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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan usaha peternakan unggas di Indonesia relatif lebih maju 

dibandingkan usaha ternak yang lain. Hal ini tercermin dari kontribusinya yang 

cukup luas dalam memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan 

masyarakat dan terutama sekali dalam pemenuhan kebutuhan makanan bernilai 

gizi tinggi. (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan), menyatakan 

bahwa perkembangan unggas di Indonesia lebih tinggi dan lebih maju 

dibandingkan dengan peternakan yang lain, hal ini dapat dilihat dari data statistik 

dari tahun 2011 sampai 2015 dibawah ini: 

Tabel 1.1 : Data Populasi Peternakan di Indonesia 2011 – 2015. 

Kegiatan Utama 2011 

(ekor) 

2012 

(ekor) 

2013 

(ekor) 

2014 

(ekor) 

2015 

(ekor) 

Sapi Potong 13582 14824 15981 12686 14703 

Sapi Perah 488 597 612 444 483 

Kerbau 2000 1305 1438 1110 1321 

Kuda 419 409 437 434 455 

Kambing 16620 16946 17906 18500 19216 

Domba 10725 11791 13420 14926 15716 

Babi 7477 7525 7900 7611 7873 

Ayam Buras 257544 264340 274564 276777 286538 

Ayam Ras Petelur 105210 124636 138718 146622 154657 

Ayam Ras Pedaging 986872 1177991 1244402 1344191 1481872 

Itik 44302 43488 49295 12015 52775 

Sumber : Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Tabel diatas menunjukan peternakan unggas menduduki posisi paling 

berkembang di Indonesia, salah satunya adalah usaha ternak itik. Meskipun ternak 

itik tidak sepopuler dengan ternak ayam, itik mempunyai potensi cukup besar 

sebagai penghasil telur dan daging. Jika dibandingkan dengan ternak unggas yang 

lainnya ternak itik memiliki kelebihan diantaranya adalah memiliki daya tahan 

http://agribisnis.co.id/bisnis-ternak-sapi/
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terhadap penyakit, karena itu usaha ternak itik memiliki resiko yang relatif lebih 

kecil sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Beberapa tahun terakhir ini 

usaha peternakan itik petelur semakin meningkat peminat sebagai salah satu 

alternatif usaha peternakan unggas yang menguntungkan. 

Kabupaten Malang adalah salah satu sentral peternakan ayam petelur dan 

pedaging, selain itu juga banyak sentral peternakan itik yang saat ini mulai 

berkembang terutama di daerah malang bagian selatan seperti Kecamatan 

Kepanjen, Sumber Pucung, Slorok, Donomulyo, Pagak, Bantur, Turen, Dampit, 

dan Gondang Legi. Kecamatan tersebut telah dikembangkan peternakan itik 

dengan berbagai sistem pemeliharaan mulai dari yang lepas sampai dikandangkan. 

Selain itu populasi itik di Kabupaten Malang tahun 2015 mencapai 468.481 ekor  

dengan jumlah produksi telur 2.576.646 butir/tahun (http//:disnak.jatimprov.go.id) 

 Desa Sumberoto yang terletak di Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang salah satu sentral peternakan itik di daerah Donomulyo. Penduduk desa 

ini bermata pencaharian petani, peternak, swasta, pegawai negeri, dan pedagang. 

Meskipun banyak penduduk desa memiliki pencaharian lain, peternak itik petelur 

di Desa Sumberoto mampu memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi 

kehidupan masyarakatnya. Jumlah peternak itik yang ada di desa Sumberoto 

kurang lebih 100 peternak, dengan rata-rata populasi 30.000 ekor itik. 

Peternak itik petelur rakyat masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan 

mengenai tingkat pendidikan, keterampilan, serta menggabungkan beberapa faktor 

produksi dalam menjalankan usahanya. Adanya keterbatasan ini menjadikan 

peternak itik petelur dalam menjalankan usahanya tanpa memperhitungkan 

besarnya modal yang digunakan, biaya produksi yang dikeluarkan, pendapatan, 
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rentabilitas dan break event point (BEP) yang diperoleh (Sukirno, 2002). Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis Usaha Peternakan Itik 

Petelur di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, sehingga 

diperoleh suatu informasi dalam upaya mengembangkan usaha peternakan itik 

petelur. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah usaha peternakan itik petelur di Desa Sumberoto Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang, menguntungkan ? 

2. Apakah perbedaan skala usaha mempengaruhi perbedaan keuntungan usaha 

ternak itik petelur di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hasil usaha peternakan itik petelur di Desa Sumberoto 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, yang menguntungkan. 

2. Mengetahui keuntungan usaha pada skala usaha ternak yang berbeda di 

Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan informasi untuk membuka usaha produksi itik petelur dengan 

skala usaha yang berbeda-beda. 

2. Memberi masukan kepada instansi terkait dalam rangka pembinaan dan 

memberi dukungan dalam pengembangan usaha peternakan itik petelur. 


