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ABSTRACT 

 

Research was conducted in Banyubiru subdistrict 

Semarang regency. The research objective was to investigate 

farm feasibility based on economic evaluation. 30 duck 

farmers were selected by multi stage sampling method. 

Respondents were categorised into three scales, scale 1 

(owned average 222 birds ), scale 2 (owned average 850 birds) 

and scale 3 (owned average 1550 birds). Data collected from 

7
th
 April to 4

th
 May 2014. Primary data were obtained by 

survey method with structured questionnaire. Secondary data 

were gathered from related institutions and sources. The data 

were analysed by descriptive analysis with applying economic 

equation that was profit, Net profit Margin (NPM) and Return 

Of Investment (ROI).  Results showed that duck farmers who 

controlled 1,550 birds were found as a profitable farming. This 

finding was based on the economic criteria, namely Rp 

399,455/bird of capital; Rp 675/bird/day of cost production; 

Rp 1,870/bird/day of revenue;  Rp 775/ birds/day of profit; 

53.44% of NPM and 69.87% of ROI. 

 

Key words : Duck Farmers, Net Profit Margin and Return Of 

Investment 
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RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada 7 April 2014 sampai 

4 Mei 2014 di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang. Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara 

purposive sampling, yaitu pemilihan lokasi secara 

sengaja. Pertimbangan pemilihan lokasi karena usaha 

peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kecematan 

penghasil telur itik terbesar di Kabupaten Semarang. 

Populasi itik petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang tahun 2011 berdasarkan data BPS Kabupaten 

Semarang (2013) yaitu berjumlah 19,28% dari 367.493 

ekor populasi itik yang ada di Kabupaten Semarang dan 

produksi telurnya yaitu 19,27% dari 13.235.070 butir 

telur itik yang ada di Kabupaten Semarang.  

Tujuan penelitian yaitu mengetahui struktur 

modal, pembiayan, penerimaan dan pendapatan usaha 

peternakan petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang serta mengetahui seberapa besarkah 

profitabilitas usaha berdasarkan Net Profit Margin 

(NPM) dan Return Of Investment (ROI) yang diterima 
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oleh peternak itik petelur Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan pada 

pelaksanaan penelitian adalah survey, yaitu suatu metode 

pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 

tidak memberikan pengaruh apapun kepada obyek 

penelitiannya, sehingga data yang diperoleh apa adanya. 

Metode pengambilan sampel peternak dengan Multi 

Stage Sampling Method yaitu metode pengambilan 

sampel secara bertahap, dari elemen populasi yang paling 

besar yang karakteristiknya sudah pasti, ke elemen 

populasi yang lebih kecil dan begitu seterusnya.  

Hasil penelitian menunujukan bahwa modal per 

ekor itik petelur di Kecamatan Banyubiru paling rendah 

adalah Modal per ekor Skala III merupakan modal 

terendah yaitu  Rp399.455,-/ekor  dibandingkan modal 

per ekor pada skala II Rp 450.775,-/ekor  dan skala I 

sebesar Rp 531.245,-/ekor. Biaya produksi per ekor per 

hari Skala III  memiliki biaya produksi terendah yaitu Rp 

675,-/ekor/hari dibandingkan Skala II  Rp 783,-/ekor/hari  

dan Skala I Rp 980,-/ekor/hari. Biaya produksi per butir 

pada skala III paling rendah yaitu Rp 870,-/butir 

dibandingkan biaya produksi pada Skala II yaitu Rp 

1.043,-/butir dan Skala I Rp 1.377,-/butir. Penerimaan 

per ekor per hari terbesar diperoleh pada Skala III yaitu 

Rp 1487,-/ekor/hari dibandingkan skala II dan I yaitu Rp 

1.425,-/ekor/hari dan Rp 1.374,-/ekor/hari. Pendapatan 

per ekor per hari Skala III sebesar Rp 775,-/ekor/hari 

lebih tiggi jika di bandingkan Skala II  dan skala I yaitu 

sebesar  Rp 617,-/ekor/hari dan Rp 368,-/ekor/hari. 

Pendapatan per butir tertinggi di peroleh pada Skala III 

yaitu Rp 999,-/butir dibandingkan Skala II dan Skala I 



vii 

 

yaitu Rp 822,-/butir dan Rp 518,-/butir. Peternak pada 

Skala III memperoleh nilai NPM sebesar 53,44% 

dibadingkan skala II dan skala I yaitu sebesra 44,07% 

dan 27,32%. Peternak pada Skala III memperoleh nilai  

ROI sebesar 69,87% lebih besar dibandingkan Skala II 

dan Skala I yang hanya 49,26% dan 24,97% 

Skala kepemilikan ternak yang paling efisien dan 

menguntungkan adalah Skala III dibandingkan skala II 

dan Skala I. Hal ini dapat dilihat dari modal yang 

digunakan Skala III paling rendah yaitu Rp 399.455,-

/ekor, biaya produksi yang dikeluarkan terendah yaitu Rp 

675,-/ekor/hari dan Rp 870,-/butir, penerimaan yang 

diterima tertinggi yaitu Rp 1.870,-/ekor/hari, pendapatan 

yang didapat tertinggi yaitu Rp 775,-/ekor/hari  dan 999,-

/butir. Profitabilitas usaha berdasarkan Net Profit Margin 

(NPM) dan Return Of Investment (ROI) yang diterima 

Skala III juga paling baik, karena nilai NPM dan ROI 

pada skala III lebih besar dari skala II dan skala I,  yaitu 

sebesar 53,44% dan 69,87%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Usaha peternakan unggas di Indonesia saat ini 

mengalami perkembangan yang relatif lebih maju 

dibandingkan usaha ternak yang lain, hal tersebut dapat 

dilihat dari kontribusinya yang cukup besar dalam 

memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan 

masyarakat dan yang utama adalah pemenuhan 

kebutuhan makanan bernilai gizi tinggi. Usaha 

perunggasan yang cukup berkembang di Indonesia salah 

satunya adalah usaha ternak itik.  Itik mempunyai potensi 

cukup besar sebagai penghasil telur dan daging meskipun 

tidak sepopuler ternak ayam. Itik memiliki kelebihan 

yaitu memiliki daya tahan terhadap penyakit yang lebih 

baik dibandingkan unggas lainnya. Oleh karena itu ternak 

itik memiliki resiko kegagalan akibat penyakit yang 

relatif lebih keci (Budiraharjo, 2009).   

Data BPS (2012) menunjukan bahwa konsumsi 

telur itik di Indonesia pada tahun 2011 untuk telur itik 

atau itik manila per minggu, yaitu 0,054 

butir/kapita/minggu dan untuk telur asin yaitu 0,003 

butir/kapita/minggu, sedangkan konsumsi telur itik per 

tahun, yaitu 2,816 butir/kapita/tahun dan telur asin 0,015 

butir/kapita/tahun. Populasi itik di Jawa Tengah secara 

nasional menduduki urutan ke dua setelah Jawa Barat. 
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Data Statistik Deptan (2013) menunjukan bahwa jumlah 

populasi itik di Jawa Tengah pada tahun 2013 mencapai 

5.847.950 ekor dengan pertumbuhan 2,36% per tahun. 

Ternak itik petelur menjadi salah satu peluang yang 

cukup potensial dikembangkan dalam bisnis peternakan 

itik, sebab setiap tahun permintaan telur itik cenderung 

terus meningkat, selain sebagai sumber protein keluarga, 

telur itik banyak digunakan sebagai bahan untuk 

membuat aneka kue dan lain sebagainya. Oleh sebab 

itulah ternak itik petelur menjadi salah satu alternatif 

usaha yang menjanjikan dan menguntungkan sehingga 

dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan keluarga 

(Sipora, 2009). 

Efisiensi kinerja keuangan dari suatu usaha 

peternakan itik petelur dalam manajemen keuangan 

adalah dengan menggunakan analisis profitabilitas. Data 

dan informasi tentang keuntungan, penjualan, dan total 

modal dapat digunakan untuk mengetahui pengembangan 

modal atas penjualan, pengembangan modal atas 

keuntungan, margin laba bersih dan margin laba kotor. 

Analisis profitabilitas diperlukan untuk menilai besar 

kecilnya produktifitas usaha sebuah usaha. 

  Usaha peternakan itik saat ini  masih menghadapi 

beberapa permasalahan diantaranya adalah pola 

pengusahaan yang cenderung masih secara tradisional, 

skala usaha belum ekonomis dan akses pemasaran yang 

belum optimal. Berdasarkan kenyataan tersebut perlu 

dikaji lebih jauh seberapa besar pendapatan yang 
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diperoleh dari usaha ternak itik yang dilakukan 

masyarakat, seberapa besar kemampuan input yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan output, selain itu perlu 

pula dikaji tingkat kelayakan usaha peternakan itik 

petelur di masyarakat (Budiraharjo dan Handayani, 

2008). 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

merupakan salah satu kecamatan penghasil telur itik 

terbesar di Kabupaten Semarang. Data BPS Kabupaten 

Semarang (2013) menunjukan bahwa populasi itik 

petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

pada tahun 2011 yaitu berjumlah 70.848 ekor dan 

produksi telur yang dihasilkan berjumlah 2.551.556 

butir/tahun, berdasar uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian “Analisis Profitabilitas Usaha Peternakan Itik 

Petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang” 

untuk memberikan gambaran tentang efisiensi 

keuntungan terhadap nilai Net Profit Margin dan Return 

Of Investment yang telah dicapai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di 

atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaiaman modal, pembiayan, penerimaan dan 

pendapatan usaha peternakan itik petelur di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang? 
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2. Berapa besarkah profitabilitas usaha berdasarkan 

Net Profit Margin (NPM) dan Return Of 

Investment (ROI) yang diterima oleh peternak itik 

petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Mengetahui modal, pembiayan, penerimaan dan 

pendapatan usaha peternakan itik petelur di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. 

2. Mengetahui berapa besarnya profitabilitas usaha 

berdasarkan Net Profit Margin (NPM) dan Return 

On Investment (ROI) yang diterima oleh peternak 

itik petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan 

usaha peternakan itik petelur. 

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan 

masyarakat untuk menjalankan usaha tersebut 

3. Menambah pengetahuan dan keterampilan 

tentang usaha peternakan itik petelur bagi 
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mahasiswa dan sebagai bahan acuan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Penelitian 

 Usaha peternakan dapat dikatakan baik atau tidak 

baik dilatarbelakangi oleh banyak faktor dalam usaha, 

faktor-faktor tersebut antara lain yaitu pendapatan dari 

hasil usaha. Pendapatan usaha peternakan itik petelur 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan adalah besarnya skala usaha 

yang dikelola. Besarnya skala usaha dalam usaha 

peternakan itik petelur  ditentukan oleh jumlah produksi 

yang dihasilkan. Setiap usaha peternakan perlu 

melakukan pertimbangan dalam usahanya, yaitu 

menentukan besar dan volume usaha untuk memperoleh 

biaya produksi yang minimum sehingga diperoleh skala 

usaha yang ekonomis. Usaha yang lebih banyak 

diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan lebih 

efisien dalam penggunaan faktor-faktor produksi, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha 

peternakan. 

Skala usaha peternakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya biaya produksi dan besarnya 

revenue yang diterima. Sudarmono (2003) menyatakan 

biaya produksi merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk menjalankan proses usaha, pada 

peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang biaya produksi yang dikeluarakan 
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untuk usaha peternakan itik petelur  terdiri atas biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap yang ada pada 

peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang terdiri dari penyusutan ternak, 

penyusutan kandang, penyusutan peralatan, sewa tanah 

dan  tenaga kerja bulanan, sedangkan biaya tidak tetap 

yang dikeluarkan adalah pakan, tenaga kerja, sekam, air 

dan listrik. Penerimaan yang diterima oleh usaha 

peternakan itik petelur berasal dari penjualan telur, itik 

afkir dan penjualan kotoran itik. Biaya produksi dan 

penerimaan yang didapat akan diketahui besarnya 

pendapatan yang diterima. Heryadi dan Budiarsih (2013) 

menyatakan bahwa profitabilitas usaha ternak itik 

tercermin dari tingkat pendapatan yang diperoleh, nilai 

kemampuan input (modal) yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan output (pendapatan) dan nilai laba yang 

memadai.  

Analisa profitabilitas sangat penting untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan dari usaha 

peternakan itik petelur agar pihak manajemen dapat 

mengetahui apakah manajemen sudah efisien atau belum 

sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan usaha 

peternakan tersebut. Analisa profitabilitas juga dapat 

digunakan untuk mengetahui produktifitas yang 

diperoleh usaha peternakan setiap tahunnya. Analisa 

profitabilitas pada peternakan itik petelur di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang ini perlu dilakukan 

untuk memberikan gambaran tentang tingkat keuntungan 

usaha peternakan, yaitu semakin tinggi nilai rasio 

profitabilitas berarti manajemen usaha semakin bagus 
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dan sebaliknya semakin rendah nilainya maka semakin 

kurang bagus. Hutabarat dan Huseini (2006) berpendapat 

bahwa ratio profitabilitas terdiri atas  gross profit margin, 

net profitt margin, operating profit  margin, Return on 

Investment (ROI), dan Return on equity (ROE), di 

penelitian ini penulis hanya membatasi meneliti dua rasio 

saja yaitu net profit margin dan ROI untuk lebih 

jelasanya dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka konsepe penelitian itik petelur  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Budiraharjo (2009) 

menegenai analisis profitabilitas pengembangan usaha 

ternak itik  di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 

menunjukan bahwa dengan jumlah ternak itik yang 

dipelihara peternak itik di Kecamatan Pagerbarang 

berkisar antara 50 hingga 520 ekor, dengan rata-rata 

pemilikan sebesar 231 ekor membutuhkan biaya produksi 

rata-rata tiap peternak sebesar Rp 1.699.308,-/bulan. 

Penelitian yang dilakukan Susetyo (2011) tentang 

analisis profitabilitas usaha ternak itik di Kabupaten 

Bantul menunjukan bahwa biaya produksi rata-rata usaha 

ternak itik menurut sistem pemeliharaan ekstensif 

(kepemilikan rata-rata 65 ekor) menunjukan bahwa biaya 

produksi yang dikeluarkan adalah Rp 991.410,-/bulan. 

Biaya Produksi rata-rata ternak itik menurut sistem 

pemeliharaan semi Intensif (kepemilikan rata-rata 132 

ekor) adalah Rp 2.199.365 ,-/bulan. Biaya produksi rata-

rata ternak itik menurut sistem pemeliharaan intensif 

(kepemilikan rata-rata 385 ekor) adalah Rp 6.681.279 ,-

/bulan dengan biaya per ekor/hari Rp 578,-. 

Penerimaan yang diperoleh peternak di 

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan 

kepemilikan rata-rata 231  sebesar Rp 3.443.693,-/bulan 
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dengan penerimaan per ekor/hari sebesar Rp 496,- 

(Budiraharjo, 2009). Penerimaan usaha ternak itik 

diperoleh dari penjualan produksi telur, penjualan itik 

afkir dan kotoran itik sebagai pupuk. Penerimaan  per 

bulan peternak di Kabupaten Bantul dengan 

pemeliharaan sistem ekstensif (kepemilikan rata-rata 65 

ekor) mendapatkan penerima sebesar Rp 1.261.927,-, 

dengan penerimaan per ekor/hari sebesar Rp 647,-. 

Pemeliharaan itik sistem semi intensif (kepemilikan rata-

rata 132 ekor) mendapat sebesar Rp 2.977.761,-/bulan 

dengan penerimaan per ekor/hari sebesar Rp 752,-, dan 

pemeliharaan itik dengan sistem intensif (kepemilikan 

rata-rata 385 ekor)  mendapatkan sebesar  Rp 9.223.297,-

/bulan  dengan penerimaan per ekor/hari sebesar Rp 795,- 

(Susetyo, 2011). 

 Pendapatan merupakan selisih antara nilai 

penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Pendapatan rata-

rata yang diperoleh peternak di Kecamatan Pagerbarang 

selama satu bulan sebesar Rp 1.744.384,-/bulan. Dengan 

rata-rata pemilikan ternak sebesar 231 ekor, maka setiap 

ekor ternak itik yang dipelihara mampu menghasilkan 

pendapatan sebesar Rp 252,-/ekor/hari (Budiraharjo, 

2009). Pendapatan usaha ternak itik di Kabupaten Bantul 

dengan kepemilikan rata-rata 65 ekor mendapatkan 

pendapatan sebesar Rp 255.416 ,-/bulan  dengan 

pendapatan per ekornya  Rp 130,-/ekor/hari, rata-rata 

kepemilikan 132 ekor mendapatkan  pendapatan sebesar 



11 

 

Rp 735.152 ,-/bulan  dengan pendapatan per ekornya  Rp 

185,-/ekor/hari, kepemilikan rata-rata 385 ekor  

mendapatkan pendapatan sebesar Rp 2.400.795,-/bulan 

dengan pendapatan per ekornya Rp 207,-/ekor/hari 

(Susetyo, 2011). 

Nilai Rate of Invesment adalah adalah analisis 

keuntungan usaha ternak itik petelur, berkaitan dengan 

modal yang telah dikeluarkan. Nilai Rate of Invesment 

diperoleh dengan cara keuntungan usaha tani ternak itik 

selama pemeliharaan dibagi dengan modal usaha tani 

yang telah dikeluarkan. Besar kecilnya nilai ROI 

ditentukan oleh keuntungan yang dicapai dari perputaran 

modal, pada penelitian Susetyo (2011)  tentang analisis 

profitabilitas usaha ternak itik di Kabupaten Bantul 

menunjukan bahwa  nilai ROI  sistem pemeliharaan 

Intensif menunjukkan paling efisien dengan memperoleh 

keuntungan sebesar 38,04% yang berarti sistem ini 

sangat efisien namun memerlukan modal yang sangat 

besar, kemudian Semi Intensif 35,34% modal yang 

dibutuhkan cukup besar dan Ekstensif 28,40% yang 

menunjukkan bahwa sistem Ekstensif ini tidak efisien, 

walaupun modal yang dibutuhkan relatif sedikit, 

sedangkan penelitian Budiharjo (2009) menunjukan 

bahwa ternak itik di Kecamatan Pagerbarang mempunyai 

kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan laba 

(profitabel)  yang ditandai oleh nilai GPM yang 

didapatkan sebesar 49,6%, nilai ROI sebesar 226,3% dan 



12 

 

Rasio Laba-Biaya sebesar 100,8%. (nilai ROI dan rasio 

Laba-Biaya lebih tinggi dari tingkat suku bunga berlaku). 

 

2.2 Keadaan Umum Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang 

Banyubiru adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banyubiru terletak 

pada koordinat 7°17’36”S 110°24’15”E, dan secara 

geografis tersusun atas  pegunungan yang ada di sebelah 

Selatan dan di bagian Timur Laut terdapat Danau Rawa 

Pening. Luas wilayah Kecamatan Banyubiru yaitu 

5.441,45 Ha atau 5,73% dari luas seluruh wilayah 

Kabupaten Semarang yaitu 95.020,67 Ha. Batas-batas 

Kecamatan Banyubiru yaitu: 

 

 Sebelah Barat  

 Sebelah Timur  

  

 Sebelah Utara   

 

 Sebelah Selatan  

 

: 

: 

 

: 

 

: 

Kecamatan Getasan 

Kecamatan Tuntang dan 

Kecamatan Getasan 

Rawa Pening dan 

Kecamatan Ambarawa 

Kecamatan Getasan dan 

Kabupaten Magelang 

 

Kecamatan Banyubiru terdiri dari 10 kelurahan 

yaitu Kelurahan Banyubiru, Gedong, Kebondowo, 

Kebumen, Kemambang, Ngrapah, Rowobini, Sepakung., 

Tegaron, dan Wirogom. Data BPS Kabupaten Semarang 

(2013) menyebutkan bahwa penggunaan lahan terbesar 
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pada tahun 2012 di Kecamatan Banyubiru adalah lahan 

tegal dan perkebunan yang mencapai 40,71%, sedangkan 

untuk lahan usaha peternakan kebanyakan terletak di 

pekarangan rumah penduduk yang luasnya sekitar 

12,89% dari total luas wilayah dan ada juga yang di 

bangun di area persawahan yang diubah menjadi tempat 

untuk beternak.  Pembagian luas lahan di Kecamatan 

Banyubiru dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Luas lahan di Kecamatan Banyubiru 

berdasarkan  penggunaannya 

 

Jenis Penggunaan 

Lahan 

Luas Lahan 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

Sawah 1.224,53 22,52 

Tegal dan perkebunan  2.215,24 40,74 

Bangunan dan 

pekarangan 701,02 12,89 

Hutan negara 314,46 5,78 

Rawa 886,00 16,29 

Lainnya 96,60 1,78 

Total lahan 5.437,85 

 Sumber: Data BPS Kabupaten Semarang (2013) 

 

Jumlah penduduk pada tahun 2012 di Kecamatan 

Banyubiru tercatat 40.631 jiwa yang terdiri dari 20.366 

laki-laki dan 20.265 perempuan, dari jumlah tersebut 

terdapat 11.173 kepala keluarga dengan rata-rata anggota 

3-4 orang. Sumber pendapatan utama penduduk di 
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Kecamatan Banyubiru adalah di sektor pertanian yaitu 

sebanyak 45,65% dari total penduduk. Pekerjaan 

penduduk di Kecamatan Banyubiru dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Banyubiru 

 

Pekerjaan  Jumlah Presentase (%) 

Pertanian 18.425 45,65 

Industri 6.341 15,71 

Perdagangan 4.754 11,78 

Jasa 5.320 13,17 

lainnya 5.521 13,68 

Jumlah 40.361 

 Sumber: BPS Kabupaten Semarang (2013) 

 

 Jumlah kepemilikan ternak di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang untuk  ternak itik, ayam 

buras, ayam ras, burung puyuh, kambing, domba, sapi 

potong, sapi perah, kuda, kelinci dan kerbau dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

 

 

 

Tabel 3. Jumlah kepemilikan ternak di Kecamatan 

Banyubiru 
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Jenis Ternak Jumlah (ekor) 

Itik 70.848 

Ayam Buras 106.645 

Ayam Ras Petelur 80000 

Kambing 5.142 

Domba 8.458 

Sapi Potong 2.220 

Sapi Perah 911 

Kuda 62 

Kelinci 2.120 

Kerbau 32 

Entok (Itik Manila) 8.498 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang (2013) 

 

2.3 Usaha Peternakan Itik Petelur 

Usaha ternak itik adalah salah satu bentuk usaha 

agribisnis di bidang peternakan dengan tujuan lebih 

ditekankan pada produksi telur, walaupun perkembangan 

ternak itik tidak sepesat pada ayam ras petelur 

(Widhyarti, 2002). Pambudy dan Ruminta (2002) 

mengatakan bahwa dari aspek ekonomi, usaha agribisnis 

itik merupakan salah satu jenis usaha agribisnis yang 

memiliki prospek atau peluang sangat menjanjikan, 

karena: (a) mampu menghasilkan bahan pangan protein 

hewani yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan 

gizi masyarakat; (b) hasil ikutan memiliki nilai ekonomi 

tinggi, berupa bulu itik dan kotoran itik; (c) relatif mudah 

dilakukan oleh siapa saja; (d) memiliki kontribusi yang 
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besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan 

kemiskinan dan (e) dapat diandalkan sebagai sumber 

pendapatan  keluarga. 

Beternak itik dirasakan lebih menguntungkan 

dibandingkan beternak unggas yang lainnya pada saat ini. 

Alasan utamanya adalah cara pemeliharaan itik yang 

lebih mudah, selain itu produk utama yang berasal dari 

itik selalu di hargai bijian (per biji) bukan kiloan (per 

Kg). Usaha beternak itik untuk diambil telurnya ini 

paling banyak dilakukan. Peternak sering membeli itik 

dari kecil (baru berumur beberapa minggu), tetapi untuk 

menghemat biaya peternak sering membeli itik yang 

sudah memasuki usia bayah (Mulyono, 2003). 

 Sistem pemeliharaan itik ada tiga, yaitu  

pemeliharaan sistem boro (tradisional), semi intensif dan 

intensif (Yuwono, 2012). Saat ini itik masih dipelihara 

secara tradisional dan kurang memperhatikan efisiensi 

produksi, salah satu upaya yang dipandang mampu 

mengatasi hal tersebut adalah pemeliharaan secara 

intensif. Keuntungan dengan sistem pemeliharaan 

tersebut adalah produktivitas telur lebih tinggi, kesehatan 

dan keselamatan itik lebih terjamin serta biaya 

pemeliharaan lebih efisien (Widhyarti, 2002). Tingkat 

produksi telur itik gembala umumnya masih rendah yaitu 

antara 100 – 150 butir per tahun dibandingkan dengan 

itik yang dipelihara secara intensif yang mampu 

mencapai 253 butir per tahun (Ketaren, 2007). 
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2.4 Modal 

Pelaksanaan dan pengembangan usaha pada 

perusahaan memerlukan modal yang secara umum 

terdapat dua bentuk dasar pembiayaan pada perusahaan, 

yaitu modal sendiri yang berarti sumber intern dan 

hutang yang berarti sumber ekstern. Sumber intern yaitu 

dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah 

pemenuhan kebutuhan modal diambilkan dari dana yang 

dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Sumber intern sering 

disebut sebagai sumber utama untuk membiayai investasi 

aktiva tetap atau pengeluaran modal,akan tetapi dana 

yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri jumlahnya 

terbatas sekali, sehingga tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya, oleh karena itu perusahaan berusaha 

mencari tambahan dana yang berasal dari sumber dana 

ekstern yaitu dana dari luar perusahaan dengan cara 

meminjam kepada kreditur atau melalui pasar modal 

(mengeluarkan saham) (Damayanti, 2013) 

Munawir (2002) berpendapat bahwa modal adalah 

hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang 

ditunjukan dalam pos modal, surplus, dan laba yang 

ditahan. Riyanto (2001) menjelaskan bahwa modal dalam 

arti luas adalah modal dalam bentuk uang atau barang. 

Modal dapat dibagi menjadi modal abstrak yang bersifat 

relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal konkrit 

yang mempunyai sifat tidak permanen. Investasi atau 

penanaman modal merupakan investasi dari awal yang 

dimiliki peternak untuk memulai usahanya. Modal dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Modal tetap (fixed capital assets) yang meliputi 

tanah dan bangunan. Modal tetap diartikan sebagai 

modal yang tidak habis dalam satu kali periode 
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produksi, mengalami perputaran dalam jangka 

waktu yang panjang (lebih dari satu tahun). 

2. Modal kerja atau modal bergerak (worked capital 

assets) yang meliputi bahan pakan, uang tunai dan 

bibit ternak. Jenis modal ini habis atau dianggap 

habis dalam satu kali periode produksi dan proses 

perputarannya dalam jangka waktu yang pendek 

atau singkat (umumnya kurang dari satu tahun). 

 

2.5 Biaya Produksi  

Biaya  produksi adalah semua pengeluaran yang 

harus dikeluarkan oleh produsen untuk memperoleh 

faktor-faktor produksi dan bahan penunjang lainnya yang 

dapat digunakan agar produk tertentu yang telah 

direncanakan dapat terwujud dengan baik (Darsono dan 

Ashari 2005). Biaya produksi dalam usaha ternak itik 

terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel (Budiraharjo, 

2009). 

 

1. Biaya Tetap  (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang dalam unit 

berubah-ubah dan dalam total selalu konstan, walupun 

dalam total tetap konstan akan tetapi masih dalam batas 

interval tertentu (Khusnadi, 2002). Biaya tetap adalah 

biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah 

produksi, misalnya biaya barang modal, gaji pegawai, 

bunga pinjaman, dan sewa gedung kantor (Rahardja dan 

Manurung, 2002), begitu juga pendapat Ibrahim (2003) 

yang menyatakan bahwa biaya  tetap adalah biaya-biaya 
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yang tidak dipengaruhi naik turunnya produksi yang 

dihasilkan, seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, 

penyusutan, bunga bank, asuransi, dan lain sebaginya. 

 

2. Biaya Variabel (Variabel Cost) 

Biaya variabel adalah yang secara total cenderung 

berubah-ubah secara proposional sesuai dengan 

perubahan volume produksi sedangkan per unit 

cenderung konstan (Khusnadi, 2002), begitu juga 

pendapat Rahardja dan Manurung (2002) bahwa biaya 

variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada 

tingkat produksi contohnya upah buruh dan biaya bahan 

baku. 

 

3. Biaya Total (Total Cost) 

Rahardja dan Manurung (2002) berpendapat 

bahwa biaya total (total cost) sama dengan biaya tetap 

ditambahkan biaya variabel.  Rumus yang digunakan 

untuk menghitung biaya total adalah : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = biaya total 

TFC = biaya tetap 

TVC = biaya variabel 

 

2.6 Penerimaan 

Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara 

produksi yang diperoleh dengan harga jual (Soekartawi, 

2003). Penerimaan merupakan hasil kali antara jumlah 

produksi dengan harga masing-masing petani dalam satu 
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periode (Tumoka, 2013). Boediono (2002) menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan penerimaan (revenue) 

adalah penerimaan produksi dari hasil penjualan 

outputnya, untuk mengetahui penerimaan total diperoleh 

dari output atau hasil produksi dikalikan dengan harga 

jual output. Secara matematis dapat ditulis sebagai 

berikut: 

TR = Q x P 

Keterangan : 

TR  = Total Revenue (penerimaan total) 

Q  = Quantity (jumlah produk) 

P  = Price (harga jual) 

 

 

2.7 Pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah penerimaan petani 

dikurangi dengan biaya produksi yang diukur dengan 

uang (Tumoka, 2013). Sukirno (2003) berpendapat 

bahwa Keuntungan adalah perbedaan antara hasil 

penjualan yang diperoleh dengan biaya total yang 

dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai maksimum 

apabila perbedaan keduanya maksimum. Keuntungan 

maksimum akan dicapai apabila perbedaan antara nilai 

antara hasil penjualan dengan biaya total adalah paling 

maksimum.  

Keuntungan (profit) adalah tujuan utama dalam 

pembukaan usaha yang direncanakan, semakin besar 

keuntungan yang diterima  maka semakin layak usaha 
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yang dikembangkan (Ibrahim, 2003). Tingkat pendapatan 

yang diperoleh dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus: π = TR – TC , dengan kaidah keputusan Jika TR 

> TC, maka usaha ternak itik yang dilakukan mampu 

menghasilkan pendapatan ( Heryadi dan Budiarsih, 

2013). 

π = TR – TC  

Keterangan :   

π  =  Pendapatan (Rp/tahun) 

TR  = Total revenue / penerimaan total (Rp) 

TC   = Total cost / biaya total (Rp) 

 

 

2.8 Analisa Finansial  

 Analisa finansial adalah kegiatan melakukan 

penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-

aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat 

dalam analisis usaha (Sofyan, 2003).  Riyanto ( 2001) 

menyatakan bahwa ukuran yang sering digunakan dalam 

analisis finansial adalah rasio. Pengertian rasio itu 

sebenarnya hanyalah alat yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara dua macam data finansiil. 

Macam-macam rasio finansial ada banyak sekali, karena 

rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. 

1. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio  yang 

dimaksudkan untuk mengukur likuiditas 

perusahaan (current ratio, Acid ratio) 

2. Rasio leverage adalah rasio-rasio yang 

dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh 
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aktiva perusahaan dibiayai dengan utang ( Debt to 

total assets ratio, Net worth to debt rasio dan lain 

sebagainya) 

3. Rasio-rasio aktivitas yaitu rasio-rasio yang 

dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa 

besarkah efektivitas perusahaan dalam 

mengerjakan sumber-sumber dananya (inventory 

turnover, average collection period,dan lain 

sebagainya) 

4. Rasio-rasio profitabilitas, yaitu rasio-rasio yang 

menunjukan hasil akhir dari sejumlah kebijakan 

dan keputusan-keputusan ( profit margin on sales, 

return on total assets, return on wort dan lain 

sebagainya) 

 

2.9 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan 

hasil ukuran akhir dari seluruh kebijakan dan keputusan 

yang dipilih oleh manajemen organisasi  bisnis, seluruh 

kebijakan apapun yang ada dalam organisasi jika berjalan 

baik dan berdampak positif akan menghasilkan kinerja 

yang efektif dan efisien. Kinerja yang efektif dan efisien 

akan menghasilkan keuntungan perusahaan yang 

memuaskan (Khusnadi, 2002). Profitabilitas usaha ternak 

itik tercermin dari tingkat  pendapatan yang diperoleh, 

nilai kemampuan input (modal) yang dikeluarkan untuk 
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menghasilkan output (pendapatan) dan nilai laba yang 

memadai (Heryadi dan Budiarsih, 2013).  Ratio 

profitabilitas terdiri atas  gross profit margin, net profitt 

margin, Return on Investment (ROI), dan Return on 

equity (ROE) (Hutabarat dan Huseini, 2006). 

 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin digunakan untuk mengukur 

total laba kotor yang tersedia untuk menutup beban 

operasi dan laba yang diharapkan, dinamakan gross 

profit margin karena penjualan (sales) dikurangi biaya 

(of good sold = harga pokok penjualan) disebut denga 

laba kotor (Khusnadi, 2002). Heryadi dan Budiarsih 

(2013) mnyatakan gross profit margin pada usaha dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus :  

 

Gross Profit Margin (GPM) =  Laba Kotor  x 100 % 

   Penjualan  

 

 Rasio ini menujukan berapa besar keuntungan 

kotor yang diperoleh dari penjualan produk, jika 

perusahaan mempunyai rasio 16,67 %. Hal itu berarti 

bahwa penjualan sebesar Rp Rp 1.00,- perusahaan 

memperoleh laba kotor sebesar Rp 0,16 (Sugiono, 2012). 

Semakin besar gross profit margin semakin baik operasi 

perusahaan, karena hal ini menunjukan bahwa cost of 

goods sold lebih rendah dibandingkan dengan sales, 

begitu pula sebaliknya semakin rendah gross profit 
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margin semakin kurang baik operasi perusahaan 

(Syamsuddin, 2009).  

 

2.  Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini menunjukan berapa besar keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan, jika profit margin 

perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya. Hal itu 

dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih 

rendah dari pada harga pokok penjualan perusahaan 

pesaing ataupun keduannya (Sugiyono, 2012). Net Profit 

Margin dapat diketahui dengan rumus: 

 

Net Profit Margin  =       Laba Bersih       x 100 % 

        Penjualan 

 

3. Return Of Investment (ROI) 

Return Of Investment merupakan analisa yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dengan dana keseluruhan yang ditanamkan dalam modal 

yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan. Usaha untuk memperbesar 

ROI dengan memperbesar profit margin adalah 

bersangkutan dengan usaha untuk memperbesar efisiensi 

pada sektor produksi, penjualan dan administrasi 

(Munawir, 2004), jika nilai Return on Investmen > 

Tingkat bunga de posito, maka usaha ternak itik yang 

dilakukan mampu menghasilkan laba yang memadai 

(Heryadi dan Budiarsih, 2013). Return on Investmen 

(ROI)   dapat diketahui dengan rumus: 
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Return Of Investment  =    Laba Bersih            x 100 %

         Jumlah Investasi 

 

4. Return Of Equity (ROE) 

Investor biasanya akan sangat berkepentingan 

dengan penilaian terhadap dana yang diiinvestasikannya, 

untuk itu sebagai gambaran apakah dana investasi 

tersebut akan aman dan menguntungkan biasanya kajian 

finansial menjadikan analisis arus kas sebagai 

perhitungan ROE.  ROE digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bahwa pada dasarnya pengembalian atas 

modal sendiri akan menjadi lebih besar jika usaha atau 

proyek tersebut semakin banyak menggunakan modal 

pinjaman. Hal ini dimungkinkan karena biaya yang 

dikorbankan oleh pemilik modal menjadi semakin 

sedikit, sedangkan hasil yang dicapai diasumikan sama 

(Sofyan, 2003). Semakin tinggi ratio inin berarti semakin 

kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk 

membiayai aktiva perusahaan, kalau ratio 75% berarti 

25% aktiva perusahaan dibiayai oleh pinjaman dan 

margin of safety (potection) adalah 3:1 (300%) 

(Munawir, 2003). Rumus untuk mencari Return on 

Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut: 

 

Return on Equity (ROE) =               EAT           X 100%   

    Modal Sendiri  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 7 April 2014 sampai 

4 Mei 2014 di  Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang. Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara 

purposive sampling, yaitu pemilihan lokasi secara 

sengaja. Pertimbangan pemilihan lokasi karena usaha 

peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang  merupakan salah satu kecematan 

penghasil telur bebek yang terbesar di Kabupaten 

Semarang. Populasi itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang tahun 2011 berdasarkan data BPS 

Kabupaten Semarang (2013), yaitu berjumlah 19,28%  

dari 367.493 ekor populasi itik yang ada di Kabupaten 

Semarang dan produksi telurnya yaitu 19,27% dari  

13.235.070 butir telur itik yang ada di Kabupaten 

Semarang.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode survei, yaitu 

suatu metode pengambilan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan tidak memberikan pengaruh apapun 

kepada obyek penelitiannya sehingga data yang diperoleh 

apa adanya. Metode pengambilan sampel peternak 

dengan Multi Stage Sampling Method, yaitu metode 
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pengambilan sampel secara bertahap dari elemen 

populasi yang paling besar yang karakteristiknya sudah 

pasti ke elemen populasi yang lebih kecil dan begitu 

seterusnya. Penulis ingin mengadakan survei mengenai 

peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru, 

Kabupaten Semarang.  

Tahap pertama, Kabupaten Semarang memiliki 

17 Kecamatan, masing-masing kecamatan memiliki itik 

petelur. Berdasarkan data statistik Kabupaten Semarang 

(2013) ada 3 kecamatan yang memiliki ayam petelur 

terbanyak yaitu Kecamatan Banyubiru (70.848 ekor), 

Kecamatan Susukan (66.720 ekor), dan Kecamatan 

Tengaran (43.500 ekor). Masing-masing Kecamatan 

membawahi beberapa desa. Tahap kedua, dilakukan 

random pada desa (25%) dari desa yang merupakan desa 

sentra ternak itik yang ada di Kecamatan Banyubiru, 

berdasarkan data  BPS Kabupaten Semarang (2013) yang 

merupakan desa sentra ternak yaitu Desa Tegaron, Desa 

Ngrapah, Rowoboni dan Desa Banyubiru, setelah terpilih 

desa yang menjadi sampel. Penentuan sampel ditentukan 

berdasarkan “purposive sampling”yaitu semua peternak 

yang sesuai kriteria di tetapkan menjadi sampel.  Kriteria 

yang digunakan adalah peternak yang minimal memiliki 

100 ekor ternak itik, dengan alasan di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang sebagian besar  peternak 

beternak itik dengan kepemilikan 100 ekor, selanjutnya 

dipilih 30 peternak sebagai responden.  Untuk lebih 
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jelasnya metode pengambilan sampel dapat dilihat pada 

Gambar 2.  

 

 

 

Gambar 2. Metode Pengambilan Sampel Peternak Itik 

Petelur di Kecamatan Bayubiru 

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah informasi yang 

diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian 

atau disuatu tempat yang menjadi obyek penelitian, 

sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

secara tidak langsung dari sumber-sumber lain misalnya 

buku-buku, instansi-instansi/lembaga serta literatur yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini.  

Kriteria penentuan skala usaha adalah 

berdasarkan jumlah kepemilikan ternak yang 
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diiusahakan. Penentuan batas distribusi frekuensi panjang 

kelas menurut Sajana (1992) yang dikutip dari 

Nurwahyuni (2013) bahwa penentun rentang yaitu 

kepemilikan terbesar dikurangi kepemilikan terkecil di 

bagi panjang kelas. Pembagian skala usaha berdasarkan 

pada rumus: 

 

 Interval =      Rentang          

            Jarak Kelas 

Interval   =   kepemilikan besar-kepemilikan kecil   

   3 

Interval =      1600-100    

    3 

Interval =      500 

 

Keterangan: 

Kepemilikan terbesar  = 1600 

Kepemilikan terkecil = 100 

Jarak kelas  = 3 

 

Hasil dari perhitungan diatas di dapatkan 

pembagian skala usaha yaitu: 

1. Skala I  : 100 + 500 = 600 

Jumlah ternak 100-600 

2. Skala II : 601 + 500 =1001 

Jumlah ternak 601-1101 

3. Skala III : 1102 + 500 = 1602 

Jumlah ternak 1102-1602 
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3.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

dengan menggunakan rumus ekonomi yaitu dengan 

menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia, 

kemudian melakukan uraian dengan menggunakan 

rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang 

ditemukan dari penelitian. 

Rumus yang digunakan antara lain: 

 

1.  Biaya Total 

Rahardja dan Manurung (2002) berpendapat bahwa 

biaya total (total cost) sama dengan biaya tetap 

ditambahkan biaya variabel.  Rumus yang 

digunakan untuk menghitung biaya total adalah : 

 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = total biaya ternak itik petelur (Rp/tahun) 

FC = total biaya tetap ternak itik petelur (Rp/tahun) 

VC = total biaya variabel ternak itik petelur 

(Rp/tahun) 

 

2. Penerimaan  

Boediono (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan penerimaan (revenue) adalah penerimaan 

produksi dari hasil penjualan outputnya, secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut: 



31 

 

TR = Q x P 

Keterangan : 

TR = Total Revenue/penerimaan total ternak 

itik petelur (Rp) 

Q  =  Quantity /jumlah (Rp/kg) 

P  =  Price /harga  (Rp) 

 

3. Pendapatan   

Sukirno (2003) berpendapat bahwa Keuntungan 

adalah perbedaan antara hasil penjualan yang 

diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. 

π = TR – TC  

Keterangan :   

π  =  Pendapatan dari ternak itik petelur 

(Rp/tahun) 

TR = Total revenue / total penerimaan dari  

ternak itik petelur (Rp/tahun) 

TC  = Total cost / biaya total ternak itik petelur 

(Rp/tahun) 

 

4. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba (Khusnadi, 2002).  

a. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) , adalah 

kemampuan peternak itik petelur  untuk 

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan 

penjualan yang dicapai.  
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Net Profit Margin =     Laba Bersih   x  100% 

           Penjualan 

 

b. Return on Investmen, adalah kemampuan 

peternak itik petelur untuk menghasilkan 

keuntungan yang akan digunakan untuk 

menutup investasi yang dikeluarkan. 

 

ROI  =     Laba Bersih           x 100 % 

      Jumlah Investasi 

 

3.4 Batasan Istilah 

 

1. Bayah : Itik betina yang siap 

bertelur yang berumur 5-6 

bulan.     

2. DOD (Day Old 

Duck) 

: Bibit itik umur sehari 

3. FCR (Feed 

Consumtion 

Rasio) 

: Jumlah pakan yang 

dihabiskan untuk 

menghasil-kan 1 Kg telur 

itik 

4. DDP (Duck Day 

Production) 

: Produksi telur itik pada 

satu hari 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Peternak Itik Petelur  

4.1.1 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin responden peternak itik petelur di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik jenis kelamin peternak itik petelur 

Kecamatan Banyubiru 

 

Gambar 3 menunjukan bahwa responden di 

Kecamatan Bayubiru Kabupaten Semarang pada Skala I 

dan II sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebesar 

88% dan 100%, sedangkan pada skala III jenis kelamin 

responden antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 

sebesar 50%. Persentase jenis kelamin pada Skala I dan 

II tertinggi laki-laki, karena status laki-laki sebagai 

kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari 

nafkah, sedangkan bagi kaum perempuan hanya 

membantu pada kegiatan usaha ternak yang mudah saja 

88% 100% 

50% 
12% 

50% 

0%

50%

100%

150%

Skala I Skala II Skala III

Laki-laki

Perempuan
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dan harus mengurus urusan rumah tangga. Persentase 

responden pada Skala III antara laki-laki dan perempuan 

sama karena responden perempuan pada Skala III 

berpendapat bahwa membuka usaha peternakan itik 

petelur dapat menopang tambahan penghasilan keluarga. 

 

4.1.2 Umur  

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Tingkat 

umur seseorang akan berpengaruh terhadap 

kemampuannya dalam mengerjakan pekerjaannya, 

karena terjadi peningkatan kemampuan fisik seiring 

dengan meningkatnya umur dan pada umur tertentu akan 

terjadi penurunan produktivitas, menurut BPS (2012) 

usia penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu :  

 Usia ≤ 14 th  : usia muda / usia belum produktif  

 Usia 15-64 th : usia dewasa / usia produktif  

 Usia ≥ 65 th  : usia tua / usia tidak produktif  

Klasifikasi umur responden peternak itik petelur 

di Kecamatan Banyubiru dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik umur peternak itik petelur Kecamatan 

Banyubiru 

88% 100% 100% 

12% 

0

1

2

Skala I Skala II Skala III

usia < 14 tahun

usia 15-64 tahun

usia > 64 tahun
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Gambar 4  menunjukan bahwa usia responden 

pada skala I, II dan III paling banyak adalah umur 15 

samapi 64 tahun, pada skala I sebesar 88% , Skala II dan 

III sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa responden 

peternak itik petelur di Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang masih berada pada kelompok usia produktif, 

artinya responden masih mampu untuk melakukan 

pekerjaan atau menjalankan usahanya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Handayani (2007) bahwa pada usia 

produktif, secara fisik peternak mempunyai kemampuan 

fisik yang cukup memadai dalam mengelola usaha 

peternakannya. Selain itu,  sebagian peternak masih 

mudah menerima teknologi baru dan diharapkan peternak 

mempunyai motivasi yang besar untuk mengembangkan 

usaha peternakan mereka.  

 

4.1.3 Pengalaman Peternak 

Pengalaman beternak responden peternak itik 

petelur di Kecamatan Banyubiru  dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
 

 
 

Gambar 5. Grafik pengalaman beternak peternak itik 

petelur Kecamatan Banyubiru 
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50% 

36% 

67% 
50% 

32% 
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Gambar 5 menunjukkan bahwa  pengalaman 

beternak responden pada skala I dan II paling banyak 

yaitu berpengalaman 11- 20 tahun dengan presentase 

sebesar 36% dan 67%, sedangakan pada skala III  50% 

peternak berpengalaman 1-10 tahun dan 50% 

berpengalaman 11-20 tahun. Pengalaman responden pada 

Skala I dan II tertinggi 11-20 tahun karena mereka sudah 

mulai remaja beternak mengikuti usaha dari orang tua 

mereka, sedangkan pada skala III persentase antara 1-10 

tahun dan 11-20 tahun sama karena pada skala III ada 

responden yang baru saja ingi memulai atau mencoba 

usaha itik petelur dan ada yang sejak dahulu 

menjalankannya. Haloho (2013) berpendapat bahwa 

lamanya peternak dalam mengembang-kan dan 

menjalankan usaha peternakannya akan mempengaruhi 

tingkat ketrampilan dalam mengelola usahanya, semakin 

lama peternak memiliki pengalaman beternak maka 

semakin tinggi tingkat ketrampilannya dalam mengelola 

manajemen usaha peternakannya. 

 

4.1.4 Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

sangat berpengaruh dalam usaha peternakan. Pendidikan 

sangat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

upaya peningkatan produksi ternak yang dipelihara. 

Tingkat pendidikan yang memadai akan berdampak pada 

kemampuan manajemen usaha peternakan yang digeluti, 
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adapun tingkat pendidikan peternak yang ada di 

Kecamatan Banyubiru dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

 
 

Gambar 6. Grafik tingkat pendidikan peternak itik petelur 

Kecamatan Banyubiru 
 

Gambar 6 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden pada Skala I berpendidikan SD yaitu sebanyak 

56%, sedangakan pada Skala II sebagian besar responden 

berpendidikan SMA yaitu sebesar 100% dan pada skala 

III reponnden berpendidikan 50% SD dan 50% SMA. 

Tingkat pendidikan peternak responden pada Skala I 

yang sebagian besar masih rendah beranggapan bahwa 

mereka masih menganggap bahwa usaha perternakan 

tidak perlu adanya pendidikan, ini lah yang merupakan 

salah satu faktor penghambat dalam pengembangan 

usaha peternak itik petelur yang mereka jalankan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Santoso dan Marzuki (2013) 

bahwa rendahnya pendidikan peternak menunjukkan 

kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki 

oleh responden sehingga akan mempengaruhi cara kerja 

dan pola pikir dalam mengembangkan usaha ternaknya, 

56% 50% 

24% 20% 

100% 

50% 

0%

50%

100%

150%

Skala I Skala II Skala III

SD

SMP

SMA



38 

 

sebab tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor 

penting dalam mengembangkan sumber daya peternak. 

Pendidikan akan menambah pengetahuan dan 

keterampilan sehingga akan meningkatkan produktivitas 

kerja yang akan menentukan keberhasilan usahanya. 

 

4.2 Profil Usaha Peternak Itik Petelur 

Peternak di Kecamatan Banyubiru memiliki 

ternak itik petelur antara 100 hingga 1600 ekor dan 

dibagi dalam 3 Skala yaitu Skala I, Skala II, dan Skala 

III. Kepemilikan ternak itik petelur berdasarkan Skala di 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dapat 

dilihat pada Gambar 7. 
 

 
 

Gambar 7. Kepemilikan ternak itik petelur berdasarkan 

Skala 
 

 Data hasil penenlitian menunjukan bahwa 

sebagian besar peternak melakukan usaha Skala I yaitu 

sebesar 83%, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

modal dan lahan yang dimiliki, mengingat bahwa harga 

83% 

10% 7% 

0%
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100%
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kepemilikan 

jumlah 

peternak 
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itik petelur saat ini cukuplah mahal yaitu berkesar antara 

Rp 65.000,- sampai Rp75.000,-/ekor.  

Peternak di Kecamatan Banyubiru memelihara 

jenis itik Pengging yang berasal dari Boyolali. Peternak 

lebih memilih beternak itik petelur sejak itik tersebut 

berumur 6 bulan (bayah siap telur), alasannya jika 

memelihara sejak DOD  maka membutuhkan kesabaran 

waktu dan modal yang lebih banyak untuk terus menerus 

membiayai itik DOD tersebut sampai  menjadi itik-itik 

yang siap bertelur dan selama pemeliharaan tersebut 

peternak tidak mendapatkan penerimaan apa pun karena 

itik belum berproduksi, walaupun sebenarnya 

pemeliharaan itik sejak DOD juga memiliki kelebihannya 

yaitu peternak dapat lebih tahu dan paham tingkah laku 

da kondisi ternak yang dipeliharanya 

Sistem perkandangan dalam pemeliharaan itik 

yang dilakukan oleh peternak di Kecamatan Banyubiru 

sebagian besar menggunakan sistem kandang terbuka 

dengan lantai sudah di plester dan ada juga dengan lantai 

tanah. Kandang sistem terbuka ini bertujuan agar 

memudahkan sirkulasi atau pertukaran udara. Posisi 

kandang itik di lokasi penelitian pada umumnya tidak 

memperhatikan arah kandang, karena biasanya kandang 

tersebut berada dibelakang rumah atau diantara rumah. 

Sistem pemeliharaan itik dalam satu kandang yaitu setiap 

100 ekor itik di beri sekat ± 30-40 meter agar itik tidak 

dapat bergerak bebas atau tidak terlalu padat. 
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Pemeliharaan ternak itik dilakukan dengan dua 

sistem, yaitu sistem semi intensif dan sistem intensif. 

Pemberian pakan itik pada sistem pemeliharaan semi 

intensif dilakukan dengan cara itik di beri makan pukul 

7.00 WIB lalu digembalakan pada daerah sekitar sawah 

dari pukul 10.00 sampai 16.00 WIB, setelah itik kembali 

itik di beri pakan lagi. Pemeliharaan dengan sistem ini 

dilakukan agar itik bisa mendapatkan sinar matahari yang 

cukup dan itik dapat memakan keong atau makanan lain 

yang ada di sawah agar lebih produktif dan sedikit 

menghemat pakan, sedangkan sistem pemeliharaan 

intensif dilakukkan dengan cara itik dikandangkan 

sepanjang waktu dan pakan selalu disediakan oleh 

peternak.  

Bahan pakan yang digunakan oleh sebagian besar 

peternak yaitu berasal dari campuran nasi aking, bekatul, 

konsentrat, jagung, dan gabah. Pakan yang di berikan 

untuk itik masing-masing peternak berbeda-beda ada 

yang menggunakan 2 campuran bahan pakan, 3 

campuran bahan pakan dan 4 campuran bahan pakan. 

Peternak di Kecamatan Banyubiru  membuat susunan 

ransum hanya berdasarkan informasi dari tetangga 

sesama teman peternak atau pengalaman dan belum 

memperhatikan kebutuhan gizi itik dalam menyusun 

ransum, sedangkan untuk pemberian pakan dilakukan 2 

kali yaitu pagi dan sore hari.  

FCR merupakan indikator awal pertimbangan 

untuk melakukan usaha produksi telur itik, dengan 
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mengetahui harga pakan dan harga telur itik, sepintas 

dapat diketahui tingkat keuntungan usaha itik petelur. 

Rohmi (2013) berpendapat bahwa harga telur itik diukur 

dengan satuan butir dan tingkat harga diukur dari besar 

kecilnya telur. Telur yang lebih besar mempunyai harga 

yang lebih tinggi, jadi rata –rata dalam 1 kg berisi 14 

butir telur itik, hal ini didukung oleh pernyataan Bharoto 

(2001) bahwa Berat telur rata-rata itik Tegal adalah 70-

75 gr/butir.  

FCR itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang berdasarkan pengamatan penulis 

dapat diketahui bahwa dari bermacam-macam ransum 

pakan yang diberikan pada itik petelur, diperoleh bahwa 

FCR pada Skala I yaitu 3,24; Skala II yaitu 3,07 dan 

Skala III yaitu 2,59. FCR yang paling efisien yaitu pada 

skala III dibandingkan skala II dan I karena FCR pada 

Skala paling rendah, jadi untuk menghasilkan 1 kg telur 

menghabiskan pakan sebanyak 2,59 kg pakan. FCR pada 

skala II dan I masih dikatakan buruk hali ini sesusai 

dengan pendapat Ketaren (2002) bahwa efisiensi 

penggunaan pakan itik petelur yang biasanya diukur 

dengan FCR masih sangat buruk yaitu berkisar antara 3,2 

– 5,0 dibandingkan dengan ayam ras petelur yang hanya 

2,4 – 2,6 selama setahun produksi. Biaya yang 

dibutuhkan untuk memproduksi telur itik jauh lebih 

mahal dibanding biaya produksi untuk telur ayam ras, 

karena itik membutuhkan jumlah pakan yang jauh lebih 

banyak untuk memproduksi telur  yang sama jumlahnya. 



42 

 

Buruknya efisiensi penggunaan pakan pada itik petelur 

diakibatkan oleh berbagai faktor termasuk (1) faktor 

genetik, (2) banyaknya pakan yang tumpah dan (3) 

kandungan gizi pakan yang tidak sesuai kebutuhan 

Rata-rata produksi telur itik selama setahun yang 

ditunjukan Gambar 8 memperlihatkan bahwa produksi 

telur itik tertinggi pada saat itik produktif adalah  skala 

III sebesar 78% jika di bandingkan dengan Skala II dan 

Skala I yaitu 75% dan 71%, hal ini disebabkan kerena 

pada Skala III manajemen pemeliharaannya lebih baik 

sehingga itik dapat berproduksi secara optimal. Produksi 

telur pada Skala I, II dan III sudah dikatakan baik karena 

Itik Mojosari pertama kali bertelur pada umur 6 bulan, 

dengan produksi telur 70-80% per hari dari seluruh 

populasi saat mencapai umur 7 bulan. Itik Tegal bertelur 

pertama kali pada umur 5,5-6 bulan, itik CV 2000-INA 

pada umur 21 minggu (5 bulan) dengan produksi sekitar 

10% akan meningkat menjadi 70-80% pada umur 24 

minggu (Windhyarti, 2007) 

 

 
 

Gambar 8. Produksi telur itik  di Kecamatan Banyubiru 

berdasarkan skala  kepemilikan 
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Pemasaran telur itik yang didapatkan setiap 

harinya cukup mudah, karena setiap hari ada pedagang 

pengepul yang datang berkeliling untuk mengambilnya, 

disamping karena harga beli telur oleh pengepul cukup 

baik dan hampir sama di pasaran yaitu Rp1700,- sampai 

Rp1800,-, selain itu penjualan langsung dari kandang 

kepada pengepul juga mengurangi resiko pecahnya telur 

di perjalanan sehingaa peternak lebih memilih menjual 

telurnya kepada pengepul, dan untuk penjualan itik afkir 

yang sudah dipelihara ± 1 tahun  juga tidak ada kesulitan 

karena banyak pedagang itik yang siap menerima itik 

afkir untuk di jual kembali ke warung makan-warung 

makan. 

 

4.3 Modal Usaha  

Sumber modal usaha yang digunakan oleh 

peternak itik  petelur di Kecamatan Banyubiru pada 

umumnya menggunakan modal sendiri tanpa meminjam 

dari Bank. Modal  yang digunakan adalah modal tetap 

dan modal tidak tetap. Susunan Modal usaha peternakan 

itik petelur di Kecamatan Banyubiru berdasarkan skala 

kepemilikan ternak selama 1 tahun dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4. Susunan modal usaha peternakan itik petelur per tahun di Kecamatan Banyubiru 

berdasarkan skala kepemilikan 
 

 Skala I Skala II Skala III 

Keterangan Rp/farm 

/tahun 

Rp/ 

ekor 

Presen-

tase 

Rp/farm 

/tahun 

Rp 

/ekor 

Presen-

tase 

Rp/farm 

/tahun 

Rp 

/ekor 

Presen-

tase 

I.  Modal tetap 

         
1. Ternak  16.000.000 72.072 13,57 63.750.000 75.000 16,64 116.250.000 75.000 18,78 

2. Kandang 5.714.000 25.739 4,84 21.250.000 25.000 5,55 38.750.000 25.000 6,26 

3. Tanah 12.672.000 57.081 10,74 51.000.000 60.000 13,31 93.000.000 60.000 15,02 

4.  Peralatan 201.400 907 0,17 651.833 767 0,17 1.260.500 813 0,20 

5. Kendaraan 5.000.000 22.523 4,24 7.000.000 8.235 1,83 7.500.000 4.839 1,21 

Total Modal Tetap 39.587.400 178.322 33,57 143.651.833 169.002 37,49 256.760.500 165.652 41,47 

II. Modal Kerja 

         
A.  Total Biaya Tetap 21.445.853 96.603 18,18 44.445.167 52.288 11,60 61.590.500 39.736 9,95 

B. Total Biaya Variabel 56.903.160 256.321 48,25 195.062.000 229.485 50,91 300.804.000 194.067 48,58 

Total Modal Kerja 78.349.013 352.923 66,43 239.507.167 281.773 62,51 362.394.500 233.803 58,53 

III. Total Modal  

( I + II ) 117.936.413 531.245 100,00 383.159.000 450.775 100,00 619.155.000 399.455 100,00 

Sumber: Data Primer (2014)
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Tabel  4  menunjukan bahwa modal usaha 

tertinggi digunakan oleh  peternak itik petelur pada Skala 

III yaitu Rp 619.155.000,- dibandingkan Skala II dan I 

yaitu Rp 383.159.000,- dan Rp 117.936.413,-. Hal ini 

dikarenakan jumlah ternak yang dimilki pada Skala III 

lebih banyak dibandingkan Skala II dan I, sehingga 

dibutuhkan modal yang lebih besar pula. Sesuai dengan 

pendapat  Arifin (2012) bahwa  modal yang di gunakan 

pada peternakan akan lebih besar sebab jumlah ternak 

yang dipelihara jauh lebih banyak sehingga 

membutuhkan modal yang besar pula. 

Gambar 9 menunjukan bahwa modal usaha pada 

Skala III adalah modal tertinggi jika dilihat dari 

modal/farm/tahunnya, tetapi jika dilihat dari modal per 

ekornya pada Gambar 10 ternyata modal usaha pada 

Skala III merupakan modal terendah yaitu  Rp399.455,-

/ekor  dibandingkan modal per ekor pada skala II Rp 

450.775,-/ekor  dan skala I sebesar Rp 531.245,-/ekor. 

 

 
 

Gambar 9. Grafik modal/farm/tahun  yang digunakan 

peternak itik di Banyubiru berdasarkan skala 

kepemilikan 
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Gambar 10. Grafik modal per ekor ternak itik petelur  

berdasarkan skala kepemilikan 
 

Gambar 11 menunjukan bahwa rendahnya 

modal/ekor pada skala III dikarenakan  persentase modal 

untuk  pembiayaan kandang, kendaraan, dan biaya tetap 

lebih kecil jika dibandingkan skala II dan Skala I.  
 

 
 

Gambar 11. Grafik persentase susunan modal itik petelur 

berdasarkan skala kepemilikan 

 

4.4 Analisa Usaha Peternakan Itik Petelur 

Analisa usaha peternakan itik petelur di 

Kecamatan Banyubiru per bulan berdasarkan skala 

kepemilikan dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Laporan rugi laba  usaha peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru per bulan 

berdasarkan skala kepemilikan 
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4.4.1 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran 

peternak untuk memproleh faktor-faktor produksi yang 

akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

produksi oleh peternak tersebut.  Biaya produksi yang di 

gunakan yaitu berupa biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya produksi peternak di Kecamatan Banyubiru dapat 

dilihat pada Tabel 5.  

Gambar 12 menunjukan bahwa biaya 

produksi/bulan/farm terbesar adalah skala III yaitu 

sebesar Rp 31.410.412,- dibandingkan skala II Rp 

19.958.931,- dan skala I Rp 6.529.084,-. Biaya 

produksi/bulan/farm terbesar Skala III memanglah 

terbesar,  akan tetapi jika dilihat dari biaya produksi per 

ekor/harinya pada Gambar 13 ternyata sebaliknya, biaya 

produksi pada Skala III memiliki biaya produksi terendah 

yaitu Rp 675,-/ekor/hari  dibandingkan Skala II Rp 783,-

/ekor/hari  dan Skala I Rp 980,-/ekor/hari. 

 

 
 

Gambar 12. Grafik biaya produksi per farm/bulan 

berdasarkan skala kepemilikan 
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Gambar 13. Grafik biaya produksi per ekor/hari 

berdasarkan skala kepemilikan 
 

Gambar 14 menunjukan bahwa perhitungan biaya 

produksi per butir telur itik dari perhitungan pada Tabel 5 

yaitu biaya produksi per butir pada skala III paling 

rendah yaitu Rp 870,-/butir dibandingkan biaya produksi 

pada Skala II yaitu Rp 1.043,-/butir  dan Skala I Rp 

1.377,-/butir.  
 

 
 

Gambar 14. Grafik biaya produksi per butir berdasarkan 

skala kepemilikan 
 

Gambar  15 menunjukan bahwa rendahnya biaya 

produksi per ekor/hari maupun per butir pada Skala III 

disebabkan  karena persentase gaji tenaga kerja, 
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penyusutan kendaraan, biaya listrik dan air lebih kecil di 

bandingkan skala II dan  skala I, walaupun persentase 

biaya pakan yang dikelurkan lebih besar di banding skala 

II dan skala I, untuk lebih jelasnya dapat  dilihat pada 

Tabel 5. 

Gambar 15 menunjukan bahwa biaya yang paling 

berpengaruh pada biaya produksi yaitu biaya pembelian 

pakan. Biaya pembelian pakan pada Skala III terbesar 

yaitu  80,13%,  dilanjutkan Skala II sebesar 78,59% 

Skala I sebesar 71,10%, hal ini sesuai dengan pendapat 

Lasmini (1992) yang dikutip dari Mangisah (2009)   

bahwa biaya produksi ternak itik yang paling adalah 

biaya pakan yaitu 60-80% dari seluruh komponen biaya 

produksi yang dikeluarkan.  

 

 
 

Gambar 15. Grafik persentase biaya produksi 

berdasarkan skala kepemilkan 
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4.4.2 Penerimaan 

Penerimaan di dapatkan dari penjualan telur itik 

dan penjualan itik afkir. Harga telur itik per butir yang 

berlaku di kecamatan Banyubiru yaitu mulai dari Rp 

1700,- sampai Rp 1800,- sedangkan untuk harga itik afkir 

yaitu Rp 45.000,- sampai Rp 50.000,-. Rata-rata produksi 

telur itik per hari pada Skala I yaitu 158 butir, Skala II 

yaitu  638 butir dan Skala III yaitu 1203 butir. 

Penerimaan yang didapatkan oleh peternak itik petelur di 

Kecamatan Banyubiru dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 

menunjukan bahwa komponen penerimaan terbesar 

berasal dari penjualan telur itik sebagai produk utama 

yang memberikan kontribusi lebih dari 90% terhadap 

total penerimaan, sedangkan penjualan itik afkir sebagai 

penerimaan sampingan menempati presentase lebih kecil. 
 

 
 

Gambar 16. Grafik Penerimaan itik petelur per ekor/hari 

berdasarkan skala kepemilikan 
 

Gambar 16 menunjukan bahwa penerimaan per 

ekor/hari terbesar diperoleh pada Skala III yaitu Rp 

1487,-/ekor/hari dibandingkan skala II dan I yaitu Rp 

1.425,-/ekor/hari dan Rp 1.374,-/ekor/hari. Perbedaan 

penerimaan pada masing-masing skala disebabkan karena 

jumlah output yang di hasilkan juga semakin besar 
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seiring dengan besarnya skala usaha, dengan demikian 

semakin besar skala usaha maka semakin besar jumlah 

penerimaan, hal ini sesuai dengan penelitian Susetyo 

(2011) bahwa penerimaan  per bulan peternak di 

Kabupaten Bantul dengan kepemilikan rata-rata 65 ekor 

mendapatkan penerima sebesar Rp 1.261.927,-/bulan 

dengan penerimaan per ekor/per hari sebesar Rp 647,-; 

pemeliharaan itik kepemilikan rata-rata 132 ekor sebesar 

Rp 2.977.761,- dengan penerimaan per ekor/per hari 

sebesar Rp 752,- dan pemeliharaan itik kepemilikan rata-

rata 385 ekor sebesar  Rp 9.223.297,-  dengan 

penerimaan per ekor/per hari sebesar Rp 795,-. 

Gambar 17 mempelihatkan bahwa penerimaan 

per butir telur itik berdasarkan perhitungan pada Tabel 5 

yaitu  penerimaan/butir paling tertinggi diperoleh pada 

Skala I yaitu Rp 1.715,-/butir lalu Skala II Rp 1.710,-

/butir dan terakhir yaitu Skala III Rp 1.700,-/butir. 

Penerimaan pada skala I lebih besar dibandingkan Skala 

II dan III karena harga telur yang berlaku pada masing-

masing skala pun berbeda sehingga penerimaan per 

butirnya tidak sama. 
 

 
Gambar 17. Grafik penerimaan per butir berdasarkan 

skala kepemilikan   
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4.4.3 Pendapatan 

Pendapatan atau yang disebut keuntungan 

diperoleh dari hasil total penerimaan dikurangi biaya 

produksi yang digunakan.  Pendapatan yang diperoleh 

oleh  peternakan itik petelur pada Skala I, Skala II dan 

Skala III dapat dilihat pada Tabel 5. Gambar 19 

menunjukan bahwa pendapatan peternak di Kecamatan 

Banyubiru pada Skala  III merupakan pendapatan 

tertinggi, dengan pendapatan/ekor/hari sebesar Rp 775,-

/ekor/hari jika di bandingkan Skala II  dan skala I yaitu 

sebesar  Rp 617,-/ekor/hari dan Rp 368,-/ekor/hari  

sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar skala 

yang dimiliki maka semakin tinggi pendapatan yang akan 

diperoleh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukkan Susetyo (2011) bahwa pendapatan usaha 

ternak itik di Kabupaten Bantul dengan kepemilikan rata-

rata 65 ekor mendapatkan pendapatan sebesar Rp130,-

/ekor/hari, rata-rata kepemilikan 132 ekor mendapatkan  

pendapatan sebesar Rp185,-/ekor/hari dan  kepemilikan 

rata-rata 385 ekor  mendapatkan pendapatan sebesar 

Rp207,-/ekor/hari. 
 

 

 
Gambar 19. Grafik pendapatan per ekor/hari berdasarkan 

skala kepemilikan 
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Tabel 5 menunjukan bahwa pendapatan semua 

peternak/bulan pada Skala I, II dan III  sudah diatas 

UMR (Upah Minimum Rata-rata) Kabupaten Semarang 

saat ini yaitu Rp1.200.000,/bulan,  jika dilihat dari 

pendapatan/ekor/harinya maka agar pendapat peternak 

dapat tetap sesuai dengan UMR Kabupaten Semarang 

saat ini, peternak pada Skala I minimal harus  

memelihara sebanyak  ± 109 ekor, skala II  minimal 

memelihara sebanyak ± 65 ekor dan Skala III  minimal 

memelihara sebanyak ± 52 ekor,  

Bank Dunia (2001) untuk standar internasional 

memberikan batas garis kemiskinan yang lebih tinggi 

dari standar-standar lainnya yaitu dengan pendapatan 

perkapita sebesar US $ 275/tahun atau US $ 2/hari,  maka 

untuk mengentaskan garis kemisikinan dengan 

mendapatkan pendapatan sebesar 2 dollar peternak pada 

skala I harus memelihara minimal ± 65 ekor, Skala II 

harus memelihara  minimal ± 39 ekor, dan Skala III harus 

memelihara minimal  ± 31 ekor. 

Gambar 20 menunjukan bahwa berdasarkahan 

perhitungan pada Tabel 5, pendapatan/butir tertinggi di 

peroleh pada Skala III yaitu Rp 999,-/butir dibandingkan 

Skala II dan Skala I yaitu Rp 822,-/butir dan Rp 518,-

/butir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pendapatan 

per butir tertinggi di peroleh pada Skala III karena biaya 

produksi per butir pada Skala III merupakan biaya 

terendah.  
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Gambar 20. Grafik pendapatan per butir berdasarkan 

skala kepemilikan 

 

4.1 Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) diperoleh dari laba 

bersih dibagi dengan penjualan. Data perhitungan NPM 

usaha peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Perhitungan NPM usaha peternakan itik petelur 

di Kecamatan Banyubiru 

 

Keterangan Skala I Skala II Skala III 

laba (Rp/ekor/tahun) 132.650 222.067 279.119 

penjualan (Rp/ekor/tahun) 485.573 503.840 522.294 

NPM (%) 27,32 44,07 53,44 

Sumber: Data Primer (2014) 

Gambar 21 menunjukan bahwa nilai NPM 

tertinggi di peroleh pada skala III yaitu sebesar 53,44% 

dibadingkan skala II dan skala I yaitu sebesra 44,07% 

dan 27,32%, hal ini menunjukan bahwa pendapatan 

bersih yang dihasilkan oleh peternak Skala III  dari 
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penjualan yang dilakukan paling efisien karena dari 

setiap penjualan Rp 1.000.000,- mendapatkan laba 

sebesar Rp 534.400,-  yang lebih tinggi dari skala yang 

lain, hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan dan 

Istiningrum (2011) bahwa semakin tinggi persentase 

NPM menunjukan bahwa sebagian besar penjualan dapat 

dialokasikan pada laba dengan kata lain perusahaan telah 

mampu menekan biaya secara efektif. 

 

 
 

Gambar 21. Grafik persentase NPM berdasarkan skala 

kepemilikan  

 

4.1 Rate of Invesment (ROI)  

ROI  merupakan analisis keuntungan usaha ternak 

itik petelur berkaitan dengan modal yang telah 

dikeluarkan. Nilai ROI diperoleh dengan cara 

keuntungan usaha tani ternak itik selama pemeliharaan 

dibagi dengan modal yang telah dikeluarkan. Besar 

kecilnya nilai ROI ditentukan oleh keuntungan yang 

dicapai dari perputaran modal. Data perhitungan ROI 

usaha peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

dapat dilihat pada Tabel 7.  
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Tabel 7. Data perhitungan ROI usaha peternakan itik 

petelur di Kecamatan Banyubiru 
 

Keterangan Skala I Skala II Skala III 

laba (Rp/ekor/tahun) 132.650 222.067 279.119 

modal (Rp/ekor/tahun) 531.245 450.775 399.455 

ROI (%) 24,97 49,26 69,87 

Sumber: Data primer (2014) 
 

Tabel 7 menunjukan bahwa nilai ROI Skala I, II, 

dan III yaitu 24,97%; 49,26% dan 69,87% sedangkan 

nilai bunga deposito Bank Indonesia (BI) saat penelitian 

adalah 7,5% per tahun, jadi dapat disimpulkan bahwa 

usaha peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan 

laba atau dengan kata lain profitabel. hal ini sesuai 

dengan pendapat Heryadi dan Budiarsih (2013) bahwa 

jika nilai Return on investmen > Tingkat bunga de posito, 

maka usaha ternak itik yang dilakukan mampu 

menghasilkan laba yang memadai. 

Gambar 22  menunjukan bahwa nilai ROI skala 

III merupakan nilai ROI yang paling tinggi yaitu 

69,87%/tahun dibandingkan Skala II dan Skala I yang 

hanya 49,26% dan 24,97%, jadi  setiap Rp 1.000.0000,- 

dari modal yang ditanamkanakan pada Skala III 

menghasilkan laba bersih sebesar Rp 698.700. Hal ini 

menunjukkan bahwa usaha peternakan skala III lebih 

baik dari skala II dan I karena pengembalian laba atas 

modal yang dimiliki semakin tinggi, hal ini sesuai dengan 
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pendapat Kasmir (2011) bahwa semakin tinggi ROI maka 

semakin efektif perusahaan menggunakan atau 

menghasilkan laba. 
 

 
 

Gambar 22. Grafik persentase Nilai ROI berdasarkan 

skala kepemilikan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada usaha 

peternakan itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa :  

 

1. Skala kepemilikan ternak yang paling efisien dan 

menguntungkan adalah Skala III dibandingkan skala 

II dan Skala I. Hal ini dapat dilihat dari modal yang 

digunakan Skala III paling rendah yaitu Rp 399.455,-

/ekor, biaya produksi yang dikeluarkan terendah 

yaitu Rp 675,-/ekor/hari dan Rp 870,-/butir, 

penerimaan yang diterima tertinggi yaitu Rp 1.870,-

/ekor/hari, pendapatan yang didapat tertinggi yaitu 

Rp 775,-/ekor/hari  dan 999,-/butir, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihatpada rincian di bawah ini: 
 

a. Modal per ekor Skala III merupakan modal 

terendah yaitu  Rp399.455,-/ekor  dibandingkan 

modal per ekor pada skala II Rp 450.775,-/ekor  

dan skala I sebesar Rp 531.245,-/ekor. 

b. Biaya produksi per ekor per hari Skala III  

memiliki biaya produksi terendah yaitu Rp 675,-

/ekor/hari  dibandingkan Skala II  Rp 783,-

/ekor/hari  dan Skala I Rp 980,-/ekor/hari. Biaya 

produksi per butir pada skala III paling rendah 
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yaitu Rp 870,-/butir dibandingkan biaya produksi 

pada Skala II yaitu Rp 1.043,-/butir  dan Skala I 

Rp 1.377,-/butir.  

c. Penerimaan/ekor/hari terbesar diperoleh pada 

Skala III yaitu Rp 1487,-/ekor/hari dibandingkan 

skala II dan I yaitu Rp 1.425,-/ekor/hari dan Rp 

1.374,-/ekor/hari.  

d. Pendapatan/ekor/hari Skala III sebesar Rp 775,-

/ekor/hari lebih tiggi jika di bandingkan Skala II  

dan skala I yaitu sebesar  Rp 617,-/ekor/hari dan 

Rp 368,-/ekor/hari. Pendapatan/butir tertinggi di 

peroleh pada Skala III yaitu Rp 999,-/butir 

dibandingkan Skala II dan Skala I yaitu Rp 822,-

/butir dan Rp 518,-/butir 
 

2. Profitabilitas usaha berdasarkan Net Profit Margin 

(NPM) dan Return Of Investment (ROI) yang 

diterima oleh peternakan itik rakyat di Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang yang paling baik 

adalah Skala III karena nilai NPM dan ROI pada 

skala III lebih besar dari skala II dan skala I  yaitu 

53,44% dan 69,87%, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada rincian di bawah ini: 

a. Peternak pada Skala III memperoleh nilai NPM 

sebesar 53,44% lebih besar dibadingkan skala II 

dan skala I yaitu sebesra 44,07% dan 27,32%. 

b. Peternak pada Skala III memperoleh nilai  ROI 

sebesar 69,87% lebih besar dibandingkan Skala 

II dan Skala I yang hanya 49,26% dan 24,97%. 
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5.2 Saran 

 Peternak itik petelur di Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang pada Skala III sebaiknya 

mengurangi biaya pakan karena biaya produksi pada 

Skala III > 80% dan peternak pada Skala I mengurangi 

biaya gaji tenaga kerja  karena biaya tenaga kerja pada 

Skala I masih besar. Hal ini dilakukan agar lebih efisien 

dan dapat meningkatkan profitabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arifin, S., B.A. Nugroho dan Z. Fanani. 2012. 

Perbandingan Analisis Break Even Point Dan 

Margin Of Safety Menurut Skala Usaha 

Peternakan Itik Petelur. Jurnal. 

www.fapet.ub.ac.id. Diakses pada 10/5/2014 

pukul 9:05 

 

Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Konsumsi Pangan 

Tahun 2012. Pusat Data dan Sistem Pertanian. 

Sekertariat Jendral. Kementrina Pertanian  

 

Badan Pusat Statistik. 2013. Populasi Itik  Menurut 

Provinsi, 2009- 2013.  

http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/isi_dt5

thn_nak.php. Diakses pada tanggal 24/03/2014 

pukul 15:40 

 

Badan Pusat Statistik. 2013. Nilai Tukar Petani 

Kabupaten Semarang 2013 . Katalog BPS: 7 

102019.3322 

 

Bahari, D.I., B.A. Nugroho dan Z. Fanani. 2012. Analisis 

Struktur Biaya Dan Perbedaan Pendapatan 

Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging Pada Pola 

Dan Skala Usaha Ternak Yang Berbeda Di Kota 

http://www.fapet.ub.ac.id/
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/pdf-eisNAK2013/Pop_Itik_Prop_2013.pdf
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/pdf-eisNAK2013/Pop_Itik_Prop_2013.pdf
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/isi_dt5thn_nak.php.%20Diakses%20pada%20taggal%2024/03/2014%20pukul%2015:40
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/isi_dt5thn_nak.php.%20Diakses%20pada%20taggal%2024/03/2014%20pukul%2015:40
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/isi_dt5thn_nak.php.%20Diakses%20pada%20taggal%2024/03/2014%20pukul%2015:40


64 

 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. J. Ternak 

Tropika. 13, (1):35-46 

 

Bank Dunia. 2010. Kemisikinan. 

http://wikipedia.org/kemiskinan. Diakses 6 

Agustus 2014 pukul 10:22 

 

Boediono. 2002. Ekonomi Mikro. BPFE.Yogyakarta. 

 

Budiraharjo, K dan M. Handayani.  2008. Analisis 

Profitabilitas Dan Kelayakan Finansial Usaha 

Ternak Itik Di Kecamatan Pagerbarang 

Kabupaten Tegal. Fakultas Peternakan 

Universitas Diponegoro. Semarang 

 

Budiraharjo, K. 2009. Analisis Profitabilitas 

Pengembangan Usaha Ternak Itik Di Kecamatan 

Pagerbarang Kabupaten Tegal. J. Mediagro. 5 

(2): 12-19 

 

Damayanti. 2013. Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran 

Perusahaan, Peluang Bertumbuh Dan 

Profitablitas Terhadap Struktur Modal. Jurnal 

Perspektif Bisnis, 1 (1) Juni 2013 

 

Darsono dan Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami 

Laporan Keuangan. Andi Offset. Yogyakarta. 

 

http://wikipedia.org/kemiskinan


65 

 

Handayani, M.,  A. Setiadi., S. Gayatri dan H. Setiyawan. 

2007. Profil Usaha Peternakan Itik Di Kabupaten 

Brebes. Journal of Animal Agricultural Socio-

economics : 3 (1) January, 2007 

 

Heryadi, Y dan Budiarsih, L. 2013. Profitabilitas Usaha 

Itik Pedaging Di Desa Juluk Kecamatan Saronggi 

Kabupaten Sumenep. Hayati . Jurnal X  (10) . 10 

Desember 2012 

 

Hutabarat, J dan Husaeni, M. 2006. Oprasionalisasi 

Strategi. Elex Media Kompetindo. Jakarta 

 

Ibrahim, Y . 2003. Studi Kelayakan Bisnis, Cetakan 

Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta 

 

Kasmir. 2011. Analisa Laporan Keuangan. Edisi I. 

Rajawali Pers. Jakarta 

 

Ketaren, P P. 2007. Peran Itik Sebagai Penghasil Telur 

Dan Daging Nasional. Wartazoa Vol. 17 No. 3 

Th. 2007 

 

Khusnadi., Z, Arifin dan M. Syadeli. 2002. Akutansi 

Manajemen.  Universitas Brawijaya. Malang 

 

Nurwahyuni, E., H. D. Utami dan B. Hartono. 2013. 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi 



66 

 

Usahaterak Ayam Ras Petelur Terhadap 

Pendapatan Rumahtangga Di Kecamatan Kras 

Kabupaten Kediri. Jurnal. www. fapet.ub.ac.id. 

Diakses pada taggal 24/03/2014 pukul 15:40 

 

Mahfoedz, I. 2005. Metodologi Penelitian Bidang 

Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan. 

Fitramaya. Yogyakarta 

 

Mangisah, I., N. Suhtharma, dan I. H. Wahyun. 2009. 

Pengaruh Penambahan Starbio Dalam Ransum 

Berserat Kasar Tinggi Terhadap Performa Itik. 

Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan. 

Semarang 

 

Munawir, S. 2002. Analisa Laporan Keuangan. Liberty. 

Yogyakarta. 

 

Mulatsi, S., Sumiarti dan A. S, Tjakradidjaja. 2010. 

Intensifikasi Usaha Peternakan Itik Dalam 

Rangka Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga 

Pinggir Kota. Pusat Studi Hewan Tropika 

(Centras) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian 

Pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor 

 

Mulyono, Putro dan Ucok.   2003. Beternak Itik Tanpa 

Air. Ageomedia Pustaka. Jakarta 

 



67 

 

Pambudy, R. dan D. Ruminta. 2002. Berwirausaha 

Agribisnis Itik. Penerbit Pustaka Wirausaha 

Muda. Bogor 

 

Rahardja, P dan M. Manurung. 2002. Teori Ekonomi 

Mikro, Edisi Revisi. Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta 

 

Riyanto, B. 2001. Dasar-Dasar Pembelanjaan 

Perusahaan, edisi 4 cetakan ketujuh. BPFE. 

Yogyakarta. 

 

Haloho, R.I., S. I. Santoso, S. I dan S .Marzuki. 2013. 

Analisis Profitabilitas Pada Usaha Sapi Perah di 

Kabupaten Semarang. Jurnal Pengembangann 

Humaniora, 13 (1): 65-72 

 

Setiawan dan Istiningrum. 2011. Analisa Profitabilitas 

Untuk mengukur Kinerja Keuangan Manajemen 

Hotel. Jurnal. Simposium Nasional Akutansi, IX 

(2). Tahun 2011. 

 

Sipora, S., I.W. Harahap dan Z. Hidayati. 2009. Usaha 

Itik Petelur Dan Telur Tetas. Fakultas Pertanian. 

Universitas Sumatera Utara. Medan 

 

Soekartawi. 2003. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. PT 

Raja Grafida Persada. Jakarta 



68 

 

Sofyan, I. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Graha Ilmu. 

Jakarta 

 

Sukirno, S. 2003.  Pengantar Teori Mikroekonomi, Edisi 

Ketiga. Raja Grafindo Persada. Jakarta 

 

Sugiono, A.  2012. Manajemen Keuangan Untuk Praktisi 

keuangan. Grasindo. Jakarta 

 

Susetyo, H.B. 2011. Analisis Profitabilitas Usaha Ternak 

Itik Di Kabupaten Bantul. http://www.upy.ac.id  

diakses 25/3/2014 pukul 21:34 

 

Susilorini, T.E., M.E. Sawitri dan Muhrlien. 2008. Budi 

Daya 20 Ternak Potensial. Penebar Swadaya. 

Jakarta 

 

Syamsuddin dan Lukman. 2009. ManajemenKeuangan 

Perusahaan: KonsepAplikasi dalam 

Perencanaan, pengawasan dan Pengambilan 

Keputusan, Edisi Baru. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 

 

Tumoka, N. 2013. Analisis Pendapatan Usaha Tani 

Tomat Di Kecamatan Kawangkoan Barat. 

Kabupaten Minahasa. Jurnal Emba. 1 (3): 345-

354 

 

http://www.upy.ac.id/


69 

 

Windhyarti, S S. 2007. Beternak Itik Tanpa Air. Penebar 

Swadaya. Jakarta 

 

Yuwono, D.M. 2012. Beternak Itik Peterlur. Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai 

Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 

Pertanian  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Jawa Tengah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian 
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Lampiran 2. Identitas Responden 
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Lampiran 3. Profil Responden 

Keterangan 

Jumlah 

(Orang) Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 25 83 

Perempuan 5 17 

Umur (Tahun) 

usia <14 th     

usia 15-64 th (produktif) 27 90 

usia >64 th (tidak 

produktif) 3 10 

Lama Beternak 

 

  

1-5 tahun 5 17 

6-10 tahun 5 17 

11-20 tahun 12 40 

> 20 tahun 8 27 

Tingkat Pendidikan 

  SD/Sederajat 50 15 

SMP/Sederajat 20 6 

SMA/Sederajat 30 9 

Perguruan Tinggi  0 0 

Sumber: Data primer (2014) 
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Lampiran 4. Modal Usaha 
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Lampiran 5. Laporan rugi laba usaha peternakan itik petelur 

 

Sumber: Data primer (2014) 
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Lampiran 6. Perhitungan Net Profit Margin (NPM) 

 

Net Profit Margin  =     Laba Bersih   x  100% 

     Penjualan 

  

Skala I  

 

NPM  =  132.650  X 100%  = 27,32% 

   485.573 

Skala II  

NPM  =  222.067  X 100%  = 44,07 % 

   503.840 

Skala III 

NPM  =  279.119 X 100%  = 53,44% 

   522.294 
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Lampiran 7. Perhitungan Return Of Investment (ROI 

 

ROI  =      Laba Bersih          x 100 % 

Jumlah Investasi 

 

Skala I 

ROI  =      132.650  x 100 % = 29,82% 

   531.245 

Skala II 

ROI  =     222.067  x 100 % = 49,26 % 

  450.775 

Skala III 

ROI  =     279.119  x 100 % = 69,87% 

  399.455 
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Lampiran 8.  Sistem Pemeliharaan 
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Lampiran 9. Foto Dokumentasi Saat Pelaksanaan 

Penelitian 

 

Foto 1. Itik pada skal I milik Bapak Tarjani 

 

Foto 2. Itik pada  Skala II milik Bapak Edwin 
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Foto 3. Itik pada Skala III milik Bapak Suyitno 

 

 

Foto 4. Telur Itik yang telah diambil dari kandang 

 


