
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 Tempat dimana kita bisa menemukan keperluan sehari-hari adalah salah 

satunya di pasar. Pasar yaitu suatu tempat dimana penjual dan pembeli bisa 

bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Mulai dari kebutuhan sehari-hari 

seperti makanan, keperluan dapur, keperluan rumah tangga dan sebagainya. 

Sedangkan menurut pengertian wikipedia, pasar adalah  adalah salah satu dari 

berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana 

usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan 

imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang 

sah (wikipedia.org).    

 Berbicara mengenai pasar, pasar terbagi menjadi dua jika dilihat dari sudut 

pandang secara umum yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern 

yaitu pasar yang jika dilihat dari segi insfrastruktur bangunan sudah maju dan 

mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan pasar tradisional masih 

mempertahankan tempat tempat yang masih tergolong sederhana dan bahkan 

terlihat biasa saja asalkan ada tempat untuk berjualan. Terlepas dari pasar modern 

ataupun pasar tradisional, disana terdapat berbagai macam kebutuhan yang 

diperlukan oleh manusia selaku makhluk sosial. Mulai dari kebutuhan pokok dan 

lain sebagainya. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kebutuhan pokok. 

 Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar dan wajib 

dipenuhi. Kebutuhan primer merupakan tuntutan secara alamiah yang harus 

dipenuhi. Manusia akan berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan 

primer. Artinya bila kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia akan mengalami 

kesulitan (ilmusiana). Diantaranya contoh kebutuhan pokok adalah beras dan lauk 

pauk. Di pasar sangat banyak sekali lauk pauk yang dapat di jumpai seperti ikan, 

udang, tahu, tempe, dan ayam buras yang sangat laku di pasaran. Ada satu tipe 

ayam yang juga sangat di gemari oleh masyarakat yaitu Ayam Kampung. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
http://www.ilmusiana.com/
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 Ayam kampung sangat di gemari oleh masyarakat karena sangat banyak 

mengandung protein dan selain itu juga pakannya adalah pakan alami. Jadi secara 

tidak langsung permintaan ayam kampung di pasaran juga sangat tinggi. Berikut 

adalah data permintaan ayam kampung per Tahun 2017 (Peternakan Rahmat, 

2017) (BPS Kampar, 2017). 

 
         Tabel 1.1 Jumlah Permintaan per Bulan Tahun 2016/2017 

No Bulan Jumlah Permintaan (Ayam) 

1 Januari 2016 15.100 

2 Februari 2016 14.500 

3 Maret 2016 16.350 

4 April 2016 16.250 

5 Mei 2016 15.785 

6 Juni 2016 17.200 

7 Juli 2016 17.500 

8 Agustus 2016 16.110 

9 September 2016 18.550 

10 Oktober 2016 17.750 

11 November 2016 15.950 

12 Desember 2016 16.750 

13 Januari 2017 18.345 

14 Februari 2017 17.955 

15 Maret 2017 18.550 

16 April 2017 17.255 

17 Mei 2017 17.200 

18 Juni 2017 18.900 
         Sumber : BPS Kampar, 2017 
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Gambar 1.1 Tabel Permintaan Konsumen Terhadap Ayam Kampung 

  
 Dari data di atas dapat dilihat bahwa permintaan pasar terhadap ayam 

kampung semakin hari semakin meningkat. Pada bulan Januari 2016 permintaan 

pasar sebanyak 15.100 ekor, pada bulan februari 2016 sebanyak 14.500 ekor. 

Permintaan terhadap ayam kampung bahkan terus meningkat menjelang akhir 

tahun atau tepatnya saat menjelang lebaran dan sesudah lebaran. Itu terlihat pada 

data di atas permintaan pada bulan juni 2016 sebanyak 17.500 ekor, terus 

meningkat hingga bulan november sebanyak 15.950 ekor. Permintaan terhadap 

ayam kampung terus meningkat pada awal tahun januari 2017 sebanyak 18.345 

ekor  hingga bulan Juni 2017 sebanyak 18.100 ekor. Oleh karena itu banyak orang 

yang ingin mencoba mengembangkan usaha ayam kampung ini dan salah satunya 

yaitu Peternakan Rahmat yang terletak di salah satu daerah kabupaten Kampar, 

Kampar. 

 Sebelum melakukan pengembangan lebih jauh untuk peternakan ayam 

kampung, perlu juga kita perhatikan bagimana permintaan-permintaan pasar 

untuk periode-periode selanjutnya.  Karena jika permintaan pasar semakin naik, 

tentu saja usaha ternak  ayam kampung akan  semakin  bagus untuk di 

kembangkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat permintaan pasar 

kedepannya maka dilakukan proses peramalan (forecasting). Metode yang 

digunakan disini yaitu moving average with linear trend. Karena, melihat data  
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sebelumnya pada Tabel 1.1 permintaan cenderung bergerak naik dan linear. 

Berikut adalah peramalan untuk 5 periode yang akan datang. 

Tabel 1.2 Hasil Peramalan 5 Periode Yang Akan Datang 
No Periode Peramalan Peramalan Trk. Signal 

1 Periode 1 18900 Ekor 3,67 

2 Periode 2  20600 Ekor 1,28 

3 Periode 3  19430 Ekor 0,14 

4 Periode 4  18225 Ekor -0,39 

5 Periode 5  18134 Ekor -0,11 

Sumber : Pengolahan Data Awal 2017 (Terlampir) 

 
 Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat perkiraan permintaan untuk lima 

periode kedepannya yaitu sebanyak  18900 ekor pada periode-1, 20600 ekor pada 

periode-2, 19430 ekor pada periode-3, 18225  pada periode-4, dan 18134 ekor 

pada periode-5. Dengan jumlah permintaan yang terus meningkat dan cenderung 

stabil kedepannya, usaha ternak ayam kampung memiliki potensi yang cukup baik 

untuk terus dikembangkan. Apalagi data yang di himpun dari sumber BPS 

Kampar jumlah peternak ayam kampung masih tergolong sedikit yaitu sebanyak 

11 peternakan, dimana hanya 7 peternak yang bisa di kategorikan dalam skala 

besar dengan hasil produksi antara 1000 sampai 1500  ekor per bulannya dan 

peternak dalam skala kecil dengan kapasitas produksi yaitu 50 sampai 200 ekor 

perbulannya. Dan untuk umur ayam kampung layak jual yaitu tergantung dari 

peternak itu sendiri, ada yang dalam jangka waktu 7 minggu dengan berat ayam 

antara 5-6 ons sudah panen dan ada juga yang dalam waktu 3 bulan baru di panen 

dengan berat ayam antara 1,2 – 1,6 Kg. 

 Usaha Peternakan Rahmat sudah berdiri selama satu tahun sejak bulan juni 

tahun 2016 lalu. Usaha Peternakan tani ini beranggotakan sebanyak 3 orang  yang 

di bagi kedalam tanggung jawab masing-masing yaitu ada yang bagian pemberian 

pakan ayam, membersihkan kandang, pendistribusian dan bagian manajemen. 

Semua tim bekerja sama untuk bisa mencapai target penjualan setiap bulannya 

yaitu sebanyak 1000 ekor. Pemberian pakan ayam biasanya di lakukan pada saat 
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pagi hari dan sore hari pada jam 15.00 wib. Pemberian pakan ayam harus di 

kontrol setiap harinya demi mendapatkan hasil panen yang berkualitas dan 

berkuantitas. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan kerja keras 

dan kerja sama anggota dalam mengontrol pertumbuhan ayam kampung serta 

menjaga pola makan setiap harinya serta pembersihan kandang. Karna kebersihan 

kandang juga menjadi faktor penting untuk kesehatan ayam kampung 

kedepannya. Jika tidak, bisa saja ayam mengalami trauma ataupun terjangkit 

penyakit yang tidak diinginkan. 

 Selama hampir satu tahun berjalan, usaha Peternakan Rahmat sudah 

berhasil melakukan 16 kali panen dengan rincian setiap sekali panen yaitu 

sebanyak 200 ekor dalam satu minggu. Ayam kampung yang siap panen biasanya 

akan didistribusikan ke pasar pasar yang ada di daerah kabupaten kampar atau ada 

juga agen-agen yang datang langsung menjemput ke lokasi Peternakan Rahmat.  

 Melihat begitu tingginya peminat ayam kampung di pasaran membuat 

Peternakan Rahmat semakin giat melakukan pengembangan usaha di bidang 

peternakan ayam kampung ini, apalagi di dukung oleh pemerintah dalam hal 

warga yang ingin melakukan pengembangan usaha, dan dengan adanya 

pengembangan usaha ini di harapkan nantinya dapat membuka lapangan 

pekerjaan dan menigkatkan penghasilan masyarakat. Kembali kepada 

pengembangan usaha ayam kampung, selama usaha Peternakan Rahmat ini berdiri 

bukan tidak ada resiko ataupun kegagalan panen yang pernah di alami, seperti 

yang terjadi pada awal-awal pembentukan, terjadi kegagalan panen padahal  

hanya satu minggu sebelum jadwal panen, tentu ini sangat di sayangkan. Tetapi di 

satu sisi tingginya  permintaan di pasaran membuat Peternakan Rahmat terus 

bekerja keras meningkatkan kinerja demi menghindari kegagala panen. Kegagalan 

panen (ayam kampung mati mendadak secara massal bisa terjadi karena gangguan 

dari sekitar lingkungan seperti kebisingan atau bisa juga terserang virus atau 

penyakit yang membuat ayam tiba-tiba mengalami kelumpuhan dan mati. Tetapi 

masalah kegagalan panen ini akan coba di minimalisir oleh kelompok tani dengan 

berkonsultasi dengan dinas peternakan dan juga kesehatan demi meningkatkan 

hasil panen. 
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 Berangkat dari persoalan diatas, maka dilakukan sebuah riset tentang 

pengembangan usaha ayam kampung ini kedepannya. Dimana jika dilihat dari 

survey lapangan bahwa permintaan ayam kampung di pasaran cukup mendukung 

untuk   melakukan pengembangan usaha ini. Namun di satu sisi, perlu juga di 

perhatikan resiko yang terjadi kedepannya seperti kegagalan panen. Jadi, agar 

petani mengetahui bagaimana tingkat keuntungan dan kerugian menjalankan 

usaha ini kedepannya, penulis mengambil sebuah penelitian dengan judul 

“Analisis Kelayakan Investasi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Kampung 

(studi kasus: Peternakan Rahmat)”  

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diperoleh rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana pengembangan usaha peternakan 

ayam kampung  kedepannya layak atau tidak layak untuk di kembangkan?”. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu menganalisis kelayakan rencana pengembangan usaha Peternakan Ayam 

Kampung pada Peternakan Rahmat.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Disamping memiliki tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini diharapkan akan memiliki nilai manfaat : 

1. Bagi Petani  

Sebagai bahan masukan untuk Peternakan Rahmat dalam hal 

pegembangan  usaha kedepannya. 

2. Bagi Peneliti  

Sebagai aplikasi ilmu analisis kelayakan industri yang didapat penulis 

dalam perkuliahan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan 

membatasi permasalahan yaitu hanya membahas tentang analisis kelayakan usaha 

dan tidak membahas tentang analisis resiko. 

 

1.6 Posisi Penelitian  

Penelitian tentang analisis pengembangan investasi ini juga pernah 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Untuk itu, agar dalam penelitian ini tidak 

terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian. 

  Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan 
Lokasi 

penelitian Metode Tahun 

Amrizal Analisis Finansial 
Usaha Peternakan 
Ayam Broiler 
Di Peternakan 
Karisa Kelurahan 
Simpang Baru 
Kecamatan Tampan 
Kota Pekanbaru 

Menganalisis 
kelayakan finansial 
usaha Peternakan 
Karisa 

Usaha 
Peternakan 
Karisa 

Analisis 
Deskriptif 
dan Finansial 

2011 

Hadi 
Susanto, 
dkk 

Analisis Kelayakan 
Usaha Ayam Buras 
di Kota Bandung  

analisis kelayakan 
usaha untuk 
meminimalisir 
risiko usaha 
berdasarkan 
keterbatasan 
pemilik usaha 

Kota 
Bandung  

Analisis 
Kelayakan 
Usaha 

2014 

Muhammad 
Yusuf 

Analisis Kelayakan 
Investasi Usaha 
Ayam Kampung 

(Studi Kasus: 
Peternakan Rahmat) 

Menganalisis 
kelayakan rencana 
pengembangan 
usaha Peternakan 
Ayam Kampung 
Peternakan Rahmat 
berdasarkan aspek 
pasar dan 
pemasaran, serta 
financial 

Peternakan 
Rahmat, 
Kampar. 

Analisis 
Kelayakan 
Usaha 

2017 

Sumber : Pengumpulan Data, 2017 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk membahas dan 

memecahkan permasalahan yang ada. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai langkah-langkah 

yang digunakan dalam proses penelitian diantaranya mulai dari 

pengumpulan data, proses pengolahan data sampai hasil 

pengolahan analisa dan kesimpulan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisikan langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis 

pengembangan investasi ayam kampung baik dari segi teknis, 

pemasaran, SDM, hukum, maupun finansial. 

BAB V  ANALISA 

Berisikan analisa-analisa tentang hasil dari penelitian dan 

pengolahan data yang dilakukan berdasarkan data yang ada. 

Mulai dari analisis secara teknis, pemasaran, SDM, hukum, dan 

finansial. 

BAB VI  PENUTUP  

Menyimpulkan inti dari hasil pelaksanaan penelitian serta 

menjawab tujuan diadakannya penelitian ini. 


