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Perkembangan teknologi industri perunggasan didukung oleh penggunaan sarana 

pemanfaatan teknologi moidern baik dalam bidang pembibitan ternak,  penetasan 

(hatchery), pakan ternak, obat-obatan, budidaya dan pengolahan hasil ternak serta 

sumber daya manusia sebagai tenaga profesional dalam bidang perunggasan. 

 

Tujuan praktek kerja lapang ini melatih mahasiswa dalam bekerja disuatu 

perusahaan dan lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang dijumpai di 

lapangan dengan yang diperoleh diperkuliahan. Kegiatan praktek kerja lapang ini 

dilakukan di PT. Panca Patriot Prima Unit Breeding dan Hatchery Malang dan 

kandang Bapak Damianto Jogotirto di Desa Kedung Padang, kecamatan Rejoso, 

Nganjuk mitra peternak dari PT. Cahaya Mitra Lestari Nganjuk. 

 

PT. Pariot Panca Prima Unit Breeding dan Hatchery Malang merupakan salah satu 

perusahaan penetasan broiler dan layer final stock milik PT. Panca Patriot Prima. 

PT. Cahaya Mitra Lestari merupakan salah satu perusahaan kemitraan budidaya 

broiler milik PT. Charoen Pokphan Indonesia.  

 

Keduduakan industri penetasan dalam industri perunggasan memiliki perananan 

yang sangat penting yaitu sebagai industri penyedia bibit (DOC).Untuk 

menghasilkan kualiats DOC yang baik diperlukan manajemen hatchery yang 

tepat. Manajemen hatchery yang diterapkan oleh PT. Panca Patriot Prima meliputi 

grading telur, fumigasi, penyimpanan telur, setter, candling dan transfer, hatcher, 

seleksi, pengepakan dan distribusi. Secara keseluruhan manajemen yang 

diterapkan sama seperti manajemen hatchery pada umumnya. Di dalam pola 

kemitraan seperti PT. Cahaya Mitra Lestari peternak diwajibkan untuk memahami 

manajemen pemeliharaan broiler sehingga dapat memperoleh hasil panen yang 

optimal. Break even point (BEP) yang ditunjukan oleh usaha peternakan broiler 

milik Bapak Damianto Jogotirto yang merupakan mitra dari PT. Cahaya Mitra 

Lestari akan dicapai apabila usaha tersebut mampu memperoleh hasil panen 

broiler sebanyak 23.654 kg dengan harga jual Rp. 17.160,- / kg. Selain itu usaha 

tersebut juga dianggap layak karena memiliki B/C ratio >1 yaitu 1,12. 


