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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalankan usaha, setiap pengusaha berfikir maju agar dapat  

meningkatkan usaha  atau  paling  tidak dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Saat ini banyak pengusaa-pengusaha peternakan 

puyuh petelur yang berdiri. karena peluang untuk usaha peternakan puyuh 

petelur masih terbuka lebar dan kebutuhan telur sangat tinggi di pasaran.  

Keputusan investasi adalah masalah yang sangat penting untuk 

analisa kelayakan usaha peternakan puyuh petelur. Untuk itu perlu diadakan 

penelitian dan penilaian yang teliti dan hati-hati sebelum melakukan 

investasi.  

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan 

informasi hasil penelitian yang di dapat untuk membantu para peternak guna 

meningkatkan pencapaian produksi yang optimal. 

analisis kelayakan investasi ini dilakukan penelitian tentang dapat 

atau tidaknya suatu usaha dilaksanakan, dengan memperoleh hasil berupa 

omset atau penghasilan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup baik 

sebagai usaha pokok maupun sampingan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat 

merumuskan bagaimanakah analisa kelayakan terhadap usaha peternakan 

puyuh 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada satu permasalahan saja, serta 

kemudahan dalam penganalisisan data, maka penulis membatasi penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Tidak ada perubahan harga jual, harga bahan baku dan biaya produksi 

lain selama proses penelitian berlangsung.  

2. Aspek pasar, teknik, lingkungan dan keuangan yang digunakan dalam 

evaluasi kelayakan investasi.analisis sensitivitas dan analisis 

kebangkrutan. 

3. Berkaitan dengan judul, analisis yang digunakan pada aspek keuangan ini 

antara lain menggunakan metode kelayakan investasi:  Net Present Value 

(NPV), Periode (PP), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index 

(PI), Break Even Poin ( BEP ), analisa sensitivitas, analisa Z(zeta)-Score 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kelayakan investasi usaha peternakan puyuh 

petelur 
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2. Menganalisis sensitivitas dan kebangkrutan dari usaha peternakan 

puyuh petelur 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pengusaha Sebagai acuan atau referensi untuk dapat digunakan oleh 

peternak puyuh petelur yang berhubungan dengan investasi.   

2. Bagi penulis dengan penelitian ini teori-teori yang sudah didapat 

dibangku kuliah dapat diterapkan sehingga bisa menambah wawasan atau 

pengetahuan serta mampu mengaplikasikannya secara langsung.   

3. Bagi para pembaca dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah 

pengetahuan dalam memecahkan kasus yang berkaitan dengan kelayakan 

investasi, analisis sensitivitas dan analisis kebangkrutan 

 

 

1.6 Sistematika Penuisan 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, diberikan uraian bab  

demi bab yang berurutan guna mempermudah pembahasannya. Dari pokok-

pokok permasalahan dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisannya.  
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BAB II : LANDASAN TEORI  

Merupakan penjelasan secara terperinci mengenai teori-

teori yang dipergunakan sebagai landasan untuk pemecahan 

masalah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi 

data, sumber data, teknik pengumpulan data dan kerangka 

pemecahan masalah. 

 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Obyek 

Penelitian, Hasil Analisis dan Pembahasan, Pembahasan 

Hasil Analisis 

BAB V :  PENUTUP  

Pada bab ini memuat kesimpulan secara menyeluruh dari 

hasil pengamatan, pengolahan data dan hasil analisa 

sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memberikan 

saran-saran yang mungkin dapat dilakukan untuk perbaikan 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


