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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Perusahaan ayam pembibit merupakan suatu peusahaan yang bergerak 

dalam bidang penghasil telur tetas untuk mendapatkan Day Old Chick (DOC) yang 

berkualitas. Salah satu bagian terpenting dalam peluang pasar yang cukup baik 

untuk meningkatkan kebutuhan pangan. Perkembangan usaha pembibitan parent 

stock terus mengalami peningkatan karena permintaan ayam broiler komersial DOC 

setiap tahun semakin tinggi, seiring dengan perkembangan penduduk dan kesadaran 

penduduk akan pentingnya nilai gizi yang harus dipenuhi. PT. Super Unggas Jaya 

Farm merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang breeding farm 

dengan produk utamanya berupa telur yang akan ditetaskan untuk menjadi bibit 

ayam DOC. Selain itu menghasilkan produk sampingan berupa telur komersil, 

daging ayam afkir, dan pupuk kandang. Manajemen yang baik akan meningkatkan 

hasil yang optimal sehingga tersedianya produksi pangan. Keberhasilan suatu usaha 

pemeliharaan ayam pembibit ditentukan oleh manajemen pemeliharaan, bibit, 

kandang, lokasi perusahaan, pencegahan penyakit serta tatalaksana manajemen 

pemberian pakan. 

 Manajemen pemberian pakan fase grower merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan produksi telur ayam pembibit, karena tujuan pemberian 

pakan fase grower adalah untuk menyiapkan ayam menjelang masa produksi telur 

(layer). Manajemen pemberian pakan yang sesuai dapat meningkatkan efektifitas 
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dan efesiensi dalam penggunaan pakan, sehingga biaya produksi dapat lebih 

ditekan. Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peternakan bagi 

dari segi ekonomis maupun dari biologis. Pakan dari segi ekonomis sangat penting 

karena 60 - 70 % biaya produksi dikeluarkan untuk pemberian pakan, sedangkan 

secara biologis pakan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

untuk berproduksi.  

 Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk menggali dan 

meningkatkan keterampilan terhadap manjemen pemeliharaan ayam pembibit 

terutama dalam tatalaksana pemberian pakan pada fase grower di PT. Super Unggas 

Jaya Farm Unit Boyolali, Desa Repaking, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten 

Boyolali, Jawa Tengah. Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan keterampilan 

tentang menajamen pemberian pakan ayam pembibit serta dapat menerapakan teori 

yang diperoleh dalam manajemen pemberian pakan meliputi cara pemberian 

pakan/minum, jumlah konsumsi, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan 

pada ayam pembibit fase grower. 

 

 

 

 

 

 


