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 BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Masyarakat akan semakin menyadari pentingnya protein bagi tubuh untuk 

meningkatkan pertumbuhan gizi. Ayam broiler merupakan salah satu 

penyumbang protein hewani asal ternak dan merupakan komoditas unggul. 

Daging ayam broiler mudah didapatkan baik di pasar tradisional maupun modern. 

Secara umum perkembangan ayam broiler memberikan manfaat yang besar 

untuk para pelaku usaha peternak. Ayam broiler mempunyai prospek pasar yang 

baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh 

masyarakat, harga yang relatif murah dengan akses yang mudah karena sudah 

merupakan barang publik dan merupakan pendorong utama penyediaan protein 

hewani nasional.  

Daging ayam merupakan daging favorit di negara Indonesia, karena hampir 

99% orang Indonesia suka makan daging ayam. Usaha ayam broiler mempunyai 

prospek pasar yang baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang 

dapat diterima oleh masyarakat, harga yang relatif murah dengan akses yang 

mudah dan sudah merupakan barang publik serta merupakan pendorong utama 

penyediaan protein hewani nasional. Secara umum perkembangan ayam broiler 

memberikan manfaat yang besar untuk para pelaku usaha peternak. 

Keunggulan ayam broiler anatara lain pertumbuhannya yang sangat cepat 

dengan bobot badan yang sangat tinggi dalam waktu yang relatif pendek dan 

menghasilkan daging yang berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam 

potong ini merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan 

masyarakat terhadap daging ayam (Tamalludin,2014)   

Namun di pasar harga daging ayam broiler tidak stabil. Suatu usaha dapat 

dikatan berhasil apabila usaha tersebut memiliki keuntungan, oleh karena itu perlu 

adanya kajian analisis usaha untuk menentukan kelayakannya.  
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses budidaya ayam broiler? 

2. Bagaimana analisis usaha ayam broiler di Desa Sumber Kokap Kecamatan 

Taman Krocok Kabupaten Bondowoso? 

3. Bagaimana proses pemasaran ayam broiler? 

 

        1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

1. Dapat melakukan budidaya ayam broiler 

2. Dapat melakukan analisis usaha ayam broiler di Desa Sumber Kokap 

Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso 

3. Dapat menerapkan unsur-unsur pemasaran ayam broiler 

 

1.3.2 Manfaat 

          Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan teknis menjalankan usaha yang 

berkaitan dengan ayam broiler. 

2. Mahasiswa dapat menambah wawasan dan kreatifitas yang berkeinginan 

untuk berwirausaha.  

 

 

 


