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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri peternakan semakin mengalami peningkatan yang 

cukup pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran

penduduk akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani, termasuk ayam.

Jumlah penduduk di indonesia mengalami peningkatan yakni pada tahun 1995 

sebanyak 194.754.808 jiwa menjadi 206.264.595 jiwa pada tahun 2000 dan 

menjadi 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik, 2010). Jumlah 

konsumsi ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni 

pada tahun 2009 sebanyak 3,076 kg/kapita/tahun, pada tahun 2010 sebanyak 

3,546 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2011 sebanyak 3,560 kg/kapita/tahun 

(DITJENNAK, 2012).

Peternakan ayam pedaging umumnya memperoleh bibit dari parent stock 

yang dipelihara oleh bebarapa breeding farm yang ada di Indonesia. Parent stock 

adalah jenis ayam yang khusus dipelihara untuk menghasilkan final stock yakni

ayam ras pedaging yang diproduksi untuk di ambil dagingnya. Final stock inilah 

yang dipelihara oleh peternak atau disebut DOC (Day Old Chicken). Kualitas final 

stock ditentukan oleh kualitas dari parent stock tersebut karena apabila indukan 

(parent stock) bagus akan menghasilkan keturunan (final stock) yang bagus pula.

Oleh karena itu perlu dilakukan tatalaksana pembibitan ayam parent stock secara

baik.

Selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di 

Politeknik Negeri Jember, Praktek Kerja Lapang (PKL) juga dapat dijadikan

sebagai tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat diperkuliahan terhadap

kondisi dilapang dan menambah wawasan tentang tatalaksana pemeliharaan bibit

parent stock yang ada di perusahaan, kegiatan ini juga memberikan pengalaman

kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Oleh karena itu (PKL) ini dilakukan di PT. 

Charoen Pokphand Jaya Farm Unit 7 Jombang, dimana perusahaan tersebut

adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang peternakan sesuai dengan

bidang yang dipelajari oleh mahasiswa di bangku perkuliahan, sehingga
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diharapkan pada saat lulus nanti mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu yang 

diperoleh dari kegiatan (PKL) ini.

1.2 Tujuan PKL

1. Menambah Informasi kepada mahasiswa mengenai tentang tatalaksana

pemeliharaan bibit parent stock di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit 7 

Jombang.

2. Menambah keterampilan, pengetahuan dan kematangan diri mahasiswa dalam

dunia kerja.

3. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 Lokasi dan Waktu PKL

PKL dilaksanakan mulai tanggal 5 April sampai 18 Mei 2013. PKL  ini 

dilaksanakan di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm  Unit 7 Jombang di Desa 

Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

1.4 Metode Pelaksanaan

1. Praktek dan pengamatan secara langsung.

2. Melakukan wawancara dan diskusi dengan pembimbing lapang serta semua

pihak yang bersangkutan selama pelaksanaan kegiatan.

3. Pencatatan data harian yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan.

4. Pengambilan data statistik perusahan dengan diskusi dan wawancara dengan

bagian administrasi dan statistik. 

5. Mengkaji pustaka yang terkait dengan topik.


