
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negra yang sedang berkembang. Seiring 

dengan naiknya perdapatan perkapita penduduk Indonesia meningkatnya 

kebutuhan akan protein hewani. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya 

protein hewani bagi pertumbuhan jaringan tubuh. Salah satu sumber protein 

adalah daging ayam broiler. Selain itu daging ayam mudah didapatkan dan 

harganya relatif murah, karena pemeliharaan ayam broiler relatif singkat bisa 

yaitu 28 – 30 hari .  

Broiler merupakan ayam ras pedaging yang waktu pemeliharaannya relatif 

singkat, dari 3 sampai 4 minggu sudah dapat dipanen. Populasi broiler perlu 

ditingkatkan karena broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang 

dibutuhkan masyarakat sehingga dengan meningkatnya populasi broiler konsumsi 

protein hewani dimasyarakat dapat terpenuhi . 

Meskipun tingkat konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia sudah 

sangat tinggi , namun belum diiringi dengan kenaikan populasi dan produksi 

ayam bloiler itu sendiri. Di karenakan manajemen pemeliharaan yang belum baik 

dan efektif. Salah satu kendala dalam pemeliharaan ayam pedaging adalah 

fluktuasi harga pakan yang tidak menentu . 

Indonesia memiliki kondisi lingkungan yang cukup baik untuk 

perkembangan ayam broiler, terutama temperature luar yang lebih rendah 
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dibandingkan dengan temperature tubuh ayam. Peluang untuk memeliharaan 

ayam broiler di dalam Indonesia sangat terbuka lebar. 

 

1.1.2. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapagan  

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) yaitu untuk mengetahui 

secara keseluruhan tentang manajemen pemeliharaan ayam broiler fase starter 

yang bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam melatih kerja 

secara untuk mengetahui proses pemeliharaan ayam broiler pada fase starter 

dalam proses perkandang, pakan, sanitasi, biosecurity, vaksinasi dan evaluasi 

keberhasilan pemeliharaan di CV. Berkah Putra Chicken, Bogor, Jawa Barat dan 

membandingkan yang ada di lapangan dengan teori yang telah diperoleh selama 

pelakuan praktek kerja lapangan.  

Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah untuk menambah 

pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam tatalaksana pemeliharaan 

ayam broiler, serta menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dan belajar 

membekali diri dengan keterampilan untuk tujuan dunia kerja. Selain itu, 

tujuan praktikum ini yaitu untuk belajar bekerja sama, melatih sikap mandiri, 

bertanggung jawab, disiplin dan hidup bermasyarakat .  

 


