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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Beternak burung kicauan seperti lovebird (Agapornis) saat ini 

semakin dilirik oleh para penghobi burung kicauan diberbagai daerah. 

Meroketnya harga jual lovebird juga menjadi pemicu para penangkar untuk 

mengembangkannya secara maksimal. Lovebird juga menjadi topik yang 

saat ini sedang trend diperbincangkan dalam forum-forum offline maupun 

forum-forum online di internet. Faktor kepopuleran inilah yang 

menyebabkan harga burung tersebut melonjak. 

(http://www.majalahburungpas.com/news-ocehan-hari-ini/love-bird-di-lirik-

sebagai-ternak-yang-menguntungkan.html). 

Alasan lain yang membuat para penghobi tertarik untuk beternak 

lovebird karena burung tersebut memiliki daya tarik tersendiri yaitu faktor 

dari suara kemudian warna dari tiap-tiap jenisnya beraneka ragam, tingkah 

laku lovebird yang lucu serta perawatan hariannya yang bisa dikatakan 

gampang karena lovebird tidak perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti 

burung kicau lainnya. 

Saat ini banyak para penghobi yang mengimpor lovebird dari luar 

negri, dikarenakan terus meningkatnya permintaan pasar. Alasan lain yang 

membuat banyak penghobi mengimpor lovebird dari luar negri karena 
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lovebird impor hasil breeding dari negara-negara di Eropa memiliki warna 

bulu yang lebih cerah dibandingkan dengan lovebird hasil breeding di 

Indonesia. Selain itu lovebird impor memiliki suara yang kristal dan bening 

serta postur tubuh yang besar, sedangkan untuk lovebird hasil breeding lokal 

memiliki postur tubuh yang agak kecil dengan suara khas agar kasar. 

(http://471birdfarm.blogspot.com/2012/01/15-tahun-kedepan-brending-

lovebird.html) 

Namun dilain pihak, perubahan situasi ekonomi global di Negara 

Indonesia menyebabkan perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan 

masyarakat di Indonesia secara luas. Ini berdampak pada meningkatnya 

biaya hidup masyarakat yang berpengaruh pada tuntutan kenaikan pedapatan 

dari semua sektor usaha masyarakat. Dampaknya untuk sektor industri 

peternakan adalah kenaikan harga pakan ternak dan faktor-faktor lainnya 

akan mempengaruhi perkembangan usaha dan efisiensi produksi dari sektor 

peternakan lovebird. Situasi inilah yang melatarbelakangi pentingnya 

melakukan analisa kelayakan terhadap usaha peternakan lovebird. Sehingga 

modal yang diinvestasikan dalam bisnis ini dapat lebih efisien dan 

pelaksanaan serta output yang dihasilkan menjadi efektif. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah 

analisis kelayakan terhadap usaha peternakan lovebird ”. 

http://471birdfarm.blogspot.com/2012/01/15-tahun-kedepan-brending-lovebird.html
http://471birdfarm.blogspot.com/2012/01/15-tahun-kedepan-brending-lovebird.html


3 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek dari penelitian ini adalah semua varian lovebird yang ada 

dipeternakan TASYA LOVEBIRD. 

2. Aspek yang dibahas dalam analisis kelayakan investasi dari penelitian 

ini adalah aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek 

lingkungan, aspek keuangan dan analisis kebangkrutan. 

3. Parameter yang digunakan untuk menganalisis aspek keuangan dalam 

penelitian ini meliputi Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI) dan Break Even 

Point (BEP). 

4. Metode yang digunakan untuk menganalisis kebangkrutan dalam 

penelitian ini adalah metode Altman Z (zeta) – Score. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Menganalisis aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek 

lingkungan, aspek keuangan dan kebangkrutan dalam usaha peternakan 

lovebird. 

2. Menganalisis kelayakan dan kebangkrutan dari usaha peternakan 

lovebird. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1. Untuk para pelaku usaha, khususnya dibidang peternakan lovebird, 

tulisan ini diharapkan memberikan manfaat secara maksimal dan 

dijadikan sebagai acuan dalam penentuan keputusan investasi. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi 

titik tolak dilakukannya penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II Landasan Teori 

Berisi beberapa konsep dari analisis kelayakan usaha serta cara 

beternak lovebird dari buku dan referensi lain yang digunakan 

dalam penyelesaian masalah, serta penjelasan tentang masing–

masing metode dalam rangkaian proses penyelesaian masalah. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan pengolahan data serta kerangka pemecahan 

masalah (flow chart) dari penelitian ini. 
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BAB IV Pengolahan Data dan Analisis Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang cara pengolahan data dengan 

menggunakan aspek pasar, aspek teknis, aspek lingkungan, dan 

aspek keuangan dan hasil analisis dari pengolahan data tersebut. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berisi tentang hasil dan uraian singkat mengenai analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran berisi tindak 

lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian 

selanjutnya. 


