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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan utama bagi 

perkonomian indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberi 

sumbangan produk domestik bruto serta memberikan peluang kerja bagi 

penduduk indonesia. Kebutuhan akan protein hewani dapat dipenuhi melalui 

pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat yang disebut usaha tani 

peternakan. Peternakan yang mempunyai skala besar untuk menghasilkan telur 

dan daging masih belum banyak diusahakan oleh petani. Petani di indonesia 

umumnya masih mengutamakan usaha tani tanaman pangan seperti padi, 

jagung, kedelai dan sebagainya, sedangkan usaha tani lainnya misalkan 

berkebun, memelihara ikan dan beternak hanya merupakan usaha pelengkap. 

Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan pembudidayaan 

hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut 

(Yunus, 2009). Tujuan peternakan antara lain adalah untuk mencari 

keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor produksi 

yang telah dikombinasikan secara optimal. 

Peternakan di Indonesia sampai saat ini terus mengalami perkembangan 

dan kemajuan yang cukup pesat. Apabila perkembangan ini tidak diikuti 

dengan pengelolaan yang profesional dan pelaksanaan yang baik maka 

produksi ternak yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan, 
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bahkan peternak bisa mengalami kerugian. Peternakan di Indonesia terdiri dari 

berbagai jenis, salah satu diantaranya yaitu ternak unggas. 

Usaha perunggasan di Indonesia yang cukup berkembang salah satunya 

adalah usaha ternak itik. Ternak itik mempunyai potensi yang cukup besar 

sebagai penghasil telur dan daging meskipun tidak sepopuler dibandingkan 

dengan ternak ayam. Itik memiliki kelebihan yaitu memiliki daya tahan 

terhadap penyakit yang lebih baik apabila dibandingkan dengan unggas 

lainnya. Oleh karena itu ternak itik memliki resiko kegagalan akibat penyakit 

yang relatif lebih kecil (Budiraharjo, 2009). 

Usaha ternak itik merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh 

peternak yang ada di Indonesia yang berperan sebagai sumber pendapatan bagi 

peternak. Dalam upaya untuk mengembangkan usaha ternak itik, disamping 

untuk mencapai target produksi, juga perlu diupayakan peningkatan 

pendapatan peternak. Peningkatan pendapatan peternak dapat membuka 

peluang bagi peternak untuk mengembangkan usaha ternaknya, yaitu dengan 

cara menambahkan skala usaha atau mengembangkan usaha di luar usaha 

ternak itik. 

Terdapat berbagai jenis ternak itik yang dikenal di Indonesia 

diantaranya adalah itik mojosari, itik khaki chambell, itik tegal (Anas 

Javanica), itik bali (Anas sp), itik magelang dan itik jawa. Itik mojosari 

merupakan salah satu itik lokal unggul yang berasal dari desa Modopuro, 

Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Postur tubuh itik 

mojosari lebih kecil dibandingkan dengan itik-itik petelur unggul jenis lainnya, 
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itik mojosari mempunyai telur yang berukuran relatif besar dengan bobot rata-

rata 65 gr/butir. Itik mojosari bila dipelihara secara intensif yaitu dengan sistem 

dikandangkan, produksi telur dapat mencapai rata-rata 230-250 

butir/ekor/tahun (Wheindrata, 2013). 

Usaha peternakan itik petelur di Indonesia terdiri dari beberapa sistem 

pemeliharaan diantaranya adalah sistem pemeliharaan secara tradisional, sistem 

pemeliharaan semi intensif, dan sistem pemeliharaan secara intensif (modern). 

Produksi telur yang dihasilkan dari itik yang dipelihara secara intensif lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah telur itik yang dipelihara secara 

tradisional dan semi intensif (Wheindrata, 2013). Pola pemeliharaan itik 

petelur saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya adalah 

pola pemeliharaan cenderung masih dilakukan secara tradisional, skala usaha 

belum ekonomis dan akses pemasaran yang belum optimal (Budiraharjo dan 

Handayani, 2008). 

Pemeliharaan intensif yaitu itik di pelihara secara terkurung, dengan 

jumlah pemeliharaan dapat mencapai ratusan ekor dan diberi pakan yang 

mengandung nutrisi yang cukup baik, sehingga produksi telurnya juga baik. 

Bahan-bahan pokok pada itik yang dipelihara dengan pola intensif disamping 

berasal dari limbah pertanian, juga dikombinasikan dengan konsentrat buatan 

pabrik (Supriyadi, 2009). 

Usaha ternak itik memiliki hasil produksi berupa telur dan daging yang 

dapat di konsumsi serta banyak diminati oleh masyarakat (Hasanah,dkk 2017). 

Dalam penyediaan telur itik produksinya di Indonesia sudah mulai mengalami 
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peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dengan produksi telur itik di 

Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah (Tabel 1.1). 

Namun jumlah produksi telur itik yang semakin bertambah ini belum mampu 

menyaingi jumlah produksi telur ayam yang sudah lebih banyak dikembangkan 

di Indonesia.  

Tabel 1.1 Produksi telur itik di Indonesia tahun 2014-2018 (ton) 

Produksi Telur Itik 2014 2015 2016 2017 2018 

Mojokerto 2.109 1.764 2.176 2.307 1.990 

Jawa Timur 32.132 32.340 36.814 39.027 39.329 

Indonesia 273.057 278.535 292.035 302.696 332.401 

Sumber :  statistik peternakan dan kesehatan hewan, dan dinas peternakan 

provinsi Jawa Timur 

Usaha ternak itik ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Seiring 

dengan berkembangnya teknologi pelaku usaha ternak mulai mengembangkan 

usaha ternak itik mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga  usaha ternak itik 

untuk menghasilkan telur itik dan daging itik. Salah satu provinsi di Indonesia 

yang memiliki populasi itik terbesar dan memiliki jumlah produksi telur itik 

terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Dalam tabel 1 jumlah 

produksi di Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan jumlah produksi 

dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki jumlah produksi telur yang banyak adalah Kabupaten 

Mojokerto. Menurut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 

produksi telur itik di daerah ini dari tahun 2014-2017 terus mengalami 

kenaikan, namun tahun  terakhir 2017-2018 mengalami penurunan. Jumlah 
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produksi yang cukup besar ini tidak menutup kemungkinan untuk 

dikembangkannya usaha ternak itik. 

Konsumsi per kapita per tahun terhadap telur itik di Indonesia pada 

tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan sebesar 7,3% dari 2,138 butir 

menjadi 1,981 butir, namun dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia maka berpengaruh pula pada peningkatan konsumsi telur 

itik per kapita per tahun pada tahun pada tahun 2017 yaitu sebesar 5% dari 

1,981 butir menjadi 2,086 butir per kapita per tahun (Ditjen PKH, 2018). 

Perkembangan ternak itik di Indonesia ini mampu mendorong 

perekonomian masyarakat. Bertambahnya populasi ternak itik dari tahun ke 

tahun membuktikan berkembangnya peternakan di Jawa Timur (Tabel 1.2), 

khususnya pada ternak itik. Dari tabel 1.2 populasi itik di Provinsi Jawa Timur 

terus meningkat dari tahun 2014 hinga tahun 2018. Sedangkan di Kabupaten 

Mojokerto pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami terus 

mengalami perubahan populasi itik mengalami kenaikan, khususnya pada 

tahun terkahir yakni pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan.  

Tabel 1.2 Populasi Itik di Mojokerto Tahun 2014-2018 (ekor) 

Populasi Itik 2014 2015 2016 2017 2018 

Kab.Mojokerto 300.318 251.125 309.808 321.500 300.079 

Jawa Timur 4.912.393 4.983.776 5.543.814 5.600.921 5.816.943 

sumber : statistik peternakan dan kesehatan hewan, dan dinas peternakan 

provinsi Jawa Timur 

Peluang usaha di bidang ternak itik cukup terbuka sebagai alternatif 

usaha peternakan. Usaha ini sebenarnya cukup memiliki potensi yang besar 
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untuk mendatangkan keuntungan. Selain manajemen produksi yang baik 

diperlukan pula manajemen pemeliharaan yang bagus supaya produk yang 

dihasilkan berkualitas baik. Peternakan itik di Jawa Timur itik merupakan salah 

satu aset nasional dan sekaligus komoditas yang bisa diandalkan sebagai 

sumber gizi dan sumber pendapatan masyarakat. Beberapa daerah di pantai 

utara Jawa Timur yaitu Mojokerto, Lamongan dan Sidoarjo memiliki potensi 

peternak itik. Kecamatan Mojosari merupakan salah satu daerah yang memiliki 

populasi itik terbesar di Kabupaten Mojokerto serta Kecamatan Mojosari telah 

dikenal secara luas merupakan salah satu sentra pengembangan usaha ternak 

itik di Kabupaten Mojokerto. 

Ada beberapa hal pokok yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam 

pengembangan usaha ternak itik petelur, yaitu : 

1. Permintaan telur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jika dilihat 

dari kenaikan konsumsi masyarakat terhadap telur itik. 

2. Itik merupakan jenis unggas yang tidak terlalu menuntut perawatan khusus 

dibandingkan jenis unggas lainnya, misalnya ayam dan burung puyuh. Itik 

lebih tahan terhadap penyakit jika dibandingkan dengan jenis unggas 

lainnya. 

3. Berat telur itik rata-rata 60-70 gram per butir, cukup besar untuk ukuran 

unggas. Semakin besar ukuran telur berarti semakin banyak kadungan gizi 

didalamnya. 

4. Telur itik mudah dalam pengawetannya, misalnya dijadikan telur asin. 
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Beberapa permasalahan yang dihadapi pada usaha peternakan itik 

diantaranya adalah pola pengusahaan yang cenderung masih secara tradisional, 

skala usaha belum ekonomis dan akses pemasaran yang belum optimal. 

Kondisi ini harus diatasi agar usaha peternakan itik bisa semakin berkembang. 

Oleh karena itu kajian yang mendalam mengenai usaha ternak itik perlu 

dilakukan. Kajian diharapkan mampu mengungkap lebih jauh mengenai 

berbagai aspek yang dapat mendorong pengembangan usaha ternak itik 

(Budiraharjo dan Handayani, 2018). 

Dalam mengukur kemajuan dan keberhasilan suatu usaha dapat ditinjau 

dari analisis finansial, maka diperlukan laporan analisis finansial (Bambang, 

1991). Untuk memperoleh informasi tentang kelayakan investasi selama umur 

investasi, maka diperlukan analisis kriteria investasi. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui sejauh mana usaha ini dapat memberikan benefit yang dilihat dari 

finansial benefit (Kasmir dan Jakfar, 2003) 

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi telur itik adalah dengan 

meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam produksi. 

Dalam pelaksanaan usaha ternak, setiap peternak selalu mengharapkan 

keberhasilan dalam usahanya, salah satu parameter yang dapat digunakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang 

diperoleh dengan cara pemanfaatan faktor-faktor produksi (Rasyaf, 2002) 

Penelitian  yang dilakukan oleh Noviyanto, dkk (2015) usaha ternak itik 

di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang rata-rata mampu menghasilkan 

laba sebesar Rp. 733.236/bulan dengan rata-rata kepemilikan ternak sebanyak 
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286 ekor. Secara serempak biaya pakan, obat, jumlah produksi dan duckday 

berpengaruh terhadap pendapatan. Secara parsial yang berpengaruh yaitu 

variabel biaya pakan dan jumlah produksi, sedangkan biaya obat-obatan dan 

duckday tidak berpengaruh terhadap pendapatan. 

Penggunaan faktor-faktor produksi yang belum optimal  dan pemasaran 

yang belum optimal akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas itik. 

Lebih jauh kondisi ini akan menyebabkan terjadinya ketidak keseimbangan 

antara input dan output yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan berakibat 

pula pada pendapatan yang diperoleh oleh peternak itik di Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas perlu dikaji lebih jauh seberapa 

besar pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak itik yang di lakukan 

masyarakat, seberapa besar kemampuan iput yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan output. Selain itu perlu dikaji tingkat efisiensi usaha ternak itik 

di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada peternak  

mengenai tingkat pendapatan yang diperoleh. 

Tujuan penelitian usaha ternak itik petelur di Kecamatan Mojosari ini 

adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh peternak, tingkat 

efisiensi, dan pengaruh faktor produksi yang meliputi biaya pakan, biaya 

vitamin dan obat, dan jumlah produksi terhadap pendapatan usaha ternak itik 

petelur di Kecamatan Mojosari. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai tambahan informasi dalam menyusun rencana usaha 

peternakan itik dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah 
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daerah khususnya dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan 

pengembangan ternak itik. Dengan adanya kajian tersebut diharapkan akan 

mampu memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana mengelola usaha 

ternak itik agar usaha tersebut meberikan manfaat yang berimbang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas tersusun rumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Sebearapa besar biaya dan pendapatan pada usaha ternak itik petelur di 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ? 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi dan titik impas usaha ternak itik petelur di 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto? 

3. Apakah biaya pakan, biaya vitamin dan obat, dan jumlah produksi 

berpengaruh terhadap pendapatan usaha ternak itik petelur di Kecamatan 

Mojosari Kabupaten Mojokerto ? 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain : 

1. Menganalisis biaya dan pendapatan dalam usaha ternak itik petelur di 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.  

2. Menganalisis tingkat efisiensi dan titik impas dalam usaha ternak itik 

petelur di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 

3. Menganalisis apakah biaya pakan, biaya vitamin dan obat, dan jumlah 

produksi berpengaruh terhadap pendapatan usaha ternak itik petelur di 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat ataupun tambahan 

pengetahuan antara lain : 

1. Bagi Peternak 

Memberikan informasi bagi peternak tentang tingkat pendapatannya 

dan mengalokasikan faktor-faktor produksi yang digunakan. 

2. Bagi Pemerintah Setempat 

Memberikan manfaat bagi pemerintah setempat dalam menentukan 

kebijakan ekonomi, terutama dalam pembangunan sektor peternakan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil langkah 

untuk melakukan usaha dalam bidang ternak itik serta dapat digunakan 

sebagai referensi bagi penelitian pada bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 


