gamal. Rumput gajah 

dipilih sebagai hijauan pakan utama karena jumlah produksi yang tinggi 

menjadikan rumput gajah dipilih sebagai hijauan utama pakan ternak. 

 
1.2 Tujuan dan Manfaat. 

1.2.1 Tujuan umum PKL 

a. Untuk meningkatkan pengetahuan terhadap manajemen pemelihraan sapi 

perah. 

b. Untuk meningkatakan keterampilan selama pelaksanaan PKL. 

c. Untuk menambah pengalaman dalam dunia kerja selama pelaksanaan 

PKL. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

a. Dapat memanajemen kebutuhan hijauan pakan sebagai pemenuhan 

nutrisi sapi perah. 

b. Dapat melakukan pemanenan hijauan pakan dan menentukan masa panen 

rumput gajah. 

c. Dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan konsumsi sapi perah. 
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1.2.3 Manfaat. 

a. Mahasiswa dapat melakukan manajemen kebutuhan hijauan pakan 

sebagai pemenuhan nutrisi. 

d. Mahasiswa dapat melakukan pembudidayaan hijauan pakan dari 

penyediaan bibit hingga panen dari hijauan pakan. 

e. Mahasiswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi sapi perah. 

 
1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1 Lokasi 

PKL ini dilaksanakan di UPT Pembibitran Ternak dan Hijauan Pakan 

Ternak Rembangan yang beralamat di Dusun Rayap, Desa Kemuning Lor, 

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

1.3.2 Jadwal Kerja 

PKL ini dilaksanakan mulai tanggal 14 September sampai 14 Desember 

2020. Pelaksanaan dilakukan pada hari senin sampai sabtu dengan 

menggunakan sistem piket harian yang dilaksanakan pada pukul (07:00 – 09:00 

WIB) dan (07:00 – 16:00 WIB). Pelaksanaan ini dilaksankan di Dusun Rayap, 

Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

 
1.4 Metode Pelaksanaan. 

Sebelum melakukan kegiatan PKL terlebih dahulu mahasiswa mencari 

tempat yang dilakukan secara mandiri. Penentuan tempat ini mahasiswa 

memilih UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Rembangan 

sebagai tempat pelaksanaannya. 

Dalam pelaksanaannya dibimbing oleh dosen pembimbing dan juga 

pembimbing lapang. Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan laporan PKL, maka dilakukannlah metode sebagai berikut: 

a. Orientasi 

Melakukan pengenalan terhadap kegiatan yang akan dilakukan selama 

pelaksanaan berlangsung. 
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b. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang akan dilakukan selama 

pelaksanaannya. 

c. PKL 

Melakukan seluruh rangkaian kegiatan yang disepakati selama 3 bualan 

d. Wawancara. 

Bertanya langsung pada pihak terkait mengenai data-data yang terdapat 

pada tempat PKL sebagai bahan penunjang pembuatan laporan. 

d. Studi Pustaka. 

Mencari literatur sebagai bahan penunjang pembuatan laporan. 


