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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Indonesia Meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia dari tahun ke 

tahun secara otomatis akan berdampak terhadap tingginya kesadaran masyarakat 

akan kesehatan dan gizi. Dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya 

permintaan akan kebutuhan protein, baik protein hewani ataupun protein nabati. 

Peternakan berperan nyata dalam ketahanan pangan nasional melalui penyediaan 

protein hewani dan penyediaan lapangan kerja baik di pedesaan maupun di 

perkotaan. Secara nasional industri perunggasan merupakan pemicu utama 

pertumbuhan pembangunan di subsektor peternakan (Inouno dkk., 2006).  

Tabel 1. 1Hasil Produk Ternak Itik Nasional (000 ton) 

No 
Hasil 

ternak 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Daging 33,2 34,9 41,9 36,4 38,0 

2 Telur 273,1 278,5 292,0 302,7 298,9 

 

Sumber: Buku Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan ( Tahun 2014 – 2018) 

Salah satu sektor peternakan yang saat ini banyak diminati oleh 

masyarakat adalah peternakan unggas, salah satunya peternakan itik. Ada dua 

jenis peternakan itik yang saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat, yaitu 

peternakan itik petelur dan peternakan itik pedaging. Usaha peternakan itik yang 

banyak digeluti masyarakat adalah usaha peternakan itik pedaging karena 

keunggulan itik pedaging adalah mampu tumbuh cepat dan efisien dalam 

mengubah pakan menjadi daging yang bernilai gizi tinggi. Peternakan itik 

pedaging baik dalam skala kecil, skala menengah, dan juga skala besar 

mempunyai peluang dan prospek usaha yang baik untuk dijalankan dan 

dikembangkan.  

 

Usaha ternak itik pedaging yang mulai banyak dilakukan diantaranya 

usaha ternak itik pada tahap pembesaran. Usaha ternak itik pada tahap 
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pembesaran dianggap memiliki beberapa kelebihan dibandingkan usaha ternak 

itik pedaging pada tahap lainnya ataupun usaha itik petelur. Kelebihan usaha 

pembesaran itik pedaging diantaranya waktu pemeliharaan relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan itik petelur yaitu 2-3 bulan sejak DOD (Duck Old Day) 

sudah dapat dipanen. Selain itu, teknik pemeliharaan relatif lebih mudah 

dibandingkan usaha ternak itik petelur ataupun usaha pembibitan (Wakhid 

2010).  Saat ini jenis itik yang diternak untuk diambil dagingnya adalah itik jenis 

hibrida dan peking. Itik hibrida dan itik peking merupakan jenis itik pedaging 

yang sudah dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. 

Ada beberapa pola dalam pengembangan usaha peternakan, yaitu pola 

kemitraan dan pola mandiri. Pola kemitraan yaitu kerjasama yang saling 

menguntungkan dan memperkuat suatu kelompok usaha. Aktivitas kemitraan 

adalah penyediaan sarana produksi, produksi, pemasaran dan permodalan atau 

pembayaran. Pola mandiri yaitu kegiatan pemasokan sarana produksi hingga 

kegiatan pemasaran hasil produksi usaha dilakukan sendiri oleh peternak. 

Peternak sebagai sebagai penanggung semua modal yang diperlukan dari mulai 

bibit itik (DOD), kandang, peralatan kandang, tenaga kerja, obat-obatan, 

sapronak, sampai dengan sistem pemasaran yang dilakukan. Menurut Supriyatna 

dkk, (2009), prinsip dari usaha peternakan mandiri adalah menyediakan seluruh 

input sampai dengan output produksi, sehingga risiko dan keuntungan 

sepenuhnya akan ditanggung oleh peternak itu sendiri. Pengembangan usaha 

dengan pola mandiri memerlukan analisis biaya yang tepat untuk mengetahui 

apakah usaha yang kita jalankan bisa menghasilkan keuntungan atau tidak. Salah 

satu pengembangan usaha yang tepat adalah melakukan pembibitan untuk dijual, 

karena salah satu aktivitas utama dalam menjalankan pengolahan ternak itik 

adalah pembibitan. Sehingga memiliki peluang sebagai pemasok bibit itik 

kepada peternak pembesaran itik. 

 

Saat ini Usaha Mandiri Sumber Berkah adalah usaha yang bergerak 

dibidang peternakan yang berfokus pada proses pembesaran itik. Dalam 

pengembangan usaha, Usaha Mandiri Sumber Berkah memiliki peluang sebagai 

pemasok bibit itik kepada peternak pembesaran itik. Menurut Wibowo et al. 
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(2002) analisis usaha dari suatu sistem produksi bibit itik di daerah Kabupaten 

Blitar dibedakan  menjadi 2 diantaranya yaitu peternak penghasil telur tetas dan 

peternak penetas. Peternak tetas adalah peternak yang melakukan pembibitan 

mulai dari pembelian telur yang siap untuk ditetaskan sampai penjualan bibit 

hasil dari tetasan telur tersebut. Penetasan telur menggunakan mesin tetas selama 

kurang lebih 30 hari.. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat 

kajian finansial untuk mengetahui apakah pengembangan usaha sebagai 

pemasok bibit itik layak dilakukan oleh Usaha Mandiri Sumber Berkah. 

 

 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang ada, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kajian pasar dan kajian teknis pada usaha pembibitan itik 

pedaging Usaha Mandiri Sumber Berkah? 

2. Bagaimana kelayakan usaha pembibitan itik pedaging ditinjau dari aspek 

finansial? 

 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kajian pasar dan kajian teknis pada usaha pembibitan 

itik pedaging Usaha Mandiri Sumber Berkah 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha pembibitan itik pedaging ditinjau 

dari aspek finansial. 

 Asumsi  

1. Telur yang diproduksi dalam satu mesin tetas dikurangi 10% untuk 

jumlah telur yang gagal menetas dan jumlah itik afkir. 

2. Tidak ada kondisi yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

biaya pada kajian finansial. 

3. Data yang digunakan pada penelitian berdasarkan wawancara pada 

pengusaha pembibitan itik dianggap valid. 
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 Batasan 

1. Penelitian ini hanya melakukan analisis finansial dari proses penetasan 

telur sampai DOD siap untuk dijual. 

2. Penelitian ini tidak melakukan pengujian pakan dan obat terhadap 

keberhasilan panen DOD. 

 

 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

terkait implementasi teori dan praktek yang telah dipelajari selama 

perkuliahan terutama yang berkaitan dengan kajian kelayakan finansial 

pengembangan usaha di Usaha Mandiri Sumber Berkah.  

2. Bagi perusahaan atau industri yang bersangkutan, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kelayakan finansial pengembangan 

usaha penetasan telur itik pedaging di Usaha Mandiri Sumber Berkah. 

 

 Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian ini adalah sebagai informasi data untuk 

mengambil suatu keputusan dalam pengembangan usaha penetasan bagi 

Usaha Mandiri Sumber Berkah. 

  


