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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keuntungan usaha peternakan itik pada 
kelompok tani ternak itik (KTTI) di Kabupaten Brebes dan mengetahui perbedaan 
pendapatan peternak dari usaha ternak itik dengan upah minimum di Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini dilaksanakan pada 18 September sampai dengan 18 Oktober 2007 di 
kelompok tani ternak itik (KTTI) Maju Jaya, Adem Ayem dan kelompok tani ternak itik 
(KTTI) Sumber Pangan Kabupaten Brebes. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. Penentuan lokasi 
didasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Brebes adalah salah satu sentra 
pengembangan usaha ternak itik secara berkelompok di Provinsi Jawa Tengah. 
Kelompok tani ternak itik (KTTI)  Maju Jaya, Adem Ayem dan kelompok tani ternak itik 
(KTTI) Sumber Pangan Kabupaten Brebes merupakan kelompok yang masih 
melaksanakan kegiatan usaha ternak itik. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 
random sampling. Data dianalisis menggunakan analisis statistik dan diskriptif 
kuantitatif.  
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha budidaya ternak itik di kelompok tani 
ternak itik (KTTI) pada kepemilikan ternak 532 ekor dan masa pemeliharaan 24 bulan 
mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya selisih penerimaan 
dengan biaya produksi yaitu Rp. 102.343.677,33. Adapun besarnya biaya produksi adalah 
Rp. 104.927.577,33 dan penerimaan dari penjualan telur dan itik afkir adalah Rp. 
207.271.255,00. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa usaha ternak itik di 
kelompok tani ternak itik (KTTI) Kabupaten Brebes mendapatkan keuntungan (Rp. 
4.264.319,89/ bulan) dan berbeda secara nyata (sig = 0,000; α = 5%) terhadap upah 
minimum di Kabupaten Brebes (Rp. 570.000,00/ bulan tahun 2007). 

 
Saran yang dapat disampaikan adalah perlu adanya penyampaian informasi kepada 

masyarakat tentang usaha ternak itik yang dilakukan secara berkelompok yang 
mempunyai prospek untuk dikembangkan menghasilkan keuntungan 
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