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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan 

sistem manajemen produksi terhadap analisis usaha telur tetas itik Mojosari di 
Desa Modopuro dan mengetahui kelayakan usaha telur tetas itik Mojosari di 
Kabupaten Mojokerto. Analisis usaha dan kelayakan usaha berupa perhitungan 
BEP, B/C Ratio dan PP. Penelitian ini mengambil data pada tiga puluh peternak 
di kelompok ternak “Lestari Sejahtera” dengan mengumpulkan data melalui 
kuisioner, dokumentasi dan wawancara. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey. Pengumpulan data primer berupa sistem manajemen 
peternakan telur tetas itik melalui wawancara terhadap peternak dan observasi 
lapangan. Pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
statistik PLS. Analisis deskriptif digunakan untuk mengindentifikasi nilai dari 
sistem manajemen peternakan telur tetas itik yaitu sistem manajemen proses 
produksi. Analisis statistik PLS digunakan untuk mengetahui adanya hubungan 
sistem manajemen produksi terhadap analisis usaha. Analisis PLS dilakukan 
melalui dua tahapan, yaitu pengujian inner model atau model structural dan 
analisis outer model atau measurement model. Hasil inner model didapatkan bahwa 
sistem manajemen produksi yang diwakili oleh faktor tenaga kerja yang 
ditentukan oleh pemberian pakan serta pembersihan kandang dan pembersihan 
tempat pakan dan minum berpengaruh terhadap analisis usaha melalui fasilitas 
yang ditentukan oleh kolam dan konstruksi kandang. Hasil analisis outer model 
memiliki convergent validity yang baik, dimana dapat secara tepat mengukur 
variabel latennya. 

Kata Kunci: Sistem manajemen, Itik mojosari, Analisis usaha 

 
Pendahuluan 

Peternakan berperan nyata 
dalam ketahanan pangan nasional 
melalui penyediaan protein hewani 
dan penyedia lapangan kerja baik di 
pedesaan maupun perkotaan. Secara 
nasional industri perunggasan 
merupakan pemicu utama 
pertumbuhan pembangunan di 
subsektor peternakan (Inounu dkk., 
2006) 

 
Sub  sektor  peternakan  

dalam  mewujudkan  program  

pembangunan peternakan  secara  
operasional  diawali  dengan  
pembentukan  atau  penataan 
kawasan  melalui  pendekatan  
sistem  yang  tidak  dapat  
dipisahkan  dari  usaha peternakan  
yaitu  meningkatkan  pendapatan  
dan  kesejahteraan  masyarakat 
(Nurzaman,  2002). 

 Usaha  peternakan  
merupakan  salah  satu  bagian  
usaha  yang sangat  baik  untuk  
dikembangkan  dan  hasil  dari  
usaha  peternakan  juga  sangat 
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menguntungkan  untuk  dipasarkan.    
Salah  satu  usaha  peternakan  yang  
banyak digeluti  oleh  masyarakat  
adalah  usaha  peternakan  itik. 
Usaha  peternakan itik memiliki 
prospek usaha yang cukup potensial 
untuk dikembangkan maupun 
untuk dipasarkan, baik usaha pokok 
maupun sebagai usaha sampingan, 
sehingga sangat membantu  dalam  
meningkatkan  pendapatan  dan  
taraf  hidup masyarakat (Samsudin, 
1981). 

Ternak itik merupakan 
sumber protein hewani yang 
dianggap murah biaya produksinya, 
relatif tahan terhadap penyakit. Itik 
Mojosari adalah salah satu jenis itik 
yang potensial untuk 
dikembangkan. Itik ini dikenal 
sebagai itik lokal Indonesia yang 
berasal dari desa Modopuro, 
kecamatan Mojosari, kabupaten 
Mojokerto (Ciptaan, 2001). 

Usaha peternakan itik baik 
sebagai usaha yang bersifat komersil 
(utama) maupun sebagai usaha 
sambilan, seluruhnya tentunya 
berorientasi pada pencapaian 
keuntungan yang maksimal. Untuk 
itu diperlukannya sebuah 
perhitungan yang matang serta 
pengetahuan bagi peternak akan 
sistem manajemen dan analisais 
usaha  yang tepat guna mengetahui 
efisiensi usaha yang telah 
didirikannya agar memperoleh hasil 
yang maksimal. Analisis usaha dan 
kelayakan usaha berupa 
perhitungan Break Event Point (BEP), 
Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) dan 
Payback Periode (PP). Hal ini dapat 
memberikan informasi kepada 
peternak tentang keberhasilan usaha 
yang didirikannya. Analisis usaha 
dan kelayakan usaha dapat 
menunjukkan keadaan finansial 

seorang peternak dalam mengetahui 
keadaan perkembangan keuangan, 
harga jual dan keuntungan hasil 
usaha yang dicapainya, sehingga 
dapat menunjukkan efisiensi usaha 
tersebut. 

 
Metode Penelitian 

Subjek yang digunakan pada 
penelitian ini adalah peternakan itik 
di Desa Modopuro Kecamatan 
Mojosari Kabupaten Mojokerto, 
Jawa Timur. Penentuan sampel 
penelitian ini dilakukan secara acak. 
Sampel yang diambil berupa 30 
peternakan itik di Desa Modopuro. 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey. 
Pengumpulan data primer berupa 
sistem manajemen peternakan telur 
tetas itik melalui wawancara 
terhadap peternak dan observasi 
lapangan. 

Analisis usaha telur tetas itik 
merupakan variabel terkait (variabel 
dependen) yang terdiri atas;  B/C 
Ratio, BEP, dan Payback Periode (PP), 
sedangkan sistem manajemen 
produksi telur tetas itik merupakan 
variael bebas (variabel independen) 
yang terdiri dari; bibit, pakan, 
perkandangan, dan pemeliharaan. 

Rancangan penelitian ini 
adalah analisis observasional karena 
hanya melihat kejadian yang ada di 
lapangan tanpa melakukan 
intervensi dari peneliti. Teknik 
analisis data untuk mengetahui 
model korelasi antara sistem 
manajemen peternakan telur tetas 
terhadap analisis usaha 
menggunakan model Structural 
Equation Modeling (SEM) dengan alat 
Partial Least Square (PLS). Partial 
Least Square (PLS) merupakan 

metode analisis yang powerfull 
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karena dapat diterapkan pada 
semua skala data, tidak 
membutuhkan banyak asumsi dan 
ukuran sampel tidak harus besar. 
Partial Least Square (PLS) selain 
dapat digunakan sebagai konfirmasi 
teori juga dapat digunakan untuk 
membangun hubungan yang belum 
ada landasan teorinya atau untuk 
pengujian proporsi (Mindra dan 
Sumertajaya, 2008). 

Hasil dan Pembahasan 

Sistem manajemen proses 
produksi terdiri dari tiga indikator 
yaitu, pakan, perkandangan, dan 
perawatan. Dimana dari setiap 
indikator terdiri dari beberapa 
faktor. 

Pemberian pakan merupakan 
salah satu bagian yang penting 
dalam suatu usaha peternakan. 
Pemberian pakan di kelompok 
ternak itik di Desa Modopuro 
dilakukan sehari dua kali yakni 
pada pagi dan sore hari. 

Sistem perkandangan dibagi 
atas tata letak, pencahayaan, 
konstruksi kandang, perluasan 
bangunan, renovasi bangunan, 
ukuran kandang, dan kolam. Tata 
letak kandang peternakan itik 
berada di belakang rumah, namun 
ada pula yang berjarak 1-4 meter 
dari rumah, serta 4-7 meter dari 
rumah. 

 Pencahayaan pada kandang 
itik maksudnya adalah intensitas 
cahaya matahari yang dapat masuk 
di dalam kandang. Cahaya yang 
dapat masuk ke area kandang 
didukung oleh kandang yang 
kebanyakan modelnya terbuka 
sehingga pencahayaan pada area 
kandang yang masuk banyak. 

Faktor konstruksi kandang di 
kelompok tani Lestari Sejahtera 
secara keseluruhan merupakan 
bangunan yang permanen dan 
layak. Perluasan bangunan dan 
renovasi bangunan merupakan 
rencana yang dilaksanakan oleh 
peternak dalam rangka 
pengembangan usahanya. Hasil 
wawancara dan pengisian kuisioner 
didapatkan bahwa perluasan 
bangunan dan renovasi bangunan 
kebanyakan tidak dilakukan.  

Ukuran kandang itik pada 
hasil wawancara dan kuisioner 
hampir keseluruhan lebih dari 3x7 
meter, sehingga itik dapat bergerak 
bebas serta leluasa. 

Ketersediaan kolam pada 
usaha peternakan itik merupakan 
hal yang penting dan tidak bisa 
dihindarkan. Karena kebiasaan 
hidup itik yang suka hidup di air, 
serta menunjang tingkat fertilitas. 
Secara keseluruhan pada peternakan 
itik di Desa Modopuro sudah 
memyediakan adanya kolam. 

Perawatan kandang terdiri 
dari pembersihan kandang, 
pembersihan tempat pakan dan 
minum. Pembersihan dilakukan 
agar kondisi kandang dalam 
keadaan bersih serta meminimalisir 
tmunculnya penyakit yang timbul 
akibat kotoran atau sisa-sia pakan 
yang memicu berkembangnya jamur 
maupun bakteri. Hasil wawancara 
dan pengisian kuisioner didapatkan 
pembersihan kandang tidak pernah 
dilakukan, sedangkan pembersihan 
tempat pakan dan minum dilakukan 
sehari dua kali yaitu, pada pagi hari 
dan sore hari. 
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Modal dalam usaha 
peternakan telur tetas itik 
merupakan investasi yang dilakukan 
oleh peternak. Hasi wawancara dan 
pengisian kuisioner didapatkan 
bahwa modal usaha peternakan 
telur tetas itik di Modopuro adalah 
modal yang diperoleh dari hasil 
pinjam bank. Analisis usaha 
dilakukan dengan menggunakan 
hasil perhitungan BEP harga/ 
periode, BEP produk/ periode, 
Payback Periode, dan B/C ratio. 

Model analisis usaha yang 
digunakan untuk menghubungkan 
sistem manajemen produksi dan 
analisis usaha peternakan telur tetas 
itik diuji menggunakan analisis 
Partial Least Square (PLS). Analisis 
PLS dilakukan melalui dua tahapan, 
yaitu pengujian inner model atau 
model structural dan analisis outer 
model atau measurement model. 

Hasil dari tahap pengujian 
inner model. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil uji outer loading : 

 
Tenaga kerja terhadap 

analisis usaha memiliki outer loading 
sebesar 3.476, fasilitas terhadap 
analisis usaha memiliki outer loading 
sebesar 3.250, dan tenaga kerja 
terhadap fasilitas memiliki outer 
loading sebesar 7.986. Ketiga 
indikator menunjukkan pengaruh 
positif terhadap manajemen proses 
produksi. 

Gambaran secara umum 
peternakan telur tetas itik dilakukan 
dalam skala kecil dan menengah. 
Lokasi usaha peternakan yang 
digunakan berada di belakang 
rumah. Modal usaha pada 
umumnya yang digunakan berasal 
dari pinjam bank. Modal terdiri dari 
biaya tetap atau fixed cost dan biaya 
tidak tetap atau variabel cost. Modal 
investasi terdiri dari tanah, dan 
pembuatan kandang. Biaya tetap 
dalam usaha peternakan telur tetas 
itik terdiri dari penyusutan 
kandang,  peralatan, indukan dara, 
pejantan, dan tenaga kerja. Biaya 
tidak tetap dalam usaha peternakan 
usaha peternakan telur tetas itik 
meliputi pakan, listrik, air, dan 
transportasi. Penerimaan usaha 
peternakan telur tetas itik adalah 
dari penjualan telur berembrio, telur 
tidak berembrio, dan penjualan itik 
betina serta pejantan afkir. 

 

 Original 
Sample 

Estimate 

Mean of 
Subsample 

Standard 
Deviation 

T-
Statistic 

Tenaga 
kerja => 

Analisis 
Usaha 

0.381 0.387 0.110 3.476 

Fasilitas 
=> 

Analisis 
Usaha 

0.386 0.414 0.119 3.250 

Tenaga 
kerja => 
Fasilitas 

0.559 0.561 0.070 7.986 



125 
 

AGROVETERINER      Vol.3, No.2 Juni 2015 

Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian ini adalah 
sistem manajemen produksi 
memberikan hubungan positif 
terhadap analisis usaha. Manajemen 
proses produksi yang sebelumnya 
terdiri dari sebelas indikator, setelah 
dilakukan bootstraping 
menggunakan program smart PLS, 
proses produksi memiliki empat 
indikator yaitu : pemberian pakan, 
pembersihan (pembersihan 
kandang, pembersihan tempat 
pakan dan minum), konstruksi 
kandang, dan ketersediaan kolam. 
Pemberian pakan memiliki nilai 
0.917, pembersihan (pembersihan 
kandang, pembersihan tempat 
pakan dan minum) memiliki nilai 
0.717, kolam  memiliki nilai 0.962, 

konstruksi kandang memiliki nilai 
0.616.  
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