
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jumlah penduduk selalu bertambah dari tahun ke tahun, hal tersebut terus 

diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan arti penting peningkatan gizi dalam 

kehidupan. Hal ini berimplikasi pada pola konsumsi makanan yang juga akan 

terus meningkat. Disamping penggunaan makanan sebagai pemberi zat gizi bagi 

tubuh yang berguna untuk mempertahankan hidup, manusia juga menggunakan 

untuk nilai-nilai sosial, karena penggunaan makanan telah melembaga sebagai alat 

untuk berhubungan dengan orang lain.  

Telur ayam merupakan jenis makanan bergizi yang sangat populer 

dikalangan masyarakat dan merupakan salah satu sumber protein hewani. Dari 

segi harga, telur merupakan sumber protein hewani yang paling murah 

dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Hampir semua tingkat 

lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis makanan ini sebagai sumber 

protein hewani. Selain memiliki harga yang murah, telur juga merupakan sumber 

makanan yang mudah diperoleh dan mudah dalam pengolahannya. Hal ini 

menjadikan telur sebagai jenis bahan makanan yang selalu dibutuhkan dan 

dikonsumsi secara luas di masyarakat. Pada gilirannya kebutuhan telur juga akan 

semakin meningkat.  

 Sebagai salah satu sumber hasil ternak, telur merupakan sumber hasil 

ternak yang dikonsumsi paling tinggi per kapita per minggu pada tahun 2006 dan 

2007 (Tabel 1). Hal ini membuktikan bahwa usaha peternakan ayam petelur 

khususnya ayam ras petelur memiliki prospek yang bagus ke depannya seiring 
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dengan meningkatnya permintaan telur di masyarakat. Bahkan saat ini, konsumsi 

telur ayam ras berbanding terbalik dengan konsumsi telur ayam buras. Konsumsi 

telur ayam buras mengalami penurunan pada tahun 2007, disamping peningkatan 

konsumsi telur ayam ras.  

Tabel 1. Konsumsi Hasil Ternak Per Kapita Per Minggu Indonesia 2006-2007 

No. Komoditi Satuan 
Tahun 

2006 2007 
1 Daging sapi kg 0,006 0,010 
2 Daging kambing kg 0,005 0,005 
3 Ayam ras dan kampung kg 0,010 0,064 
4 Telur ayam ras kg 0.097 0,117 
5 Telur ayam buras Butir/kapita 0,112 0,005 
6 Susu  kg 0,009 0,026 

Sumber : Badan Pusat Statistik (Susenas, 2008) 

 Melihat tingginya konsumsi telur dan selalu meningkatnya permintaan 

telur di Indonesia, hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan daging, 

telur, dan susu hingga tahun 2008. Ketersediaan telur paling rendah dibandingkan 

dengan ketersediaan daging dan susu (Tabel 2). Ketersedian telur pada tahun 2008 

per kapita per minggunya adalah 0,107 kg. Hal ini sangat ironis sekali kenyataan 

yang ada. Sedikitnya ketersediaan telur ini mungkin dapat disebabkan oleh 

sedikitnya jumlah peternakan ayam ras petelur di Indonesia. 

Secara ekonomi, pengembangan usaha peternakan ayam ras petelur di 

Indonesia memiliki prospek bisnis yang menguntungkan, karena permintaan yang 

selalu bertambah. Khusus untuk Provinsi Riau, prospek usaha peternakan ayam 

ras petelur akan dapat berkembang dengan baik. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi adalah tingginya impor produk telur ayam ras di Provinsi Riau 

yang mencapai 31 juta butir pada tahun 2007 dan data sementara pada tahun 2008 

mencapai 38 jutaan butir (Direktorat Jenderal Peternakan, 2009b). Tingginya 
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jumlah impor ini tentu akan berdampak pada jumlah ekspor telur ayam ras. Data 

menunjukkan bahwa hingga tahun 2008, Provinsi Riau sama sekali tidak 

mengekspor telur ayam ras keluar negeri (Direktorat Jenderal Peternakan, 2009).  

Tabel 2. Ketersediaan Daging, Telur, dan Susu 2005-2008.  

No Komoditi 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 
1 Penyediaan pertahun (000 ton) 

Daging  1.263,2 1.399,3 1.409,9 1.479,1 
Telur  952,2 1.097,9 1.261,3 1.357,7 
Susu  2.050,3 2.438,2 2.673,3 2.679,0 

2 Penyediaan per kapita/tahun (kg) 
Daging  5,8 6,3 6,3 6,5 
Telur  4,3 5,0 5,6 6,0 
Susu  9,3 11,1 11,9 11,8 

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan (2009a) 
Keterangan : *) angka sementara 
   **) angka sangat sementara 

 Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki prospek untuk 

pengembangan usaha peternakan ayam ras petelur adalah Kabupaten Kuantan 

Singingi. Sebagai kabupaten termuda di Propinsi Riau, tentu masih banyak lahan 

yang belum termanfaatkan dengan baik, khususnya untuk usaha peternakan. Luas 

wilayah Kab. Kuantan Singingi adalah 520.216,13 Ha (Kanwil Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Riau, 2009). Wilayah kabupaten didominasi oleh areal 

perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet.  

Hingga saat ini, peternakan ayam ras petelur yang dikelolah secara intensif 

dan modern belum ada di Kab. Kuantan Singingi. Peternakan ayam ras petelur di 

Kab. Kuantan Singingi hanya terdiri dari peternakan tradisional dan dengan skala 

kecil. Faktor inilah yang menyebabkan jumlah ayam ras petelur di Kab. Kuantan 

Singingi sangat sedikit, yakni pada tahun 2008 hanya berjumlah 5.500 ekor 

(Dinas Peternakan Provinsi Riau, 2009). Produksi telur ayam di Kabupaten 
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Kuantan Singingi adalah 229.063 butir (Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan 

Singingi). Jika dibandingkan jumlah produksi telur dan jumlah penduduk 

Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 314.040 jiwa, maka ketersediaan 

setiap orangnya adalah 0,71 butir setahun.  

 Besarnya peluang pasar ayam ras petelur ini, khususnya di Provinsi Riau, 

tentu memiliki kesempatan yang potensial untuk mengembangkan peternakan 

ayam ras petelur di daerah Riau tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini 

juga harus didukung oleh faktor lain, seperti ketersediaan pakan, bibit, dan obat-

obatan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kelayakan pendirian 

peternakan di Kab. Kuantan Singingi.  

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka 

perumusan masalah yang di ambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peluang pasar pendirian peternakan ayam ras petelur di 

Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kuantan Singingi ? 

2. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan untuk mendirikan usaha 

peternakan ayam ras petelur ? 

3. Apakah pembangunan peternakan ayam petelur di Kabupaten Kuantan 

Singingi layak secara finansial ? 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelayakan usaha 

peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. 
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2. Menganalisa kelayakan finansial pendirian peternakan ayam ras petelur di 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.4. Manfaat penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sumber informasi bagi peternak atau calon investor yang akan mendirikan 

usaha peternaka ayam petelur. 

2. Bagi peneliti, bermanfaat sebagai salah satu bentuk aplikasi ilmu selama 

perkuliahan di MB IPB dan digunakan sebagai pedoman untuk memulai 

usaha di bidang peternakan ayam ras petelur. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat dijadikan tambahan kajian mengenai 

masalah kelayakan finansial dalam bisnis agroindustri khususnya 

peternakan ayam ras petelur. 

1.5. Ruang lingkup 

 Penelitian ini hanya akan membahas kelayakan usaha untuk pendirian 

peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Kuantan Singingi. Asumsi yang 

digunakan berdasarkan data yang dipublikasikan dan juga informasi hasil 

observasi yang terjadi di lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




