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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pada sektor pertanian termasuk di dalamnya mencakup 

subsektor peternakan memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi 

rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Salah 

satu sektor peternakan yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah 

peternakan unggas itik pedaging. Peternakan itik pedaging yang ada di Kecamatan 

Mantup Kabupaten Lamongan terdapat 2 jenis pola dalam pengembangan usaha 

peternakan, yaitu pola kemitraan dan pola mandiri. Saat ini pola kemitraan cukup 

banyak dikembangkan dalam aktivitas industri, seperti kerja sama kelompok tani 

dengan badan usaha, kemitraan peternak dengan industri dan pola kemitraan 

franchise. Pola kemitraan yaitu kerjasama yang saling menguntungkan dan 

memperkuat suatu kelompok usaha. Aktivitas kemitraan adalah penyediaan sarana 

produksi, produksi, pemasaran dan permodalan atau pembayaran. Sedangkan pola 

mandiri yaitu kegiatan pemasokan sarana produksi hingga kegiatan pemasaran hasil 

produksi usaha dilakukan sendiri oleh peternak. Peternak sebagai penanggung 

semua modal yang diperlukan dari mulai bibit itik (DOD), kandang, peralatan 

kandang, tenaga kerja, obat-obatan, vitamin, sampai dengan sistem pemasaran yang 

dilakukan. Kedua jenis pola dalam usaha peternakan memiliki sisi kelebihan dan 

kekurangan, sehingga diperlukan analisis perbandingan guna mengetahui efisiensi 

dari setiap jenis pola tersebut. 

Perkembangan industri peternakan khususnya peternakan itik pedaging selalu 

mengalami naik turun setiap saat, hal ini bisa dilihat dari harga produk perunggasan 

yang fluktuatif bahkan tidak hanya mingguan tetapi sampai harga harian. Naik 

turunnya harga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain daya beli masyarakat 

terhadap produk daging itik pedaging itu sendiri. Oleh sebab itu usaha peternakan 

unggas dapat dikategorikan sebagai usaha beresiko tinggi (high risk). Adapun 

produksi daging itik pada tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur mengalami 

peningkatan yang cukup besar, yang sebelumnya 6193 ton menjadi 8164 ton (BPS, 

2019). Berdasarkan data Statistik Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan 
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Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2017, populasi itik nasional 

sebanyak 47,4 juta ekor, atau meningkat 4,64 % dibanding sebelumnya, ditambah 

dengan 8,2 juta ekor populasi itik manila atau meningkat 2,37 %. Produksi daging 

itik mencapai 48.800 ton, terdiri atas 43.200-ton daging bebek dan daging itik 

manila 5.600 ton. Pada tahun 2016 Pemerintah telah mengeluarkan kuota impor 

karkas itik sebesar 3.600 ton. Mengutip data Himpunan Peternak Unggas Lokal 

Indonesia (HIMPULI), produksi daging itik pada tahun 2018 diperkirakan naik 

15%. Rata-rata produksi peternak itik lokal baru mencapai 45.000 ton per tahun, 

padahal permintaan daging itik nasional diestimasi menembus 75.000 ton per tahun. 

Angka tersebut tentunya belum mampu mencukupi permintaan daging itik yang 

permintaannya selalu mengalami peningkatan. Besarnya permintaan dari 

masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan yang memadai. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar peternak itik pedaging melakukan sistem pemeliharaan 

dengan skala kecil sehingga permintaan daging itik tersebut tidak dapat dipenuhi 

secara maksimal. 

Hingga saat ini perkembangan usaha ternak itik pedaging di Kabupaten 

Lamongan masih didominasi oleh peternakan rakyat yang diusahakan secara 

mandiri. Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2013, jumlah rumah tangga usaha 

peternakan itik yang ada di Kabupaten Lamongan dengan skala populasi itik 500- 

5000 ekor adalah sebanyak 29 Peternak (BPS Lamongan, 2018). Pertumbuhan yang 

relatif cepat dari Itik Hibrida maupun Itik Peking apabila dipelihara dengan baik 

dan benar dapat memenuhi kebutuhan daging itik dalam negeri. Biaya operasional 

dalam usaha peternakan merupakan kunci utama yang menentukan keberhasilan 

dalam pemeliharaan. Adapun tingginya biaya operasional dikarenakan harga pakan 

itik yang relatif tinggi dan diimbangi dengan konsumsi itik yang cukup banyak pula, 

sehingga dari tingginya biaya operasional menjadikan Sebagian besar peternak 

kesulitan dalam mendapatkan modal dan memilih untuk bermitra dengan 

perusahaan penyedia kemitraan. Menurut Yuliani dkk (2012) biaya variabel dari 

ternak itik sistem mandiri lebih besar dari pola kemitraan karena adanya 

penggunaan biaya untuk DOD, pakan, obat-obatan dan vitamin. Adapun biaya 

terbesar berasal dari biaya pakan yaitu sebesar 70 % dari total keseluruhan biaya 

pada lingkup produksi. Menurut Supriyatna dkk. (2009), gambaran dari usaha 
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peternakan sistem mandiri adalah dengan menyediakan seluruh input sampai 

dengan output produksi, sehingga risiko dan keuntungan sepenuhnya akan 

ditanggung oleh peternak itu sendiri. Oleh karena itu, pola mandiri memerlukan 

analisis biaya yang tepat untuk mengetahui apakah usaha yang kita jalankan bisa 

menghasilkan keuntungan atau tidak. 

Dalam upaya untuk mengembangkan usaha ternak itik pedaging, disamping 

untuk mencapai target produksi, juga perlu diupayakan peningkatan pendapatan 

peternak. Pendapatan peternak meningkat dapat membuka peluang bagi peternak 

untuk mengembangkan usaha ternaknya, yakni dengan cara menambah skala usaha 

atau mengembangkan usaha di luar usaha ternak itik pedaging. Sebagian besar pola 

kemitraan adalah pola inti plasma yang merupakan bentuk kerjasama antara 

perusahaan (inti) sebagai mitra usaha dan peternak sebagai plasma. Berbeda halnya 

dengan pola mandiri, peternak melakukan semua aktivitas usahanya menggunakan 

modal secara sendiri tanpa melibatkan pihak lain. 

Tingginya tingkat keberhasilan dari usaha peternakan itik pedaging, 

merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh peternak. Keberhasilan 

suatu usaha ternak dapat diukur dari tingkat keuntungan yang diperoleh peternak. 

Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan usaha peteranakan itik pedaging 

adalah dengan mengalokasikan faktor-faktor produksi secara optimal sehingga 

dicapai keutungan yang maksimum. Semakin baik usaha yang dilaksanakan maka 

akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. 

Dari uraian tersebut maka diperlukan suatu analisis perbandingan pendapatan 

untuk mengetahui apakah usaha ternak itik pedaging dengan sistem kemitraan 

dengan sistem mandiri yang ada di Kabupaten Lamongan akan memberikan 

keuntungan dan tingkat efisiensi yang tinggi. Analisis tersebut dilakukan guna 

mengukur atau menghitung seberapa besar perbandingan hasil yang didapatkan 

serta efisiensi dari usaha tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran kepada 

pelaku usaha untuk melakukan perencanaan usaha selanjutnya. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pendapatan dan tingkat efisiensi 

usaha peternakan itik pedaging baik yang mandiri,maupun yang bermitra dengan 

perusahaan, dan perbandingan pendapatan antara berbagai pola usaha tersebut. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Harianto dkk, 2019) 
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metode yang digunakan adalah R/C Ratio, dan Uji Beda t Test. 

Penelitian ini akan membahas mengenai analisis perbandingan pendapatan 

dan efesiensi usaha peternakan itik pedaging pola kemitraan dan mandiri, dengan 

menggunakan metode Analisi regresi, Net Present Value (NPV), R/C Ratio, dan Uji 

Beda t. Metode R/C Ratio digunakan sebagai analisis efisiensi usaha, sedangkan 

Uji Beda t digunakan sebagai perbandingan pendapatan antar pola usaha. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai Analisis Perbandingan 

Pendapatan dan Efisiensi Usaha Peternakan Itik Pedaging Pola Kemitraan 

dan Mandiri Di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perbandingan pendapatan peternak itik mandiri dan peternak itik 

pola kemitraan di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah variabel populasi pada budidaya itik dengan 

usaha mandiri terhadap efisiensi usaha di Kecamatan Mantup, Kabupaten 

Lamongan? 

3. Bagaimana kelayakan usaha dari masing-masing skema jika ditinjau dari 

peramalan dimasa yang akan datang? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbandingan pendapatan peternak itik mandiri dan 

peternak itik pola kemitraan di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah variabel populasi pada budidaya itik 

dengan usaha mandiri terhadap efisiensi usaha di Kecamatan mantup, 

Kabupaten Lamongan. 

3. Untuk mengetahui kelayakan usaha dari masing-masing skema jika ditinjau 

dari peramalan dimasa yang akan datang. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat mengetahui sistem peternakan yang efektif untuk dijalankan dimasa yang 

akan datang. 

2. Dapat menjadi suatau gambaran bagi investor atau masyarakat yang akan 

memulai usaha dibidang usaha peternakan itik pedaging. 

3. Dapat mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat 

perlu dibatasi variabelnya. Batasan tersebut antara lain: 

1. Survei yang dilakukan pada Penelitian ini adalah pada peternakan itik 

pedaging di kabupaten Lamongan, dengan skala minimal isi kandang 2000 

- 4000 ekor itik. 

2. Data yang diambil adalah data dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya dari 

masing-masing skema peternakan. 

3. Data mortalitas yang digunakan pada masing-masing skema adalah 

dibawah 15%. 


