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BAB I 

PENDAHULUAN 

Salah satu usaha ternak di Indonesia adalah usaha peternakan ayam 

petelur. Keberhasilan usaha peternakan ayam petelur dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yaitu bibit ayam, pakan dan tata laksana. Pakan  merupakan segala sesuatu yang 

dapat diberikan kepada ayam sebagai sumber energi, sumber protein dan zat-zat 

gizi lainnya bagi ayam tersebut. Hal ini membuat usaha peternakan ayam petelur 

harus
 
menjaga kualitas pakannya supaya menghasilkan produksi yang tinggi dan 

berkualitas  

Produk utama usaha peternakan ayam petelur adalah telur. Produk 

sampingan ayam petelur yaitu daging, kotoran dan bulu. Produksi telur yang 

tinggi dan berkualitas dikarenakan pakan yang diberikan mempunyai kualitas 

yang tinggi. Biasanya peternak menggunakan pakan pabrikan dari pabrik pakan 

yang tersebar di seluruh Indonesia atau mendirikan pabrik pakan sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan ternaknya.  

Perkembangan pabrik pakan semakin meningkat sejalan dengan 

perkembangan usaha peternakan yang semakin meningkat pesat. Salah satu usaha 

peternakan ayam petelur yang mempunyai peternakan dan pabrik pakan sendiri 

adalah PT. Rehobat. PT. Rehobat memiliki pabrik pengolahan pakan sendiri, 

dengan tahapan proses mulai dari penanganan bahan baku datang sampai menjadi 

pakan jadi dan dilengkapi uji mutu bahan baku dan produk. Proses pengolahan 

pakan merupakan salah satu faktor penting untuk menjamin mutu pakan yang 

baik. Kualitas bahan baku pakan, bahan tambahan, mesin pengolahan dan 
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formulasi pakan juga menentukan kualitas pakan ternak yang dihasilkan dari suatu 

proses pengolahan. Pengolahan pakan terdiri dari beberapa tahap, meliputi: 

penerimaan bahan baku, sortasi (pemisahan bahan baku yang layak untuk diolah 

atau tidak layak), pengayakan, penggilingan, penimbangan, pencampuran, 

pengemasan, penjahitan kemasan dan penyimpanan.  

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola serta mengolah pakan dan bahan 

pakan secara baik dan benar di pabrik pakan PT. Rehobat. Manfaat yang diperoleh 

dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk memperoleh informasi, 

meningkatkan ketrampilan usaha peternakan di bidang perunggasan secara nyata 

utamanya pengelolaan pakan ternak serta pengolahannya. Mampu menerapkan 

ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan pakan ternak serta cara pengolahan 

pakannya yang diperoleh dari pengalaman praktek kerja di PT. Rehobat setelah 

tugas akhir ini selesai.  

 

 

 

 

 

 

 


