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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara penghasil telur unggas non ayam terbesar ke 

3 di dunia setelah Cina dan Thailand (FAO, 2017). Hal ini menunjukan besarnya 

populasi dan produksi telur unggas non ayam di Indonesia. Berdasarkan data pada 

Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (Statistik PKH) tahun 2017 yang 

dipublikasikan oleh Ditjen Peternakan, tercatat bahwa laju pertumbuhan sub 

sektor peternakan terhadap sektor pertanian mengalami peningkatan. Pada tahun 

2015, laju pertumbuhan sub sektor peternakan tercatat sebesar 3.56 persen dan 

tahun 2016 meningkat menjadi 4,03 persen. Publikasi tersebut juga menunjukan  

meningkatnya jumlah produksi telur secara nasional. Pada tahhun 2015, produksi 

telur ± 1,9 juta ton, pada tahun 2016 meningkat ± 2,03 juta ton dan pada tahun 

2017 meningkat menjadi ± 2,11 juta ton. 

Usaha peternak itik (Anas Domesticus) semakkin meningkat jumlahnya 

dan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah 

karena itik memiliki ketahanan yang lebih baik penyakit dan memiliki 

kemampuan mencernah makanan dengan kualitas rendah. Pakan merupakan 

komponen biaya produksi unggas, sehingga budidaya itik relatif lebih murah dan 

mudah. Telur itik menjadi alternatif pemenuhan kebutukan protein yang murah 

bagi masyarakat, karena telur itik memiliki kadar protein dengan struktur asam 

amino yang lengkap sehingga dapat menjadi sumber gizi yang sangat baik bagi 

tubuh (Winarno dalam  Gumay, 2009). 
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Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah  

meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah (Rimandya, 2013). Masyarakat 

kelas menengah memeliki kesadaran dan perhatian lebih tinggi dalan pemenuhan 

gizi. Hal ini karena peningkatan pendapatan yang bterjadi membuat masyarakat 

berusaha meningkatkan taraf hidupnya dengan mengkonsumsi makan yang 

memiliki nilai gizi lebih tinggi. Telur itik merupakan unsur gizi yang cukup  

variatif. Telur itik tidak hanya memiliki kandungan protein tapi juga memiliki 

kandungan gizi yang lain seperti Kalsium, Karbohidrat, Vitamin A, dan Beta 

Karoten (Gumay, 2009 

Jawa timur merupakan provinsi  yang memiliki kuantitas produksi telur 

itik terbesar ke 3 di Indonesia dengan jumlah 32,340 Ton pada tahun 2015, 

sedangkan tahun 2016 meningkat dengan jumlah 36,814 Ton dan tahun 2017 

meningkat menjadi 37,624 Ton pertahun. Tabel 1 menunjukan perbandingan 

kuantitas produksi pada tiga provinsi yang memiliki kuantitas produksi telur 

terbanyak di Indonesia pada tahun 2015-2017. 

Tabel  1.1 Produksi telur itik di tiga provinsi terbesar tahun 2015-2017 

Provinsi 
Tahun 

2015 2016 2017 

Jawa Barat 53.573 59.853 60.680 

Jawa Tengah 32.105 34.793 41.814 

Jawa Timur 32.340 36.814 37.624 

Sumber: Statistik PKH 2017  

   

  Usaha ternak itik  petelur di Indonesia menggunakan pemeliharaan sistem 

tradisional dan sistem intensif. Peternak itik sistem tradisional merupakan sistem 

berternak dengan menggiring itik ke persawahan yang sudah di panen, sehigga 
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menyebab kan itik tidak terawat karena sulit mendapatkan pakan yang sehat dan 

bernutrisi. Sedang pemeliharaan peternak itik sistem intensif merupakan sistem 

berternak yang lebih baik dengan cara di tempatakan dalam kandang dan 

mendapatkan pakan sehat dan bernutrisi yag di berikan secara teratur. Dengan 

pengolahan sistem tradisional produktivitas itik mampu menghasilkan rata-rata 

mencapai 90-120 butir per ekor itik per tahunnya atau hanya sekitar 30%-40%, 

sedangkan bila di kelola secara pemeliharaan sistem intensif produktivitas itik 

mampu mengasilkan rata-rata mancapai 200-230 butir per ekor per tahunnya atau 

dengan presentase sekitar 70%-80% (Rasyaf, 1993).  

  Di Desa Baujeng Kecematan Beji Kabupaten pasuruan yang mayoritas 

masyarakatnya petani dan pekerja pabrik terdapat pula peternak itik petelur 

dengan menggunakan pemeliharaan sistem intesif. Yaitu dengan cara bebek  tidak 

di lepas liarkan tetapi di dalam kandang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas 

telur supaya baik dan produktifitas telut itik tidak menurun. Lokasi yang di 

gunakan peternak untuk menjalankan  usaha tersebuat jauh dari pemukiman 

penduduk, guna menjaga kodisi bebek agar tidak stress dan juga tidak menggangu 

kenyamanan masyarakat di lokasi peternakan 

  Berdasarkan dari uraian di atas maka dapata diketehui bahwa usaha 

peternakan itik petelur sudah memiliki orientasi bisnis yang diarahkan dalam 

suatu kawasan. Budidaya itik petelur dapat dijadikan pendapatan, namun dengan 

sistem pemeliharaan yang banyak di terapkan oleh peternak yaitu sistem 

pemeliharaan secara intensif, peternak kadang kala tidak mengetahui berapa 

pendapatan yang di peroleh dari usaha itik petelur dengan sistem pemeliharaan 
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intensif. Untuk ituk itu dalam mengembangkan usaha ternak itik yang dijalankan, 

maka penting diketehui seberapa besar pendapatan dan sudahkan efektif dan 

efisien usaha tersebut dengan sistem pemeliharaan intensif. Hal ini lah yang 

melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peternak itik 

petelur sistem pemeliharaan intensif, dengan “Analisis Pendapatan Peternak 

Itik Petelur di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka diperlukan sebuah peneletian yang berkaitan dengan Analisis Pendapatan 

Peternak Itik Petelur yang dapat di Tarik adalah: 

1. Seberapa besar pendapatan peternak itik petelur di Desa Baujeng Kecamatan 

Beji Kabupaten Pasuruan? 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi peternak itik petelur di Desa Baujeng 

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa 

tercapain dalam penelitian ini, maka penelitian ini membatasi pembahasan hanya 

mengenai besarnya pendapatan peternak itik petelur Desa Baujeng Kecamatan 

Beji Kabupaten Pasuruan dengan jumlah 35 populasi  
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D. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis besarnya pendapatan peternak itik petelur Desa Baujeng

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

b. Menganalisis tingkat efisiensi pendapatan peternak itik petelur Desa Baujeng

kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat Penilitian

a. Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan dan informasi yang

berguna bagi pelaku usaha peternak itik petelur.

b. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan baik bagi

para pembaca dan penulis.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk

kemudian dan dikembangkan oleh peneliti lain sebagai refrensi peneliti lebih

lanjut mengenai pendapatan peternak itik petelur.


