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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Budiraharjo, dkk (2009) tentang 

potensi ekonomi pengembangan usaha ternak itik di Kabupaten Tegal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peternak itik di Kabupaten Tegal 

memelihara ternak sebanyak 296 ekor dengan pendapatan rata-rata perbulan 

diperoleh sebesar Rp 2.567.1125,58. Secara serempak jumlah ternak itik, 

jumlah produksi telur, dan jumlah biaya pakan berpengaruh sangat nyata 

terhadap pendapatan usaha ternak itik. Hasil nilai dari koefisien regresi jumlah 

ternak itik dan jumlah jumlah biaya pakan bernilai negative, artinya kenaikan 

jumlah jumlah ternak itik dan jumlah biaya pakan menyebabkan penurunan 

terhadap pendapatan usaha ternak itik. Sedangkan jumlah produksi telur 

bernilai positif, artinya kenaikan jumlah produksi telur mengakibatkan 

kenaikan pendapatan. Usaha ini juga termasuk layak dijalankan yang 

diperlihatkan oleh nilai Payback Period (PP) sebesar 0,31 dan BCR sebesar 

5,19. 

Menurut penelitian Sinaga, dkk (2011) menjelaskan bahwa pada 

analisis usaha ternak itik petelur di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten 

Serdang Bedagai rataan pendapatan bersih usaha ternak itik adalah sebesar Rp. 

34.243.000 per peternak/periode (1 tahun). Usaha ternak itik di daerah tersebut 

layak dikembangkan secara ekonomis, dengan niilai R/C Ratio = 4,31, BEP 

Volume=8,932 butir, BEP Harga=Rp. 289,4/butir. Masalah-masalah yang 
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dihadapi oleh peternak itik didaerah tersebut pada umumnya adalah kurangnya 

pengetauan masyarakat tentagn sistem pemeliharaan ternak itik yang lebh baik 

(intensif) dan kurang tersedianya modal untuk meningkatkan sistem usaha 

ternak itik tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh peternak dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi oel peternak itik adalah mengadakan 

kerjasama dengan peternak itik lainnya dalam bentuk kelompok usaha ternak 

agar dapat diskusi untuk memecakan setiap masalah yang dihadapi oelh 

peternak itik tersebut. 

Dramendra (2015) melakukan penelitian usaha ternak itik di Desa 

Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan 

dalam satu periode usaha ternak itik petelur adalah sebesar Rp. 38.845.556, 

sedangkan penerimaan dalam satu periode adalah Rp. 110.250.000, dan 

pendapatan yang diterima oleh pengusaha itik petelur dalam satu periode 

adalah Rp. 71.404.444. Berdasarkan penelitian tersebut BEP produksi sebesar 

1109 butir/tahun, sedangkan BEP harga Rp 1,233/butir. Rata-rata nilai R/C 

2,83 berarti setiap Rp 1 (satu) rupiah yang dikeluarkan untuk usaha itik petelur, 

maka akan memperoleh penerimaan Rp. 283, jadi usaha itik petelur di desa 

bangun purba timur jaya layak untuk dikembangkan. 

Penelitian yang dilakukan Agustin, dkk (2015) tentang  selera 

konsumen dan efisiensi teknis ekonomi usaha tani itik dalam meningkatkan 

pendapatan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan 

bahwa variabel modal dan biaya perawatan memiliki pengaruh yang nyata 
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terhadap usaha itik, sedangkan variabel tenaga kerja, luas tanah dan jumlah 

pakan tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap usaha ternak itik. Usaha 

itik dalam penelitian belum efisien, maka tingkat pendapatan yang diperoleh 

masyarakat dari usaha ternak itik ini belum optimal. 

Margiastuti, dkk (2013) melakukan penelitian tentang kelayakan usaha 

ternak itik petelur di Kecamatan Godong . Hasil penelitian meunjukkan bahwa  

pendapatan rata-rata usaha ternak itik petelur di Kecamatan Godong persatuan 

ternak sebesar Rp. 19.928.442/satuan ternak/tahun, serta hasil analisis 

kelayakan usaha adalah RCR 2,25 dan BEP(Rp) : Rp. 482 dengan harga riilnya 

Rp. 1.100, BEP(Q) : 11.813 butir telur/tahun dengan jumlah riilnya 27.064 

butir telur/tahun dan BEP (PK) : Rp. 12.994.419 dengan nilai riilnya Rp. 

332.992.862 dan ROI sebesar 168% sehingga usaha ternak itik ini layak untuk 

diusahakan. 

Menurut Noviyanto, dkk (2016) dalam penelitiannya tentang analisis 

pendapatan usaha ternak itik petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang menunjukkan bahwa usaha ternak itik ratarata mampu menghasilkan 

laba sebesar Rp. 733.236/bulan dengan rata-rata pemilikan ternak sebanyak 

286 ekor. Usaha ternak itik di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

layak untuk dikembangkan hal ini dibuktikan dari rata-rata profitabilitas 

31,94%. 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. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurana (2014) tentang analisis 

pendapatan peternak itik petelur sistem pemeliharaan nomaden di Desa 

Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa 

sistem pemeliharaan nomaden dilakukan dengan pengembalaan itik petelur di 

sawah yang sudah dipanen, kemudian dipindahkan ke daerah lain saat musim 

tanam tiba. Pendapatan peternak itik petelur yang tertinggi yaitu Rp. 7,520.832 

dan R/C yaitu 1,15% dengan jumlah ternak 900 ekor sedangkan yang terendah 

yaitu Rp. 1.703.144 dan R/C yaitu 1,07% dengan jumlah ternak 350 ekor. 

Perbedaan pendapatan yang diperoleh peternak disebabkan karena perbedaan 

jumlah ternak itik petelur yang dimiliki. 

Jaza (2014) melakukan penelitian tentang analisis pendapatan dan 

efisiensi faktor-faktor produksi usaha ternak itik pedaging di Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan penelitian tersebut pendapatan usaha ternak itik pedaging di 

Kabupaten Bogor memiliki nilai rasio R/C atas biaya tunai sebesar 1.33, R/C, 

nilai rasio R/C untuk atas biaya diperhitungkan dari usaha ternak itik pedaging 

sebesar 1.13. Perhitungan nilai rasio R/C atas biaya tunai untuk usaha ternak 

dengan kandang basah (ada kolam) dan kandang kering masing masing meiliki 

nilai 1.38 dan 1.30. sedangkan untuk nilai rasio R/C atas biaya total masing-

masing memiliki nilai 1.16 dan 1.13. Berdasarkan nilai rasio R/C dapat 

disimpulkan bahwa usaha ternka itik pedaging masih menguntungkan dalam 

pelaksanaannya. Berdasarkan fungsi Cobb-Douglas didapatkan bahwa fakto-

faktor produksi yang berpengaruh nyata dalam produksi berat daging itik 

adalah pakan konsentrat atau pakan pur dan pakan campuran. Berdasarkan 
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perhitungan efisiensi secara ekonomi didapatkan bahwa penggunaan pakan 

konsentrat atau pakan pur sebaiknya dikurangi oleh pelaku usaha ternak. 

Berbeda dengan penggunaan pakan campuran sebaiknya ditambahkan oelh 

pelaku usaha ternak. Pengurangan dan penambahan ini ditunjukkan agar 

tercapai kondisi efisien secara ekonomi dalam usaha ternak itik pedaging. 

B. Landasan Teori 

1. Ternak Itik 

Itik adalah salah satu jenis unggas air (water fowls) yang termasuk 

dalam kelas aves, ordo anseriformes, famili anatidae sub famili anatinae, 

tribus anatinae dan genus anas (Srigandono, 1997). Itik merupakan unggas 

air yang cenderung mengarah pada produksi telur, dengan ciri umum : tubuh 

ramping, beridiri hampir tegak seperti botol dan lincah (Rasyaf, 2002). 

Menurut Widhayarti (2002), hampir seluruh itik asli indonesia adalah itik 

tipe petelur . Itik Indian Runner (Anas javanica) disebut juga itik jawa 

karena tersebar dan berkembang di daerah-daerah di pulau jawa. Itik-itik ini 

mempunyai beberapa nama sesuai dengan nama daerah itik tersebut 

berkembang, seperti itik tegal, itik mojosari dan itik karawang. 

Menurut  Mosher (1977), usaha tani yang dilakukan petani peternak 

di pedesaan merupakan usaha tani keluarga yang melibatkan seluruh 

anggota keluarga. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Mubyarto (1989) 

bahwa sebagian besar tenaga kerja dalam kegiatan usaha tani berasal dari 

keluarga petani sendiri yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak petani. 
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Menurut Bharoto (2001), dalam pemeliharaan secara intensif itik 

mampu memproduksi telur antara 240-280 butir/ekor/tahun. Itik yang 

dipelihara secara sistem semi intensif mampu memproduksi telur sebanyak 

203-232 butir/ekor/tahun dan pemeliharaan secara tradisional mampu 

menghasilkan telur sebanyak 124 butir/ekor/tahun. 

2. Tinjauan Umum Itik Petelur 

Itik merupakan salah satu ternak yang cukup dikenal oleh 

masyarakat, terutama produksi telurnya. Selain produksi telur, dagingnya 

juga mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau menurut ukuran 

pendapatan masyarakat pedesaan. Ternak itik merupakan salah satu usaha 

perungaasan yang cukup berkembang di Indonesia meskipun tidak 

sepopuler ternak ayam dan mempunyai potensi sebagi penghasil telur dan 

daging. Jika dibandingkan dengan ternak unggas yang lain, ternak itik 

mempunyai kelebihan diantaranya adalah memiliki daya tahan tubuh yang 

baik terhadap penyakit, oleh karena itu usaha ternak itik memiliki resiko 

relatif kecil sehingga sangat potensial untuk dikembangkan (Nugraha, dkk 

2013). 

Iitk petelur adalah itik yang diternak dengan tujuan utama 

menghasilkan telur. Saat ini sudah begitu banyak jenis itik petelur dengan 

produktivitas cukup tinggi. Berikut adalah jenis itik petelur yang 

dikembangkan di Indonesia yaitu (Jaya, 2011) : 
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a. Itik Tegal (Anas Javanica) 

Itik Tegal merupakan itik indian runner dari jenis itik Jawa (Anas 

Javanica). Sesuai dengan nama dan tempat pengembangannya, yaitu 

Tegal (Jawa Tengah) dan sekitarnya, di Tegal banyak dipelihara di Desa 

Pasurungan Lor dekat perbatasan dengan Kabupaten Brebes. Iitk tegal 

berbulu “branjangan” menghasilkan telur 250 butir/tahun. Iitk tegal 

berbulu “jarakan menghasilkan telur 200 butir/tahun. Sedangkan itik 

berbulu putih menghasilkan sekitar 150 butir/tahun. Berat telur rata-rata 

yang dihasilkan itik tegal berkisar antara 65-70 gr/butir, warna kulit telur 

hijau kebiruan, dan berkulit agak tebal. 

Usia awal berproduksi telur tik tegal umur 22-24 minggu, tetapi 

usia itu bukanlah masa produktif telur, masa produktif yang sebenarnya 

adalah umur 1-2 tahun, dimana masa produktif ini berlangsung sampai 

tiga kali. Itik tegal tidak mempunyai sifat mengerami telurnya. 

b. Itik Mojosari 

Itik Mojosari disebut juga itik Mojokerto atau modopuro, 

merupkan itik lokal yang berasal dari desa Modopuro Kecamatan 

Mojosari Kabupaten Mojokerto (Jawa Timur). Iitk Mojosari merupakan 

itik petelur unggul. Bila digembalakan di areal sawah yang subur, itik ini 

mampu mengasilkan telur rata-rata 230-250 butir/tahun. Bila dipelihara 

secara intensif dengan dikandangkan tanpa air, produksi telur dapat 

meningkatkan rata-rata 265 butir per ekor/tahun. 
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Kelebihan itik mojosari adalah masa produktif dalam bertelur 

cukup lama. Bertelur pertama kali pada usia 6 bulan sampai 7 bulan 

produksinya masih belum stabil. Mulai stabil dan banyak produksinya 

adalah setelah usia menginjak 7 bulan. Kalau perawatannya baik dan tak 

ada kesalahan dalam pemeliharaan, produksi telur dapat mencapai 70-

80% per hari dari seluruh populasi. 

c. Itik Bali (Anas Sp) 

Pada umumnya itik ini hampir sama dengan itik Jawa, hanya 

bedanya lebih berisi dan lehernya lebih pendek, warna bulunya 

cenderung lebih terang. Seperti halnya itik tegal, itik bali ada tanda warna 

bulu khusus, juga mempunyai kemampuan produksi telur tertentu. 

Iitk Bali bulu “sumi” merupakan itik bali yang paling produktif, 

karena dapat menghasilkan telur sekitar 153 butir/tahun. Iitk bali bulu 

“sumbian” mampu menghasilkan telur sekitar 145 butir/tahun. Itik bulu 

“sikep” mampu berproduksi telur 100 butir/tahun dengan berat telur 

mencapai 70gr/butir dengan kerabang telur berwarna putih, tapi ada juga 

kebiruan. Iitk bali berbulu putih dan kepala berjambul, lebih banyak yang 

dijadikan sebagai itik hias atau itik untuk sasaji, daripada dijadikan 

sebagai itik petelur. 

d. Itik Alabio ( Anas Platurynchos) 

Itik alabio adalah itik borneo atau itik kalimantan merupakan itik 

asli Kalimantan, diperkirakan hasil persilangan antara itik asli kalimantan 

selatan dengan iti peking. Iitk alabio merupakan itik tipe petelur yang 
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produtif, pada pemeliharaan secara tradisional (digembalakan) 

menghasilkan telur 130 butir/tahun. Bila dipelihara secara intensif dapat, 

berproduksi antara 200-250 butir/tahun. Berat rata-rata 65-70 gr, dengan 

kulit telur berwarna hijau keabu-abuan. Secara umum ukuran telur lebih 

kecil dibandingkan denga ukuran telur jenis lainnya. Berat standar itik 

jantan 1,8-2 kg, sedangkan itik betina 1,6-1,8 kg. 

Secara umum satu siklus produksi itik petelur membutuhkan waktu 

34 bulan dengan perincian sebagai berikut : 

1) 10 bulan (300 hari) adalah masa produksi pertama. 

2) 2 bulan (60 hari) adalah masa laring pertama. 

Yang dimaksud dengan laring adalah masa gugur bulu 

3) 10 bulan (30 hari) adalah masa produksi kedua. 

4) 2 bulan (60 hari) adalah masa laring kedua. 

5) 10 bulan (300 hari) adalah masa produksi ketiga. 

Perbedaan antara masa produksi dengan masa laring adalah pada 

masalah produktifitas telur yang dihasilkan. Untuk masa produksi itik 

bertelur antara 70-90% dari jumlah populasi sedangkan pada masa laring 

sekitar 20-25% dari jumlah populasi. 

3. Faktor-Faktor Produksi Usaha Ternak Itik Petelur 

a. Day Old Duck (DOD) 

Day Old Duck (DOD) atau bibit yang baik berasal dari induk 

yang produktif. Jenis DOD yang banyak digunakan pelaku usaha ternak 
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selain jenis itik pedaging adalah DOD itik petelur, karena disamping 

harganya yang murah pertumbuhannya juga relatif cepat untuk 

memperoleh DOD dapat melalui pembibitan yang dilakukan sendiri oleh 

peternak ataupun dengan pembelian DOD dari toko yang menjual bibit 

atau DOD itik, ataupun dengan pembelian di peternak lain (Wahid, 2013 

dalam Jaza 2014). 

b. Pakan 

Pakan adalah semua benda yang dapat di makan dan dapat 

dicerna oleh tubuh dan tidak membahayakan ternak yang memakannya, 

komposisi pakan mengadung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, 

mineral, dan air. Untuk pemeliharaan itik petelur secara intensif, pakan 

salah satu hal penting yang perlu di perhatikan (Hamiwati, 2006 dalam 

Jaza 2014). 

Kunci keberhasilan pemeliharaan itik adalah kualitas dan 

kuantitas pakan. Pakan yang berkualitas mengandung nutrisi yang 

seimbang. Pakan yang berkualitas dapat mendukung pertumbuhan ternak 

yang optimal serta meningkatkan produktivitas dengan cepat. Namun, 

umumnya seadanya, seperti limbah rumah tangga, sawut, dedak, kepala 

udang, sagu, dan padi tanpa memperhatikan imbangan kandungan 

nutriennya. Peternak belum mengetahui kebutuhan imbangan protein 

kasar dan energi untuk metabolisme yang ideal (Suryana 2008). Bahan 

pakan yang digunakan untuk ternak itik sebaiknya murah, tidak beracun, 
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tidak asin, kering, tidak berjamur, tidak busuk/bau/apek, tidak 

menggumpal, serta muda diperoleh (Ketaren 2002 dalam Jaza 2014). 

Tabel 2.1 Kebutuhan Pakan Itik  

Uraian Umur 
Kebutuhan 

(gr/ekor/hari) 

Anak (starter 

layer) 
DOD - 1 minggu 15 

1 - 2 minggu 41 

2 - 3 minggu 67 

3 - 4 minggu 93 

4 - 5 minggu 108 

5 - 6 minggu 115 

6 - 7 minggu 115 

7 - 8 minggu 120 

  

(total = 4,5 kg/ekor) 

  
Dara 

(grower) 
8 - 9 minggu 130 

9 - 15 minggu 145 

15 - 20 minggu 150 

  (total = 12,5 kg/ekor) 

Dewasa >20 minggu 160 – 180 

Sumber: Prasetyo, 2006. 

 

Dalam menangani pakan itik, peternak harus memperhatikan 

komposisi pakan. Pakan untuk meri (DOD), dara, moulting, produksi 

daging, dan produksi telur semua memiliki kendungan yang berbeda-

beda. Kandungan pakan untuk meri (DOD) atau penggemukan yaitu 

protein 18-20 %, lemak 4-7 %, karbohidrat 3.000 kcal dan serat 4%. 

Untuk dara kebutuhan nutrisinya adalah protein 14-16 %, lemak 3-6 %, 

karbohidrat 2.800 kcal, dan serat 6-9 %. Untuk kebutuhanindukan petelur 

yaitu protein 15-17 %, lemak4-7%, karbohidrat 2.900 kcal, dan serat 

kasar 6-9%. Untuk itik molting sendiri mempunyai kebutuhan nutrisi 
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yang rendah karena itik ini tidak berproduksi dan dalam proses 

pembentukan bulu (Prahasta dan Masturi, 2008). 

Peralihan dari pola pemeliharaan tradisional ke pola pemeliharaan 

intensif membawa perubahan yaitu pemberian pakan juga harus intensif, 

dalam hal ini pakan produksi pabrik atau ransum komersial sangat tepat, 

namun mebutuhkan biaya yang cukup tinggi dan tidak ekonomis. Untuk 

itu, penggunaan ransum komersial dari pabrik hanya di berikan pada itik 

periode awal, sementara untuk itik dara mulai umur 7 minggu dan 

seterusnya menggunakan pakan yang diramu (campur) sendiri. 

(Hamiwati, 2006 dalam Jaza 2014) 

c. Air Minum 

Seperti makhluk hidup lainnya itik membutuhkan minum untuk 

proses metabolisme tubuh dan pengaturan suhu tubuh, air yang cukup 

harus disediakan dalam jumlah yang memadai setiap hari. Unggas tidak 

akan tumbuh dan akan mati dalam beberapa hari kija tidak diberi air 

minum. Unggas dapat bertaan hidup jika diberi pakan basa yang 

mengandung banyak air atau diberi pakan kering dan sekaligus air 

minum. Kebersihan dan kualitas air juga sama pentingnya dengan 

ketersediaan air bagi ternak. Air yang sejuk dan tawar lebih disukai 

daripada air yang hangat dan mengandung garam (Ketaren 2010). 

Kebersihan air minum juga harus dijaga agar itik tidak terserang 

penyakit. Air yang sesuai untuk konsumsi manusia pasti sesuai juga 

sesuai untuk konsumsi itik. (Ketaren 2001/0, North (1984) dalam Ketaren 
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(2010) menjelaskan bahwa unggas dapat bertahan hidup jika diberi pakan 

basah yang mengandung banyak air atau diberi pakan kering dan 

sekaligus air mium. Kebutuhan air untuk unggas sama dengan dua 

sampai tujuh kali berat pakan yang dimakannya dalam bentuk kering. 

d. Vaksin dan Obat-obatan 

Bakteri merupakan agen penyakit yang dapat menurunkan 

kesehatan hewan, produksi dan produktivitas serta dapat menyebabkan 

kematian ternak. Penemuan antibakteri untuk mengobati penyakit 

bakterial merupakan awal dari modernisasi ilmu kedokteran. Pada 

awalnya antibakteri digunakan untuk pengobatan, tetapi kemudian 

berkembang menjadi substansi untuk pengobatan, tetapi kemudian 

berkembang menjadi substansi untuk pencegahan penyakit, peningkatan 

produksi dan produktivitas ternak. Pencegahan atau pengendalian 

penyakit dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Pencegahan penyakit 

dengan vaksinisasi akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan 

kemoterapi, karena tidak menimbulkan resistensi dan tidak meninggalkan 

residu pada ternak (Soeripto 2002 dalam Jaza 2014). 

Pemberian vaksin kepada itik dapat dilakukan dengan cara suntik, 

melalui tetes mata atau tetes hidung, serta melalui air minum. Pemberian 

vaksin pertama pada DOD yaitu vaksin Duck Virus Hepatitis (DVH) 

untuk mencegah hepatitis pada itik. Pada usia dua minggu dan dua bulan 

itik diberikan vaksin tetelo. Saat DOD terkena penyakit kolera maka 

vaksin kolera diberikan. Obat cacing juga diberikan kepada itik sejak 
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berumur dua minggu dan selanjutnya setiap bulan hingga itik mencapai 

masa panen. Obat cacing dapat didapatkan peternak dengan membelinya 

atau membuatnya dengan campuran temu ireng dan buah pinang 

(Wakhid 2013 dalam Jaza 2014). 

e. Vitamin 

Faktor produksi selain bibit dan pakan seperti vitamin untuk 

menunjang pertumbuhan itik juga diperlukan dalam pemeliharan itik. 

North (1984) dalam Ketaren (2010) menjelaskan bahwa sumber vitamin : 

sebagian besar bahan pakan, minyak tanaman, lemak hewan, daun-

daunan seperti tepung alfalfa, daun lamtoro, daun gamal, daun kaliandra, 

dan premix campuran vitamin dan mineral yang dapat dibeli ditoko 

pakan ternak. Wakid (2013) dalam Jaza (2014) juga menjelaskan bahwa 

bahan-bahan herbal lainnya yang dapat merangsang pertumbuhan itik. 

Pemberian vitamin biasanya ducampurkan dengan pakan yang nantinya 

akan diberikan kepada itik. 

f. Kandang 

Kandang yang baik menjadikan rumah yang nyaman bagi ternak, 

termasuk itik. Kenyamanan kandang dapat dilihat dari letaknya. Apabila 

kandang terletak di lingkungan yang bising, misalnya dekat dengan 

lapangan udara, lapangan tembak, atau jalan raya maka sebagus apapun 

bangunan kandang itik tidak akan nyaman tinggal di dalamnya 

(Bambang,2008). 
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Menurut Arief dan Masturi (2008) itik harus terlindung dari hujan 

dan angin kencang, untuk bahan kandang, atau atap yang terbuat agak 

panjang dan mejorok kebagian bawah kandang. Bahan baku atap dapat 

terbuat dari rumbia yang tersusun rapat, genting tanah liat, plastik, seng , 

atau asbes, sedangkan bagian belakang, samping kiri dan kanan kandang 

tertutup tembok atau bilik bambu. Peralatan kandang yang ada dalam 

kandang itik adalah tempat pakan dan tempat minum yang terbuat dari 

plastik atau kayu. 

Pertimbangan yang digunakan dalam memilih bahan kandang 

adalah kekuatan dan tahan lama, kemudian penanganan kandang dan 

penaganan itik, serta kemudahan memperoleh bahan tersebut terkait 

dengan transportasi dan biaya pengadaan bahan. Menurut Bambang 

(2008) kapasitas kandang tau idealnya seekor itik dewasa membutuhkan 

luas kandang 0,25 m2 (25 x 25 cm), atau kepadatan 4 ekor/m2. 

4. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi serta menjadikan barang tertentu menjadi produk, dan termasuk di 

dalamnya adalah barang yang dibeli dan jasa yang di bayar (Hermanto, 

1996). Biaya dapat dikelompokkan menjdai biaya tetap dan biaya variabel 

serta biaya tunai (riil) dan biaya tidak tunai (diperhitungkan). Biaya tetap 

adalah biaya yang penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi, 

misalnya pajak tanah, pembelian peralatan dan perawatannya serta 

penyusutan alat dan bangunan. Biaya variabel yaitu biaya yang besar 
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kecilnya tergantung pada skala produksi, antara lain pupuk, bibit, obat-

obatan, tenaga kerja luar keluarga, biaya panen, biaya pengelolaan 

(Budiraharjo dan Migie, 2008). 

Biaya produksi jangka pendek diturunkan dari fungsi produksi 

jangka pendek. Dalam pembahasan teori produksi telah dijelaskan bawa ciri 

dari produksi jangka pendek adalah adanya pemakaian input tetap selain 

dari input variabel. Dengan demikian biaya produksi jangka pendek juga 

dicirikan oleh adanya biaya tetap. Beberapa konsep yang berhubungan 

dengan biaya produksi jangka pendek adalah sebagai berikut (Sugiarto, dkk, 

2005) : 

a. Biaya Tetap ( Fixed Cost, FC) 

Biaya tetap adalah biaya yang timbul akibat penggunaan sumber 

daya tetap dalam proses produksi. Sifat utama biaya tetap adalah 

jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksi mengalami 

perubahan (naik atau turun). 

b. Biaya Variabel (Variabel Cost, VC) 

Biaya variabel atau sering disebut biaya variabel total (total 

variabel cost, TVC) adalah jumlah biaya produksi yang berubah menurut 

tinggi rendahnya jumlah output yang akan dihasilkan. Semakin besar 

output atau barang yang akan dihasilkan, maka akan semakin besar pula 

biaya variabel yang akan dikeluarkan. Termasuk dalam biaya ini yaitu 

biaya ternak awal,mortalitas, trasportasi, biaya obat dan vaksin, biaya 

akomodasi dan tenaga kerja, akan tetapi dalam peternakan tradisional 
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tenaga kerja keluarga tidak pernah diperitungkan, pada hal perhitungan 

gaji tenaga kerja keluarga juga penting. 

c. Biaya Total 

Biaya total adalah keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan atau dengan kata lain biaya total ini merupakan jumlah dari 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total yang dibebankan pada setiap 

unit disebut biaya total rata-rata (average total cost) 

Biaya Total = Biaya Tetap + Biaya Variabel 

Biaya total adalah pengeluaran yang ditanggung perusahaan 

untuk membeli berbagai macam input atau faktor-faktor yang dibutuhkan 

untuk keperluan produksinya (Mankiw, 2000 dalam Syamsidar, 2012). 

5. Penerimaan dan Pendapatan 

Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi yang 

diperoleh dengan harga jual (Rahim & Hastuti ,2007 dalam Dewi ,2013). 

Selanjutnya Suratiyah (2006) dalam Dewi (2013) mengatakan bahwa 

penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari usaha tani 

selama satu periode diperhitungkan dari hasil penjualan atau penaksiran 

kembali. 

Menurut Soekartawi (2006), penerimaan dalam usaha tani 

merupakan perkalian antara produksi fisik dengan harga jual atau harga 

produksi. Atau dengan kata lain penerimaan total (total revenue) adalah 

penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Secara sistematis dapat 

dirumuskan : 
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Total Revenue = Quantity x Price 

Dimana : 

TR  = Penerimaan Total 

Q  = Jumlah produksi yang dihasilkan 

P  = Harga 

Menurut Rasyaf (2003), dari hasil penjualan ternak akan diterima 

sejumlah uang dan inilah yang dinamakan penerimaan. Penerimaan ini yang 

dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan, hasil pengurangan inilah 

yang dinamakan keuntungan kotor. Bila keuntungan kotor dikurangi lagi 

dengan pajak akan didapatkan keuntungan bersih. 

Pendapatan usaha tani adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan 

usaha tani dan peternakan setiap tahun, dimana salah satu sumber umum 

atau kategori pendapatan usaha tani diperoleh melalui penjualan tanaman 

dan hasil ternak seperti daging dan telur (Rasyaf,2002). 

Menurut Cahyono (1995) menyatakan bahwa pendapatan usaha tani 

ada 2 macam yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih (keuntungan). 

Pendapatan kotor usaha tani yaitu keseluruhan hasil atau nilai uang dari 

hasil usaha tani. Sedangkan pengeluaran total usaha tani adalah semua nilai 

masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan dalam proses produksi, tetapi 

tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pendapatan bersih usaha tani 

yaitu jumlah pendapatan kotor usaha tani dikurangi dengan biaya. Dengan 

kata lain bahwa pendapatan adalah selisih antara hasil penjualan panen 

dengan biaya usaha tani. 
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Untuk menghitung jumlah pendapatan maka digunakan rumus 

sebagai berikut (Soekartawi dkk, 2003)) : 

π = TR – TC 

dimana : 

π  = total pendapatan/keuntungan yang diperoleh 

TR  = total revenue/penerimaan yang diperoleh 

TC  = total cost/biaya yang dikeluarkan 

Besarnya pendapatan dari suatu usaha peternakan itik merupakan 

salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui berapa besar usaha 

peternak itik mencapai suatu keberhasilan. Pendapatan adalah hasil 

keuntungan bersih yang diterima peternak yang merupakan selisih antara 

penerimaan dan biaya produksi. 

6. Efisiensi usaha dan Titik Impas 

a. R/C Ratio 

R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga 

menghasilkan produk. Nilai R/C yang menunjukkan berapa besar 

penerimaan yang diperoleh untuk setiap satu rupiah biaya yang 

dikeluarkan ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑅𝐶 =
Total Penerimaan

Total Biaya Total
=  

𝑃𝑦.𝑌

(𝑇𝐹𝐶+𝑇𝑉𝐶)
 ......................................................... 

Menurut Soekartawi (2000), jika nilai R/C > 1 berarti penerimaan 

yang diperoleh akan lebih besar daripada tiap unit biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan tersebut maka dapat 
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disimpulkan usaha tani untung (efisien). Sebaliknya, jika nilai R/C < 1 

maka tiap unit biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada 

penerimaan yang diperoleh maka dapat disimpulkan usahatani merugi 

(tidak efisien). Jika nilai R/C = 1 dapat diartikan penerimaan yang di 

peroleh sama besar dengan pengeluaran, maka terjadi titik impas atau 

tidak terjadi keuntungan ataupun kerugian di usaha tani. 

b. Break Even Point (BEP) 

Menurut S.Munawir (2002), titik break even point atau titik 

pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam 

operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi 

(total penghasilan = total biaya). 

Pada dasarnya, sebuah usaha dinyatakan layak apabila penjualan 

atau produksi melebihi penjualan atau produksi pada saat mencapai titik 

impas, maka usaha tersebut telah mendatangkan keuntungan sehingga 

layak untuk diusahakan (Soekartwi, 2000). 

7. Teori Produksi 

Menurut Boediono (1990), produksi adalah suatu kegiatan yang 

dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda 

baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan 

menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan 

produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda 

dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Orang 

atau pihak yang melakukan aktivitas produksi disebut produsen. Lebih 
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lanjut, proses ekonomi dapat dilihat sebagai arus yang berjalan dari sebuah 

lingkaran. Arus itu terdiri dari barang-barang, bahan-bahan serta unsur-

unsur ekonomis lainnya yang masuk dalam proses produksi. Kemudian 

keluar lagi sebagai barang-barang dan jasa-jasa. Para pemilik unsur-unsur 

produksi dibayar untuk peranan unsur-unsur produksi dalam proses 

produksi. Mereka dibayar (diberi balas jasa) karena unsur-unsur ekonomis 

diserahkan untuk proses produksi. Pembayaran balas jasa juga merupakan 

biaya dalam produksi, atau ongkos produksi. Selanjutnya pembayaran-

pembayaran demikian dalam bentuk upah dan gaji, sewa tanah, bunga dan 

laba diterima sebagai pendapatan. Golongan yang memperoleh pendapatan 

tersebut mendapat tenaga pembeli dan merupakan golongan konsumen yang 

membeli hasil produksi dalam proses ekonomi. Akhirnya pendapatan yang 

dikeluarkan demikian mengalir lagi kembali pada proses produksi. 

Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber 

daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama 

sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, di mana atau kapan komoditi-

komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat 

dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu (Miller dan Meiners, 

2000). Dengan demikian, produksi tidak terbatas pada pembuatannya saja 

tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, pengemasan 

kembali, upaya-upaya mensiasati lembaga regulator atau mencari celah 

hukum demi memperoleh keringanan pajak atau lainnya. 
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Iswardono (2004) menuliskan bahwa teori produksi sebagaimana 

teori perilaku konsumen merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif 

yang tersedia. Dalam hal ini adalah keputusan yang diambil seorang 

produsen untuk menentukan pilihan atas alternatif tersebut. Produsen 

mencoba memaksimalkan produksi yang bisa dicapai dengan suatu kendala 

ongkos tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimum. 

8. 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 (Y), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta sekaligus 

mampu mengetahui hubungan antar variabel penjelasnya (antara X  

dengan X yang lain).  

Secara matematis sebuah fungsi produksi dapat ditulis sebagai 

berikut : 

Y = f (X1, X2, … Xi, … , Xn) 

Keterangan : 

Y  = Output atau hasil produksi 
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X  = Input atau faktor produksi 

i,n  = Faktor produksi ke-i, ke-n 

Berdasarkan fungsi produksi seperti tersebut, maka hubungan Y dan 

X dapat diketahui dan sekaligus hubungan X1, X2, … Xi, … , Xn lainnya juga 

dapat diketahui (Soekartawi, 1990 dalam Jaza 2014). Model pengukuran 

efisiensi berbeda-beda tergantung dari model yang dipakai. Umumnya ada 

dua model yang biasa dipakai, yaitu model fungsi produksi dan model 

linear programming (Soekartawi, 1991 dalam Jaza 2014). Model fungsi 

produksi dapat dirumuskan dengan berbagai macam, Semaoen (1992) dalam 

Jaza (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa contoh fungsi produksi seperti 

fungsi produksi Mitcherlich-Spillman, fungsi produksi linear, fungsi 

produksi Cobb-Douglas, fungsi produksi Constant Elasticity of Subtitution 

(CES), fungsi produksi transdesental, dan fungsi produksi translog. 

Soekartawi (1990) dalam Jaza (2014) menjelaskan bahwa fungsi Cobb-

Douglas merupakan salah satu model fungsi produksi yang umum 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara produksi dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Fungsi Cobb-Douglas adalah satu fungsi 

atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, variabel yang satu 

disebut dengan variabel dependent, yang dijelaskan (Y) dan yang lain 

disebut variabel independent, yang menjelaskan (X). Penyelesaian 

hubungan antara Y dan X biasanya dengan cara regresi yang pada akhirnya 

ditunjukkan variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari Y akan 

dipengaruhi oleh variasi dari X. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah-
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kaidah pada regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas. 

Rasmussen (2011) dalam Jaza (2014) menjelaskan secara matematis, fungsi 

Cobb-Douglas dengan dua input produksi dapat dituliskan dalam persamaan 

berikut : 

Y = α X1
β1X2

β2eu 

Soekartawi (2002) menjelaskan apabila ditulis dalam bentuk linear 

logaritmik persamaan Cobb-Douglas dapat dituliskan kembali dalam bentuk 

sebagai berikut : 

ln Y = ln  α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + u 

Keterangan : 

Y  = variabel yang dijelaskan 

X  = variabel yang menjelaskan 

α, β = besaran yang akan diduga 

u  = kesalahan (distrubance term) 

e  = logaritma natural; e = 2,718 

Persamaan di atas dapat dengan mudah diselesaikan dengan cara 

regresi berganda. Penggunaan fungsi Cobb-Douglas didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan berikut :  

a. penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglass relatif lebih mudah 

dibandingkan dengan fungsi yang lain, karena perhitungannya yang 

sederhana dan dapat ditrasformasikan ke dalam bentuk persamaan linear. 
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b. koefisien pengkat dari masing-masing fungsi produksi Cobb-Douglas 

sekaligus menunjukkan besarnya elastisitas produksi dari masing-masing 

faktor produksi yang digunakan terhadap hasil produksi. 

c. jumlah elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi yang 

diduga sekaligus merupakan pendugaan terhadap skala usaha dari proses 

produksi yang berlangsung. 

d. bentuk fungsi fungsi produksi Cobb-Douglas paling banyak digunakan 

dalam penelitian khususnya penelitian bidang pertanian (Soekartawi, 

1990 dalam Jaza, 2014). 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan fungsi produksi 

Cobb-Douglass antara lain:  

a. Tidak ada pengamatan variabel penjelas (X) yang sama dengan 0, sebab 

logaritma dari nol adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui 

(infinite).  

b. Dalam fungsi produksi diasumsikan tidak terdapat perbedaan teknologi 

pada setiap pengamatan (non neutral difference in the respective 

technologies). Dalam arti bahwa kalau fungsi produksi Cobb-Douglass 

yang dipakai sebagai model dalam suatu pengamatan dan bila diperlukan 

analisis yang memerlukan lebih dari 1 model maka perbedaan model 

tersebut terletak pada intercept dan bukan pada kemiringan garis (slope) 

model tersebut.  

c. Tiap variabel X adalah perfect competition. 

d. Perbedaan lokasi seperti iklim sudah tercakup pada faktor kesalahan  
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e. Hanya terdapat satu variabel yang dijelaskan yaitu (Y). 

Penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas tentunya memiliki 

beberapa batasan dalam analasis dan perhitungannya. Fungsi Produksi 

Cobb-Douglas memiliki beberapa kelemahan antara lain : 

a. bias terhadap variabel manajemen. 

b. asumsi bahwa teknologi dianggap netral atau sama, padahal belum tentu 

teknologi didaerah penelitian adalah sama. 

c. Model fungsi produksi Cobb-Douglas tidak dapat digunakan untuk 

menduga tingkat produksi pada taraf penggunaan faktor produksi sama 

dengan nol, karena logaritma dari nol adalah bilangan yang tidak 

diketahui besarnya (infinite). 

d. Sering terjadi multikolinear (Rassmussen 2011;Soekartawi 1990; 

Soekartawi 2002). 

C. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya dalam penelitian ini pendapatan peternak itik petelur di 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto itu sendiri dipengaruhi oleh adanya 

beberapa faktor. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh 

pedagang nantinya akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh 

nantinya. Dengan demikian dapat dilihat dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hubungan antara biaya pakan, 

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

itik petelur di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto maka Hipotesis pada 

penelitian ini adalah : 

Diduga faktor biaya pakan, biaya vitamin dan obat, dan jumlah produksi 

mempengaruhi pendapatan usaha ternak itik petelur di Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto. 

Pendapatan Usaha Ternak Itik 
Petelur (Y)

Biaya Pakan (X1)

Biaya Vitamin & Obat (X2)

Jumlah Produksi (X3)


