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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 Semakin maju atau berkembang suatu negara selaras dengan semakin 

banyaknya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan.  Tidak sedikit pula orang 

yang menganggur karena kalah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan.  Guna memecah permasalahan tersebut, Pemerintah mulai 

menekankan kepada masyarakat akan pentingnya kewirausahaan 

(entrepreneurship).  Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh para 

entrepreneur yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah 

sangat terbatas.  Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua sektor 

pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, 

dan pengawasan. 

 Peranan sektor agribisnis yang begitu besar dalam perekonomian Indonesia, 

mempunyai implikasi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu 

bahwa pembangunan sektor agribisnis merupakan penentu dari kemajuan 

perekonomian Indonesia.  Suatu pembangunan ekonomi bertujuan untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan, stabilitas ekonomi, dan 

keberlanjutan ekonomi, cara yang terbaik untuk mencapainya adalah melalui 

pembangunan sektor agribisnis (Downey, 2002).  Salah satu bagian dari agribisnis 

itu sendiri adalah sub-sektor peternakan. 

Perkembangan usaha peternakan terutama unggas di Indonesia relatif lebih 

maju dibandingkan usaha ternak yang lain.  Hal ini tercermin dari kontribusinya 



2 

 

 

 

yang cukup luas dalam aspek lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, 

dan terutama sekali dalam pemenuhan kebutuhan makanan bernilai gizi tinggi.  

Salah satu usaha perunggasan yang sekarang ini cukup berkembang di Indonesia 

adalah usaha ternak itik. 

Penyebaran itik di Propinsi Jawa Tengah terdapat di lima kawasan yang 

memiliki jumlah itik paling padat yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Cilacap dan 

Klaten.  Beberapa kawasan lainnya yang cukup padat adalah Grobogan, Blora, 

Kendal dan salah satunya Banyubiru yang terletak di Kabupaten Semarang. 

Beternak itik memang tidak sepopuler beternak ayam ras.  Hal ini 

dikarenakan masih sangat terbatasnya informasi yang menyajikan seluk-beluk itik 

dan cara pembudidayaannya.  Padahal itik mempunyai potensi yang cukup besar 

sebagai ternak penghasil telur dan daging.  Jika dibandingkan dengan ternak 

unggas yang lain, ternak itik mempunyai kelebihan diantaranya adalah memiliki 

daya tahan terhadap penyakit dan lebih bersifat fleksibel terhadap pakan yang 

diberikan.  Oleh karena itu usaha ternak itik memiliki risiko yang relatif lebih 

kecil, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan.  Menurut hasil Sarasehan 

Pengembangan Peternakan Itik di Jawa Tengah, itik merupakan salah satu aset 

nasional dan sekaligus komoditas yang bisa diandalkan sebagai sumber gizi dan 

sumber pendapatan masyarakat.  Dengan adanya potensi ini diharapkan usaha 

ternak itik tidak hanya mampu menjadi usaha yang bersifat sampingan, namun 

juga sebagai usaha pilihan utama bagi masyarakat sebagai lapangan pekerjaan 

yang menjanjikan serta memberikan penghasilan bagi keluarga.  Pada umumnya 

usaha peternakan itik yang dijalankan oleh peternak bersifat tradisional, peternak 
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tersebut memiliki ciri pengetahuan beternak yang rendah, teknologi pengolahan 

rendah, serta tidak didukung oleh manajemen yang baik (Bharoto, 2001).  Namun 

di antara para peternak yang bersifat tradisional tersebut, ada beberapa peternak 

yang berhasil mengembangkan usahanya, sehingga ia bisa menjadikan usahanya 

sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup. 

Penelitian ini dilaksanakan pada peternakan itik di Desa Ngrapah, 

Kecamatan Banyubiru dan bertujuan untuk: 1) mengetahui tata laksana usaha 

beternak itik;  2) mengetahui karakteristik entrepreneurship dari peternak itik;    

3) serta mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat pada usaha 

peternak itik di Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang 

dalam menjalankan usahanya. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah: 1) bagi peneliti, dapat 

menambah pengalaman serta wawasan khususnya dalam bidang usaha peternakan 

itik serta mengetahui karakter entrepreneurship para peternak dalam bekerja dan 

pengembangan usaha; 2) sebagai acuan guna penelitian lebih lanjut; 3) bagi para 

peternak, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat lebih 

mengembangkan usaha peternakannya, sehingga kesejahteraan para peternak 

dapat lebih meningkat; 4) bagi pemerintah daerah, dapat memberikan gambaran 

mengenai keadaan peternakan itik serta karakteristik entrepreneurship peternak 

itik yang ada di daerahnya, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan sub-sektor 

peternakan, utamanya pola kewirausahaan. 

 


