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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan mencakup 

semua bidang. Perekonomian adalah bidang yang paling memprihatinkan karena 

masih tingginya nilai kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Untuk 

mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran tersebut penulis membuat 

sebuah program yang dapat mengajak masyarakat untuk melakukan wirausaha. 

Dalam berwirausaha ada banyak bidang wirausaha yang bisa ditekuni, sebagai 

contoh berwirausaha di bidang kuliner, kerajinan tangan atau beternak. Dan yang 

akan penulis bahas di sini adalah tentang berwirausaha di bidang peternakan, lebih 

tepatnya beternak ayam petelur. Karena kurangnya pengetahuan tentang 

bagaimana cara memelihara ayam petelur, maka penulis berencana membuat 

informasi atau cara memelihara ayam petelur yang dikemas dalam bentuk animasi 

berbasis android. 

Animasi secara umum merupakan suatu kegiatan menggerakkan, 

menghidupkan benda mati. Suatu benda mati diberikan dorongan kekuatan, 

semangat dan emosi untuk menjadi hidup dan bergerak atau hanya berkesan hidup 

(Wojowasito, 1977) 

Ayam petelur merupakan ayam yang dipelihara untuk dimanfaatkan atau 

diambil telurnya. Budidaya ayam petelur dapat dilakukan dimana saja asalkan 

memiliki potensi jual yang tinggi. Bisnis ini dapat dilakukan oleh siapapun baik 

perorangan maupun secara kelompok. Dalam menghasilkan hasil maksimal harus 

dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang baik dan benar, baik dari bibit 

maupun pola makannya. Saat masyarakat mulai memahami cara beternak yang 

baik dan tidak terlalu banyak modal mereka akan mulai mengubah cara pikir 

mereka untuk berwirausaha dan memberikan pekerjaan bagi orang lain serta 

mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. 

Media teknologi yang dirasa lebih efektif untuk memberikan atau 

menyebarluaskan informasi ke publik karena masyarakat akan lebih mudah 

memahami. Media yang dimaksud disini adalah berupa video atau animasi yang 
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menggambarkan tata cara dalam memelihara dan merawat ayam petelur agar 

mendapatkan hasil terbaik. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berkeinginan membuat ”Animasi 

perawatan dan pemeliharaan ayam petelur berbasis android”, penelitian ini 

dilakukan guna membantu masyarakat dalam menjalankan usaha dan mengurangi 

tingkat pengangguran. Penelitian tersebut merupakan penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan melalui tahap pendahuluan, pengembangan 

desain, pembelajaran dalam mengembangkan produk awal dan evaluasi produk 

yang menghasilkan sebuah multimedia pembelajaran yang menampilkan 

implementasi gambar, suara, dan teks, tentang bagaimana merawat dan 

memelihara ayam petelur. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh 

perumusan masalah yaitu :  

a. Bagaimana mengenalkan pemeliharaan ayam petelur yang baik dan benar? 

b. Bagaimana membuat animasi berbasis android yang dapat memudahkan 

dalam mendapatkan informasi tentang perawatan dan pemeliharaan ayam 

petelur yang menarik dan mudah dipahami oleh semua kalangan 

masyarakat? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Pada animasi ini hanya di khususkan sebagai suatu media interaktif 

edukasi dalam memberikan wawasan tentang perawatan dan 

pemeliharaan ayam petelur  

b. Pada animasi ini dibatasi dengan tutorial perawatan dan pemeliharaan 

ayam petelur secara intensif. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitianyang dibuat ini adalah : 

a. Sebagai alat peraga untuk memberikan pengetahuan mengenai perawatan 

dan pemeliharaan ayam petelur dalam bentuk animasi sehingga 

memberikan rasa ketertarikan masyarakat untuk lebih belajar dan 

memahami. 

b. Untuk memodernisasi media pengetahuan perawatan dan pemeliharaan 

ayam petelur dalam bentuk animasi agar menimbulkan rasa antusias dalam 

proses pembelajaran. 

c. Untuk memudahkan pengetahuan mengenai perawatan dan pemeliharaan 

ayam petelur sebagai media pengembangan teknologi. 

d. Menggugah hati masyarakat untuk melakukan usaha ternak ayam petelur 

setelah melihat proses perawatan dan pemeiharaannya. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan animasi edukasi tentang 

perawatan dan pemeliharaan ayam petelur:  

1. Bagi Penulis 

a. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer 

pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

b. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama kuliah di Universitas Muria Kudus. 

2. Bagi Akademis 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang diperoleh di 

bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 

b. Dapat dijadikan pembanding atau literature penyusunan skripsi di masa 

yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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3. Bagi Pengguna (User) 

Dengan  adanya  media  interaktif   dalam  bentuk  animasi ini mampu  

meningkatkan  antusias  masyarakat  untuk  memahami cara perawatan dan 

pemeliharaan di Indonesia. 

  


