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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Beternak merupakan usaha yang dikembangkan untuk mendapat keuntungan. 

Selain diambil telurnya itik juga merupakan unggas penghasil daging. Sekarang 

kebutuhan akan telur unggas dan daging itik sangat meningkat dikarenakan 

minat masyarakat untuk mengkonsumsi telur itik dan daging itik yang 

mampu mencukupi kebutuhan protein hewani dalam tubuh manusia. Daging 

ayam ras dan daging itik hampir sama lezatnya namun meningkatnya minat 

konsumsi daging itik disebabkan daging itik yang lebih enak dan gurih 

(Anggorodi, 1995). 

 

Peternak  itik secara tradisional merupakan peternak yang menggiring ternaknya 

di sawah, sehingga menyebabkan itik tidak terawat karena itik sulit mendapatkan 

pakan dan mengganggu petani yang sedang bertani menyebabkan produksi telur 

itik menurun. Untuk meningkatkan produksi telur, itik mojosari sebaiknya 

dipelihara secara intensif dengan menggunakan  kandang  ren yang terdiri dari. 

dua bagian, satu  bagian tertutup atap dan sebagian lagi terbuka dilengkapi bak 

mandi untuk itik berenang dan minum 
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Beberapa tahun terakhir, usaha peternakan itik semakin banyak diminati sebagai 

salah satu peluang usaha peternakan unggas yang menguntungkan. Semakin 

banyak peternak yang memilih, beternak itik mojosari sebagai sarana investasi 

dan sumber penghasilan, baik sebagai usaha sampingan atau sebagai penghasilan 

utama. Besamya peluang beternak unggas ini tentu menjadi alasan utamanya, baik 

peternak itik petelur, pedaging, dan pembibitan (penetasan). Berikut Tabel 

konsumsi hasil ternak provinsi Lampung tahun 2006-2010. 

Tabel 1. Konsumsi hasil ternak Provinsi Lampung tahun 2006-2010 

 

No Konsumsi 2006 2007 2008 2009 2010 

     1 Daging (kg/kap/th) 6,63 6,73 7,83 7,86 7,92 

2 Telur (kg/kap/th) 4,81 4,68 4,70 5,70 6,36 

3 Susu (kg/kap/th) 3,93 3,77 3,73 3,68 3,62 

4 Protein Hewani (gr/kap/hr) 4,19 4,18 4;55 4,92 5,16 

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2010. 

 

Semua segi usaha tersebut memiliki pengaruh yang semakin terbuka lebar dengan 

semakin meningkatnya permintaan masing-masing komoditi. Biasanya, beternak 

itik hanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan sebagai sumber, pendapatan 

sampingan. Namun, saat ini sejumlah masyarakat di perkotaan yang juga mulai 

merintis bisnis itik sebagai salah satu sumber pendapatan. Mulai tahun 2000-an 

peminat ternak itik semakin bertambah. Termasuk para pensiunan atau korban 

PHK yang ingin meraih kesuksesan dari betemak itik mojosari. 
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Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki sumber penghasilan tetap maupun 

penghasilan yang jauh dari mencukupi, kini taraf kehidupannya meningkat karena 

beternak Itik. Oleh sebab itu, beternak itik dapat menjadi salah satu jalan terbaik 

untuk mengurangi jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Sebagai 

langkah awal, peternak tidak perlu memelihara itik dalam jumlah ribuan, cukup 

ratusan ekor itik sudah bisa memberikan sumber pendapatan. 

 

Pembangunan peternakan merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan pertanian, terutama pada saat teradinya krisis ekonomi dan 

mengalami kontraksi pertumbuhan yang negatif 1,92%, menyebabkan suatu 

fluktuasi yang sangat tajam dalam sejarah peternakan di Indonesia (Bustanul 

Arifin, 2001). Oleh karena itu peningkatan pembangunan peternakan harus 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan petani peternak. Untuk meningkatkan pembangunan 

peternakan saat ini pola pendekatan pembangunan melalui pengembangan 

kawasan agribisnis berbasis peternakan, sehingga masyarakat peternak benar-

benar dalam usahanya mulai berfikir untuk mencari keuntungan. Itik 

mempunyai kandungan protein telur cukup tinggi yang dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai gizi telur itik dan telur ayam per 100 gram telur.  

Jervis Telur 
Kalori 

(kkal) 

Lemak 

(g) 

Protein 

(g) 

Kalsium 

(mg) 

Besi 

.(mg) 

Vita.A 
.
(S1) 

Telur itik 

Telur ayam 
163 

189 

14.3 

11.5 

13.1 

12.8 

56 

54 

2.8 

2.7 

1230 

900 

Sumber : Direkorat Gizi, Departemen Kesehatan, 1972. 
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Menurut Hendra (2009), itik mojosari mempunyai beberapa, kelebihan 

dibandingkan dengan Itik lain yaitu: 

1) Dari segi laju pertumbuhannya, ternak itik ini lebih cepat. 

2) Ternak itik mojosari diyakini jauh lebih tahan terhadap penyakit. 

3) Dalam bentuk usaha peternakan rakyat, peternakan itik ini dapat diusahakan 

dengan memanfaatkan peralatan yang amat sederhana. 

4) Dalam usaha peternakan itik yang diusahakan secara digembalakan 

(tradisional), dapat memanfaatkan alam sekitar dimana banyak terdapat 

sumber-sumber karbohidrat dan protein yang terbuang sia-sia seperti sisa-sisa 

panen padi di sawah, cacing, ikan-ikan kecil di sungai-sungai dan itik 

memiliki keinginan untuk berkelompok yang amat kuat, sehingga dapat 

membantu dalam hal pengendalian terutama untuk model pemeliharaan yang 

beisifat tradisional (digembalakan). 

5) Kulit telur itik mojosari pada umumnya lebih tebal yang mempunyai arti 

penting dalam hal mengurangi resiko pecah atau retak terutama dalam 

penanganan (product handling) dan transportasi. 

6) Saat bertelur itik ini biasanya terjadi serentak pada pagi hari yaitu sebelum 

matahari terbit, sehingga pengambilan telur dalam kandang bisa dilakukan 

dengan satu kali saja. Hal ini terjadi suatu penghematan tenaga kerja yang 

cukup berarti. 

7) Kemampuan berproduksinya, lebih lama. 

8) Secara umum harga produk ternak itik baik untuk komoditi telur atau 

daging terasa lebih stabil dibandingkan dengan jenis unggas lain. 
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Pengembangan peternakan itik diharapkan dapat membantu peternak itik dalam 

mengelola usahanya. Permasalahan yang timbul bagi peternak itik yaitu modal 

yang kurang dalam penyediaan lahan sebagai sarana produksi. Harga sarana 

produksi peternakan itik terutama harga pakan yang merupakan komponen 

terbesar dari biaya produksi temak itik. Walaupun dalam beternak itik terdapat 

banyak tantangan dan resiko yang dihadapi, prospek dan potensi itik di Lampung 

Selatan sangat cerah, sehingga membuat peternak di Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan tetap berusaha ternak itik tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan 

analisis kelayakan finansial mengenai usaha peternak itik, sehingga dapat di 

ketahui kelayakan usaha tersebut dapat di lanjutkan. 

 

Analisis finansial merupakan keuntungan pendapatan (revenue earning) yang 

diperoleh suatu proyek atau usaha. Hal ini berkaitan dengan masalah apakah 

proyek yang bersangkutan sanggup menjamin dana yang dibutuhkan dan apakah 

sanggup membayar kembali serta apakah proyek tersebut bisa menjamin  

kelangsungan hidupnya secara fmansial (Sanusi, 2000). 

 

Sebagian besar itik dibebaskan di pekarangan dan sawah oleh sebab itu 

produktivitas hasil daging dan telur yang di dapat belum maksimal, maka untuk 

meningkatkan produktivitas hasil daging dan telur yang didapat sistem 

pemeliharaan itik harus dilakukan secara intensif. Dalam pemeliharaan sistem 

intensif pemberian air minum, pakan dan vitamin dilakukan dengan manajemen 

yang baik dan teratur sesuai dengan kebutuhan itik. 
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Berdasarkan fakta yang telah ditulis, dapat diidenfifikasikan perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah usaha peternakan itik petelur mojosari dengan sistem intensif di 

Kecamatan. Natar Kabupaten Lampung Selatan layak secara finansial. 

2. Apakah usaha peternakan itik petelur mojosari dengan sistem intensif di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tetap layak setelah adanya 

perubahan kenaikan harga pakan, penurunan harga jual telur itik dan 

produksi telur turun.  

3. Apakah usaha peternakan itik petelur mojosari dengan sistem intensif di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mempunyai prospek yang cerah 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1) Mengetahui kelayakan finansial usaha peternakan itik petelur mojosari 

di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

2) Mengetahui pengaruh adanya perubahan/sensitivitas terhadap kelayakan 

finansial usaha peternakan itik petelur mojosari di Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

3) Mengetahui prospek pengembangan ternak itik petelur mojosari di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 



7 
 

C. Kegunaan Penelitian 

1) Peternak itik, sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan 

penggunaan faktor-faktor produksi dalam pengelolaan usaha ternak untuk 

mencapai efesiensi usaha, kelangsungan usaha dan memaksimalkan 

keuntungan. 

2) Dinas/Instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan 

kebijakan, serta memberikan penyuluhan tentang pemahaman gizi itik 

yang baik dengan memanfaatkan pakan alternatif yang mudah didapat. 

3) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


