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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan semakin berkembangnya populasi jumlah penduduk, dan 

meningkatnya taraf kehidupan umat manusia serta diikuti dengan kesadaran arti 

pentingnya suatu nilai gizi sebagai asupan makanan  untuk kebutuhan dalam ranah 

fisiologi manusia. Kebutuhan akan gizi berupa protein  hewani akan terus 

bertambah setiap tahunnya, mesikupun protein hewani  yang bersumber dari  

hewan berupa daging  lebih memiliki rasa  lebih unggul, namun keterbatasan daya 

beli terhadap harga daging yang relatif cukup mahal di jangkau membuat 

masyarakat mengalihkan asupan gizi protein hewani dengan memanfaatkan telur 

yang menjadi pengganti daging. 

Peran ayam ras sebagai komodoti ternak penghasil telur sudah tidak 

disangsikan lagi kehadirannya, karena telur merupakan salah satu sumber protein 

hewani yang sangat terkenal yang dapat mengganti peran daging. Sebagai sumber 

protein hewani, baik dari daging sapi, daging kerbau, daging ayam ataupun 

lainnya.  Adanya telur ini cukup membantu masyarakat yang  menengah kebawah 

dalam  asupan kebutuhan gizi mereka sebagai menu makanan sehari – hari, dan 

perlu diketahui telur merupakan sumber makannya yang memiliki kandungan gizi 

cukup padat yang baik dimanfaatkan sebagai pertumbuhan dan pengganti sel-sel 

tubuh yang telah rusak. 
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Kebutuhan komsumsi telur nasional  menurut data statistik pada tahun 2011 

yakni sebesar 7,20 kg/kapital dalam rentang waktu satu  tahun. kebutuhan 

komsumsi telur ayam ras akan terus meningkat signifikan sebesar 0,88 kg 

(15,09%) dari tahun 2009 sebesar 5,83 kg. Tingkat komsumsi akan telur ayam di 

prediksi akan terus meningkat setiap tahun, hal ini karena karateristik harga nya 

cukup terjangkau oleh masyarakat luas dan memiliki kualitas gizi yang padat 

sebagai asupan protein hewani, disukai oleh konsumen segala umur. Selain itu, 

telur dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang lezat.  

Upaya dalam memperoleh keuntungan yang besar dan berkelanjutan adalah 

sasaran utama dari segala jenis kegiatan usaha, dimana yang pada akhirnya 

meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tersebut, termasuk usaha peternakan 

ayam ras petelur, yang tujuan utama nya adalah  mengetahui kelayakan usaha 

tersebut.  

Peternakan ayam ras petelur Pak Tarno merupakan salah satu usaha 

peternakan yang berada di desa polokarto, kecamatan polokarto kabupaten 

sukoharjo  dengan jumlah ayam ras petelur 2000 ribu  ekor. Dimana usaha 

peternakan milik bapak Tarno tersebut baru didirikan periode 2012 dan dikelolah  

pemilik usaha. 

Berdasarkan deksripsi latar belakang usaha tersebut perlu di lakukan kajian   

baik  melalui konsep studi kelayakan usaha, guna mengetahui prospek kedepan 

atas manfaat, keuntungann dan kerugian dalam mendirikan usaha peternakan 

ayam ras petelur.  



3 
 

 Untuk merealisasikan penelitian tersebut, saya selaku penulis melakukan 

studi kasus  di sebuah pertenakan ayam petelur  milik Pak Tarno, berdasarkan 

pemaparan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan  penelitian tentang” 

Analisis kelayakan usaha”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang digunakan dalam 

mengembangan topik penelitian ini sebagai berikut : Apakah  pendirian usaha 

peternakan ayam ras petelur  di kelurahan Polokarto, kecamatan Polokarto, 

kabupaten Sukoharjo layak di pandang dari konsep keyakan usaha. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus pada masalah yang akan diselesaikan, adapun 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada peternakan ayam ras petelur Pak Tarno di kelurahan 

Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada peternakan ayam ras petelur saja. 

3. Aspek yang dianalisis meliputi aspek dari konsep kelayakan usaha yang terdiri 

dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis/operasi, aspek 

manajemen/organisasi, aspek ekonomi/sosial, aspek analisa dampak 

lingkungan hidup (AMDAL), dan aspek keuangan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan disampaikan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara mendirikan usaha peternakan ayam ras petelur. 

2. Untuk mengetahui layak dan tidak nya pendirian  usaha peternakan yam ras 

petelur. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

1. Memberikan pengetauan bagaimana mendirikan dan  mengembangan usaha 

peternakan ayam ras petelur dari permasalahan yang di jelaskan melalui 

konsep studi kelayakan usaha. 

2. Dapat dijadikan referensi bagi pengusaha peternakan dalam mengembangkan 

usaha dengan skala lebih luas. 

3. Sebagai  salah satu pemacu  bagi pengusaha pemula dalam mendirikan usaha 

tersebut  dengan adanya informasi peluang usaha yang  masih terbuka luas  

pada  sektor  usaha peternakan ayam ras petelur  di negara indonesia.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan suatu ulasan atau  gambaran umum tetang rancangan 

sistematis penulisan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan 

beberapa bab penjelasan singkat sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sitematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang beberapa teori yang digunakan sebagai 

landasan atau pedoman penulis untuk menganalisa masalah yang 

diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data.  

BAB IV  PENGELOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini membahas hasil penelitian berupa analisis dari data –

data penelitian yang sudah  terkumpul, kemudian di olah dengan 

parameter yang sudah ditentukan, serta adanya pembahasan terhadap 

analisa yang sudah di lakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian serta beberapa saran yang berhubungan dengan objek 

yang diteliti untuk langkah tujuan selanjutnya, menjelaskan tentang 
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kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta beberapa saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk langkah 

pebaikan selanjutnya. 

 

.  

 

 


