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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan sebagai salah satu sektor pertanian, memiliki potensi bisnis 

dan prospek yang menjanjikan di masa mendatang. Jumlah penduduk yang terus 

meningkat dari tahun ketahun diikuti dengan kesadaran masyarakat akan arti 

pentingnya peningkatan gizi dalam kehidupan, berimplikasi pada konsumsi telur 

ayam yang terus meningkat. Telur ayam merupakan jenis makanan yang bergizi tinggi, 

sangat populer dikalangan masyarakat karena bermanfaat sebagi sumber protein hewani, karna 

telur merupakan satu bahan makanan yang mudah diperoleh dan mudah cara pengolahannya, 

menjadi bahan makanan utama atau untuk diolah menjadi bentuk makanan lain (cahyono 2002). 

Populasi ternak unggas yang semakin lama semakin meningkat 

khususnya ternak ayam ras petelur di daerah DI.Yogyakarta dari tahun2013-

2017. Data statistika dibawah ini menerangkan bahwa populasi ternak unggas di 

indonesia sangat diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat di 

DI.Yogyakarta. Dari data tersebut ternak ayam ras petelur yang mengalami 

peningkatan dikarnakan sadarnya masyarakat akan kepentingan protein hewani. 

Perkembangan atau perubahan pertumbuhan populasi ternak nasional tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1 yang dimulai dari tahun 2013 hingga 2017. 
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Tabel 1.1. Populasi Ayam Ras Petelur 

Sumber :Buku statistik 2017 

 

Terlihat pada tabel tersebut data adanya kenaikan  populasi ayam ras 

petelur menurut provinsi di indonesia. 

Pada stiap provinsi memiliki data populasi peternak ayam ras petelur, 

tidak lain pada daerah DI.Yogyakarta yang slalu mengalami peningkatan 

peternak ayam ras petulur dari tahun 2013-2017. Populasi ternak ayam ras 

petelur pada tahun 2013 sebesar 3.274.886 ,2014 sebesar3.518.393, pada 2015 

sebesar 3.642.473, 2016 sebesar 3.682.116 dan pada tahun2017 sebesar 

3.692.806. 

Usaha peternakan ayam petelur telah tersebar luas baik sebagai 

peternakan rakyat maupun sebagai perusahaan peternakan. Beberapa hal yang 

menyebabkan kemajuan tersebut adalah adanya perbaikan teknologi 

pengolahan ayam petelur yang berupa : bibit unggul, pakan yang berkualitas, 
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perkandangan, sanitasi, pengendalian penyakit dan pelaksanaan teknis 

pemeliharaan ayam petelur lainnya. 

Peternakan ini merupakan salah satu peternakan di desa jragum yang 

memiliki skala usaha yang masih relatif kecil yang beridiri pada tahun 2017. 

Dengan makin bertambahnya permintaan produk ayam petelur ini di desa 

jragum dan juga wilayah disekitarnya peternak ingin menambahkan populasi 

sebagai pemenuhan kebutuhan dipeternakannya.  

Permasalahan yang dihadapi pemilik ternak ini merupakan penelitian 

lebih lanjut, khusunya kelayakan bisnis ayam ras petelur dari berbagai faktor 

analisa ekonomi seperti perhitungan tentang : Net Present Valuae (NPV),  

Benefit Cost Ratio B/C , Break Even Point (BEP) , Internal of Return (IRR) 

dan sensitivitas. yakni menggambarkan tentang kemampuan peternak dalam 

memperoleh keuntungan dari sejumlah modal yang diinvestasikan dan atas 

besarnya biaya operasional yang digunakan untuk menunjang usaha 

peternakan tersebut. Fungsi dari analisis tersebut untuk menentukan biaya-

biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh dari usaha ternaknya. Yang 

nantinya agar dapat  mengembangkan usaha telur ayam ras petelur ini 

khususnya di desa jragum kec. Semanu Gunung kidul Yogyakarta. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

perumusan masalah yang diambil adalah kelayakan usaha peternak ayam ras 

petelur ditinjau dari aspek ekonomi finansial, khususnya peternak dengan 

kapasitas 500 ekor ayam ras petelur di desa Jragum Gunung kidul 

Yogyakarta. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa 

kelayakan secara ekonomi usaha peternakan ayam ras petelur di desa Jragum 
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gunung kidul, Yogyakarta. Selain itu memberikan gambaran keadaan yang 

akan datang melalui perhitungan analisa yang dibuat. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah  

1. Bagi Peternak  

Dapat dijadikan masukan dan informasi dalam menghitung dan menganalisis 

kelayakan dari usaha peternakan ini yang telah dijalankan serta dapat berguna 

sebagai evaluasi bagi pemilik usaha tersebut. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh ke dalam praktik 

yang sesungguhnya serta memberikan tambahan wawasan yang lebih luas. 

1.5 Batasan Masalah  

Agar dalam penyampaian dan pembahasan penelitian ini terarah dan 

mudah dipahami sesuai tujuan pembahasan dan memperjelas rung lingkup 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Memfokuskan batasan 

masalah pada : 

1. Analisa kelayakan yang dihitung dengan NPV, B/C, BEP, IRR dan 

sensitivitas. 

2. Umur usaha yang dilihat dari umur produktif ayam, yaitu dari umur 14 

minggu saat pembelian sampai umur 42 bulan saat ayam dijual sebagai 

ayam afkir. 

3. Jumlah penjualan sama dengan  produksi telur. 

4. Produksi telur berdasarkan kualitas pakan dan kesehatan si ayam. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terdiri 

dari beberapa sub- bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai bagian yang berisi konsep dasar pemikiran 

dan pandangan umum secara teori sebagai pendukung dalam pemecahan masalah. 

Teori-teori tersebut meliputi penelitian terdahulu, pengertian analisa kelayakan bisnis, 

usaha ayam petelur, pengantar ekonomi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan penelitian, metode pemecahan masalah secara sistematis dari 

menentukan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis sampai 

menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini menampilkan tentang data-data yang telah didapatkan secara 

langsung serta menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami, serta membahas 

tentang pengolahan data yang membantu dalam proses pemecahan masalah.  

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah 

didapatkan berdasarkan dari pengolahan dan analisa data penelitian yang dilakukan 

dan memberikan saran yang berguna bagi perusahaan. 
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