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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dari zaman dahulu 

sangatlah penting demi kelangsungan hidup manusia. Salah satunya yang 

sangat berperan adalah kebutuhan pangan yang mampu memenuhi gizi setiap 

manusia, dan menentukan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Permintaan 

jenis pangan yang bergizi dan sehar menjadi prioritas, sebagai contohnya 

permintaan pasokan telur ayam yang terus meningkat. Menurut data Direktorat 

Jenderal Peternakan tahun 2011 – 2015 provinsi Jawa Timur produksi telur 

ayam ras petelur mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini 

membuktikan prospek bisnis ternak ayam ras petelur mempunyai masa depan 

yang cerah. Selain faktor permintaan telur ayam yang meningkat, kualitas telur 

yang dihasilkan oleh tiap peternak mampu menumbuhkan perekonomian yang 

lebih baik. Alasan konsumen mengonsumsi telur ayam adalah tersedianya 

barang dipasaran yang jarang langka, serta dalam tiap pengolahan makanan 

jenis apapun, dari kue sampai makanan sehari-hari membutuhkan tambahan 

telur ayam untuk memperkuat rasa. 

Jenis telur ayam yang dibutuhkan oleh pasaran tidak hanya yang bagus, 

namun telur bentes juga mempunyai daya tarik yang bagus, biasanya telur ayam 

bentes digunakan oleh penjual kue sebagai bahan utamanya. Dari segi harga, 

telur ayam yang bagus dan bentes tentunya mempunyai perbedaan harga, harga
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telur bentes dijual dengan setengah harga dari harga telur yang bagus. 

Tentu saja hal ini membuat indusri ternak ayam untuk saat ini sangat bagus, 

baik industri ternak ayam pedaging ataupun petelur. Tentunya hal ini mampu 

mengangkat perekonomian di Indonesia dengan penghasilan swasembada 

daging unggas maupun telur yang mampu menjamin gizi para konsumen. 

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk para peternak ayam tentu sangat 

mempengaruhi, karena jenis pakan yang dibutuhkan seperti jagung, dedak, 

konsentrat, dan lain-lain harus tersedia dipasaran. Selain jenis pakan, berbagai 

macam obat-obatan untuk vaksin unggas dan jenis ayam yang tentunya 

bermacam-macam, seperti CP, Malindo, AS, dan sebagainya harus tersedia di 

pasaran karena permintaan tiap peternak akan jenis pakan, vaksin, sampai jenis 

unggas berbeda-beda. 

Dari banyaknya jenis produsen pakan ayam ternak sampai obat-obat 

ternak ayam, hal ini mampu menaikkan daya saing para peternak ayam di 

Indonesia. Hal ini menjadi alasan para peternak ayam petelur berlomba-lomba 

untuk mengembangkan usahanya, dengan memanfaatkan banyak kesempatan. 

Misalnya dengan cara menjual telur dalam jangka waktu lebih sering ketika 

harga telur ayam sedang dipuncak, ataupun dengan menimbun persediaan telur 

sampai memperoleh harga yang sesuai. Kebanyak para peternak sering 

mengeluhkan keterbatasan pakan ternak yang tersedia di pasaran. Jenis pakan 

ternak yang sering dianggap paling vital atau krisis adalah jagung yang sering 

sekali mengalami kenaikan harga terlalu tajam. Sehingga cara lain peternak agar 
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tetap mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak maka mereka beralih ke karak 

(nasi kering) sebagai pengganti jagung. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Peternakan di tahun 2016, di Indonesia telah ditemukan FB1 di 

jagung yang digunakan sebagai bahan pangan dan pakan. Pakan unggas dan 

rumunansia, serta bahan pakan seperti jagug, dedak, dan jerami. Munculnya 

bakteri jenis ini dikarenakan penyimpanan jagung atau pakan ayam yang tidak 

sesuai dengan tempat tanpa dilengkapi ventilasi dan lamanya proses 

penyimpanan yaitu 6 minggu maka dari adanya temuan ini, para peternak 

diharapkan memperhatikan waktu dan kondisi penyimpanan untuk 

meminimalkan terjadinya kontaminasi mikitoksin pada pakan unggas. 

Dari banyaknya kesempatan yang dapat diambil oleh peternak ayam 

petelur, maka diperlukan kisaran-kisaran yang mampu dianalisis agar para 

peternak tidak salah dalam mengambil langkah untuk bisnis ternak ayam 

kedepannya. Untuk melihat prospek bisnis para peternak dapat ditinjau dari segi 

pendapatan yang dihasilkan dari penjualan telur ayam ataupun penjualan 

lainnya, seperti pakan ternak dan penjualan ayam afkir. Tidak jarang peternak 

juga menjual pakan ternak berupa jagung dan dedak kepada para pembeli yang 

membutuhkan,  Namun hanya dalam jumlah sedikit. Selain ditinjau dari 

pendapatan, hal lain yang perlu diperhatikan untuk melihat jangka panjang 

usaha ternak ayam adalah biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh peternak 

ayam, misalnya biaya listrik, biaya pembelian pakan, perawatan, dan 

sebagainya. 



4 

 

 
 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan alat 

analisis keuangan yang sangat penting bagi perusahaan/ badanusaha. 

Dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja, akan dapat dideteksi 

bagaimana perusahaan mengelola atau menggujnakan modal kerja yang 

dimilikinya sehingga perusahaan dapat menjalankan operasi usahanya 

dengan sebaik-baiknya (Maswatu et al. : 2015). Untuk penggunaan modal 

kerja diusaha ini pemilik masih merasakan adanya ketidak seimbangan, 

dimana modal usaha (dana) untuk pendirian usaha ini sangatlah tinggi. 

Namun, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sangtlah rendah. 

Kemudian dalam hal persediaan, pemilik sering kali menumpuk jagung 

terlalu banyak dikarenakan takutnya kehabisan stok apabila terjadi hasil 

panenan jagung yang tiba-tiba memburuk, maka sudah dapat dilihat bahwa 

nantinya persediaan ini nantinya akan menganggur.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

manganalisis Efisiensi Modal Kerja usaha Peternakan Milik Bapak Indarto 

di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung. Kemudian diharapkan dari hasil 

penelitian ini mampu membantu permasalahan yang dihadapi oleh peternak 

ayam. Agar peternak mampu memaksimalkan modal kerja yang dimilikina 

tanpa ada kendala seperti yang sebelumnya telah terjadi.  

 

 

 



5 

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat efisiensi modal kerja usaha ternak ayam petelur

perseorangan Bapak Indarto di desa Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Menggambarkan tingkat efisiensi modal kerja usaha ternak ayam petelur

milik Bapak Indarto di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Peternak Ayam

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang

bisnis ternak ayam petelur agar para peternak lebih mampu untuk

memprediksi bagaiamana keberlangsungan usahanya dan memahami

bagaimana semestinya bisnis ini dijalankan, dan juga diharapkan lebih

mampu memberikan gambaran tentang biaya-biaya yang dikeluarkan.

2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang

proses berjalannya bisnis ternak ayam  yang sudah lama tersebar di

Indonesia khususnya Jawa Timur. Dan diharapkan dapat dijadikan

rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penilaian

pemanfaatan modal kerja yang mampu mendorong keberlangsungan

usaha.


