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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tintajuan Penelitian Terdahulu 

Helmi (2013), melakukan penelitian untuk menganalisi pendapatan 

peternak itik pedaging. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan 

dan gambaran skala usaha beternak itik pedaging yang menguntungkan. Jenis 

penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, 

sedangkan alat analisis ini yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

pendapatan. Hasil yang di peroleh Pendapatan peternak itik pedaging di Desa 

Mattongan-Tongang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang berbeda-beda 

pada setiap skala usaha yang dimiliki, pendapatan yang terbesar adalah sebesar 

Rp. 36.940.074,-, dengan skala 3000 dan yang terkecil adalah sebesar Rp. 

3.811.989,- dengan  skala 500. Perbedaan pendapatan yang diperoleh peternak 

disebabkan karena perbedaan jumlah ternak itik pedaging yang dimiliki. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Budirahajo dan Handayani (2008), 

melakukan penelitian “Analisis Profitabilitas Dan Kelayakan Finansial Usaha Itik 

Di Kecamatan Pagerbarang Tegal”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat, seberapa besar 

kemampuan input yang dikeluarkan untuk menghasilkan output, dan tingkat 

kelayakan financial usaha peternak itik oleh masyarakat. Jenis penilitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, sedangkan alat analasisi 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tabulasi dan statistik. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa rata-rata pendapatan usaha ternak itik di Kecamatan 
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Pagarbarang Kabupaten Tegal adalah Rp. 1.744.384,78/bulan dengan rata-rata 

kepemilikan ternak sebanyak 231 ekor. Usaha ternakitik di Kecamatan 

Pagarbarang Kaupaten Tegas menghasilkan keuntungan yang memadai. Hal ini 

ditandai oleh nilai indicator profitabilitas yang meliputi Gross Profit Margin 

(GMP), Retrun on Invesmen (ROI) dan Rasio Laba-Biaya  yang masing-masing 

sebesar 49,6% , 226,3% dan 100,8%. Usaha itik di Kecamatan Pagerbarang 

Kabupaten Tegal secara financial layak di jalankan, ditandai oleh nilai Benefit 

Cost Rasio(BCR) sebesar 2,01 dan nilai Payback Period (PP) sebesar 0,46. 

Adapun penelitian yang dilakukan Sinaga, Lubis dan Butar  (2011) di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Serdang Begadai. Tujuan  penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sistem pemeliharaan ternak itik di daerah penelitian, 

mengetahui jumlah pendapatan peternak itik di daerah penelitian, untuk 

mengetahui apakah usaha ternak itik layak atau tidak untuk dikembangkan secara 

ekonomis, mengetahui masalah - masalah yang dihadapi dalam beternak itik dan 

untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan untuk menghadapi masalah - 

masalah dalam beternak itik. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey, sedangkan alat analisis yang di gunakan penelitian ini 

adalaha  deskriptif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukan Sistem 

pemeliharaan usaha ternak itik di daerah penelitian masih tergolong sederhana 

atau tradisional (semi ekstensif), rataan pendapatan bersih usaha ternak itik adalah 

sebesar Rp. 34.243.000 per peternak /periode (± 1,2 tahun), usaha ternak itik di 

daerah penelitian layak dikembangkan secara ekonomis. Dengan nilai R/C Rasio 

= 4,31, BEP Produksi = 8.932 Butir, BEP Harga = Rp. 289,4 / Butir. 
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B. Pengertian Pembangunan Petertnakan 

Pembangunan peternakan merupakan bagian pembangunan nasional 

yang sangat penting, karena salah satu tujuan pembangunan adalah peningkatan 

sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, tujuan pembangunan peternakan 

adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pelestarian 

lingngkungan hidup serta peningkatan devisa negara. 

Pembangunan peternakan pada dasarnya merupakan bidang potensial yang 

memiliki penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi di sektor pertanian, 

khusunya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan petani peternak dan keluarga petani peternak guna mengentasan 

kemiskinan serta peningkatan konsumsi protein hewani. Pembanguna bidang peternakan 

merupakan salah satu bagian dasar yang penting bagi pembangunan nasional yang 

berorientasi pada peningkatan kemampuan peteni peternak untuk menuju kemandirian 

sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraan semakin meningkat (Yoyo dkk, 2013). 

Peternakan sebagai salah satu sub sektor pertanian merupakan  bagian 

integral dari keberhasilan pertanian di Indonesia. Pembangunan sektor peternakan 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan peteni peternak, mendorong 

diversifikasi dan perbaikan gizi masyarakat serta pengembangan eksport. 

Dalam konteks pembangunan pertanian yang berkelanjutan, arah 

pembangunan peternakan harus berorientasi jangka panjang, dimana sumber daya 

alam dan sumber daya manusia harus dijaga keseimbangannya. Hal tersebut 

ditujukan agar sumber daya alam dapat menyediakan barang yang diperlukan oleh 

manusia dari generasi ke generasi (Firman dkk, 2005). 
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C. Peranan dan Fungsi Sektor Perternakan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masayarakat 

Peranan sektor peternakan terhadap peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraa masyarakat di jelaskan sebagai berikut : 

1. Sektor peternakan diharapkan sebagai tempat penyerapan tenaga kerja dalam 

upaya membantu mengatasi masalah pengangguran. Dengan demikian sektor 

peternakan dapat menjadi penopang utama sistem perekonomian nasional 

sekaligus mendorong kerarah pengetasan kemiskinan. 

2. Peran strategis lainnya dalam sektot peternakan yang tangguh adalah 

meningkatkan jumlah devisa dan sekaligus meningkatkan pembangunan 

wilayah. 

3. Dengan meningkatkan pembangunan sektor peternakan akan memeberikan 

implikasi kepada peningkatan kinerja sektor industry, karena terdapat 

keterkaitan antara sektor peternakan dan sektor industry 

4. Mengimgat pentingnya sektor peternakan dalam perekonomian nasional, 

makan sidah sewajarnya sektor peternakan dijadikan motor penggerak 

pembangunan ekonomi Indosenia. 

5. Ketahanan pangan merupakan ukuran kemakmuran masyarakat. 

6. Revitalisasi peternankan dalam arti luas dapat menjamin kesejahteraan.  

 

D. Usaha Peternakan Itik 

Hampir seluruh itik asli Indonesia adalah itik tipe petelur. Itik Indian 

Runner (Anasjavanica) disebut juga itik jawa karena banyak tersebar dan 
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berkembang di daerah-daerah di pulau Jawa. Itik ini mempunyai beberapa nama 

sesuai dengan nama daerah itik tersebut berkembang seperti itik tegal, itik 

mojosari dan itik karawang. (Windhyarti, 2002 dalam Budiraharjo, 2008).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha ternak itik petelur 

adalah (1) kualitas bibit yang digunakan, (2) prosedur pemeliharaan yang bener, 

(3) kualitas pakan dan pemeberian pakan yang tepat, (4) sistem usaha dan analisis 

keuangan yang baik, dan (5) pengalaman dan pengetahuan tentang peternak itik 

yang cukup. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan dan tingkat 

keuntungan yang di peroleh dari suatu sistem peliharaan intensif (kandang) 

(Prasetyo dkk, 2010). 

 

E. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan 

output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. 

Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak diminati dan 

dianggap penting karena (Soekartawi, 1990) : 

a. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan 

produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat  lebih 

mudah dimengerti.  

b. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan 

(Q), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta sekaligus mampu mengetahui 

hubungan antar variabel penjelasnya (antara X  dengan X yang lain).  
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Secara matematis sederhana, fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut. 

 

 

dimana:  

Q   = output   

Xi  = input yang digunakan dalam proses produksi; i = 1,2,3,..., n.  

Input yang digunakan dalam proses produksi antara lain adalah Jumlah 

itik, tenaga kerja, pakan. Dalam ilmu ekonomi, Output dinotasikan dengan Q 

sedangkan input (faktor produksi) yang digunakan biasanya (untuk 

penyederhanaan) terdiri dari input kapital (K) dan tenaga kerja (L). 

Dengan demikian : Q = ƒ (K, L).............................................. 2.2 

 

  

Output  =ƒ (input)…………...……………………………………..(2.1) 

Q  = f (X1, X2, X3, ..., Xi), 
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Gambar 2.1 

Kurva Produksi Total, Produksi Marginal dan Produksi Rata-rata 

 

        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nuraini, 2013. 

Adapun untuk keterangan Gambar 2.1 adalah sebagai berikut. 

                TP = Total Produksi 

                L = Tenaga Kerja 
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                MPL = Produksi Batas (marginal product tenaga kerja) 

                APL = Produksi rata-rata tenaga kerja (average product) 

                   MPL = 
   

 L
 

                   APL = 
  

L
 

Gambar di atas merupakan cara lain untuk menggambarkan fungsi produksi 

yang menggunakan kombinasi faktor produksi tidak sebanding, dimana modal dan 

teknologi dianggap tetap. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah input tenaga kerja, 

dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi yang dihasilkan (output). 

1) Teori Produksi Dengan Dua Faktor Perubahan 

 Kurva Produksi Sama (Isoquant) 

Kurva produksi sama merupakan kurva yang menunjukan berbagai 

kemungkinan kombinasi factor-faktor produksi yang menghasilkan tingkat 

produksi yang sama. Bentuk serta ciri kurva Isoquant adalah analog dengan kurva 

indifferns, jadi kurva isoquant bentuknya cembung ke titik asal, tidak boleh 

terpotong dengan garis isoquant lainnya, semakain jauh kedudukannya ke titik 

asal menunjukan semakin banyak factor produksi yang di gunakan sehingga 

semakin banyak produksi yang dihasilkan. 

Menurut W. Nichoson (1999), sebuah kurva produksi sama yang 

memperlihatkan kombinasi-kombinasi alternatif input modal dan tenaga kerja yang 

dapat digukanan untuk memproduksi satu tingkat tertentu. Sertiap isoqunt menunjukan 

tingkatan output yang brbeda. Semua isoquant yang secara berturut-turut mencatat 

tingkat output yang semakin tinggi kalua bergerak ke arah timur laut. Mungkin dengan 

menggunakan input lebih banyak akan memungkinkan output meningkat. 
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Gambar 2.2 Kurva Isoquant 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sumber: W. Nicholson (1991) 

 

Adapun bentuk-bentuk isoquant dengan teknologi menurut W. Nicholson 

sebagai berikut: 

 Elastisitas Subtatition 

Tingkay dimana satu produk digantikan oleh yang lain ketika harga 

relative berubah. Walter Nicholson mengasumsikan bahwa tingkat output 

tertentu dapat diproduksi dengan berbagai variasi yang berbeda yaitu, 

bahwa perusahaan dapat melakukan subtitusi tenaga kerja untuk modal 

dengan mempertahankan output tetap konstan. Adapun definisi dari 

elastisitas substitusi adalah Untuk fungsi produksi q = ƒ(K,L), elastisitas 

subtitusi (σ) mengukur perubahan proporsional dalam K/L relative 

terhadap perubahan proporsional dalam RTS di sepanjang kurva produksi 

sama. 
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 Proporsi Tetap (Fixed Propotion) 

Input tersebut akan diasumsikan secara penuh hanya jika dipilih suatu 

kombinasi K dan L yang terletak pada garis yang melalui sudut isoquant 

tersebut. Kalua tidak demikian akan terdapat penggunaan berlebihan dari 

input yang satu, dalam arti bahwa penggunaan dapat dikurangi tanpat 

membatasi output. demikian pula juga terdapat perusahaan dengan fungsi 

produksi yang hendak mengadakan perluasan, maka ia harus menambah 

seluruh input secara sermpak sehingga tidak satupun dari input tersbut 

akan berlebihan. Fungsi produksi proporsi tetap memliki banyak aplikasi. 

Banyak mesin misalnya, memerlukan sejumlah beberapa orang untuk 

menjalankannya, tetapi kelebihan tenaga kerja tidak berguna. 

Pertimbangan penggabungan modal (mesin potong rumput) dan tenaga 

kerja untuk memotong rumput, selalu diperlukan satu orang menjalankan  

mesin rumput tersebut. Kemungkinan ada banyak mesin seperti ini dan 

memerlukan tenaga kerja dalam jumlah tertentu sebagai pelengkap untuk 

setiap mesin pemotong rumput tersebut. Output dapat di tingkatkan hanya 

dengan menambah modal dan tenaga kerja pada proses produksi dengan 

proporsi tetap. 

Fungsi produksi dengan propori tetap sebagaimana bisa dilihat pada 

gambar kurva dibawah ini : 
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Gambar 2.3 Isoquant Dengan Proporsi Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : W. Nicholson (1991) 

Peta isokuant yang disini tidak memiliki kemungkinan subtitusi. Modal 

dan tega kerja harus digunakan dalam proporsi tetap, tanpa ada yang 

berlebihan. Contoh nya, jika mesin K1 tersedia, unit tenaga kerja L1 harus 

digunakan. Jika unit tenaga kerja L2 yang digunakan, maka akan kelebihan 

tenaga kerja, karena tidak akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dari 

pada Q1 dari penggunaan mesin yang tersedia. Sebaliknya, jika tenaga 

kerja L0 dipekerjakan, mesin-mesin akan mengalami kelebihan sebesar 

K1-K0. 
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 Perubahan Teknologi 

Fungsi produksi mencerminkan pengetahuan teknik perusahaan tantang 

bagaimana input-input untuk menghasilkan output. Ketika perusahaan 

memperbaiki teknik produksi, maka fungsi produksi akan berubah. Jenis 

kemajuan teknologi ini tidak secara konstan seperti hal nya mesin-mesin 

tua yang sudah ketinggalan model, digantikan oleh mesin yang lebih 

efisien dan meliki teknik-teknik yang lebih baik. Para pekerja juga 

merupakan bagian kemajuan teknik karena mereka menjadi lebih terdidik 

dan mempelajari keahlian-keahlian khusus untuk mengerjakan pekerjaan 

nya dengan menggunakan mesin tersebut. Sebagai contoh saat ini 

pembuatan baja lebih efisien dari pada abad ke-19, karena tanur dan 

pabrik pembuatan baja sudah lebih baik dengan menggunakan alat 

teknologi. 

 Garis Ongkos Sama (Isocost) 

Garis ongkos sama merupakan garis yang menggambarkan kombinasi 

factor-faktor produksi yang harus dibeli dengan menggunakan sejumlah anggaran 

tertentu. Dengan input atau dengan biaya yang ada produsen atau perusahaan 

dalam kegiatan usahanya pasti menginginkan adanya hasil yang optimal sehingga 

keuntungan maksimum. Untuk iti perusahaan atau produsen harus dapat 

meminimumkan biaya, untuk membuat analisa biaya produksi yang minimum 

perlu dibuat garis ongkos sama (Isocost). 
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2) Kualiatas Dalam Produksi (Quality In Production) 

Kegiatan-kegiatan yang dalam meningkatkan kualitas produk di kenal 

dengan istilah Biaya Kualitas. Ketika perusahaan ingin meningkatkan kualistas 

dari dari produksi, maka timbul kebutuhan untuk memantau dan melaporkan 

progam-progam tersebut (Mowen, 2009). Pelaporan dan pengukuran biaya 

kualitas sangat lah penting bagi perusahaan untuk keberhasilan progam perbaikan 

kualitas yang sedang di jalankan, penting bagi perusahaan untuk memngetahui 

dan melakukan pengukuran serta melaporkan biaya kualitas tersebut. 

Menurut Stanto (1985), kualitas produksi adalah suatu jaminan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan konsumen dalam memilih suatu produk yang akan dipilih oelh 

konsumen. Dalam konteks ini, beberapa hal penting mengenai kulitas produksi yaitu: 

 Jaminan, yang berarti bahwa produk yang ditawarkan pada konsumen 

bener-benar telah melalui proses pengukuran dan pengujian yang cermat 

dan rasional, sehingga layak untuk disertai dengan jaminan. 

 Cita rasa yang menjadi motivasi konsumen untuk memilih produk, faktor ini 

yang  menjadikan focus perhatian produsen untuk mendapatkan konsumen 

 Antara jaminan dan faktor kebutuhan terdapat rasionalis dan relevensi 

yang harus diketahui oleh produsen. 

2. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah nilai dari semua factor produksi yang digunakan 

baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. 

Menurut W. Nicholson (1987), biaya produksi harus dijernikan dahulu bebepa 

kesulitan konsepsi definisi yang tepat dari biaya yang terdiri dari biaya alternative, 
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biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Bagi para ahli ekonomi yang bterpening 

diantaranya adalah biaya alternate atau biaya sosial.karena sumberdaya terbatas, maka 

didalam perekonomian kita setiap keputusan untuk memproduksi suatu barang harus 

dilakukan dengan pengorbanan barang lain. Hal ini ia mengemukakan biaya produksi 

terbagi memjadi tiga, yaitu: 

 Biaya Modal 

 Biaya tenaga 

 Biaya kewirausahaan  

 Berdasakan sifat penggolongannya, maka biaya produksi dapat 

dibedakan menjadi 2 golongan yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap 

(variable cost). Biaya tetap adalah suatu biaya yang besar kecilnya tidak 

tergantung pada jumlah produksi yang dapat dihasilkan. 

Kurva biaya tetap adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.4 

Kurva Biaya Tetap 

 

 

                                                                                             

                                                                                         

         

Sumber , Ida Nuraini (2001:68) 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa berapapun besarnya hasil produksi 

(output) yang dicapai tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya. Biaya 

tidak tetap adalah biaya yang berubah ubah sesuai dengan perubahan jumlah 

produksi yang dihasilkan. Biaya ini akan meningkat bila output yang diharapkan 

juga meningkat. 

Output 

Biaya Tetap 

Biaya 
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   Gambar 2.5 

Kurva Biaya Tidak Tetap 

 

   

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                              

          

          

Sumber , Ida Nuraini (2001:68) 

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya biaya tidak 

tetap, tergantung pada besar kecilnya output yang dihasilkan. Semakin tinggi 

output yang dihasilkan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Dari 

penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap, selanjutnya akan didapatkna biaya 

keseluruhan (total cost). Jadi biaya total adalah biaya keseluruhan yang 

dikeluarkan untuk pembuatan setiap output tertentu. 
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Dalam bentuk kurva maka biaya total dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber, Ida Nuraini (2001:69) 

Dari kurva tersebut terlihat bahwa semakin meningkat seiring dengan 

adanya peningkatan output dan kedua factor biaya dan produksi tertentu, dapat 

diformulasikan dalam suatu kurva namun begitu untuk produksi harus dinilai dulu 

dalam bentuk uang. 

Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi Usaha 

Peternak Itik Petelur antara lain: 

a. Perubahan harga yaitu apabila suatu produksi naik maka ada dua hal terjadi. 

Pertama konsumsi terhadap produksi tersebut berkurang dan kedua 

produksinya bertambah akan tetapi pertambahan produksi tidak segera terjadi. 

Apabila harga turun terjadi sebaliknya yaitu permintaan naik dan produksi 

berkurang. 

b. Kemungkinan kenaikan dalam permintaan yaitu kenaikan harga akibat dari 

rendahnya hasil persatuan usaha biasanya bersifat sementara waktu. Tetapi 

Gambar 2.6 

Kurva biaya total 
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Output 

Biaya Tidak Tetap 

Biaya Tetap 

Biaya Total 



22 
 

   
 

kenaikan harga akibat dari peningkatan dalam permintaan secara relative 

dapat permanen dan ini sangat berarti (bernilai) bagi produsen dalam hal 

meningkatkan produksi dalam jangka waktu panjang . 

c. Subsidi dan dorongan pemerintah yaitu dapat dipertimbangkan sebagai factor 

harga berpotensi penting yang berpengaruh pada produksi. Kebijaksanaa ini 

sangat membantu tingkat jaminan harga dan kemantaban harga, dengan 

demikian dapat memantapkan produksi. 

Pada masa sekarang ini semakin banyak barang dan jasa dijual belikan 

dan dikonsumsi oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut dibeli dalam jumlah, 

kualitas,model,ukuran yang beraneka macam. Hal ini didukung oleh adanya suatu 

kegiatan pabrik untuk menambah atau menciptakan kegunaan barang dan jasa 

tersebut. Usaha atau kegiatan ini dilaksanakan melalui system produksi, dengan 

mengubah factor-faktor produksi yang tersedia sehingga menjadi barang dan jasa. 

Faktor-faktor produksi tersebut seperti telah diketahui yaitu berupa tenaga kerja, 

modal, dan bahan baku. 

Menurut Supeno (1992:128) biaya produksi tidak langsung standar yang 

tetap pada umumnya ada 3 tahapan dasar yang harus diperhatikan, jelasnya 

sebagai berikut: 

1) Volume yang dikehendaki bagi tahun atau kurun waktu lain yang akan 

ditempuh apabila standar ini diterapkan. Sesuai dengan pendapat umum, 

apabila digunakan volume penjualan yang dikehendaki, semua biaya haruslah 

disesuaikan dari tahun ke tahun,berkaitan dengan kebijakan yang demikian 

maka tentunya perbandingan biaya tertentu akan sulit dilakukan. 
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2) Kapasitas pabrik yang merupakan volume mampu dihasilkan pabrik yang 

bersangkutan dalam kondisi karangan pesanan. Kapasitas pabrik merupakan dasar 

yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan biaya yang rendah. Pendapat 

ini dapat dikatakan penyesatan karena volume penjualan rata-rata sesungguhnya 

tidak terjadi pada tingkat itu. Pendapat umumnya selalu akan terdapat 

penyimpanan yang cukup besar, yang tidak menguntungkan dan yang merupakan 

pengeluaran yang tidak dapat di serap. 

3) Volume penjualan atau rata-rata (kapasitas normal), volume penjualan dapat 

dikatakan merupakan penggunaan pabrik yang diperlukan untuk memenuhi 

permintaan penjualan rata-rata selalu dalam suatu masa siklus konjungtur atau 

dengan kata lain perkataan, setidak-tidaknya cukup lama agar dapat 

mengimbangi pengaruh siklus dan pengaruh musim. Dasar demikian 

memungkinkan suatu stabilitas tertentu mengenai biaya dan perlu 

dipertimbangkan trend jangka panjang dalam penjualan. 

Kelemahan-kelemahannya, namun demikian kapasitas normal tampaknya 

merupakan hal yang paling baik dalam keadaan yang biasa. Apabila dihasilkan produk 

yang diharapkan , kapasitas normal dapat dinyatakan dalam kualitas unit produk itu. 

Dalam kenyataannya banyak produk yang dapat dihasilkan, biasanya perlu dipilih suatu 

unit umum sebagai satuan pengukur (denominator). Dalam hal ini jam-jam produktif 

dapat merupakan ukuran yang praktis apabila jam produktif normal bagi semua bagian 

atau pusat yang diketahui. Jumlah seluruh jam produktif suatu pabrik, baiaya tetap 

keseluruhan jumlahnya dibagi jumlah jam produktif pada kapasitas normal dihasilkan 

suatu biaya tetap standart per jam produksi. 
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3. Pendapatan 

Pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode 

tertentu. Perusahaan yang menginginkan laba mkasimum akan mengambil 

keputusan secara marjinal, dimana perusahaan dapat menyesuaikan variable-

variabel yang bias dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang 

maksimum (Gratio, 2013). 

Jika tujuan perusahaan untuk mencapai laba/profit sebesar mungkin, 

maka secara definisi mereka berusaha membuat perbedaan sebesar mungkin 

anatar penerimaan total dengan biaya ekonomi total. Hal ini telah di kemukakan 

oleh Walter. N yang menggunakan konsep ekonomi tentang biaya dan laba 

(Nicholson, 1983). 

Sedangkan menurut pendapat (Sukirno, 1997) pendapatan dibagi menjadi 

2 (Dua) yaitu : 

a. Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang 

disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. 

b. Gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga 

professional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. 

Sehingga profit maksimum dapat dicapai pleh produsen pada pada saat 

MR (Marginal revenuew) sama dengan MC (Marginal Cost). Hubungan antara 

laba maksimum dengan pendekatan marjinnal dapat dilihat dari penjelasan 

berikut.  

Profit/laba adalah selisih dari pendapatn kotor dikurangi dengan biaya 

total. 
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dimana : 

π  = Profit (Pendapatan bersih) 

TR = Total revenue (pendapatan kotor) = P x Q 

TC = Biaya total (TFC + TVC) 

Gambar 2.7 Bentuk Kurva Pendapatan Bersih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nuraini, 2001 

 

4. Efisiensi 

Menurut  Arif Suwadi (1992:2) efisiensi menunjukkan perbandingan 

antara keluaran (out put) dengan masukan (input). Efiiensi juga dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mengerjakan suatu hal yang besar. Hal ini dapat 

dicapai apabila mengalokasikan faktor produksi dengan lebih efisien. 

 

π = TR-TC 

Biaya 

B 

A 

TC 

TR 

Q 
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Tingkat efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Efisinsi = (R/C) / C  

Dimana : 

R = Return ( total pendapatan ) 

C  = Cost ( total biaya ) 

Kriteria : 

a) R/C  > 1 : Suatu usaha Peternak Itik Petelur dikatakan efisien apabila R/C 

rasionya lebih dari 1. 

b) R/C  <  1 : Suatu usaha usaha Peternak Itik Petelur dikatakan tidak efisien 

apabila R/C rasionya kurang dari 1. 

c) R/C  =  1   :  Suatu usaha usaha Peternak Itik Petelur dikatakan impas apabila 

R/C rasionya sama dengan 1. 

5. Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Tenatang 

Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik didalam maupun di luar kerja guna untuk menghasilkan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum tenaga kerja dapat di 

artikan semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Golongan ini meliputi 

mereka yang bekerja untuk dia sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima 

bayaran berupa rupiah (uang). 

Menurut Dumairu (1997:74), mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah 

penduduk yang berumur didalam batas usia kerja yaitu batas usia kerja minimum 

usia kerja 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dari pengertian ini dapat di 
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simpulkan tenaga kerja merupakan kemampuan manusia atau orang-orang dalam 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan kemungkinan dilakukan produksi 

barang dan jasa untuk memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat.  

 

6. Pakan Ternak 

Pakan adalah semua bahan pakan yang bisa diberikan dan bermanfaat 

bagi ternak serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak. 

Pakan yang diberikan harus berkualitas yaitu mengandung zat-zat yang diperlukan 

oleh tubuh ternak dalam hidupnya. Seperti air, karbohidrat, lemak, protein 

(Anonim, 2009). Pakan sendiri merupakan komoditi yang sangat penting bagi 

ternak. Zat- zat nutrisi yang terkandung dalam pakan dimanfaatkan oleh ternak 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi ternak itu sendiri. Selain 

itu, pakan juga merupakan dasar bagi kehidupan yang secara terus menerus 

berhubungan dengan kimiawi tubuh dan kesehatan. 

Pakan merupakan salah satu  faktor penting yang menentukan 

keberhasilan peternak itik petelur, hal tersebut sangat berpengaruh terhadapa 

produktivitas telur itik. Pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha ternak itik 

petelur, dimana total biaya yang harus dikelurkan berkisaran 60-70 persen dari 

total biaya produksi. Sebagai salah satu dari 3 sendi usaha peternakan yang 

meliputi bibir, pakan dan, manajemen, oleh karena itu faktor pakan perlu 

perhatian khusus. Tujuan pemberian pakan pada ternak itik adalah guna menjaga 

tingkat produktivitas dan kualitas telur itik. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Usaha peternakan unggas non ayam salah satunya ternak itik merupakan 

salah satu usaha yang mempunyai peranan usaha ternak yang dapat menggerakan 

potensi yang penting dan strategis dalam bidang ekonomi di sektor pertanian. 

Penelitian usaha ternak itik ini di lakukan di Desa Baujeng yang berpotensi untuk 

membangung perekonomian khususnya di Desa Baujeng kecamatan Beji 

Kabupaten Pasuruan pada masa mendatang. 

Peternakan itik tidak lepas dari sistem pengolahan dan pemberian pakan 

sangan penting untuk diperhatikan, karena lebih dari 60-70% biaya produksi 

ternak itik petelur maupun pedaging berasal dari pakan, kebuutuhan gizi untuk itik 

petelur juga perlu di perhatikan. Pakan yang tidak baik jumlah nya maupun 

kualitasnya akan mengkibatkan produktivitas rendah dan kualitas telur juga 

rendah (Rasyaf, 1993). Jika pemeliharaan dengan sistem tradisional, maka tidak 

ada jaminan dalam kebutuhan pakan harian itik bisa tercapai. Hal tersebut di 

karenakan ketersediaan pakan di setiap lokasi pemeliharaan atau penggembalaan 

yang belum tentu memenuhi dari jumlah dan kualitas pakan bergizi yang di 

perlukan itik. 

Selain itu, perlu perhatian terhadap maslalah kesehatan itik dan 

penerapan teknologi yang tepat bagi peternak itik. Untuk bisa meningkatkaan 

produksi telur maka pemeliharaan itik harus ditangani dengan cara modern, yang 

artinya bahwa pemelihaanya tidak bisa dilakukan dengan pengelolahan 

tradisional. Peterenakan itik dapat di capai apabila pemeliharaanya dilakukan 

secara intensif dengan mengedepankan kualitas produknya. Dalam pengelolahan 
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intensif, peternak harus menguasai pemeliharaan itik yang meliputi bentuk 

kandang, peralaratan, tata cara pemeliharaan, jenis dan bahan pakan. Pada 

akhirnya hasil produksi dan kualitasnya akan menjadi pendapatan yang mampu 

meningkatkan pendapatan peternak itik di Desa Baujeng. 

Usaha ternak itik yang di kembangkan dalam pengelolannya diperlukan 

faktor-faktor produksi untuk menghasikan produk. Peternakan itik petelur di Desa 

Baujeng memnggunakan sistem pemeliharaan  dengan cara intensif. Maka hasil 

yang didapatkakn berupa telur itik. Hasil produksi dalam ternak itik adalah telur 

itik. Maka biaya produksinya berupa pakan, tenaga kerja, pembelian bibit, biaya 

kandang, vaksin dan biaya lainya. 

Efisiensi usaha ternak itik petelur dapat diketehui dengan menggunakan 

rumasan sebagai berikut: 

R/C ratio = TR/TC 

Dimana: 

R/C rasio = Efesiensi Biaya 

TR     = Total Revenue 

TC     = Total Cost 

Implikasi R/C ratio yang didapatkan ada tingkat kemungkinan, yaitu: 

a) Jika R/C ratio > 1 maka kegiatan peternak itik petelur tergolong efisien. 

b) Jika R/C ratio < 1 maka kegiatan peternak itik petelur tidak tergolong efisien. 

c) Jika R/C ratio = 1 maka kegiatan peternak itik petelur tergolong impas. 

Adapun gambar bagan dari penrlitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 2.8 bagan Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini  di Desa Baujeng antara lain adalah jumlah ternak di 

Desa Baujeng memiliki jumah yang berbeda-beda. Pakan ternak itik yang 

merupakan salah satu faktor produksi dalam bentuk dana maupun perlengkapan 

dan tenaga kerja dilihat dari jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 

mejalankan peternakan itik petelur. 

Jumlah ternak (X1) 

Pendapatan 

Peteranak Itik (Y) 
pakan (X2) 

Tenaga kerja (X3) 


