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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Itik Petelur 

Itik merupakan salah satu ternak unggas yang dapat diandalkan sebagai 

sumber protein hewani, yaitu daging dan telur, yang memproduksi sebagai protein 

hewani bagi masyarakat. Itik lokal merupakan plasma nutfah yang menyimpan 

sejuta potensi sehingga perlu terus digali. Populasi itik di Indonesia menempati 

urutan keempat setelah ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan ayam buras. 

Sampai saat ini, kebutuhan akan daging dan telur itik terus meningkat sehingga 

peluannya masih terbuka lebar. Namun, salah satu kendala dari peternakan itik 

adalah pakan yang harganya fluktuatif dan kandang tidak dapat di prediksi 

(Margin, 2013). 

Selanjutnya, Margin (2013) menyatakan bahwa Itik petelur adalah itik 

yang dipelihara terutama untuk menghasilkan telur itik. Umumnya, peternak 

memelihara itik lokal yang menghasilkan telur yang berkerabang biru kehijauan. 

Kemampuan itik lokal sangan bervariasi, baik untuk pertumbuhan maupun 

produksi telur .Itik petelur adalah bangsa itik yang memiliki produktivitas telur 

tinggi, sedangkan produksi daging cukup rendah. Secara umum itik petelur 

bertubuh ramping, kecil, dengan daging yang kurang tebal. Daya konversi pakan 

daging rendah, konversi pakan menjadi telur tinggi. Ras itik petelur terdiri dari 

beragam jenis yang sebagaian berasal dari luar negeri. itik asli Indonesia disebut 

Indianrunner atau Indisehe loopeend. Jenis-jenis itik Indian runner seperti itik 

tegal, itik mojosari, itik medan, itik lombok, itik cirebon, dan lain-lain. Sementara 
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beberapa bangsa itik petelur yang berasal dari luar negeri misalnya Chrry valley 

(asal Taiwan), dan Tsaiya (asal Taiwan) (Hidayat, 2011). 

Itik merupakan hewan pemakan segala (Omnivora) mulai dari biji-bijian, 

rumput, ganggang, tumbuhan air, binatang air, umbi-umbian, dan siput. Itik 

mempunyai kaki yang lebih kecil dibandingkan dengan unggas lainnya, tetapi 

mempunyai selaput renang. Bulunya tebal dan berminyak sehingga mampu lama 

berenang diair (Gautama, 2007). 

Itik merupakan unggas air yang dipelihara untuk diambil telurnya yang 

mempunyai ciri-ciri umum, tubuh ramping, berjalan horizontal, berdiri hampir 

tegak seperti botol dan lincah sebagai ciri unggas petelur. Itik merupakan hewan 

monogamus atau hidup berpasangan yang biasa diternakkan untuk diambil daging 

dan telurnya untuk dikonsumsi manusia. Itik lokal yang terdapat di Indonesia 

umumnya merupkan itik tipe petelur, mengalami masak kelamin pada umur 20-22 

minggu dengan lama produksi sekitar 15 bulan (Hardjosworo dan Rukmiasih, 

2002). 

Menurut Windhyarti (2002) itik dibagi menjadi tiga tipe yaitu tipe 

pedaging, tipe petelur, dan tipe hias (ornamental). Itik tipe pedaging misalnya itik 

muscovy (Anas moscata, itik manila), itik Peking, dan itik Rouen, itik Ornamental 

contohnya itik BlueSwedis, itik tipe petelur antara lain Indian Runner (Anas 

javanica) yang terdiri dari itik Karawang, itik Mojosari, itik Tegal, itik Magelang, 

itik Bali (Anas sp), itik Alabio (Anas platurynchous borneo), iti Kaki campbell, 

itik CV 2000-INA, serta itik unggul lain yang merupakan hasil persilangan oleh 

pakar BPT Ciawi-Bogor. 
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Itik memiliki keunggulan mempertahankan produksi telurnya lebih lama 

dari pada ayam. Tingkat kematiannya (mortalitas) lebih rendah dibandingkan 

dengan ayam ras. Selain itu, itik lebih tahan terhadap penyakit. Dengan pakan 

yang berkualitas rendah, itik tetap mampu bertelur sehingga pengadaan pakan itik 

tidak terlalu sulit (Gautama, 2007). 

2.2. Usaha Ternak Itik 

Sistem peternakan tradisional di Indonesia, kususnya di pulau Jawa 

biasanya merupakan usaha skala kecil, baik ditinjau dari segi jumlah ternak 

maupun modal usaha. Kelemahan yang muncul pada usaha skala kecil adalah 

ketidak mampuan untuk memanfaatkan sumber daya ternak secara efisien. 

Perkembangan usaha peternakan unggas di Indonesia relatif lebih maju 

dibandingkan usaha ternak lainnya. Hal ini tercermin dari kontribusi yang cukup 

luas dalam memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan 

terutama sekali alam pemenuhan kebutuhan makanan bernilai gizi tinggii 

(Budiraharjo, 2005). 

Menentukan tujuan usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-

besarnya dan dapat membuka lapangan kerja. Penjualan telur dan itik afkir 

diharapkan dapat menutup biaya yang telah dikeluarkan. Jika itik diusahakan 

secara intensif dan sebagai sumber penghasilan utama, pengontrolan hasil usaha 

harus dilakukan minimal setahun sekali. Jika memungkinkan, usaha peternak itik 

ini dikembangkan untuk dapat memenuhi permintaan pasar luar negeri, tidak 

hanya untuk memasok kebutuhan lokal. Sebaliknya, jika usaha peternak itik itu 

hanya sebagai usaha sampingan, peternakan tidak diproyeksi untuk usaha 
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bersekala besar, tetapi cukup untuk menutupi permintaan pasar lokal serta 

diusahakan tidak padat modal dan padat karya (Noviyanto, dkk.  2015). 

Menurut Budiraharjo (2005), ketertarikan seseorang membuka usaha 

peternak itik dipacu oleh semakin tingginya permintaan telur, daging, dan hasil 

olahan itik. Usaha peternak itik merupakan usaha yang berbasis sumber daya 

lokal. Artinya semua komponen yang diperlukan (bibit itik, pakan, dan peralatan) 

dapat diperoleh dari daerah sendiri. Sebelum seorang peternak memulai usahanya, 

harus menyiapkan diri terutama dalam hal pemahaman tentang budidaya beternak 

itik antara lain: 

2.2.1. Lokasi  

Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam pendirian 

kandang disuatu usaha peternakan. Dalam pembuatan kandang, membutuhkan 

suatu perencanaan dan lokasi yang tepat sehingga pembuatan kandang menjadi 

lebih efisien, menguntungkan dan memudahkan dalam pengoperasian 

pemeliharaan (Suprijatna dkk, 2005). 

Lokasi kandang yang perlu diperhatikan adalah letak lokasi jauh dari 

keramaian atau pemukiman penduduk, mempunyai letak transportasi yang mudah 

dijangkau dari lokasi pemasaran dan kondisi lingkungan kandang yang kondusif 

bagi produktifitas ternak (Suprijatna dkk, 2005). 

2.2.2. Kandang Itik 

Sarana utama budidaya itik petelur adalah berupa kandang. Namun banyak 

sekali jenis kandang atau model kandang itik. Peternak harus cerdas memilih 

model kandang itik sesuai dengan tempat yang ada dan jenis itik yang dipelihara. 

Kandang ren dirasakan cocok dan banyak dipakai dalam budidaya itik semi 
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intensife. Dengan kandang ren pemeliharaan itik dapat dilakukan secara masal 

(koloni). Didalam kandang ren itik masih leluasa bergerak kesana-kemari, 

sehingga lebih sehat. Selain itu biaya pembuatan kandang  relatif lebih murah. 

2.2.3. Sistem Pemeliharaan Itik 

Sistem pemeliharaan itik dikategorikan kedalam tiga macam yaitu secara 

ekstensif atau tradisional, semi intensif, dan intensif. Pada pemeliharaan ekstensif, 

tempat pemeliharaan kelompok itik berpindah-pindah untuk mencari tempat 

penggembalaan yang banyak tersedia pakannya (Siregar, 2000). 

Pemeliharaan semi intensif adalah pemeliharaan dengan cara mengurung 

itik pada saat-saat tertentu, biasanya pada malam hari sampai pagi hari setelah itu 

dilepas sekitar halam kandang atau dikembalikan ditempat penggembalaan yang 

dekat. Sisitem pemeliharaan Intensif adalah pemeliharaan secara mendalam dan 

sungguh-sungguh. Memelihara itik secara intensif dengan dikandangkan ialah 

berternak tanpa air (pemeliharaan itik sistem kering), 100% dikurung dan tidak 

diberi air untuk berenang, air disediakan hanya untuk air minum (Siregar, 2000). 

2.2.4. Skala Usaha 

Usaha tani pada skala usaha yang luas lahannya cenderung bermodal besar 

berteknologi tinggi manajemen moderen lebih bersifat komersil. Sebaliknya usaha 

skala kecil terdapat kemampuan dengan modal yang rendah jumlahnya, teknologi 

bersifat tradisional dan sederhana serta cenderung subsistem. Hal ini memberikan 

makna sekedar memenuhi kebutuhan kosumsi sendiri dalam kehidupan sehari-hari 

(Soekartawi, 2004). 

Pendapatan yang tinggi dapat diperoleh dengan skala usaha yang besar dan 

didukung oleh pengoperasian usaha yang efisien. Masalah yang berhubungan 
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dengan minimalisasi biaya salah satunya adalah skala usa ternak. Oleh karena itu, 

peternak harus memutuskan tentang besar dan volume usaha ternaknya. Peternak 

perlu mempertimbangkan besar dan volume usaha untuk memperoleh skala usaha 

yang ekonomis (Noegroho, 2008).  

2.2.5. Bibit  

Usaha pembibitan adalah suatu usaha peternakan yang menghasilkan ternak 

untuk dipelihara lagi dan bukan untuk dikonsumsi. Menurut UU Republik 

Indonesia tentang peternakan dan kesehatan hewan nomer 41 menyatakan bahwa 

bibit ternak adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  

Pemilihan bibit itik siap bertelur menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Malang bahwa ada 5 (lima) cara antara lain : 

a. Umur kurang lebih lima bulan  

b. Tidak cacat 

c. Bobot telah mencapai 1,4 kg atau kurang lebih 1,3 kg untuk itik 

Mojosari serta 1,4 sampai 1,5 kg untuk tipe itik Alabio 

d. Tulang pubis (pantat) yang berada ditempat saluran keluar telur saat 

menuju ke kloaka melebar dengan ukuran 3 jari tangan 

e. Bulu pada sayap harus membentuk silang (gunting). 

2.2.6. Pakan  

Pakan adalah suatu bahan yang dapat dimakan dan dicerna oleh ternak yang 

mampu menyediakan nutrisi guna untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dan 

produksi bagi ternak. Pakan menjadi komponen yang sangat berpengaruh dalam 

usaha ternak unggas, hal ini disebabkan karena biaya pakan yang mahal. Dalam 
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usaha ternak unggas biaya pakan yang dihabiskan selama masa produksi kisaran 

60 sampai 70 persen dari total biaya produksi (Hardini, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi performan produksi, salah satunya dari 

faktor ransum. Konsumsi ransum merupakan cermin dari sejumlah unsur nutrien 

masuk ke dalam tubuh itik untuk pertumbuhan atau untuk menghasilkan telur. Zat 

yang terpenting dalam pakan adalah protein, pakan yang berkualitas mengandung 

protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan fitamin yang seimbang (Rasyaf, 2008). 

2.2.7. Produksi Ternak Itik 

Tujuan akhir dari suatu usaha peternakan itik petelur adalah produksi telur 

yang optimal. Telur adalah hasil sekresi dari sistem produksi. Untuk mengetahui 

telur harian dalam jangka waktu tertentu dapat dilihat dari duck day. Menurut 

Rasyaf (2008), duck day adalah perhitungan yang sering dipakai dalam 

menentukan produksi telur. Perhitungan produksi telur dapat dilakukan dalam 

bentuk presentase, perhitungan ini berdasarkan jumlah produksi harian, bulanan, 

dan kelompok. 

Itik mampu memproduksi telur sebanyak 200 butir/ekor/periode, jika 

dipelihara dengan sistem digembalakan diarea persawahan dan pemeliharaan 

secara intensif produksinya akan meningkat menjadi 238-265 butir/ekor/periode. 

Produktivitas itik meliputi umur dewasa kelamin, kecepatan pertumbuhan badan, 

produksi telur, ketahanan itik untuk terus bertelur dan kualitas telur 

(Jayasamudera dan Cahyono, 2005). Ransum dengan kualitas baik akan 

menghasilkan produksi yang tinggi dan dapat dipertahankan sampai akhir masa 

produksi, keadaan ini dapat dicapai bila terjadi keseimbangan antara energi dan 
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protein dan zat-zat makanan lainnya seperti lemak, karbohidrat, vitamin, dan 

mineral. 

2.2.8. Biaya Produksi 

Produksi adalah semua usaha manusia yang membawa benda kedalam suatu 

keadaan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sugiri, 

2004). Biaya produksi yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi 

perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu 

(Mulyadi, 2010). Masalah penting dalam usaha peternakan adalah berapa jumlah 

input yang digunakan dan output yang dihasilkan dalam usaha. Input adalah 

segala sesuatu yang dimasukkan dalam proses produksi misalnya air, tanah, pakan 

ternak, benda-benda modal, dan curahan tenaga kerja. Output adalah segala 

sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses produksi (Tjondrokusumo, 1990).  

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel adalah keseluruhan biaya 

yang dikeluarkan untuk diperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. 

Biaya variabel juga disebut dengan biaya langsung yaitu biaya yang bervariasi, 

tergantung pada jumlah yang dihasilkan. Contoh: biaya bahan baku, biaya gaji 

buruh, biaya persentase tertentu dari overhead costs (Sukirno, 2002). 

2.3. Faktor Internal Peternakan Itik Petelur Skala Usaha. 

Identifikasi faktor-faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-

faktor yang terdapat dalam perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 
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yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam proses penyusunan strategi. Aspek-

aspek internal perusahaan antara lain : 

2.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan 

fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern 

teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun 

tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna 

(Tjutju, 2008). 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap 

usaha begitu pula untuk pemerintahan dapat menjalankan fungsinya sebenar-

benarnya. Sumber daya manusia adalah penyangga utama sekaligus penggerak 

roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Susilo, 2002). 

2.3.2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sebagai pengelola usaha peternakan sangat diperlukan dalam 

proses pemeliharaan sehari-hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan harus memiliki 

syarat antara lain : mempunyai keterampilan dalam tatalaksana, keuletan, rajin 

serta menjaga kebersihan. Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu 

dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik 

dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan 

kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan (Sumarsono, 2009). 

Usia produktif dengan rentang usia 18 sampai 45 tahun, merupakan usia 

dimana manusia sudah matang secara fisik dan biologis, pada usia ini manusia 

sedang berada pada puncak aktifitasnya. Aktifitas fisik yang dilakukan cenderung 

lebih berat dari pada usia lainnya (Mubiyarto, 2004). 
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Menurut Badan Pusat Statistik (2012), berdasarkan komposisi penduduk 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1) Usia ≤ 14 tahun = dinamakan usia muda / usia belum produktif. 

2) Usia 15 – 64 tahun = dinamakan usia dewasa / usia kerja / usia produktif. 

3) Usia ≥ 65 tahun = dinamakan usia tua / usia tidak produktif / usia jompo. 

2.3.3. Modal Usaha  

Menurut Mubyarto (2004), bahwa modal di bagi dua yaitu modal tetap yang 

tidak habis dalam satu kali proses produksi dan modal kerja yang habis dalam satu 

kali proses produksi dan  modal kerja yang habis dalam satu kali proses produksi. 

Secara umum modal diartikan sebagai barang-barang bernilai ekonomis yang 

digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meningkatkan 

produksi. Modal adalah dana untuk memulai sesuatu perusahaan.  

Menurut Prawirokusumo (1990) menambahkan bahwa modal atau disebut 

juga investasi dalam usaha peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi 

suatu usaha. Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang digunakan 

sebagai lahan usaha. Investasi yang dimiliki peternak pada umumnya selain tanah, 

juga dapat berupa kandang beserta peralatannya, bibit atau ternak, pakan, obat-

obatan, vaksin, mineral, dan desinfektan. 

2.3.4. Penerimaan  

Menurut Wisaptiningsih dan Haryono (2003) Penerimaan adalah nilai uang 

yang diperoleh produsen dari hasil penjualan output. Budiono (2002) menyatakan 

bahwa yang dimaksud revenue atau penerimaan adalah penerimaan produsen dari 

hasil penjualan outputnya.  
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Menurut Martawijaya,dkk (2004) bahwa penerimaan dari usaha ternak itik 

terdiri dari penjualan itik yang tidak produktif, penjualan pupuk kandang dan 

sumber penerimaan terbesar adalah hasil penjualan daging dan telur. Besar 

kecilnya penerimaan usaha itik akan sangat tergantung pada jumlah telur yang 

diproduksi. Penerimaan yang diterima peternak pada suatu daerah dengan daerah 

lain berbeda karena dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan individu, 

kondisi lingkungan yang berfariasi, fluktuasi harga produk dan skala usaha.  

2.3.5. Pendapatan  

Pendapatan perusahaan merupakan penerimaan yang diperoleh setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 

Pendapatan suatu produk terdiri dari perbedaan antara nilai output dan nilai input 

dimana nilau output adalah hasil yang dicapi oleh suatu usaha bilamana 

produksinya dijual dan nilai input merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

saan proses produksi (Winardi, 2006). 

Menurut Winardi (2006) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materil 

lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia secara 

bebas. Perhitungan pendapatan dapat dihitung dengan : 

        

Keterangan : 

   = Keuntungan / pendapatan (Rp/tahun) 

    = Total revenue / total pendapatan 

    = Total cost / total biaya (Rp). 

2.4. Rentabilitas Usaha  

Menurut Riyanto (2009) rentabilitas diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba, yang dapat dibedakan menjadi rentabilitas 
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modal sendiri dan rentabilitas perusahaan. Rentabilitas modal sendiri dihitung dari 

laba yang disediakan oleh pemilik berbanding dengan modal sendiri, sedangkan 

rentabilitas perusahaan dihitung dari laba perusahaan berbanding dengan jumlah 

modal yang dipergunakan.  

Rentabilitas suatu usaha menunjukan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain 

rentabilitas merupakan kemampuan suatu untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (Riyanto, 2009). Rentabilitas usaha dapat diukur dengan 

menggunakan 3 (tiga) cara perhitungan antara lain : 

2.4.1. Return On Investment 

Menurut Munawir (2004:89) ROI (Return On Investment) adalah salah satu 

rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 

operasinya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

ROI =
                  

          
    % 

2.4.2. Analisis Break Even Point (BEP) 

Analisis BEP merupakan suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan 

antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume produksi (Riyanto, 

2009). Analisis BEP digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

didalam kegiatan perusahaan yakni biaya produksi volume produksi dan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan (Joice, 2015). Analisis BEP juga bisa 

mengetahui berapa rupiah yang harus diterima dari hasil penjualan produksinya 
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agar tidak rugi. Menurut Prawirokusumo (1990) cara menentukan BEP harga dan 

hasil adalah sebagai berikut : 

    (     )  
           

                    
 

    (     )  
           

            
 

Break Even Point ini dapat berubah sesuai dengan harga produk atau jumlah 

hasilnya. Bila harga produk turun, agar terjadi BEP maka hasil harus lebih tinggi 

dan sebaliknya. Demikian juga untuk BEP harga bila hasil persatuan makin besar 

maka BEP dapat lebih kecil. 

2.4.3. Benefit cost ratio (B/C) 

Menurut Rohani (2011), Benefit cost ratio adalah perbandingan antara 

tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Suatu 

usaha dikatakan layak dan memberikan manfaat apabila nilai B/C > 0. Semakin 

besar nilai B/C semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh dari usaha 

tersebut. Cara menentukan nilai Benefit cost ratio dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

B/C = 
                  

           
 

 


