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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
     Agroindustri adalah kegiatan usaha di bidang budidaya 
tanaman, pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, dan 
kehutanan. Agroindustri merupakan kegiatan ekonomi yang 
mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen 
usaha budidaya tanaman atau peternakan menjadi barang 
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Saat ini 
usaha dibidang peternakan memiliki peluang yang sangat 
potensial terutama pada ternak itik (Intan et al, 2001). 
     Itik termasuk hewan unggas yang mempunyai beberapa 
macam ras diantaranya adalah itik Alabio, Mojosari, Peking, 
tiktok dan hibrida. Itik hibrida merupakan itik silangan dari itik 
Peking dan itik Mojosari, sehingga dihasilkan itik hibrida yang 
mempunyai pertumbuhan cepat yang digunakan sebagai itik 
pedaging. Itik memiliki daya hidup yang tinggi dan tidak mudah 
diserang penyakit, serta mempunyai cara pemeliharaan yang 
berbeda dan lebih mudah jika dibandingkan dengan 
pemeliharaan ayam (Wahyu, 2004).  
     Peran itik sebagai penghasil daging di Indonesia menurut 
data statistik pada tahun 2010 masih rendah, yaitu hanya 
dapat memenuhi 6,4 ribu ton dari kebutuhan itik sebesar 14,3 
ribu ton, sehingga kekurangan daging mencapai 7,9 ribu ton. 
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas itik lokal 
Indonesia untuk itik pedaging masih rendah dan masih 
berpeluang untuk ditingkatkan dan dikembangkan 
(DITJENNAK, 2010). 
     Menurut Piliang (2000), protein daging itik adalah 23,5 g, 
sedangkan protein daging ayam adalah 18,2 g, sehingga 
selisih kandungan protein antara daging itik dan ayam adalah 
5,3 g. Menurut Mulyantini (2010), kandungan protein dalam itik 
dapat memenuhi 47% dari kebutuhan protein harian manusia. 
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Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi daging itik dari 
segi protein lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan 
ayam. Menurut Daryanto (2009), sistem kandang untuk itik 
lebih sederhana jika dibandingkan dengan ayam. Mortalitas 
itik juga lebih rendah jika dibandingkan dengan ayam, yaitu 
untuk itik menurut Wakhid (2010), sebesar 3% sedangkan 
ayam broiler menurut Gunawan (1998), sebesar 15%. Hal ini 
dapat digunakan sebagai acuan bahwa beternak itik lebih 
mudah jika dibandingkan dengan ayam. 
     Unit usaha Saonada merupakan unit usaha yang menekuni 
bidang ternak itik mulai dari itik petelur, penetasan dan 
pembesaran. Saat ini Saonada memiliki kandang pembesaran 
itik dengan kapasitas kandang 300 ekor untuk pedaging dan 
100 ekor untuk itik petelur serta mesin penetasan dengan 
kapasitas 1000 telur. Unit usaha Saonada memulai usahanya 
di awal Januari 2011. Peternakan tersebut memiliki beberapa 
kendala dalam pembudidayaan itik di antaranya dalam hal 
membuat formulasi pakan, karena pakan jadi itik pedaging 
produk komersial masih belum tersedia di pasaran. 
     Pembuatan formulasi pakan merupakan salah satu 
permasalahan dari peternakan ini, karena menurut Destiana 
(2010), pemeliharaan itik secara intensif 60-70% biaya 
produksi dipengaruhi oleh biaya pakan. Untuk meningkatkan 
kapasitas pemeliharaan peternakan Saonada, diharapkan 
pakan yang diberikan memiliki harga yang murah dan 
mengandung nilai nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan itik. 
Menurut Mulyantini (2010) nilai nutrisi yang dibutuhkan oleh 
itik antara lain protein, lemak, karbohidrat, energi metabolis 
dan fosfor. Kandungan protein dalam pakan memiliki peran 
utama untuk menekan tingkat stress dari unggas yang 
disebabkan oleh suhu panas. Kebutuhan protein itik pedaging 
menurut Muliana (2001) adalah 19% dari kebutuhan nutrisi itik, 
sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pakan yang 
kita berikan harus mengandung protein minimal 19%. 
     Mengacu beberapa penjelasan diatas, bisnis itik hibrida 
pedaging sangat potensial untuk dikembangkan. Bisnis itik 
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hibrida yang relatif efektif untuk diterapkan saat ini adalah 
pada skala mikro. Menurut Risnayadi et al (2009), kriteria 
usaha skala mikro diantaranya adalah menggunakan bahan 
baku yang berasal dari daerah terdekat, umumnya berlokasi di 
pedesaan dan harga jual relatif rendah, sehingga 
pengembangan usaha skala mikro merupakan pengembangan 
yang sesuai dengan kondisi peternakan Saonada. 
Pengembangan usaha itik hibrida skala mikro memerlukan 
studi aspek teknis maupun finansial. Beberapa aspek teknis 
yang perlu diperhatikan adalah lokasi usaha ternak, tata letak 
kandang, pakan itik, ketersediaan bibit itik, teknis 
pemeliharaan dan pemanenan. Disamping itu pada aspek 
finansial yang akan dikaji adalah berupa Harga Pokok 
Penjualan (HPP), Break Even Point (BEP), Efisiensi Usaha, 
Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan 
Payback Period (PP), untuk mengetahui layak atau tidaknya 
usaha ternak itik hibrida tersebut untuk dikembangkan. 
 
1.2 Rumusan masalah 
     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
studi aspek teknis dan finansial pengembangan usaha ternak 
itik hibrida pedaging skala mikro (kapasitas 1000 ekor)  yang 
menguntungkan ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
     Tujuan dari penelitian ini adalah studi aspek teknis dan 
finansial pengembangan usaha ternak itik hibrida pedaging 
skala mikro (kapasitas 1000 ekor) yang menguntungkan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
     Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
memberikan informasi tentang studi aspek teknis dan finansial 
pengembangan usaha ternak itik hibrida pedaging skala mikro 
(kapasitas 1000 ekor) yang menguntungkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Itik 
     Itik merupakan salah satu ternak unggas yang potensial 
untuk memenuhi kebutuhan protein pada manusia. Produk 
yang dihasilkan dari beternak itik adalah daging dan telur. 
Pada saat ini, banyak makanan olahan yang berasal dari itik. 
Menurut Anwar (2005), taksonomi itik adalah sebagai berikut :  

     Umumnya, itik masih dipelihara secara tradisional dengan 
penggembalaan secara berpindah-pindah dari sawah satu ke 
sawah yang lain. Dengan semakin sempitnya areal 
penggembalaan dan banyaknya kasus kematian ternak akibat 
keracunan pestisida, maka pemeliharaan cara ini makin 
terancam kelestariannya dan perlu merubahnya ke arah 
pemeliharaan secara intensif (Laksono, 2003). 
     Permintaan pasar terhadap daging dan telur itik sangat 
tinggi dari tahun ke tahun. Bahkan pada tanggal 26 Februari 
2007 lalu, pemerintah melalui Departemen Pertanian 
melegalkan 450 ton daging itik beku asal Malaysia. Hal ini 

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Bilateria 
Phylum : Chordata 
Subphylum : Vertebrata 
Infraphylum   :   Gnathostomata 
Superclass : Tetrapoda 
Class : Aves 
Subclass : Neornithes 
Infraclass : Neoaves 
Superorder : Anserimorphae 
Order : Anseriformes 
Infraorder : Anserides 
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Cairina  
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menunjukkan bahwa beternak itik merupakan peluang bisnis 
yang sangat menguntungkan dan prospektif, karena belum 
terpenuhinya kebutuhan produk itik di pasaran oleh para 
peternak (DITJENAK, 2010). 

2.1.1 Jenis-Jenis Itik Lokal 
     Itik di Indonesia awalnya dikembangkan di daerah Jawa 
dan dikenal luas dengan nama Indian Runner (Anas javanica). 
Berbagai jenis itik lokal dikenal penamaannya berdasarkan 
tempat pengembangannya, wilayah asal dan sifat morfologis. 
Jenis-jenis itik lokal diantaranya adalah itik Mojosari, itik 
Alabio, itik Tegal dan itik Magelang, yang masing-masing 
penamaannya berasal dari tempat berkembangya itik tersebut 
(Ketaren, 2001). Jenis-jenis itik yang umum dikenal di 
Indonesia antara lain : 
 
2.1.1.1 Itik Mojosari  
     Itik Mojosari merupakan salah satu itik petelur unggul lokal 
yang berasal dari Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, 
Kabupaten Mojokerto. Itik Mojosari pada umumnya memiliki 
tingkat produktifitas yang cukup tinggi. Maka dari itu itik 
Mojosari berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha 
ternak itik komersial, baik pemeliharaan secara konvensional 
maupun secara intensif (Agus, 2002). 
     Bentuk badan itik Mojosari relatif lebih kecil dibandingkan 
dengan itik lokal lainnya. Ciri-ciri itik Mojosari antara lain warna 
bulu merah matang dengan variasi coklat kehitaman, pada itik 
jantan terdapat kurang lebih 1-2 bulu ekor yang melengkung 
ke atas serta paruh dan kaki yang berwarna hitam. Berat 
badan dewasa rata-rata 1,7 kg. Produksi telur rata-rata 230-
250 butir/tahun. Berat telur rata-rata 65 g. Warna kerabang 
telur putih kehijauan dengan masa produksi 11 bulan/tahun 
(Ranto dan Sitanggang, 2005). 
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2.1.1.2 Itik Alabio 
     Itik Alabio merupakan salah satu plasma nutfah unggas 
lokal yang mempunyai keunggulan sebagai penghasil telur. Itik 
ini telah lama dipelihara dan berkembang di Kalimantan 
Selatan, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), 
Hulu Sungai Tengah (HST), dan Hulu Sungai Utara (HSU). 
Populasi itik Alabio di Kalimantan Selatan tahun 2006 tercatat 
3.487.002 ekor. Berdasarkan catatan sejarah itik Alabio pada 
zaman dahulu disebut itik Banar. Baru pada tahun 1959 
dikenal dengan nama itik Alabio. Ciri-ciri itik Alabio, antara lain 
adalah warna bulu coklat dengan bintik-bintik putih di seluruh 
badan dengan garis putih di sekitar mata. Pada jenis jantan, 
warna bulu cenderung gelap. Pada sayapnya terdapat 
beberapa helai bulu berwarna hijau kebiruan mengkilap. 
Warna paruh dan kaki kuning terang. Berat bobot badan itik 
betina umur 6 bulan 1,60 kg dan jantan 1,75 kg. Produksi telur 
satu ekor itik rata-rata 220-250 butir/tahun selama satu tahun 
masa produktif. Berat telur rata-rata  59-65 g/butir. Warna 
kerabang telur putih kehijauan (Suryana, 2007). 

2.1.1.3 Itik Tegal 
     Itik Tegal merupakan itik yang berasal dari daerah Brebes 
atau Tegal Jawa Tengah. Ciri-cirinya antara lain warna bulu 
kecoklatan pada seluruh bagian tubuhnya yang disertai total 
kecoklatan yang agak jelas pada dada, punggung dan sayap 
bagian luar, sedangkan paruh dan kaki berwarna hitam. Ciri-
ciri lain dari itik Tegal yaitu berkepala kecil, bermata merah 
dengan berparuh panjang dan melebar di  ujungnya, leher 
langsing panjang dan bulat. Sayap itik Tegal menempel erat 
pada badan itik dan ujung-ujung bulunya saling menutupi di 
atas ekor (Agus, 2002). 

2.1.1.4 Itik Magelang 
     Itik ini sering juga disebut itik Kalung, karena terdapat garis 
berwarna putih jelas pada leher itik tersebut. Ciri-ciri fisiknya 
antara lain, terdapat bulu putih yang melingkar sempurna di 
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sekitar leher setebal 1-2 cm berbentuk seperti kalung pada itik 
jantan. Warna bulu dada, punggung dan paha didominasi 
warna coklat tua dan muda, dengan ujung sayap putih. Warna 
kaki hitam kecoklatan, dan paruh berwarna hitam (Agus, 
2002). 
     Itik ini berasal dari wilayah Sempu, Kecamatan Secang, 
Kabupaten Magelang. Penyebarannya meliputi daerah 
Magelang, Ambarawa dan Temanggung. Produktifitas telur 
dari itik Magelang per ekor adalah 131 butir/tahun, 
pertumbuhan betina bobot DOD (Day Old Duck) 38,41 gr/ekor, 
dan bobot badan umur 8 minggu adalah 1.581 gr/ekor (Agus, 
2002).  

2.1.1.5 Itik Hibrida 
     Itik  Hibrida merupakan hasil persilangan antara dua jenis 
itik yang berbeda antara jantan dan betinanya. Misalnya 
perkawinan antara itik Mojosari dengan itik Peking. Tujuan 
utama dari persilangan adalah menggabungkan dua sifat atau 
lebih yang berbeda, yang semula terdapat dalam dua bangsa 
ternak dalam satu bangsa persilangan. Berkembangnya bisnis 
itik mendorong para peternak untuk melakukan persilangan 
dari berbagai jenis itik untuk menghasilkan sifat yang unggul. 
Beberapa Jenis persilangan itik (hibrida) yang sudah populer 
di Indonesia antara lain (Ranto dan Sitanggang, 2005) : 

1) Itik Alabio >< Mojosari, sering disebut Itik MA 
2) Itik Peking >< Mojosari, sering disebut Itik PMp 
3) Santos >< Entok, sering disebut Tiktok 

     Persilangan itik Peking sebagai pejantan dengan itik 
Mojosari sebagai betina memberikan hasil yang baik untuk 
digunakan sebagai itik pedaging. Hasil persilangan dari itik 
tersebut banyak digunakan peternak sebagai itik pedaging 
karena ketahanan tubuh yang baik dan pada saat berumur 35 
hari bobot dari itik persilangan ini adalah antara 1,3 kg sampai 
1,5 kg tergantung komposisi pakan yang diberikan (Ranto dan 
Sitanggang, 2005). 
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2.2 Unggas di Kabupaten Jombang 
2.2.1 Populasi Unggas di Kabupaten Jombang 
     Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Jombang (2012), populasi itik di Kabupaten 
Jombang tahun 2011 sebesar 172.731 ekor. Populasi itik 
tersebut mengalami peningkatan tipis yaitu hanya sebesar 1% 
dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 sebesar 172.040 
ekor. Di tahun 2010 populasi itik mengalami peningkatan 
sebesar 1,5% dari tahun 2009, yaitu sebesar 170.578 ekor. 
Sehingga pertumbuhan dari itik pertahunnya mengalami 
peningkatan secara terus menerus dari tahun 2009 sampai 
2011. Data populasi unggas di kabupaten jombang dari tahum 
2009 hingga 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1. Populasi Unggas di Kabupaten Jombang 

No. Tahun Jenis Unggas
Ayam 
Buras 

Ayam 
Pedaging 

Ayam 
Petelur 

Entok Itik 

1 2009 1.869.168 4.247.976 1.560.420 61.933 170.578 
2 2010 1.425.432 5.232.930 1.255.000 62.933 172.040 
3 2011 1.469.221 4.892.080 1.288.730 61.713 172.731 

Total  7.503.753 18.212.918 5.121.159 249.734 577.282 
Presentase 

(%) 
23,69 57,51 16,17 0,78 1,82 

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 
(2012) 
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     Dari grafik produksi daging itik di Kabupaten Jombang 
dapat dilihat peningkatan produksi daging itik tiap tahunnya. 
Pada tahun 2009 produksi daging itik di Kabupaten Jombang 
adalah sebesar 161.578 kg, kemudian meningkat tiap 
tahunnya hingga tahun 2011 adalah sebesar 165.182 kg. 
Sebaran sentra produksi daging itik di setiap kecamatan dapat 
dilihat pada Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3. Produksi Daging Itik Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Jombang  
No Kecamatan Jumlah Itik Presentase (%) 
1 Bandar Kedung 

Mulyo 
12.834 15.42 

2 Perak 1.510 1.81 
3 Gudo 1.700 2.04 
4 Diwek 488 0.58 
5 Ngoro 3.657 4.39 
6 Mojowarno 12.709 15.27 
7 Bareng 4.622 5.55 
8 Wonosalam 138 0.16 
9 Mojoagung 2.097 2.92 
10 Sumobito 1.098 1.31 
11 Jogoroto 455 0.54 
12 Peterongan 5.343 6.42 
13 Jombang 6.794 8.16 
14 Megaluh 3.707 4.45 
15 Tembelang 4.645 5.58 
16 Kesamben 16.626 19.98 
17 Kudu 468 0.56 
18 Ngusikan 361 0.43 
19 Ploso 1.257 1.51 
20 Kabuh 220 0.26 
21 Plandaan 2.454 2.95 
       Total                            83.182100 100 
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 
(2012) 
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2.3 Agroindustri 
     Agroindustri merupakan kegiatan yang berperan 
menciptakan nilai tambah. Optimasi nilai tambah dicapai pada 
pola industri yang berintegrasi langsung dengan usaha tani 
keluarga dan pertanian. Kegiatan agroindustri merupakan 
bagian integral dari pembangunan sektor pertanian. 
Pengembangan agroindustri di Indonesia mencangkup 
berbagai aspek diantaranya adalah menciptakan nilai tambah, 
menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan 
devisa, memperbaiki pemerataan pendapatan, bahkan mampu 
menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor 
penyedia bahan baku (Sari, 2002).  
     Menurut Hariz (2001) agroindustri adalah kegiatan usaha di 
bidang budidaya tanaman, pangan, perikanan, perkebunan, 
peternakan, dan kehutanan. Agroindustri merupakan kegiatan 
ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan 
pasca panen usaha budidaya tanaman atau peternakan 
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan industri. Saat ini usaha dibidang peternakan 
memiliki peluang yang sangat potensial. Menurut DITJENNAK 
(2005) sumbangan produk domestik bruto (PDB) sub sektor 
peternakan terhadap pertanian adalah sebesar 12% (atas 
dasar harga berlaku), sedangkan untuk sektor pertanian 
terhadap PDB nasional adalah 17% pada tahun 2004. Hal ini 
menunjukkan bahwa peran sub sektor peternakan terhadap 
pembangunan pertanian cukup signifikan, dimana industri 
perunggasan merupakan pemicu utama perkembangan usaha 
di sub sektor peternakan. 
 
2.4 Penggolongan Industri 
     Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
mentah menjadi barang setengah jadi atau barang untuk 
mendapatkan nilai yang lebih tinggi yang bersifat produktif dan 
komersial. Penggolongan industri juga dilakukan berdasarkan 
besarnya modal yang digunakan dalam industri tersebut. 
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Penggolongan industri berdasarkan modal yang digunakan 
dapat dilihat pada Tabel 2.7 (Anonymous ,2004). 

 
Tabel 2.7. Penggolongan Industri Berdasarkan Modal  
No. Uraian Kriteria 

Aset Omzet 
1. Industri Mikro Maks. 50 juta Maks. 300 juta 
2. Industri Kecil > 50-500 juta >300 juta-5 milyar 
3. Industri Menengah >500 juta-10 

milyar 
>2,5 milyar-50 

milyar 
 Sumber: Anonymous (2004) 
 
     Pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, seperti modal, produk yang dihasilkan, dan 
pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasianya, 
industri dapat dibedakan menjadi (Daryanto, 2009):  
a. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal 

relatif kecil, teknologi sederhana, produknya masih 
sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas 
(berskala lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri 
makanan ringan.  

b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: 
modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih 
terbatas, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas 
(berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri 
sepatu, dan industri mainan anak-anak.  

c. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal 
sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi 
teratur, pemasarannya berskala nasional atau 
internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, 
industri otomotif, industri transportasi, dan industri 
persenjataan. 

     Menurut Daryanto (2002) secara umum peranan industri 
kecil dalam konteks nasional dan lokal terwujud dalam 
penyerapan tenaga kerja, pembentukan nilai tambah dan 
distribusi pendapatan terutama pada kelompok masyarakat 
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miskin.  Industri kecil berpotensi untuk dikembangkan karena 
masih potensialnya sumberdaya alam ditiap daerah yang 
belum didayagunakan secara optimal. Menurut Risnayadi et al 
(2009), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi 
kriteria usaha mikro. Kriteria usaha skala mikro diantaranya 
adalah umumnya berlokasi di pedesaan, menggunakan bahan 
baku yang berasal dari daerah terdekat dan harga jual relatif 
rendah. Skala mikro ada dua klasifikasi yaitu : 
1. Usaha skala mikro subsisten 

Usaha skala mikro subsisten adalah jenis usaha yang 
berusaha dan bekerja pada sektor informal dengan 
produktivitas rendah dan penghasilannya hanya cukup 
untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jenis usaha ini belum 
memiliki manajemen yang baik dan penghasilannya 
merupakan sumber pendapatan keluarga. 

2. Usaha skala mikro produktif  
Usaha skala mikro produktif adalah jenis usaha yang 
berusaha dan bekerja skala mikro pada berbagai sektor 
ekonomi dan sudah memiliki menejemen usaha yang baik. 
 

2.5 Aspek Teknis 
     Aspek teknis merupakan suatu yang berkenaan dengan 
proses pembangunan proyek secara teknis dan 
pengoperasianya setelah proyek tersebut dibangun. Hal ini 
berkaitan dengan rencana atau program kerja jangka pendek 
dan jangka panjang. Sistem produksi yang dipilih perlu 
dipertimbangkan efisiensi dan efektifitasnya. Ada baiknya 
dibuat diagram alir mulai dari dari proses awal yaitu penyiapan 
bahan baku sampai menjadi produk baru. Dalam hal ini perlu 
adanya pengawasan mutu untuk menjamin produk atau jasa 
yang dihasilkan (Destiana 2010). 
     Aspek teknis juga dikenal sebagai aspek produksi dimana 
hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penentuan tata letak, 
penyusunan peralatan pabrik, proses produksi dan 
penyusunan peralatan pabrik serta pemilihan teknologinya. 
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Hal penting lainnya adalah menentukan lokasi usaha tersebut 
perlu dipertimbangkan dari segala aspek untuk menyusun 
perkiraan biaya investasi awal (Kasmir dan Jakfar, 2003). 
 
2.5.1 Kebutuhan Nutrisi Itik Pedaging 
     Informasi kebutuhan nutrisi untuk itik pedaging di Indonesia 
belum banyak tersedia karena itik pedaging juga belum 
diternakkan secara luas (Laksono, 2003). Walaupun demikian 
beberapa tahun terakhir ini peternak mulai berternak itik 
pejantan dan itik Mandalung (Mule duck: hasil persilangan 
antara entok dengan itik) selama 2 bulan dan kemudian dijual 
sebagai itik potong. Pemeliharaan itik memiliki tiga tahapan 
yang pertama adalah stater, grower dan layer untuk itik 
petelur, sedangkan untuk itik pedaging dipisahkan menjadi 
dua tahapan yaitu stater dan grower. Tahapan pemeliharaan 
itik pedaging hanya terdapat dua tahapan karena sebelum 
memasuki tahapan layer itik pedaging sudah dipotong untuk 
dikonsumsi. Menurut Muliana et al (2001), kebutuhan nutrisi 
itik pedaging adalah sebagai berikut ini : 
 
Tabel 2.4. Kebutuhan Nutrisi Itik Pedaging 

Zat Nutrisi Starter 
(0-2 minggu) 

Grower 
(2-7 minggu) 

Protein kasar (%) 22 19 
Energi (kkal EM/kg) 2.900 3.000 
Metionin (%) 0,40 0,30 
Lisin (%) 0,90 0,65 
Ca (%) 0,65 0,60 
P tersedia (%) 0,40 0,30 
Sumber : (Muliana et al, 2001) 
 

2.5.2 Pakan Ternak itik 
a. Bahan Baku 
     Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, ternak harus diberi 
formulasi yang terdiri dari campuran berbagai bahan baku 
pakan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak 
yang akan dipelihara seperti kebutuhan energi, protein dan 
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lemak. Bahan baku dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa 
kelompok berdasarkan kandungan nutrisinya. Hal ini secara 
rinci disajikan dalam Tabel 2.5. 
 
Tabel 2.5. Klasifikasi Bahan Baku Pakan Berdasarkan 
Kandungan nutrisinya 

Kandungan 
Nutrisi Bahan Pakan 

Energi 
Protein hewani 

Tepung ikan, tepung daging, tepung bulu, 
tepung darah 

Protein nabati 
 
Vitamin 

Bungkil (kedelai, kacang tanah, kanola, dll) 
Jagung, gaplek, sorgum dan polar, minyak 
sawit, dedak 
vitamin, premiks, termasuk choline, trace 
element mix 

Sumber mineral Di Calcium Phosphate, Mono Calcium 
Phosphate, tepung tulang, tepung batu, 
garam, tepung kulit kerang 

Sumber : (Agus, 2002) 
 
     Bahan pakan yang sangat disukai oleh itik dalam bentuk 
segar adalah ikan rucah, cangkang udang dan keong, namun 
pemberiannya harus dalam jumlah terbatas dan ukuran yang 
kecil untuk memudahkan itik menelannya. Kandungan nutrisi 
bahan pakan yang umum dipakai untuk itik sebagai sumber 
energi utama adalah menir, jagung, tepung ubi kayu dan 
tepung sagu, sedangkan sumber protein utama adalah tepung 
ikan dan bungkil kedelai. Namun tidak semua daerah memiliki 
keseluruhan bahan pakan yang tersedia, sehingga harus 
mencari bahan pakan yang murah dan dapat memenuhi 
kebutuhan nutrisi itik yang akan dipelihara. Oleh karena itu 
diperlukan ketepatan dan pemilihan bahan baku yang murah, 
namun tetap memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan 
kebutuhan itik. Menurut Sinurat (2000), kandungan nutrisi dari 
berbagai bahan pakan untuk pakan itik terdapat pada lampiran 
22. 
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     Bungkil kelapa sangat jarang digunakan sebagai bahan 
pakan itik karena kekhawatiran akan kandungan aflatoxinnya 
yang berbahaya terhadap kesehatan itik. Walaupun demikian 
berdasarkan pengamatan dilaporkan bahwa 30% bungkil 
kelapa dalam pakan itik yang sedang tumbuh tidak 
berpengaruh negatif terhadap penampilan itik. Bungkil kelapa 
yang dipergunakan harus bebas dari jamur Aspergillus flavus 
yang memproduksi racun aflatoxin yang membahayakan 
kesehatan dan produksi ternak itik terutama itik petelur 
(Suhendi, 2002). 
 
b. Manfaat Pakan Ternak 
     Kondisi yang sulit terjadi di berbagai sektor di dalam negeri 
sejak tahun 2008, pakan ternak merupakan salah satu 
komoditi penting yang digolongkan dalam subsistem agribisnis 
hulu. Pakan merupakan faktor yang berperan penting dalam 
peningkatan kualitas budidaya yang berimplikasi pada 
peningkatan profitabilitas usaha ternak. Ketersediaan pakan 
yang berkualitas dan murah menjadi prasyarat bagi 
tumbuhnya industri peternakan yang baik. Hingga saat ini, 
sebaran industri pakan ternak di Indonesia masih terfokus di 
Jawa Timur dengan share sebesar 35,2% (Setioko dkk, 2001). 
     Kendala dalam peralihan dari cara konvensional menuju 
cara intensif adalah pakan yang diberikan. Proses 
pemeliharaan ternak unggas secara intensif membutuhkan 
biaya pakan yang lebih tinggi dari pada cara konvensional. 
Penyediaan pakan pada pemeliharaan unggas secara intensif 
mencangkup 60-70% dari biaya produksi. Hal ini merupakan 
kendala yang harus dihadapi jika unggas yang dipelihara 
hanya berproduksi rata-rata kurang dari 60% (Destiana, 2010). 
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Penimbangan bahan baku dilakukan setelah 
perhitungan formulasi. Untuk bahan pakan makro 
seperti tepung jagung, tepung bungkil kedele, bekatul 
padi digunakan timbangan kasar (skala ratusan 
kilogram). Sedangkan untuk bahan pakan mikro, 
seperti : methionin, minyak ikan, vitamin, mineral mix, 
premix, antioksidan dan anti jamur digunakan 
timbangan analitis atau elektronik. 

5. Pencampuran/pengadukan (Mixing) 
Proses pencampuran atau pengadukan bertujuan agar 
bahan tercampur secara merata (homogen) dan 
seluruh komponen bahan pakan yang di formulasi  
dapat tersebar secara seimbang. 

6. Penjahit kemasan (Sewing ) 
Penjahitan kemasan dilakukan agar produk pakan 
terlindung, juga mencegah kontaminasi atau 
tercampurnya bahan dengan benda asing. 

7. Penyimpanan (Storage ) 
Penyimpanan pakan sebaiknya ditempatkan pada 
tempat yang tidak terlalu gelap, hal ini bertujuan untuk 
mencegah timbulnya proses enzimatis pada pakan 
yang berakibat penurunan mutu produk. Menurut 
Swastika (2010), proses penyimpanan adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan untuk menahan atau 
menunda suatu barang sebelum barang tersebut 
dipakai tanpa merubah bentuk barang tersebut. 

 
2.5.3 Kandang Itik 
1. Tipe Kandang Box 
     Menurut Sandhy (2000), kandang box dapat dibuat dari 
berbagai bahan seperti kayu, bambu, papan, kawat ram dan 
sebagainya. Kandang box digunakan untuk anak itik (DOD) 
umur 1-14 hari di mana pada masa ini itik membutuhkan 
tempat yang hangat. Kandang box dapat dibuat berbentuk 
empat persegi, bundar ataupun bujursangkar. Ukuran 
kandang box dapat dibuat sesuai keinginan dan bahan yang 
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2.6 Aspek Finansial 
     Aspek finansial adalah aspek yang ditujukan untuk meneliti 
suatu proyek secara finansial layak atau tidak untuk didirikan. 
Memilih kelayakan suatu proyek dapat ditinjau dari beberapa 
segi, meliputi manfaat finansial, manfaat ekonomi nasional 
dan manfaat sosial. Manfaat finansial berarti proyek tersebut 
menguntungkan bila dibandingkan dengan resikonya. Aspek 
finansial untuk analisa usaha adalah sebagai berikut ini 
(Suratman, 2001): 
 
a) Harga Pokok Penjualan (HPP) 
     Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah jumlah pengeluaran 
dan beban yang diperkenankan baik langsung maupun tidak 
langsung, untuk menghasilkan barang atau jasa. Harga Pokok 
Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang dimasukkan 
kedalam proses produksi selama satu periode ditambah biaya 
persediaan awal barang dalam proses pada awal periode 
berikutnya. HPP merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang 
dibebankan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan 
(Husnan, 2000). 
     Biaya didefinisikan sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran 
atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan 
manfaat. Biaya terbagi atas biaya tetap dan biaya variabel. 
Biaya tetap (fixed cost) merupakan biaya yang secara total 
tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun. 
Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang totalnya 
meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam 
aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap 
penurunan dalam aktivitas (Kasmir, 2003). 
 
b) Break Even Point (BEP) 
     BEP diartikan sebagai suatu titik atau keadaan dimana 
perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan 
dan tidak memperoleh kerugian. Analisa BEP secara umum 
dapat memberikan informasi kepada pemimpin bagaimana 
pola hubungan antara volume penjualan, cost, dan 
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keuntungan yang akan diperoleh pada tingkat penjualan 
tertentu. Perusahaan dikatakan memperoleh keuntungan 
apabila penjualan berada di atas nilai BEP (Soeharto, 2002). 
  
c) Efisiensi Usaha (R/C ratio) 
     Salah satu cara mengetahui kelayakan dan kemajuan 
usaha yaitu menggunakan efisiensi usaha dengan perhitungan 
angka R/C ratio. R/C ratio yaitu perbandingan antara 
penerimaan dalam nilai uang dengan besarnya biaya yang 
dikeluarkan. R/C ratio atau Return Cost Ratio merupakan 
perbandingan antara TR (Total Revenue) atau total 
penerimaan dengan TC (Total Cost) atau total biaya produksi. 
apabila R/C ratio < 1 maka usaha dikatakan tidak efisien atau 
merugikan, apabila R/C ratio = 1 maka usaha dikatakan tidak 
menguntungkan atau tidak merugikan dan apabila R/C ratio >1 
maka usaha dikatakan efisien atau menguntungkan. 
(Syamsudin, 2001). 
 
d) Payback Period (PP) 
     Payback Period adalah metode perhitungan atau 
penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup 
initial investment dari suatu proyek atau mengukur seberapa 
cepat investasi bisa kembali. Suatu pabrik layak didirikan jika 
nilai payback period lebih kecil dari umur ekonomis proyek 
tersebut (Pujawan, 2004). Metode analisis finansial ini 
mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali, karena itu 
satuan hasilnya bukan persentasi tetapi satuan waktu (bulan, 
tahun, dan sebagainya). Nilai payback periode yang rendah 
berarti lebih cepat daripada umur proyek yang disyaratkan, 
maka proyek ini dikatakan menguntungkan, sedangkan kalau 
lebih lama, maka proyek tersebut ditolak (Kasmir, 2003). 
 
e) Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) merupakan metode untuk 
menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai 
sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih (operasional 
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maupun cash flow) dimasa yang akan datang. NPV digunakan 
untuk menilai kelayakan proyek yang dilihat dari kriteria 
investasi. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut, perlu 
ditentukan dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. 
Apabila hasil perhitungan NPV lebih besar dari 0 (nol) 
dikatakan usaha tersebut feasible dan jika lebih kecil dari 0 
(nol) maka tidak layak untuk dilaksanakan (Umar, 2009). 
 
f) Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah metode untuk 
menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan nilai 
sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-
penerimaan kas bersih dimasa-masa mendatang. Apabila 
hasil perhitungan IRR lebih besar dari tingkat suku bunga 
maka usaha tersebut dikatakan layak untuk dikembangkan, 
namun bila sama dengan tingkat suku bunga berarti usaha 
tersebut berada dalam keadaan BEP, dan bila besarnya 
dibawah tingkat suku bunga maka usaha tersebut dikatakan 
tidak layak untuk dikembangkan (Soeharto, 2002).  
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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
     Penelitian ini dilakukan di peternakan Saonada di Desa 
Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Waktu 
pelaksanaan penelitian ini selama bulan September 2011 
sampai Juli 2012. 

 
3.2 Materi Penelitian 
     DOD (Day Old Duck) didapatkan dari penetasan yang ada 
di wilayah Jombang, dan itik yang digunakan adalah 
merupakan hasil persilangan dari itik lokal sebagai betinanya 
dan itik Peking sebagai pejantannya. Dalam melakukan 
pembelian bibit itik harus dilakukan pemilihan terlebih dahulu, 
agar mengurangi resiko kematian dari itik tersebut. 
     Pakan yang digunakan untuk itik hibrida ini adalah dedak, 
konsentrat KBR-2, Pur 511 Bravo, pakan jadi P3S dan jagung 
hibrida bisi 2. Untuk pakan jadi P3S, pur 511 Bravo dan 
Konsentrat KBR-2 didapatkan dari empat toko pakan yang ada 
di Jombang. Keempat toko pakan itu adalah Joyo di daerah 
Jln. K.H Wachid Hasyim , Lina 1 di daerah Jln. Veteran, Lina 2 
di daerah Melik dan Tirta Agung di daerah Sambong. 
Kemudian untuk bahan pakan dedak dan jagung didapatkan 
dari tempat penggilingan padi dan pengepul jagung pupilan.  
 
3.3 Batasan Masalah dan Asumsi 
1. Peningkatan skala usaha pemeliharaan dibatasi pada 

peningkatan skala kapasitas  pengolahan pakan dan 
jumlah itik 100 ekor untuk penelitian pendahuluan dan 
1000 ekor untuk pengembangan usaha yang dianalisa 
dari aspek teknis dan finansial. 

2. Pengolahan pakan dibatasi untuk digunakan pada 
peternakan sendiri dan pada formulasi pakan dibatasi 



27 

 

mulai dari bahan baku, mesin dan dana yang dibutuhkan 
serta perbandingan formulasi pakan. 

3. Itik yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik hibrida 
yang merupakan persilangan dari itik Peking untuk 
pejantan dan itik Mojosari untuk betinanya. Sedangkan 
pakan umur 15 hari sampai 35 hari yang digunakan 
adalah dedak sparator, jagung hibrida bisi 2, pakan jadi 
Wonokoyo (P3S) dan konsentrat ayam pedaging (KBR 2) 
dengan perbandingan air dan pakan saat pemberian 
pakan untuk 1 kg pakan adalah 500 ml air. 

4. Aspek teknis dibatasi pada lokasi usaha ternak, tata letak 
kandang, pakan itik, proses pembuatan pakan, bibit itik 
hibrida, pemeliharaan dan pemanenan. Aspek finansial 
dibatasi pada perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), 
Efisiensi Usaha (R/C ratio) Break Event Point (BEP), 
Payback Periods (PP), Net Present Value (NPV) dan 
Internal Rate of Return (IRR). 

5. Kandang yang digunakan adalah kandang box untuk 
brooding bibit selama 15 hari dengan menggunakan 
pemanas lampu pijar 10 watt untuk satu box dan tipe 
kandang postal untuk umur 15 - 35 hari. 

6. Peralatan tempat minum umur 1 - 15 hari menggunakan 
tempat minum semi otomatis berupa galon 5 liter, 
sedangkan untuk umur 15 hari sampai dengan umur 35 
hari menggunakan tempat minum otomatis yang 
disalurkan melalui tandon air. 

7. Peralatan tempat pakan pada umur 1 - 15 hari 
menggunakan tempat pakan otomatis. Pada umur 15 hari 
sampai 35 hari tempat pakan menggunakan loyang, 
gambar tempat pakan terdapat dalam lampiran 18. 

8. Obat-obatan yang digunakan untuk itik adalah berupa vita 
stres, trimezyn-s, neobro dan skarbio. 

9. Pakan umur 1 - 15 hari adalah konsentrat pur 511 bravo 
yang diproduksi oleh   PT. Charoen Pokphand 

10. Resiko kematian diasumsikan tidak lebih dari 5 % 
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11. Protein pada bahan pakan diasumsikan untuk konsentrat 
KBR-2 adalah 40 %, jagung 8%, dedak 10% dan P3S 
Wonokoyo 19% 

12. Penelitian ini mengasumsikan semua harga yang 
digunakan adalah harga saat penelitian ini berlangsung 
yaitu pada bulan September 2011 - Juli 2012. 

 
3.4 Alat dan Bahan 
3.4.1 Penelitian Pendahuluan 
a. Alat 
     Peralatan yang digunakan untuk penelitian pendahuluan 
adalah kandang dengan kapasitas untuk itik pedaging adalah 
300 ekor dengan ukuran 10 x 8 m² dan ukuran 10 x 2 m² yang 
kemudian disekat menjadi 3 petak dan masing-masing petak 
digunakan untuk memelihara 100 ekor itik untuk kandang 
postal sedangkan box terdapat 3 box ukuran 2 x 1,5 m². Alat 
yang digunakan adalah wadah kapasitas 20 kg dan timbangan 
yang digunakan untuk menimbang bahan. Proses pengadukan 
pakan diaduk dengan menggunakan tangan dan wadah yang 
kemudian dikemas dalam karung. 

 
b. Bahan  
     Bahan yang digunakan dalam penelitian pendahuluan 
untuk bahan baku adalah dedak, konsentrat, jagung dan 
pakan jadi Wonokoyo. Dedak yang digunakan adalah dedak 
separator, sedangkan jagung yang digunakan adalah jagung 
hibrida bisis dua. Konsentrat yang digunakan adalah 
konsentrat boiler untuk itik pedaging (KBR2) yang diproduksi 
di Wonokoyo. Bahan yang digunakan untuk alas itik adalah 
sekam yang merupakan produk samping dari penggilingan 
padi, penaburan alas sekam dilakukan tiap 5 hari sekali. 
 
3.4.2 Penelitian Skala Mikro 
a. Alat 
     Peralatan yang digunakan untuk penelitian skala mikro 
adalah kandang dengan kapasitas untuk itik pedaging adalah 
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1.000 ekor dengan ukuran 11 x 22 m² untuk kandang postal 
sedangkan box terdapat 10 box ukuran 2 x 1,5 m. Alat yang 
digunakan adalah wadah kapasitas 40 kg dan timbangan yang 
digunakan untuk menimbang bahan. Proses pengadukan 
pakan diaduk dengan menggunakan skrop yang kemudian 
dikemas dalam karung. 

 
b. Bahan  
     Bahan yang digunakan dalam penelitian skala mikro untuk 
bahan baku adalah dedak, konsentrat, jagung dan pakan jadi 
Wonokoyo. Dedak yang digunakan adalah dedak separator, 
sedangkan jagung yang digunakan adalah jagung hibrida bisi 
2. Konsentrat yang digunakan adalah konsentrat boiler untuk 
itik pedaging (KBR2) yang diproduksi di Wonokoyo. Bahan 
yang digunakan untuk alas itik adalah sekam yang merupakan 
produk samping dari penggilingan padi, penaburan alas 
sekam dilakukan tiap 5 hari sekali. 
 
3.5  Metode Penelitian 
     Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk 
memberikan gambaran umum tentang data yang telah 
diperoleh. Tahapan awal dari penelitian ini adalah survei 
pendahuluan, studi literatur dan perumusan masalah. Tahap 
selanjutnya dilakukan penelitian pendahuluan di peternakan 
Itik Saonada, dengan pengamatan secara langsung serta 
pengumpulan data yang diperlukan, untuk didapatkan 
formulasi pakan itik yang paling menguntungkan, baik segi 
teknis maupun finansial.  
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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3.6 Prosedur Penelitian 
3.6.1 Survei Pendahuluan 
     Survei pendahuluan merupakan kunjungan langsung ke 
peternakan Saonada, yang merupakan salah satu peternak itik 
didaerah Jombang yang beralamat di dusun Kandangan, desa 
Sidomulyo, kecamatan Megaluh. Survei pendahuluan ini 
bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi umum dan 
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di peternakan 
tersebut. 
 
3.6.2 Perumusan Masalah 
     Perumusan masalah dilakukan berdasarkan survei yang 
telah dilakukan dimana salah satu masalah dalam peternakan 
tersebut adalah mengenai formulasi pakan itik yang sesuai 
dengan kebutuhan gizi itik terutama pada saat itik berumur 15-
35 hari. Kemudian setelah diketahui formulasi pakan itik yang 
menguntungkan untuk 100 ekor itik, peternakan ini ingin 
mengembangkan ternaknya untuk itik pedaging menjadi 1000 
ekor, sehingga diperlukan beberapa analisa dan persiapan 
yang digunakan untuk mengembangkan usaha ternak itik 
pedaging. 
 
3.6.3 Studi Literatur 
     Studi literatur dilakukan dengan mencari, membaca dan 
mempelajari teori yang berhubungan dengan permasalahan 
yang akan deteliti. Literatur yang digunakan adalah yang 
memuat materi tentang pengaturan formulasi pakan itik 
pedaging, kebutuhan gizi itik pedaging dan studi analisis 
finansial. 

 
3.6.4 Pengumpulan Data 
     Data yang dibutuhkan bersumber dari : 
1. Data primer 
     Data Primer didapatkan dari data unit pengolahan formulasi 
pakan yang terkait dengan penelitian, observasi dan 
wawancara. Jenis data yang diperlukan antara lain data 
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komposisi formulasi pakan, kondisi industri, peralatan dan 
teknologi produksi. 

 
2. Data Sekunder 
     Data sekunder didapatkan dari jurnal, hasil penelitian, 
internet, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur 
terkait. Data yang dibutuhkan antara lain kondisi geografis 
lokasi, potensi wilayah, harga bahan baku, harga mesin dan 
peralatan, potensi bahan baku, dan perlengkapan pendukung 
untuk peningkatan skala pemeliharaan. 
 
3.6.5 Penelitian Pendahuluan 
     Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui 
formulasi pakan yang paling menguntungkan yang diberikan 
kepada itik 100 ekor sehingga dapat dikembangkan menjadi 
1000 ekor. Dalam melakukan penelitian pendahuluan ada 
beberapa tahapan sebagai berikut ini : 
 
a). Persiapan Kandang Itik 
     Kandang itik yang digunakan adalah kandang tipe box dan 
postal, dimana kandang box berukuran 2 x 1,5 m untuk 100 
ekor yang digunakan untuk masa brooding itik yaitu umur 1 - 
15 hari. Sedangkan kandang postal dengan ukuran 10 x 8 m 
dan 10 x 2 m yang dipetakkan menjadi 3 petak dan masing-
masing petak diisi 100 ekor. Kandang tipe postal ini digunakan 
untuk pembesaran umur 15 - 35 hari. Pembersihan dilakukan 
terlebih dahulu dengan menggunakan desinfektan untuk 
membunuh virus dan bakteri yang merugikan itik sebelum 
kandang tersebut digunakan. 
 
b). Bahan baku pakan dan obat-obatan 
     Untuk bahan pakan yang digunakan adalah dedak, jagung, 
pakan jadi Wonokoyo (P3S) dan konsentrat ayam pedaging 
(KBR 2). Dedak yang digunakan adalah dedak separator yang 
didapatkan dari tempat penggilingan padi yang berada 
disekitar lokasi. Kemudian untuk jagung yang digunakan 
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adalah jagung jenis bisi 2. Konsentrat yang digunakan adalah 
konsentrat KBR-2 yang diproduksi oleh pabrik pakan ternak 
Wonokoyo.  
     Proses pengolahan pakan berupa pencampuran pakan 
dimulai dari sortasi bahan baku pakan yang selanjutnya 
dilakukan penimbangan untuk bahan baku jagung dilakukan 
penggilingan terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan 
pencampuran ditimbang dan dikemas. Proses terakhir adalah 
dijahit sehingga dihasilkan pakan itik. Sedangkan obat-obatan 
yang digunakan adalah berupa vita stres, trimezyn-s, neobro 
dan skarbio. Diagram alir dalam proses pengolahan pakan 
ditampilkan pada gambar 3.2. 
 
c). Pemeliharaan itik 
     Konsumsi harian Itik disesuaikan dengan kebutuhan itik 
sehingga jadwal untuk memberi makan itik adalah 3 kali dalam 
sehari. Pada umur 15-25 perharinya adalah 9 kg, sehingga 3 
kg masing-masing diberikan kepada itik setiap pagi, siang dan 
sore. Sedangkan pada umur 25-35 pemberian pakan 
meningkat menjadi 12 kg. Hai ini mengacu pada literatur yaitu 
menurut Dijaya (2003), bahwa konsumsi itik rata-rata sebelum 
umur dewasa adalah 80 gram/hari, sehingga diberikan 9 kg 
dan 12 kg per harinya untuk mencegah kekurangan pakan 
pada itik. 
 
3.6.6 Penentuan Formulasi Pakan Terbaik 
     Dalam mengembangkan usaha peternakan diperlukan 
beberapa data awal dan kondisi yang ada dilapangan. Selain 
itu juga dilakukan penelitian pendahuluan mengenai formulasi 
dan pembuatan pakan yang dapat digunakan dan memberikan 
hasil paling menguntungkan yang kemudian digunakan 
sebagai acuan awal untuk mengembangkan peternakan 
tersebut. Sehingga penentuan formulasi pakan terbaik bukan 
mengacu dari dari bobot itik yang paling tinggi, melainkan dari 
hasil penelitian pendahuluan yang paling menguntungkan. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pengolahan Pakan 
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3.6.7 Penambahan skala pemeliharaan 
     Penambahan skala pemeliharaan yang dimaksud adalah 
untuk mebesarkan kapasitas ternak dari 100 ekor menjadi 
1000 ekor dengan mengacu dari hasil yang paling 
menguntungkan dari penelitian pendahuluan. Bukan hanya 
jumlah itik saja yang ditingkatkan, tapi juga luas kandang yang 
diperbesar sesuai dengan jumlah itik yang akan dipelihara. 
Kemudian dilakukan pengumpulan data, yang nantinya 
dikelola dan di analisa dari aspek teknis dan aspek finansial. 
     Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas 
maka ada yang diperlukan dalam penelitian ini dikaitkan 
dengan aspek studi kelayakan yang diteliti antara lain : 
-  Aspek teknis meliputi : lokasi usaha ternak, tata letak 

kandang, pakan itik, proses pembuatan pakan, bibit itik 
hibrida, pemeliharaan dan pemanenan. 

-  Aspek finansial meliputi : biaya investasi awal dan modal 
kerja, Break Event Point (BEP), Payback Periods (PP), R/C 
Ratio, Harga Pokok Penjualan (HPP), Net Present Value 
(NPV) dan Internal Rate of Return (IRR). 

 
3.7 Aspek Teknis 
     Pengkajian aspek teknis dalam produksi unit pengolahan 
formulasi pakan itik ini didasarkan penelitian implementasi 
penetapan komposisi formulasi pakan yang telah dilakuakan. 
Ada beberapa aspek teknis yang terkait dengan penelitian 
yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut : 
 
a) Lokasi Usaha Ternak 

Menjelaskan tentang strategis atau tidaknya lokasi yang 
digunakan untuk beternak itik, sehingga lokasi tersebut 
memiliki lokasi yang sesuai dengan usaha ternak. 

b) Tata Letak Kandang 
Menjelaskan tentang luas kandang untuk kapasitas 1000 
ekor mulai dari ukuran kandang, luas lahan yang 
diperlukan, dan pembagian sekat pada kandang. 

c) Pakan Itik 



36 

 

Pakan itik yang perlu diperhatikan adalah formulasi pakan 
yang digunakan untuk usaha ternak. Pemilihan formulasi 
pakan saat penelitian pendahuluan dipilih yang paling 
menguntungkan. 

d) Proses pengolahan pakan 
Proses pengolahan pakan aspek teknis yang perlu 
diperhatikan adalah perkiraan jumlah kebutuhan bahan 
baku, kontinyuitas bahan baku pakan dan kualitas bahan 
pakan. 

e) Ketersediaan Bibit Itik 
Analisis ketersediaan bibit itik untuk kapasitas 1000 ekor 
dan penjelasan tentang kontinyuitas dan kualitas bibit itik 
yang akan dipelihara serta kemudahan untuk 
mendapatkan bahan baku berupa bibit itik di wilayah 
Jombang. 

f) Pemeliharaan 
Aspek teknis pemeliharaan dilihat dari tahapan-tahapan 
pemeliharaan mulai dari DOD (Day Old Duck) sampai 
panen. 

 
3.8 Aspek Finansial 

Metode analisis finansial yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Harga Pokok Penjualan (HPP), Break 
Event Point (BEP), Efisiensi usaha (R/C ratio), Payback 
Periods (PP), Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present 
Value (NPV) .Rumus perhitungan analisis finansial tersebut 
adalah sebagai berikut (Suratman, 2001):  

 
1. Harga Pokok Penjualan (HPP) 

     Perhitungan HPP menggunakan rumus sebagai berikut: 

HPP  
jumlah biaya 

jumlah barang yang dihasilkan
 

 
2. BEP (Break Event Point) 
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     BEP atau titik impas adalah titik dimana total biaya 
produksi sama dengan pendapatan. Perhitungan BEP 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

BEP Q
FC

P VC
 

BEP RP  
FC

1 VC
P

 

Keterangan : 
Q = jumlah kuantitas (unit) produk yang dihasilkan 
dan dijual 
FC = Fixed Cost (biaya tetap) 
VC = Variable Cost (biaya tidak tetap) 
P = harga jual per unit 
S = volume penjualan 
 

3. Efisiensi usaha (R/C ratio) 
     Rumus efisiensi usaha R/C sebagai berikut :  

R/C   
dengan: 

TR = P x Q 
TC = TFC + TVC 

Keterangan: 
TR = Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan 
yang diperoleh) 
P = Price (Harga) 
Q = Quantity (jumlah unit) 
TC = Total Cost (jumlah seluruh biaya yang 
dikeluarkan) 

Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio 
adalah : 

R/C < 1 usaha tidak efisien atau merugikan 
R/C = 1 usaha tidak menguntungkan atau tidak 
merugikan 
R/C > 1 usaha efisien atau menguntungkan 
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4. PP (Payback Period) 
     Formulasi model metode ini sebagai berikut: 

Payback period  
I

A
 

Keterangan : 
I    = jumlah modal (modal investasi dan modal kerja) 
Ab = rata-rata penerimaan bersih 
 

5. NPV (Net Present Value) 
     Rumus yang digunakan untuk menghitung NPV adalah: 

NPV  
1

 

 
Keterangan : 

NB = Net Benefit (benefit cost) 
I = discount factor 
N = waktu (tahun) 

Apabila hasil perhitungan NPV lebih besar dari 0 (nol) 
dikatakan usaha tersebut feasible dan jika lebih kecil dari 0 
(nol) maka tidak layak untuk dilaksanakan. 
 
6. IRR (Internal Rate of Return) 

     Formulasi IRR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

IRR  
 

x a 
Keterangan : 

i1  = discount rate yang menghasilkan NPV1 
i2  = discount rate yang menghasilkan NPV2 
a  = selisih i1 dengan i2 
b  = selisih PV1 dengan PV2 

 

 

 



39 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Kondisi Awal Peternakan Saonada 
a) Pendapatan Peternak Perbulan 
     Peternak Saonada memiliki kapasitas kandang 300 ekor, di 
mana per 100 ekor  dapat memberikan pendapatan antara Rp. 
250.000,00-450.000,00 dengan periode panen selama 35 hari. 
Pendapatan tersebut kemudian dipotong dengan biaya 
operasional untuk peternak sebesar Rp. 50.000,00-Rp. 
100.000,00. Keuntungan tersebut dapat diperoleh ketika 
peternak menerapkan pengaturan formulasi pakan. Sebelum 
melakukan formulasi pakan peternakan Saonada 
menggunakan pakan yang masih konvensional yaitu berupa 
rumput, limbah tahu, gamblong (limbah tepung tapioka) dan 
tepung ikan. Menggunakan pakan ini peternakan Saonada 
selalu mengalami kerugian hampir Rp. 500.000,00 per 100 
ekor, sehingga peternakan Saonada tidak menggunakan 
pakan tersebut. 

     Peternakan Saonada menginginkan pakan yang 
menguntungkan dari segi finansial, sehingga dalam penelitian 
pendahuluan dicari pakan yang paling menguntungkan dan 
mudah untuk mendapatkan bahan bakunya. Setelah dilakukan 
pengaturan formulasi pakan diperoleh hasil yang lebih 
menguntungkan, yaitu menggunakan bahan dari dedak, 
jagung dan konsentrat KBR-2 dengan persentase tiap bahan 
33%:33%:34%. Formulasi tersebut diperoleh saat penelitian 
pendahuluan, di mana formulasi (33%:33%:34%) memberikan 
hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang 
lain. 
 
b) Kapasitas Kandang Itik Pedaging 
     Peternak Saonada memiliki kandang dengan ukuran 10 x 8 
m² yang dapat menampung 300 ekor itik. Kandang tersebut 
kemudian dibagi menjadi 3 petak dengan ukuran  3 x 8 m² 
untuk 100 ekor itik tiap petaknya. Kapasitas kandang itik 



40 

 

pedaging diperbesar menjadi 1000 ekor untuk keperluan 
penelitian skala mikro, yang disesuaikan dengan luas lahan 
yang dimiliki oleh peternakan Saonada.  
 
c) Kapasitas Kandang Itik Petelur 
     Kapasitas kandang untuk itik petelur pada peternakan 
Saonada adalah 100 ekor dimana 90 ekor adalah itik betina 
sedangkan yang 10 ekor adalah jantan. Namun pada awal 
November 2011, itik tersebut dijual karena digunakan untuk 
modal itik pedaging. Saat ini peternakan Saonada hanya 
memiliki 21 ekor itik betina jenis itik Mojosari dan 3 ekor jantan 
jenis itik Peking yang akan disilangkan sehingga menjadi itik 
hibrida. 
 
d) Kapasitas Penetasan 
     Peternakan Saonada selain memiliki kandang untuk 
pemeliharaan juga memiliki penetasan berkapasitas 1000 telur 
dimana terdapat 4 kotak yang masing-masing kotak dapat diisi 
sampai 250 butir telur. Mesin penetasannya menggunakan 
pemutaran manual yaitu menggunakan tangan untuk memutar 
telur yang di lengkapi thermostat yang mengatur suhu dan 
termometer untuk mengukur suhu pada ruangan penetasan. 
 
e) Mesin dan Peralatan 
     Mesin dan peralatan yang digunakan saat ini masih 
konvensional hanya berupa kandang, tempat pakan dan 
minum. Sedangkan untuk proses pembuatan formulasi pakan 
menggunakan tenaga manual yaitu manusia. Peternakan 
Saonada akan mengembangkan ternaknya menjadi 1000 ekor 
sehingga diperlukan mesin dan peralatan untuk mendukung 
perlengkapan dalam pengolahan pakan maupun 
pemeliharaan.  
 
f) Pengolahan pakan 
     Peternakan Saonada saat ini belum memiliki formulasi 
pakan yang khusus mengolah pakan ternak itik. Sehingga 
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untuk kapasitas 1000 ekor diperlukan formulasi pakan yang 
menguntungkan yang nantinya difungsikan untuk pakan ternak 
khususnya pakan untuk itik umur 15-35 hari. Jenis itik yang 
digunakan dalam penelitan adalah itik hibrida di mana jumlah 
awal itik tersebut adalah 107 ekor yang nantinya ketika panen 
mengalami kematian yang beraneka ragam. Selama penelitian 
angka kematian itik bebeda-beda, sehingga untuk 
mempermudah hasil penimbangan akhir yaitu pada umur 35 
itik ditimbang dengan jumlah 100 ekor agar mempermudah 
hasil timbangan dan perhitungan. Hal ini juga mengacu pada 
asumsi yang diberikan bahwa mortalitas itik adalah < 5%. 
 
g) Luas kandang itik pedaging 
     Peternakan Saonada memiliki luas kandang untuk itik 
pedaging adalah 10 x 8 m² dan 10 x 2 m² dengan daya 
tampung 300 ekor sehingga diperlukan perluasan kandang 
menjadi 12 x 25 m² agar dapat menampung itik sebesar 1.000 
ekor. Perlu juga disediakan tempat untuk mencampur dan 
menyimpan pakan guna mempermudah proses tersebut. 
 
Tabel 4.1 Kondisi Peternakan dan Target Pengembangan 
Peternakan 
No. Pembanding Kondisi 

Saat ini 
Target 

Pengembangan 
a. Pendapatan per 35 hari ±Rp.800.000 ±Rp. 5.000.000 
b. Kapasitas kandang itik 

pedaging 
300 ekor 1000 ekor 

c. Kapasitas kandang itik 
petelur 

100 ekor - 

d. Kapasitas penetasan 1000 telur - 
e. Mesin dan peralatan belum ada Ada 
f. Unit pengolahan pakan belum ada Ada 
g. Luas kandang itik 

pedaging 
10 x 8 m² 11 x 22 m² 
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4.2 Penelitian Pendahuluan Skala 100 Ekor 
     Penelitian pendahuluan dilakukan selama kurang lebih 4 
bulan yaitu pada 2 September 2011-30 Januari 2012. Bahan 
baku dalam pembuatan formulasi pakan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dedak separator, konsentrat, P3S ( 
pakan jadi dari Wonokoyo) dan jagung, yang diformulasikan 
dengan konsentrasi yang berbeda-beda kemudian diberikan 
kepada itik.  
     Proporsi pencampuran pakan yang digunakan dalam 
penelitian pendahuluan terdapat pada lampiran 32. Proporsi 
pencampuran pakan tersebut dihitung berdasarkan 
kandungan protein yang ada di setiap bahan pakan, sehingga 
didapatkan kandungan protein yang sesuai dengan kebutuhan 
nutrisi itik. Kandungan nutrisi pada bahan baku Konsentrat 
KBR-2, pakan jadi P3S dan 511 bravo dapat dilihat di 
Lampiran 16 dan Lampiran 1 terdapat perhitungan protein 
formulasi pakan. Perhitungan finansial dari masing-masing 
proporsi pakan dapat dilihat di Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Bobot Akhir Itik dan Pendapatan Ternak Itik Hibrida 
Pedaging 

No. Komposisi pakan Bobot 
Panen 

Pendapatan 

1. Jagung:Dedak:Konsentrat 138,5 kg Rp. 520.870,00 
2. Jagung:Dedak:Konsentrat 129,5 kg Rp. 410.050,00 
3. P3S:Dedak:Konsentrat 135 kg Rp. 458.500,00 
4. P3S:Dedak:Konsentrat 139 kg Rp. 508.420,00 
5. Jagung:Dedak:Konsentrat 121 kg Rp. 305.200,00 

 
     Tabel 4.2 merupakan ringkasan dari Lampiran 1 yang 
merupakan hasil dari penelitian pendahuluan selama 4 bulan. 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan dari 
penelitian pendahuluan yang pertama adalah sebesar Rp. 
520.000,00 yang merupakan hasil yang paling 
menguntungkan dari kelima penelitian yang dilakukan. 
Kandungan protein dari formulasi pakan yang paling 
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menguntungkan adalah sebesar 20,08%, yang didapatkan dari 
hasil laboratorium Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 
pada Lampiran 17. Namun bobot yang paling tinggi adalah di 
penelitian yang ke empat yaitu sebesar 139 kg. Penentuan 
formulasi terbaik ditentukan dari biaya pengeluaran yang 
paling minimal sehingga dihasilkan pendapatan yang paling 
menguntungkan. Bahan pakan berupa jagung dan dedak 
melimpah di daerah Jombang, sehingga hal tersebut 
merupakan pertimbangan untuk menggunakan komposisi 
pakan pada penelitian pertama.  
 
4.3 Aspek Teknis Skala 1000 ekor 
a) Lokasi Usaha Ternak 
     Lokasi ternak ini di dusun Kandangan, desa Sidomulyo, 
kecamatan Megaluh, kabupaten Jombang. Lokasi usaha 
ternak Saonada berada jauh dari pemukiman padat penduduk. 
Menurut Sandhy (2000) lokasi untuk peternakan harus jauh 
dari keramaian dan jauh dari pemukiman penduduk. Pemilihan 
lokasi ini berdasarkan kedekatan peternakan dengan bahan 
baku dan pasar. Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), untuk 
mengurangi biaya pengadaan bahan mentah dan transportasi 
pemasaran, suatu proyek harus mempertimbangkan 
kedekatan lokasi proyek tersebut dengan sumber bahan 
mentah dan pasar. Pemasaran dari hasil panen itik tersebut 
sementara hanya dipasarkan di wilayah Jombang. 
Pemotongan di kabupaten Jombang ada dua yaitu milik Bapak 
Agung dan Bapak Agus.  Lokasi Pemotongan milik Bapak 
Agung terletak kurang lebih 2 km dari lokasi peternakan 
Saonada. Pemotongan milik Bapak Agung berkapasitas 500 
ekor per hari tergantung dari pemesanan dan jumlah itik yang 
ada. Pemotongan milik Bapak Agung terletak di dusun Bulak, 
desa Mojokrapak, kecamatan Tembelang, Kabupaten 
Jombang. Sedangkan pemotongan milik Bapak Agus terletak 
kurang lebih 14 km dari lokasi usaha ternak. 
     Peternakan ini dekat dengan beberapa penetasan 
diantaranya adalah penetasan Bapak Sukiman yang berjarak 
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kurang lebih 8 km, kemudian penetasan Bapak Suryadi yang 
berjarak kurang lebih 13 km dan penetasan milik Bapak Mujib 
yang berada di Kecamatan Kesamben. Sebagian penetasan 
juga menerima itik potong yang biasanya dijual di pasar 
hewan Jombang dengan harga yang bervariasi. Lokasi ternak 
ini juga dekat dengan bahan baku pakan berupa jagung, 
konsentrat dan dedak. Penjelasan dari lokasi usaha ternak 
diatas dapat dilihat pada Lampiran 15. 
 
b) Tata letak kandang 
     Luas tanah untuk kandang kapasitas 1000 di peternakan ini 
adalah sebesar 25 x 12 m² dan 5 x 20 m²  yang tanahnya 
berhadap-hadapan dan terletak saling berseberangan jalan, 
denah dari kandang dapat dilihat pada Lampiran 3. Sebelum 
melakukan pembangunan kandang dilakukan pengukuran dan 
sketsa luas kandang yang akan didirikan. Sketsa luas 
kandang untuk kandang box dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Kandang box di dalam Lampiran 4, berukuran 5 x 18 m² yang 
mampu menampung 10 box untuk tempat pengovenan. 
Menurut Agus (2002), Kandang box digunakan untuk anak itik 
(DOD) umur 1-14 hari di mana pada masa ini itik 
membutuhkan tempat yang hangat. 
     Kandang untuk pembesaran itik umur 15 hari sampai 
dengan 35 hari adalah berupa kandang postal, dimana 
menurut Mulyantini (2010) kandang postal adalah kandang 
yang berlantai rapat dan biasanya menggunakan alas litter. 
Ukuran untuk kandang postal adalah 11 x 22 m² dan tempat 
peradukan pakan jadi satu dengan kandang tersebut. Untuk 
rancangan kandang postal dapat dilihat di Lampiran 4. 
     Wilayah Jombang merupakan dataran rendah sehingga 
suhu kandang untuk dataran rendah adalah berkisar antara 
27º-28ºC, sehingga untuk mengontrol suhu kandang agar 
ketika siang hari suhu kandang tetap stabil maka bentuk atap 
kandang dibuat susun untuk sirkulasi udara didalam kandang, 
sedangkan dinding luar kandang berupa potongan bambu 
yang dibuat seperti pagar dan jarak antar bambu sebesar 1 
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cm. Seluruh bangunan kandang tebuat dari bambu dan atap 
kandang menggunakan genting, benner dan anyaman daun 
tebu kering. 
 
c). Pakan Itik 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat 
     Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan itik 1000 
ekor adalah sebagai berikut ini : 

1. kandang itik pedaging kapasitas 1000 ekor dengan 
ukuran 11 x 22 m² untuk kandang postal dan 2 x 1,5 m² 
untuk kandang box sejumlah 10 box 

2. skrop yang digunakan untuk meraduk pakan 
3. Pengemasan menggunakan karung yang dijahit 
4. Peralatan untuk minum itik umur 1 sampai 15 hari 

menggunakan minum semi otomatis berupa galon 5 
liter. Sedangkan untuk umur 15 hari sampai dengan 
umur 35 hari menggunakan tempat minum otomatis 
yang disalurkan melalui penampungan air. 

5. Peralatan untuk pakan pada umur 1 sampai dengan 15 
hari menggunakan wadah pakan otomatis. Sedangkan 
pada umur 15 hari sampai 35 hari wadah pakan 
menggunakan loyang yang digunakan sebagai tempat 
pakan. 

b. Bahan 
     Bahan baku yang digunakan di skala 1000 ekor adalah 
sama dengan penelitian pendahuluan yaitu untuk pakan umur 
15 sampai 35 hari adalah dedak, jagung dan KBR 2 yang 
diproduksi di Wonokoyo. Namun yang dibedakan adalah 
jumlah bahan baku dalam skala mikro. Jumlah bobot pakan 
umur 15-35 dalam penelitian pendahuluan adalah 210 kg 
untuk 100 ekor itik, sehingga untuk 1000 ekor dibutuhkan 
pakan sebesar 2,1 ton. 
 
 
 



46 

 

2. Proses Pembuatan Pakan 
     Persiapan bahan pakan untuk 1000 ekor itik dilakukan 
sebelum itik berumur 15 hari. Sehingga sebelum itik tersebut 
dipindah kekandang postal, maka dilakukan persiapan bahan 
baku pakan dan proses sortasi bahan pakan. Sedangkan 
proses pembuatan pakan dan formulasi pakan mengacu pada 
penelitian pendahuluan yaitu 100 ekor. Kebutuhan pakan itik 
umur 15 sampai dengan umur 35 hari adalah sebesar 2,1 ton 
dengan komposisi dedak 33 %, jagung 33% dan konsentrat 
KBR-2 sebesar 34%. Untuk proses pengadukan pakan 
dilakukan tiap hari, dimana peradukan pakan dilakukan pagi 
hari jam 06.30 yang nantinya pakan ini digunakan untuk pakan 
itik selama satu hari. 
 
d).  Bibit Itik Hibrida 
     Bibit itik hibrida merupakan bibit yang berasal dari hasil 
persilangan antara Itik Mojosari sebagai betinanya dan itik 
Peking sebagai pejantan. Kualitas dari bibit itik tergantung dari 
induk itik tersebut karena menurut Anwar, (2005) bibit itik yang 
dihasilkan haruslah berasal dari induk itik pilihan untuk 
mencapai bibit itik yang mempunyai pertumbuhan yang cepat 
kususnya untuk itik pedaging. Karena itik hibrida adalah 
merupakan itik persilangan, maka sebagai peternak kita harus 
jeli dalam memilih bibit itik hibrida. Sehingga pada saat 
melakukan pembelian itik kita harus tahu induk dari itik yang 
akan dibeli. Bibit itik hibrida didapatkan dari beberapa 
penetasan diantaranya adalah dari penetasan milik Bapak 
Sukiman, Suryadi, Agung, Mujib dan Arif. 
     Ketersediaan DOD dari itik hibrida tergantung dari musim 
panen padi, pada saat musim kemarau petani tidak menanam 
padi sehingga ketersediaan bibit itik melimpah. Hal ini 
dikarenakan pada musim tersebut sawah yang biasanya 
digunakan untuk menggembala itik tidak tersedia, sehingga 
para peternak yang memelihara itik secara konvensional tidak 
melakukan pembelian bibit. Sedangakan pada waktu musim 
penghujan banyak terdapat sawah yang ditanami padi, 
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sehingga area untuk mengembala itik banyak tersedia. Untuk 
mengantisipasi terjadinya kelangkaan bibit itik pada waktu 
musim penghujan, maka dua minggu sebelum memelihara itik, 
uang muka untuk bibit itik yang akan dipelihara harus di bayar 
terlebih dahulu. 
 
e). Pemeliharaan 
     Sebelum memasuki masa pemeliharaan, perlu dilakukan 
beberapa persiapan. Untuk kadang box sebelum bibit itik 
datang harus dilakukan pengontrolan lampu dan pembersihan 
peralatan kandang, seperti tempat minum itik, tempat makan 
itik dan alas kandang box. Setelah bibit itik tersebut datang, 
bibit di bagi ke dalam 10 box yang setiap boxnya diisi dengan 
100 ekor bibit itik dengan ukuran box 2 x 1,5 m². Menurut 
Rukmiasih (2000), luas kandang untuk bibit itik yaitu umur 1 
sampai 15 hari idealnya adalah 33 ekor per meter. 
     Perawatan pada waktu pemeliharaan umur 1 sampai 
dengan umur 15 hari untuk minum harus menggunakan 
vitamin berupa “vitastress”. Untuk makan itik diberikan secara 
terus menerus, dan mulai dibatasi pada saat memasuki umur 
14 hari. Menurut Muliana et al (2000), pemberian pakan pada 
saat brooding sangat mempengaruhi pertumbuhan itik pada 
umur 15 hari sampai dengan panen. Setelah itik berumur 15 
hari, itik tersebut diturunkan dari kandang box menuju 
kandang postal dan pada saat itik diturunkan peternakan ini 
melakukan penghitungan itik, sehingga diketahui berapa 
jumlah itik yang mati ketika umur 1 sampai umur 15 hari. 
Sebelum itik diturunkan peternakan melakukan beberapa 
persiapan diantaranya adalah penyemprotan desinfektan, 
pembersihan alas kandang dari plastik, pembersihan tempat 
minum kandang, dan penaburan alas kandang (litter) berupa 
sekam padi. Setelah kandang postal siap, maka itik diturunkan 
dan tiap petaknya diisi dengan 50 ekor itik.  
     Itik yang sudah berada dikandang postal, di beri trimicin 
selama satu hari untuk menjaga daya tahan tubuh dari itik. 
Menurut Laksono (2003), pada saat itik diturunkan ditanah, itik 
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harus diberi vitamin untuk mengurangi stress dan resiko 
penyakit. Pembersihan lantai kandang dilakukan sehari sekali 
pada waktu pagi hari agar menjaga kebersihan kandang 
karena menurut Ketaren (2001), kebersihan kandang dan 
tempat minum hewan ternak dapat mengurangi penyakit pada 
ternak dan mengurangi infeksi pada tembolok unggas yang 
salah satunya adalah itik. 
 
f). Pemanenan 
     Pemanenan itik dilakukan pada umur 35 hari, di mana 
untuk pemanenan 1000 ekor dilakukan dua kali pengambilan 
yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Menurut Rasyaf (2003), 
pemanenan itik lebih baik jika dilakukan pada waktu pagi atau 
sore hari, untuk menghindari penurunan bobot dan stres 
panas. Pemanenan itik dilakukan dengan cara ditimbang tiap 
15 ekor itik yang dimasukkan dalam karung dan ditimbang 
menggunakan timbangan digital gantung. Hasil penimbangan 
dari 1000 ekor itik dapat dilihat pada Lampiran 12 dalam 
Lampiran 12 dihasilkan jumlah itik hidup adalah sebesar 953 
ekor, dengan jumlah bobot yang dihasilkan mencapai 1250 kg. 
Penelitian pendahuluan mortalitasnya sebesar 3,7%, 
sedangkan skala 1000 ekor mortalitasnya adalah 4,7%. Selisih 
antara skala 100 ekor dengan 1000 ekor adalah 1%. Hal ini 
bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah 
kualitas bibit dan sirkulasi kandang yang kurang optimal. 
Setelah dilakukan pemanenan di peternakan ini selalu 
melakukan pembersihan kandang yang kemudian disemprot 
menggunakan desinfektan. 
 
4.4 Aspek Finansial Skala 1000 ekor 
     Analisis kelayakan finansial yang dilakukan meliputi 
perhitungan Break Event Point (BEP), Harga Pokok Penjualan 
(HPP), efisiensi usaha (R/C ratio), Net Present Value (NPV), 
Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP). 
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya 
produksi adalah: 
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− Kapasitas produksi:  9500/10 x panen 
− Harga pur 511 per kg Rp. 5.100/kg 
− Harga dedak per kg Rp. 2.500/kg 
− Harga jagung per kg Rp. 2.800/kg 
− Harga Konsentrat per kg Rp. 5.600/kg 
− Harga DOD itik hibrida per ekor Rp. 5.500/kg 
− Harga obat-obaan per ons Rp. 55.000/ons 
− Umur ekonomis kandang adalah 5 tahun 
− Dalam 1 bulan 5 hari atau 35 hari itik yang dihasilkan 

adalah 9500 ekor 
 

     Modal tetap adalah diperoleh dari biaya pembuatan 
kandang dan peralatan kandang, modal tetap dalam dalam 
pemeliharaan itik berkapasitas 1000 ekor adalah sebesar Rp. 
60.272.000,00. Modal tetap terdiri dari biaya tenaga kerja 
untuk kandang box dan postal, pemasangan instalasi, 
peralatan dan bangunan kandang box dan postal serta 
transportasi. Perhitungan rincian modal tetap dapat dilihat 
pada Lampiran 7.  
     Menurut Sayuti (2008), depresiasi merupakan pengeluaran 
yang dipotong dari bagian yang akan dikenakan pajak, 
sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar 
pada tahun-tahun awal pemeliharaan. Perhitungan depresiasi 
dilakukan selama umur proyek dengan menggunakan metode 
garis lurus atau straight line. Total biaya depresiasi sebesar 
Rp. 3.414.000,00. Perhitungan biaya penyusutan (depresiasi) 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Modal kerja merupakan biaya 
yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan pada tahap awal 
proses pemeliharaan. Modal kerja per tahun dalam proses 
pemeliharaan sebesar Rp. 113.322.975,00. Modal kerja terdiri 
dari gaji tenaga kerja, DOD hibrida, pur 511, konsentrat KBR-
2, jagung, dedak, obat-obatan, listrik dan bensin. Rincian 
perhitungan modal kerja dapat dilihat pada Lampiran 9.  

     Total biaya pemeliharaan selama 10 kali panen sebesar 
Rp. 182.973.000,00 dengan perincian biaya tetap (fixed cost) 
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sebesar Rp. 25.073.000,00 dan biaya tidak tetap (variable 
cost) sebesar Rp. 157.900.000,00. Biaya tetap terdiri dari gaji 
tenaga kerja sebesar Rp. 14.000.000,00 biaya pemeliharaan 
alat Rp. 7.659.000,00 dan biaya penyusutan Rp. 
3.414.000,00. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya DOD hibrida 
Rp. 55.000.000,00 dan pur 511 Rp. 25.500.000,00 kemudian 
konsentrat KBR-2 Rp. 39.200.000,00, jagung Rp. 
19.600.000,00, dedak Rp. 17.500.000,00 dan obat-obatan Rp. 
1.100.000,00. Sedangkan untuk ultilitasnya berupa listrik 
dengan biaya sebesar Rp. 610.000,00 dan bensin sebesar Rp. 
2.250.000,00. Perhitungan biaya tetap dan tidak tetap per 
tahun dapat dilihat pada Lampiran 10. 
 
4.4.1 Harga Pokok Penjualan (HPP) 
     Harga Pokok Penjualan (HPP) dihitung berdasarkan total 
keseluruhan biaya (biaya tetap dan tidak tetap) yang 
dikeluarkan peternakan itik Saonada dibagi dengan jumlah itik 
yang dihasilkan selama 10 kali panen. Jumlah itik yang 
dihasilkan selama 10 kali panen adalah 9500 ekor. Harga 
Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp.19.260,00/ekor. 
Perhitungan HPP ini belum memperhitungkan adanya tingkat 
keuntungan (mark up). 
     Perhitungan HPP digunakan untuk menentukan harga jual 
produk yang akan dipasarkan. Harga jual dihitung dengan 
adanya penambahan tingkat keuntungan (mark up). Menurut 
Subanar (2002), besarnya mark up di tingkat produsen ke 
agen sebesar 20%, jika melalui agen besarnya mark up 40% 
dan jika agen menjual produk ke konsumen akhir mark up 
yang ditetapkan sebesar 70%. Peternakan Saonada 
menggunakan mark up sebesar 20%, sehingga harga jual per 
ekor adalah Rp. 23.100,00. Perhitungan Harga Pokok 
Penjualan (HPP) dapat dilihat pada Lampiran 11.  
 
4.4.2 Break Event Point (BEP) 
     Break Event Point (BEP) merupakan titik impas dimana 
nilai penjualan atau pendapatan sama dengan total biaya. 
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Perhitungan BEP dilakukan untuk mengetahui volume 
penjualan minimum agar usaha tidak mengalami kerugian 
tetapi juga belum memperoleh laba (Syamsudin, 2001). Hasil 
perhitungan BEP(Q) menunjukkan jumlah volume penjualan 
minimum yang harus dicapai sebanyak 3.870 ekor. Hasil 
perhitungan BEP(Rp) sebesar Rp. 89.394.397,00.  
     Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa titik impas 
terjadi pada saat penjualan mencapai 3.870 ekor itik hibrida. 
Biaya yang dicapai dari penjualan tersebut sebesar Rp. 
89.394.397,00. Apabila peternakan tersebut telah mencapai 
angka penjualan tersebut di atas, maka dapat diartikan 
peternakan tersebut mencapai titik impas dimana usaha tidak 
mengalami kerugian maupun memperoleh keuntungan. 
Perhitungan Break Event Point (BEP) dapat dilihat pada 
Lampiran 11. 
 
4.4.3 Efisiensi Usaha (R/C ratio) 
     Perhitungan efisiensi usaha (R/C ratio) dilakukan untuk 
mengetahui kelayakan suatu proyek dengan melakukan 
perbandingan antara besarnya penerimaan yang diperoleh 
dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Dari hasil 
perhitungan yang dilakukan, total penerimaan yang diperoleh 
sebesar Rp. 219.450.000,00. Biaya pengeluaran terdiri dari 
biaya tetap (FC) sebesar Rp. 25.073.000,00 dan biaya tidak 
tetap (VC) sebesar Rp. 157.900.000,00 sehingga total biaya 
pengeluarannya sebesar Rp. 182.973.000 ,00.  
     Menurut Syamsudin (2001), kriteria pengujian terhadap 
perhitungan efisiensi usaha (R/C ratio) yaitu apabila R/C ratio 
< 1 maka usaha dikatakan tidak efisien atau merugikan, 
apabila R/C ratio = 1 maka usaha dikatakan tidak 
menguntungkan atau tidak merugikan dan apabila R/C ratio >1 
maka usaha dikatakan efisien atau menguntungkan. Hasil 
perhitungan R/C ratio sebesar 1,19 (R/C ratio >1), maka 
usaha ternak itik ini dikatakan layak. Perhitungan efisiensi 
usaha (R/C ratio) dapat dilihat pada Lampiran 11. 
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4.4.4 Net Present Value (NPV) 
     Net Present Value (NPV) merupakan perhitungan untuk 
menilai kelayakan suatu proyek berdasarkan kriteria investasi. 
Perhitungan NPV dilakukan dengan menghitung selisih antara 
nilai investasi sekarang dengan nilai sekarang penerimaan 
kas-kas bersih dimasa yang akan datang dengan 
menggunakan tingkat suku bunga (discount factor) yang 
berlaku. Tingkat suku bunga berdasarkan suku bunga kredit 
pada Bank BRI tahun 2012 sebesar 11,75%. 
     Berdasarkan perhitungan cash flow dengan umur proyeksi 
5 tahun, net cash flow yang diperoleh sebesar Rp. 
60.272.000,00 tiap tahun. Pehitungan cash flow dapat dilihat 
pada Lampiran 12. Net cash flow digunakan untuk perhitungan 
NPV. Hasil perhitungan NPV dengan discount factor 11,75% 
sebesar Rp. 52.194.068,00. Hasil perhitungan menunjukkan 
nilai NPV adalah positif. Menurut Umar (2009), suatu usaha 
dikatakan layak apabila nilai NPV bernilai positif atau lebih dari 
nol. Berdasarkan perhitungan NPV, ternak itik hibrida 
pedaging dapat dikatakan layak. Perhitungan NPV dapat 
dilihat pada Lampiran 14. 
4.4.5 Internal Rate of Return (IRR) 
     Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk menghitung 
tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang penerimaan kas-kas bersih dimasa 
yang akan datang. Perhitungan IRR dilakukan dengan cara 
coba-coba. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IRR dengan 
yang diperoleh sebesar 43,70%. Dalam penelitian Saputra 
(2011) IRR dari ternak ayam broiler adalah 27,847%, selisih 
antara ternak itik dan ternak ayam broiler adalah 15,853%. 
Presentase ini menunjukkan bahwa investasi kepada ternak 
itik lebih aman, karena tingkat presentase tersebut jauh dari 
tingkat suku bunga di bank.  
     Menurut Jumingan (2009), apabila perhitungan IRR > dari 
tingkat suku bunga (discount factor) maka usaha tersebut 
dikatakan layak. Apabila perhitungan IRR = tingkat suku 
bunga (discount factor) maka usaha tersebut dikatakan berada 



53 

 

dalam keadaan BEP dan apabila perhitungan IRR < dari 
tingkat suku bunga (discount factor) maka usaha tersebut 
dikatakan tidak layak  Perhitungan IRR (43,70 %) > DF 
(11,75%), maka ternak itik hibrida dapat dikatakan layak. 
Perhitungan IRR dapat dilihat pada Lampiran 14. 
 
4.4.6 Payback Period (PP) 
     Payback period (PP) merupakan metode yang digunakan 
untuk mengukur kecepatan pengembalian modal investasi 
yang dinyatakan dalam tahun. Perhitungan payback period 
dalam analisis kelayakan dilakukan untuk mengetahui barapa 
lama usaha atau proyek yang dikerjakan dapat 
mengembalikan investasi. Hasil perhitungan menunjukkan 
bahwa nilai payback period (PP) dicapai pada 1,94 tahun ( 1 
tahun 11 bulan 8 hari). Dalam penelitian Saputra (2011) 
payback period ternak ayam broiler adalah 3 tahun 4 bulan, 
sehingga dapat diketahui kecepatan pengembalian modal 
investasi lebih cepat ternak itik jika dibandingkan dengan 
ternak ayam broiler. 
     Menurut Pujawan (2004), suatu proyek dikatakan layak 
apabila payback period (PP) lebih pendek jika dibandingkan 
dengan umur proyek yang direncanakan. Hasil perhitungan 
payback period ternak itik hibrida yaitu 1,94 tahun dengan 
umur ekonomi proyek selama 5 tahun. Dari perhitungan 
tersebut, ternak itik hibrida pedaging dapat dikatakan layak 
karena  nilai payback period (PP) lebih pendek dari umur 
proyek. Perhitungan payback period (PP) dapat dilihat pada 
Lampiran 14. 
 
4.5 Strategi Pengembangan Usaha 
     Untuk mencapai tujuan pengembangan usaha ternak itik 
hibrida pedaging yang telah ditentukan diperlukan manajemen 
strategi Manajemen strategi tersebut dapat dirumuskan 
melalui pendekatan sumberdaya produksi yang berupa 6M, 
yaitu men, money, materials, machines, method, dan markets 
(David, 2006). Wawasan agroindustri berbasis lingkungan 
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perlu dilakukan untuk pengembangan usaha pengolahan 
limbah ternak. Beberapa Strategi pengembangan usaha yang 
akan dijalankan peternakan Saonada adalah sebagai berikut : 
 
4.5.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia 
     Menurut Robinson (2008), manusia dalam pengembangan 
usaha merupakan fakor yang paling menentukan, sehingga 
dalam melakukan suatu pengembangan peternakan ini harus 
mempertimbangkan faktor manusia. Manusia adalah yang 
membuat suatu tujuan dan manusia pula yang melakukan 
proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak akan 
ada proses kerja, karena dengan adanya manusia maka akan 
terbentuk organisasi yang memiliki satu tujuan. Tujuan 
organisasi bermacam-macam, tergantung dari banyaknya 
pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan 
itu antara lain adalah para pemegang saham, karyawan, 
pemasok pemakai, pemerintah dan masyarakat. Pengaruh 
sumberdaya manusia dalam melakukan pengembangan 
usaha ternak itik hibrida pedaging sangat penting, sehingga 
dalam pengembangan usaha ternak itik hibrida pedaging perlu 
dilakukan manajemen sumberdaya manusia. 

     Manejemen sumberdaya manusia dalam ternak itik 
bertujuan untuk menciptakan pekerja yang memiliki tingkat 
kedisiplinan yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab dalam 
menjalankan pekerjaan. Kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam 
pemeliharaan ternak diantaranya adalah disiplin waktu 
pemberian pakan dan pemberian vitamin pada itik, pemilihan 
bahan baku pakan, pembersihan peralatan kandang dan 
ketelitian pemilihan bibit itik yang akan dipelihara. Beberapa 
hal tersebut dapat dibentuk melalui pelatihan terhadap pekerja 
yang akan melakukan pekerjaan ternak itik. Pelatihan yang 
diberikan dapat berupa cara memilih bibit itik dan bahan baku 
pakan yang memiliki kualias yang baik, cara pembersihan 
kandang, dan melakukan penjadwalan pemberian pakan 
dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk uraian pekerjaan 



55 

 

yang dapat dilakukan pekerja di peternakan Saonada dapat 
dilihat di Lampiran 18. 

 
4.5.2 Pengembangan Permodalan 
     Uang merupakan salah satu unsur dalam pengembangan 
usaha yang tidak dapat diabaikan. Banyak UKM yang tidak 
dapat mengembangkan usahanya karena kekurangan modal. 
Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-
kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang 
beredar dalam suatu usaha. Pengembang sebuah usaha 
dibutuhkan dana yang relatif besar untuk mencapai tujuan dari 
usaha yang dijalankan. 

     Usaha ternak itik hibrida memerlukan beberapa biaya yang 
dapat mendukung berkembangnya usaha ternak itik, 
diantaranya adalah biaya untuk menyewa lahan, membangun 
kandang itik, membeli mesin dan peralatan kandang dan 
membayar gaji tenaga kerja. Biaya tersebut bisa didapatkan 
dari investor maupun permodalan di bank. Strategi yang dapat 
diterapkan dalam melakukan akses permodalan dapat berupa 
pengajuan proposal terhadap investor  dan bank. Apabila 
kedua hal tersebut dilakukan dapat membantu menambah 
dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha ternak 
itik hibrida pedaging. 

 

4.5.3 Pengembangan Bahan Baku Ternak itik Hibrida 
Pedaging 
     Bahan baku dalam melakukan usaha ternak itik adalah 
berupa bibit itik dan bahan baku pakan. Peternakan Saonada 
saat ini belum mempunyai indukan itik yang digunakan untuk 
pembibitan, namun peternakan Saonada sudah memiliki 
kandang itik petelur  dengan kapasitas 300 indukan itik. 
Apabila peternakan Saonada memiliki indukan itik sendiri yang 
berjumlah 100 ekor, maka telur yang dapat ditetaskan adalah 
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berjumlah 60-70 butir perhari. Jumlah telur ini membutuhkan 
mesin penetasan berkapasitas 1800-2000 butir telur yang 
nantinya setiap 5 hari telur yang dihasilkan di masukkan dalam 
mesin tetas dengan jumlah yang berkisar antara 300-350. 
Menurut Mulyantini (2010), lama proses penetasan itik adalah 
berkisar antara 28-29 hari tergantung dari mesin tetas yang 
digunakan. Dengan adanya indukan itik tersebut, maka 
peternakan Saonada tidak akan mengalami kesulitan dalam 
mencari bibit itik dan bibit itik yang lebih juga dapat dijual 
sebagai penghasilan sampingan. Kualitas dari bibit itik juga 
dapat dikontrol, karena bibit itik yang digunakan sebagai itik 
pedaging merupakan bibit itik yang dimiliki oleh peternakan 
tersebut. Strategi pemeliharaan dapat dilihat pada Lampiran 
19. 
     Bahan baku pakan itik yang merupakan bahan baku produk 
lokal adalah berupa dedak dan jagung. Jagung dapat 
diperoleh dari tempat penggilingan jagung dan petani jagung. 
Pengembangan usaha untuk bahan baku jagung dapat 
dilakukan dengan menanam jagung sendiri dengan cara 
menyewa lahan pertanian. Berdasarkan hasil survei 1 hektar 
tanah dapat menghasilkan jagung antara 3-3,5 ton jagung 
pupilan, sehingga jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan 
itik selama kurang lebih 4-5 kali panen jika diperhitungkan 
jumlah kebutuhan itik 690 kg per 1000 ekor. Untuk bahan baku 
dedak dapat dilakukan pengembangan usaha dengan 
membeli mesin penggiling padi yang nantinya dapat 
menghasilkan dedak dan juga beras. Beras dapat dijual dan 
dedaknya dimanfaatkan sebagai pakan itik. Dalam melakukan 
usaha penggilingan padi tidak perlu melakukan penanaman 
padi, tapi peternakan Saonada dapat membeli padi di petani 
yang kemudian digiling menjadi beras. 
 
4.5.4 Pengembangan Mesin dan Peralatan 
     Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau 
menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan 
efisiensi kerja. Pengambangan mesin dan peralatan di 



57 

 

peternakan Saonada dapat berupa pembelian mesin peraduk 
pakan (mixer). Mesin peraduk pakan selain efektif untuk 
mengurangi waktu peradukan pakan juga dapat menambah 
kualitas dari pemerataan peradukan pakan. Peralatan yang 
dibutuhkan untuk pengembangan usaha adalah mesin tetas 
otomatis, alat pemanas brooding itik dan alat pengangkut 
kotoran itik. Mesin tetas otomatis ditujukan untuk 
meningkatkan daya tetas dari itik yang ditetaskan. Alat 
pemanas brooding itik digunakan untuk memberikan suhu 
yang terkontrol dan stabil saat melakukan pengopenan bibit 
itik. Alat pengangkut kotoran digunakan untuk memudahkan 
pekerja dalam melakukan pembersihan kandang.  
 
4.5.5 Metode Pemeliharaan 
     Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar 
jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan 
sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas 
dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan 
kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan 
penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Meskipun 
metode yang digunakan baik, sedangkan orang yang 
melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai 
pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan 
demikian, peranan utama dalam manajemen tetap 
manusianya sendiri (Jatmiko, 2003). Pengembangan usaha 
peternakan Saonada adalah dengan menggunakan metode 
pemeliharaan bertahap. 

     Kapasitas kandang itik pedaging peternakan Saonada 
adalah 1000 ekor itik. Apabila dalam pembelian bibit itik 
dilakukan secara bertahap sejumlah 200 ekor per minggu, 
maka tiap minggu peternakan Saonada dapat memanen itik 
tersebut. Hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 
nilai tambah dengan cara menjadwalan waktu panen. Bukan 
hanya itu, metode pemeliharaan bertahap juga dapat 
meningkatkan efisiensi dari penggunaan kandang. Apabila itik 
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tersebut dipelihara secara langsung 1000 ekor, maka ketika 
pemanenan selesai kandang akan kosong dan baru diisi lagi 
3-5 hari kemudian, sedangkan jika itik dipelihara per minggu 
200 ekor, maka pemanenan juga dilakukan secara bertahap 
200 ekor per minggu. Metode pemeliharaan bertahap dapat 
dilihat pada Lampiran 20. 
 
4.5.6 Pengembangan Usaha Pemasaran Itik Pedaging 
     Pemasaran adalah sebuah proses kegiatan bisnis yang 
dirancang untuk merencanakan, memproduksi, memberi 
harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk (barang 
maupun jasa) serta barang-barang pemuas keingingnan 
pasar. Peternakan Saonada menjual itik pedaging dalam 
kondisi hidup, sehingga nilai atau harga jualnya adalah harga 
terendah dari suatu barang yang diproduksi. Itik yang masih 
hidup tersebut ditimbang dan dibeli dengan harga per kg yang 
relatif tidak stabil antara Rp. 16.000,00-19.000,00 per kg. 
     Harga jual dari itik pedaging dapat ditingkatkan dengan 
cara menjual dalam bentuk daging yang sudah di freezer. 
Menurut survei yang dilakukan harga daging freezer itik 
adalah sebesar 22.000,00 per kg. Apabila dilakukan 
pengolahan lebih lanjut, daging itik dapat disajikan dalam 
bentuk olahan berupa itik goreng dan rica-rica. Jika per kg 
daging itik dihargai sebesar 22.000,00 per kg, maka harga 
satu ekor itik bobot 1,3 kg adalah Rp. 28.600,00. Satu porsi itik 
goreng dapat dijual dengan harga Rp. 12.000,00 dengan 
keuntungan sebesar Rp. 2.600,00 per porsi. Perhitungan 
pengolahan daging itik dapat dilihat pada Lampiran 21. 
 
4.5.7 Pengolahan Limbah Ternak Itik Pedaging 
     Limbah adalah produk samping yang kehadirannya pada 
suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan 
karena tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan nilai 
ekonomisnya limbah dibedakan menjadi limbah ekonomis dan 
limbah non ekonomis. limbah ekonomis yaitu limbah dimana 
dengan melalui proses lanjut akan memberikan suatu nilai 



59 

 

tambah. Limbah non ekonomis yaitu limbah yang walaupun 
telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan 
memberikan nilai tambah, limbah non ekonomis diolah hanya 
sekedar untuk mempermudah sistem pembuangan (Kristanto, 
2002). Limbah ternak itik pedaging saat ini belum memiliki nilai 
yang ekonomis, sehingga perlu dilakukan pengembangan 
usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dari limbah hasil 
ternak. 
     Produk samping yang dihasilkan dari ternak itik hibrida 
adalah berupa kotoran itik dan karung dari sisa kemasan 
pakan. Untuk limbah karung dapat dijual kepada tempat 
penggilingan padi, saat ini harga per karungnya adalah Rp. 
2.000,00. Limbah kotoran itik dapat digunakan sebagai pupuk 
organik dan apabila limbah ini dijual, maka per karungnya 
dihargai seharga Rp. 5.000,00. Limbah yang belum 
dimanfaatkan saat ini adalah limbah cair dari air bekas  
pembersihan kandang yang berupa campuran dari kotoran 
ternak, tanah dan bekas pakan. Limbah ini dapat 
dimanfaatkan untuk pakan ikan lele karena dalam limbah 
tersebut juga terdapat bekas pakan dari itik, namun hal ini 
perlu dilakukan kajian lebih lanjut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

V. Kesimpulan dan Saran 
 
 
5.1 Kesimpulan 
     Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan formulasi pakan 
yang menguntungkan dari ke lima penelitian adalah formulasi 
pakan yang terdiri dari jagung sebanyak 33%, dedak 33%, dan 
konsentrat 34%. Hasil dari formulasi pakan ini memberikan 
keuntungan sebesar Rp. 520.870,00 sehingga formulasi 
tersebut digunakan untuk penggandaan skala dari 100 ekor 
menjadi 1.000 ekor itik pedaging. Secara aspek teknis lokasi 
ternak yang bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan 
Megaluh Kabupaten Jombang merupakan tempat yang 
strategis karena berdekatan dengan bahan baku hingga 
pemasaran dari itik tersebut. 
     Hasil perhitungan analisa finansial menunjukkan bahwa 
Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp. 19.260/ekor. 
Setelah dilakukan satu kali dilakukan penelitian pemeliharaan 
1.000 ekor itik, harga jual dari penelitian tersebut adalah 
sebesar Rp. 23.800. Harga jual tersebut memiliki selisih 
sebesar Rp. 700,00 dari Harga jual yang berdasarkan mark 
up. Break Even Point (BEP) tercapai pada tingkat penjualan 
sebesar 3870 ekor atau senilai Rp. 89.394.397,00. Efisiensi 
usaha (R/C ratio) sebesar 1,19. Net Present Value (NPV) 
bernilai positif yaitu sebesar Rp. 52.194.068,00. Internal Rate 
of Return (IRR) sebesar 43,70% dan Payback Period (PP) 
selama 1,94 tahun. Berdasarkan studi aspek teknis dan 
finansial yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
pemeliharaan itik untuk 1.000 ekor layak untuk dijalankan. 
. 
5.2 Saran 
     Perlu dilakukan pengembangan usaha lebih lanjut selain 
itik pedaging, yaitu mengenai usaha itik petelur, penetasan 
dan pemotongan. 
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