
 
 

BAB II 
 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1. Ternak Itik 
 
 
 
 Ternak itik disebut juga sebagai unggas air, merupakan hasil domestikasi 

dari itik liar atau Anas moscha. Sifat hidup berpasangan termasuk karakter dari 

itik liar, sedangkan itik yang telah di jinakkan bersifat hidup dalam satu kandang 

dikenal dengan sistem pemeliharaan intensif. Dijelaskan lebih lanjut oleh Hilmiati 

(2009), bahwa Itik merupakan salah satu ternak yang umumnya dipelihara untuk 

menghasilkan telur. Meskipun itik adalah unggas yang sudah didomestikasikan, 

namun jenis ternak ini masih membawa sifat-sifat liarnya. 

 Kehidupan itik berada di tempat yang berair, hal ini ditunjukkan dari 

struktur fisik seperti selaput jari dan paruh yang lebar dan panjang. Selain bentuk 

fisik dapat juga dilihat bahwa keberadaannya di muka bumi ini, dimana itik 

kebanyakan populasinya berada di daerah dataran rendah, yang banyak dijumpai 

di rawa-rawa, persawahan, muara sungai. Daerah-daerah seperti ini dimanfaatkan 

oleh itik menjadi tempat bermain dan mencari makan (Saleh, 2004).  

 Jenis itik yang diternakkan di Indonesia adalah jenis itik petelur seperti itik 

Tegal, itik Khaki Campbell, itik Alabio, itik Mojosari, itik Magelang, itik CV 

2000-INA, (Balai Penelitian Ternak) Ciawi, Bogor (Redaksi Trubus, 1999). 

Karakteristik itik lokal tersebut antara lain: 



 
 

a. Itik Tegal 

 Itik Tegal berasal dari daerah Brebes atau Tegal Jawa Tengah, ciri-cirinya 

dengan warna bulu paling dominan adalah brajangan, yaitu kecoklatan pada 

seluruh bagian tubuh dan totol kecoklatan pada dada, punggung, sayap, sedangkan 

paruh dan kakinya berwarna hitam. Ciri lainya; kepala kecil, bermata merah 

dengan paruh panjang dan melebar, leher langsing dan bulat, sayap menempel erat 

pada badan dan ujung ekornya saling menutupi di atas ekor, bentuk badan hampir 

tegak, langsing seperti botol, dan langkahnya tegap. Tinggi badannya antara 45-50 

cm dan kapasitas produksinya sebesar 250 butir/tahun dengan berat telur rata-rata 

65-70 gr/butir. 

b. Itik Khaki Campbell dan CV 2000-INA  

 Itik Khaki Campbell dan CV 2000-INA, merupakan golongan itik petelur 

unggul, dengan ciri; kepalanya tegak dan panjang, mata coklat tua, leher sedikit 

panjang, badan lebar dan sayapnya terletak tinggi dan merapat kebadan. Berat 

badan standar untuk jantan 1,8–2 kg dan betina 1,6–1,8 kg. Produksi pertama pada 

usia 22-24 minggu, kemampuan bertelurnya juga cukup tinggi namun ukuran 

telurnya lebih kecil dibandingkan telur itik Lokal.  

c. Itik Alabio 

 Itik Alabio di kembangkan di daerah Kalimantan Selatan. Dengan ciri-ciri; 

warna bulu coklat dengan bintik-bintik putih di seluruh badan dengan garis putih 

di sekitar mata,warna bulu pada pejantan cenderung gelap, pada sayap terdapat 

beberapa helai bulu suri berwarna hijau kebiruan mengkilap, warna paruh dan 
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kaki kuning terang, umur 6 bulan bobotnya 1,60 kg dan jantan 1,75 kg, produksi 

telurnya rata-rata 220-250 butir/ekor/tahun.  

d. Itik Mojosari  

 Itik Mojosari berasal dari daerah Kecamatan Mojokerto Jawa Timur, ciri-

ciri bentuk badannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan itik petelur lainnya, 

warna bulu kemerahan dengan variasi coklat kehijauan, warna kaki dan paruh 

hitam, berat badan rata-rata 1,7 kg dengan produksi telurnya 230-250 butir/tahun, 

warna kerabang telur putihnya kehijauan, ciri lainnya adalah warna bulu yang 

dibedakan menjadi dua warna yaitu coklat dan putih tetapi spesifikasi lainnya 

hampir sama.  

e. Itik Magelang 

 Itik Magelang berasal dari Desa Sempu, Ngadirejo, Kecamatan Secang 

Kota Magelang Jawa Tengah, dan sering juga di sebut dengan itik kalung atau 

plontang karena terdapat bulu yang melingkar dileher seperti kalung, ciri lainnya 

pada jantan dengan bulu dada, punggung dan paha didominasi warna coklat tua 

dan muda dengan ujung sayap putih, warna kaki hitam kecoklatan, sedangkan 

paruhnya berwarna hitam. 

 
 
2.2. Peternakan Itik  
 
 
 

Peternakan merupakan usaha dengan melibatkan hewan ternak, dimana 

hewan itu dipelihara untuk tujuan komersial dengan menerapkan prinsip-prinsip 

bisnis dan manajemen berdasarkan segi teknis usaha (Rasyaf, 2009). Itik 
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merupakan jenis unggas yang potensial sebagai penghasil telur setelah ayam ras, 

meski perkembangannya tidak secepat yang dialami peternakan ayam ras petelur, 

tetapi peternakan itik sudah mengalami suatu kemajuan yang sangat berarti bagi 

pemenuhan kebutuhan pangan (Suharno dan Amri, 2004).  

Pemeliharaan itik pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) 

skala kecil, itik yang dipelihara kurang dari 500 ekor dengan sistem pemeliharaan 

tradisional atau dilepas di lahan rawa atau sawah, 2) skala sedang dengan jumlah 

itik yang dipelihara 500−5.000 ekor/peternak, dan 3) skala besar dengan jumlah 

itik yang dipelihara lebih dari 5.000 ekor/peternak dengan sistem pemeliharaan 

secara intensif, (Djaryah, 1996). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian 

No. 362/Kpts/TN.120/5/1990 berisi tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan 

pemberian ijin dan pendaftaran usaha peternakan. Jika populasi ternak dalam 

suatu peternakan lebih dari 15.000 ekor, maka harus mengajukan ijin usaha 

peternakan. 

 
 
2.3. Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Itik 
 
 
 
 Manajemen usaha adalah keseluruhan proses kegiatan pemeliharaan yang 

berlangsung dalam usaha baik secara terus menerus dan berkesinambungan 

(Direktorat Jendral Peternakan, 1992). Manajemen pemeliharaan meliputi, bibit, 

pakan, kandang, penanganan kesehatan, reproduksi, pasca produksi, pemasaran 

dan manajemen usaha (Hardjosworo, 1998).  
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2.3.1. Bibit 
 
 
 

Bibit itik yang dipelihara harus benar-benar merupakan bibit unggul yang 

telah diuji keunggulannya dalam memproduksi hasil ternak yang diharapkan. 

Umumnya itik betina yang produktif memiliki perut yang tidak menyentuh tanah 

atau sejajar, serta memiliki tulang pelvis yang berukuran besar (Murtidjo, 2002). 

Dinas Peternakan Provinsi DIY, (1999). Untuk tujuan penghasil telur 

maka hendaknya dipilih bibit itik yang bercirikan : 

• Tubuh ramping, seperti botol, leher kecil, panjang dan bulat seperti rotan. 

•  Kepala kecil, mata bersinar. 

• Sayap menutupi badan secara rapat, dengan ujung sayap tersusun rapi 

dipangkal ekor, bulu halus, rapi dan tidak kusut. 

• Kaki berdiri kokoh (induk yang produksi telurnya tinggi antara lain itik   

Tegal, Khaki Campbell dan itik Magelang). 

Syarat bibit yang baik dijelaskan oleh Suharno (2004) antara lain :  

1. Itik betina muda pada usia 20 minggu memiliki berat badan 1,4 kg, dan 

pada usia 40 minggu memiliki berat 1,6 kg 

2. Kondisi kaki kuat, lincah, sayap mengatup simetris rapat pada tubuh dan 

tidak bergerak bila sedang berjalan. 

3. Memiliki kepala bersih, segar dan memiliki ukuran badan normal. 

4. Cepat tumbuh dewasa kelamin dan memiliki sifat susah dikawini. 

5. Memiliki perut yang tidak menyentuh tanah, dengan kata lain sejajar.   

6. Memiliki tulang pelvis yang cukup lebar. 
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7. Memiliki sifat liar dan sangat peka atau mudah kaget terhadap keadaan 

lingkungan.  

 
 
2.3.2. Pakan 
 
 
 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada produksi 

telur itik. Itik petelur membutuhkan pakan sebanyak 160 gr/ekor/hr dan harus 

memenuhi kandungan nutrisi, (Hilmiati, 2009). 

Ransum Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik 

yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara 

khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat 

dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya (SNI, 2006). 

Secara garis besar bahan pakan pembentuk ransum itik dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu bahan pakan sumber energi yang memegang peranan penting dan 

porsi terbesar dalam formula ransum, seperti jagung, gandum, bekatul, dan 

sorgum. Bahan pakan sumber protein yang penting untuk itik periode awal dan 

dalam masa produksi, seperti tepung ikan, bungkil kacang kedelai, bungkil kacang 

tanah, bungkil kelapa, dan tepung darah. Kedua bahan pakan pembentuk ransum 

tersebut sudah memenuhi kebutuhan akan vitamin dan mineral. Banyak bahan 

pakan asal nabati yang merupakan sumber protein, asam amino dan vitamin 

seperti bekatul yang kaya akan vitamin B, kemudian bahan pakan asal hewani 

kaya akan sumber mineral, seperti tepung ikan yang juga kaya akan sumber 

kalsium dan phosphor. Ada pula yang khusus sumber mineral, seperti tepung 
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tulang, tepung kerang dan sejenisnya (Rasyaf, 1993). Bahan baku hewani dapat 

diperoleh dengan memanfaatkan hewan yang ada disekitar lokasi peternakan, 

misalnya keong, bekicot, katak, siput dan cacing (Martawijaya, 2004). 

Penyediaan pakan untuk itik yang dipelihara secara intensif sering menjadi 

kendala dalam  

praktisnya) dengan kode masing-masing fase. Cara pemberian pakan 

tersebut terbagi dalam empat kelompok yaitu: 

1. umur 1-16 hari diberikan pada tempat pakan datar (tray feeder). 

2. umur 17 - 21 hari diberikan dengan tray feeder dan sebaran dilantai. 

3. umur 22 hari - 18 minggu disebar dilantai. 

4. umur 18 - 72 minggu, disebar di lantai dan disediakan tempat pakan . 

Secara pakan peralihan dengan peralihan cara pemeliharaan dari 

tradisional ke intensif, karena itik yang dipelihara secara intensif biasanya diberi 

pakan produksi pabrik atau pakan komersial yang menghabiskan 60-70% biaya 

produksi. Hal ini merupakan beban yang cukup berat apabila itik yang dipelihara 

hanya berproduksi rata-rata kurang dari 60%. Keadaaan ini memacu peternak 

untuk menyusun ransum itik sendiri. Penggunaan pakan komersial hanya terbatas 

untuk itik periode awal (umur 0-28 hari), hal ini berkaitan dengan alasan yang 

sifatnya ekonomis, disamping karena bahan baku pakan itik tidak mudah 

diperoleh (Suharno, 2004). 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan BAPPENAS, pemberian 

pakan itik tersebut dalam tiga fase, yaitu fase stater (umur 0-8 minggu), fase 

grower (umur 8-18 minggu) dan fase layer (umur 18-27 minggu). Pakan ketiga 
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fase tersebut berupa pakan jadi dari pabrik (secara memperhatikan permulaan 

produksi bertelur sampai produksi mencapai 5%. Setelah itu pemberian pakan itik 

secara ad libitum (terus menerus). Pemberian pakan alternatif untuk menghemat 

biaya pakan dapat diramu dari bahan-bahan seperti jagung, bekatul, tepung ikan, 

tepung tulang, bungkil, vitamin tambahan. 

Pemberian minuman itik, berdasarkan pada umur itik: 

1. umur 1-7 hari, untuk 3 hari pertama air minum ditambah vitamin dan 

mineral. 

2. umur 8-28 hari, tempat minum dipinggir kandang dan air minum  

diberikan secara ad libitum (terus menerus). 

3. umur 29 hari-afkir, tempat minum berupa empat persegi panjang dengan 

ukuran 2 m x 15 cm dan tingginya 10 cm untuk 200-300 ekor. Setiap 

hari dibersihkan. 

Pemberian pakan untuk itik memerlukan kandungan protein yang tinggi dan 

pemberian pakannya ada 2 macam cara yakni : 

1. Pakan lengkap dari satu jenis saja, dapat dalam bentuk all mash, pellet 

atau crumble yang sudah lengkap semua unsur nutrisinya (cara ini 

biasanya untuk suatu peternakan besar). 

2. Pakan lengkap dari beberapa jenis seperti campuran dedak padi, 

jagung, bungkil kedele. (cara ini yang umum dipakai oleh peternak 

rakyat).  

Jumlah/konsumsi pakan untuk berbagai periode : 

- Anak itik rata-rata 58,3 gram/hari 
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- Itik dara rata-rata 80 gram/hari 

- Dewasa (masa produktif) rata-rata 180 gram/hari 

Kebutuhan protein untuk berbagai periode : 

- Anak itik (0 - 6 minggu) 20 - 22% 

- Itik dara (6 - 13 minggu) 16 - 18% 

- Dewasa (> - 13 minggu) 15 - 16% 

Bahan-bahan makanan sumber protein antara lain : 

- Bungkil kedele (protein 42 - 50%) 

- Bungkil kelapa (protein 19 - 23%) 

- Bungkil kacang (protein 0 - 15%) 

- Tepung ikan (protein 42,3 - 68,8%) 

Hal lain yang perlu diperhatikan antara lain : 

- Bahan pakan yang akan diberikan hendaknya tidak berbau tengik, tidak 

berjamur dan tidak berlebihan jumlahnya. 

- Selalu disediakan  air  minum  dan  ditempatkan agak lebih  tinggi  dari   

tempat pakan. 

- Kesehatan  itik  perlu  diketahui, biasanya  diawal  terserang  penyakit 

cenderung  menurunkan  gairah  makan  dan  lambat laun konsumsi  

makannya berkurang. 
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2.3.3. Kandang 
 
 
 

Persyaratan kandang yang harus dipenuhi adalah : mudah dibersihkan, 

sirkulasi udara lancar dan cukup mendapatkan sinar matahari. Beberapa tipe 

kandang yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemeliharaannya 

seperti :  

a. Kandang terkurung atau postal, lantai kandang terbuat dari tanah yang 

dipadatkan dan dialasi/bagian atas dilapisi sekam/serbuk gergaji dicampur 

dengan serbuk kapur, seluruh ruangan kandang dinaungi atap. 

b. Kandang koloni, yaitu perpaduan atau kombinasi antara terkurung dengan 

cara dilepas, lantai kandang dapat terbuat dari tanah yang dipadatkan 

ataupun disemen dan dialasi dengan litter (dapat berasal dari sekam, kulit 

padi atau bekas serutan kayu/serbuk gergaji), atap kandang menggunakan 

sistim atap berlubang, umbaran atau pekarangannya dibuatkan pagar 

setinggi ± 75 cm, yang dilengkapi dengan peralatan kandang (tempat 

makan dan minum), dinding dari bambu atau kayu. 

c. Kandang sistem batere, yaitu satu kotak untuk satu ekor itik (dengan 

ukuran 45 x 35 x 60), bahan kotaknya dapat dibuat dari bambu atau kawat, 

lantai kandang sedikit miring (agar telur mudah menggelinding keluar), 

tempat makan dan minum diusahakan diluar kotak (dibagian depan), 

semua kotak/kandang betere dikumpulkan pada satu tempat dan diberi atap 

serta dindingnya dipagar dengan anyaman bambu atau kawat. Luasan 

lantai kandang yang diperlukan untuk anak itik sebagai berikut : umur 1 
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hari-1 minggu, kepadatannya 20 ekor/m², umur 1-2 minggu, kepadatannya 

18 ekor/ m², umur 2-3 minggu, kepadatannya 15 ekor/m², umur 5-6 

minggu, kepadatannya 10 ekor/ m² (Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor, 

1990). 

Pemeliharaan anak itik (masa 5-8 minggu) kandang panggung, dari kawat 

dengan alas bahan lunak; 20-25 ekor per m2 , tanpa lampu pemanas dan bobot 

badan ideal mencapai sekitar 1 kg. Pemeliharaan itik Dara (pertumbuhan) (umur 

8-20 minggu keatas): kandang kelompok; bahan lantai terbuat dari semen atau 

tanah yang dipadatkan dengan diberi campuran pasir dan kapur; saluran air 

dangkal untuk minum dan membersihkan badan; kepadatan 6-9 ekor per m2. 

Pemeliharaan itik petelur (masa produksi) (umur 20 minggu keatas); masa 

produksi telur yang ideal adalah selama 1 tahun; kandang litter (tidur dan bertelur) 

dan kandang lantai (bermain); lantai litter dialasi campuran pasir dan kapur dan 

ditutup dengan kulit pada jerami; tersedia saluran air dangkal untuk minum, 

membersihkan bulu dan mempertahankan suhu tubuh; kepadatan 4 ekor per m2 

(50-100 ekor/kandang); pengambilan telur pada pagi hari; cahaya lampu kecil 

(Prasetyo, 2006). 

 
 
2.3.4. Penanganan kesehatan 
 
 
 

Usaha pengendalian merupakan usaha pencegahan sekaligus pembasmian. 

Tujuan pengendalian adalah mengurangi terserangnya penyakit menjadi sekecil 

mungkin, sehingga kerugian yang bersifat ekonomi dapat ditekan seminimal 
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mungkin. Sedangkan tujuan pembasmian adalah menghilangkan penyakit tertentu 

pada ternak secara tuntas. Demikian langkah dan tindakan yang diambil untuk 

kedua usaha tersebut saling menunjang (Rasyaf, 2009). 

Menurut Windhyarti (2002), untuk mendapatkan produksi yang baik, salah 

satu syaratnya adalah ternak harus sehat, sehingga sudah menjadi kewajiban 

peternak untuk menjaga ternaknya dari segala serangan penyakit. Lebih lanjut 

dijelaskan, cara terbaik untuk mengatasi serangan penyakit adalah dengan 

memelihara itik dalam kandang yang memadai, sanitasi dan kecukupan gizinya. 

Dinas Peternakan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, (1999). Jenis 

penyakit yang biasa terjangkit pada itik adalah: 

1. Penyakit Duck Cholera Penyebab: bakteri Pasteurela Avicida. Gejala: 

mencret, lumpuh, tinja kuning kehijauan. Pengendalian: sanitasi kandang, 

pengobatan dengan suntikan penisilin pada urat daging dada dengan dosis 

sesuai label obat. 

2. Penyakit Salmonellosis Penyebab: bakteri Typhimurium. Gejala: pernafasan 

sesak, mencret. Pengendalian: sanitasi yang baik, pengobatan dengan 

furazolidone melalui pakan dengan konsentrasi 0,04% atau dengan 

sulfadimidin yang dicampur air minum, dosis disesuaikan dengan label obat. 

3. Salmonellosis (Pullorum + Berak kapur) Penyebabnya bakteri Salmonella 

Pullorum, bila menyerang itik umur 3-15 hari berakibat kematian tinggi. 

Tanda penyakit yang nampak adalah adanya kotoran warna putih lengket 

seperti pasta dan menempel pada dubur, tubuh lemah, lesu dan mengantuk 

kedinginan, cepat terengah-engah, bulu kusam, sayap menggantung, kadang 
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terjadi kelumpuhan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan 

kandang serta makanan dan minum, isolasi itik yang sakit. Pengobatan 

dengan obat jenis sulfa dan antibiotik. 

4. Penyakit Cacing Penyebabnya terbagi jenis cacing menyerang pada itik yang 

dilepas. Tanda penyakit adalah nafsu makan berkurang, mencret, bulu kusam, 

kurus dan produksi turun. Pencegahan harus dijaga kebersihan kandang jaga 

kelembabannya, sanitasi kandang dan makan, minum. Pengobatan dengan 

memberikan obat cacing minimal 3 bulan sekali. 

 
 
2.3.5. Pengelolaan pasca panen 
 
 
 

Pengolahan pascapanen daging dan telur itik merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan nilai tambah dalam upaya mendongkrak pendapatan dan gizi 

masyarakat (Istiana et al. 1998). Beberapa bentuk produk olahan dari itik adalah 

dendeng, abon, sosis, dan bakso (Rohaeni, 1996).  

Hasil dari peternakan itik berupa telur dan daging. Prinsip pengelolaan 

hasil ini berpedoman pada usaha untuk mencegah timbulnya bakteri yang merusak 

isi telur. Untuk mengurangi kerusakan isi telur yang disebabkan oleh bakteri dan 

mikroba lainnya, maka telur harus segera di keluarkan dari kandang. Dalam satu 

hari, dilakukan pengambilan telur paling sedikit 3 kali. Pengambilan telur pertama 

dilakukan pada pagi hari antara pukul 10.00-11.00 WIB; pengambilan yang kedua 

pukul 13.00-14.00 WIB; dan pengambilan yang ketiga serta pengecekan kandang 

pada pukul 15.00-16.00WIB (Rasyaf, 2009).  
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Setelah selesai pemungutan telur maka dilakukan penyortiran dan 

membersihkan telur dari kotoran serta melakukan pengemasan pada tempat 

khusus. Penyortiran bermaksud untuk menyeragamkan besar kecilnya telur dalam 

rak telur serta memisahkan antara telur yang utuh dan yang rusak. 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan BAPPENAS, kegiatan 

pascapanen yang biasa dilakukan adalah pengawetan. Dengan pengawetan maka 

nilai ekonomis telur itik akan lebih lama dibanding jika tidak dilakukan 

pengawetan. Telur yang tidak diberikan perlakuan pengawetan hanya dapat tahan 

selama 14 hari jika disimpan pada temperatur ruangan bahkan akan segera 

membusuk. Adapun perlakuan pengawetan terdiri dari 5 macam, yaitu: 

1. Pengawetan dengan air hangat, Pengawetan dengan air hangat merupakan 

pengawetan telur itik yang paling sederhana. Dengan cara ini telur dapat 

bertahan selama 20 hari. 

2. Pengawetan telur dengan daun jambu biji, Perendaman telur dengan daun 

jambu biji dapat mempertahankan mutu telur selama kurang lebih 1 bulan. 

Telur yang telah direndam akan berubah warna menjadi kecoklatan seperti 

telur pindang. 

3. Pengawetan telur dengan minyak kelapa, cara ini merupakan pengawetan 

praktis. Dengan cara ini warna kulit telur dan rasanya tidak berubah. 

4. Pengawetan telur dengan natrium silikat bahan pengawetan natrium silikat 

merupkan cairan kental, tidak berwarna, jernih, dan tidak berbau. Natirum 

silikat dapat menutupi pori-pori kulit telur sehingga telur awet dan tahan lama 
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hingga 1,5 bulan. Adapun caranya adalah dengan merendam telur dalam 

larutan natrium silikat 10% selama satu bulan. 

5. Pengawetan telur dengan garam dapur, Garam direndam dalam larutan garam 

dapur (NaCl) dengan konsentrasi 25-40% selama 3 minggu. 

 
 
2.3.6. Pemasaran  

 
 

 
Produk yang didapatkan dari usaha beternak itik meliputi : telur sebagai 

produk utama kemudian daging itik afkiran, anak itik dan sisa produk peternakan 

(bulu, kotoran, bungkus pakan, dll) (Rasyaf, 1993). Cara pemasaran produk 

peternakan yang dilakukan biasanya dengan memasarkan langsung telur itik segar 

atau yang sudah diasinkan kepada koprasi, pengepul, dan penduduk sekitar 

peternakan. Pemasaran keluar daerah juga dilakukan oleh sebagian para peternak 

yang meliputi beberapa kota seperti : Bandung, Jakarta, Cirebon, Tegal, 

Pemalang, Pekalongan dan Semarang. 

 
 
2.4. Faktor-Faktor Sosial  

 
 
 

2.4.1. Umur  
 
 
 
 Umur atau usia adalah panjangnya waktu dari seseorang untuk hidup 

semakin tua (Mardikanto, 1993). Umur seseorang mempengaruhi kondisi fisik 
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bekerja dan berfikir, umur yang relatif lebih muda akan menyebabkan pekerja 

lebih dinamis dan terbuka dalam menerima hal-hal baru (Levis, 1996).  

Dijelaskan lebih lanjut oleh Soekartawi (1993), bahwa semakin muda 

umur petani ternak biasanya memiliki semangat dan keinginan untuk mengetahui 

apa yang belum diketahui, maka petani ternak muda berusaha lebih cepat 

melakukan adopsi inovasi meski pengalamannya dalam beternak tergolong 

kurang.  

  
  
2.4.2. Pendidikan  
 
 
 

Pendidikan menurut Soekartawi (1993), merupakan sarana pembelajaran 

serta menanamkan pengertian dan sikap yang menguntungkan menuju praktek 

peternakan yang lebih moderen. Pendidikan memiliki pengaruh bagi peternak 

dalam mengadopsi teknologi serta keterampilan manajemen dalam usahanya. 

Tingginya tingkat pendidikan seseorang (formal atau nonformal) diharapkan pola 

pemikiran semakin rasional, (Prayitno dan Arsyad, 1987). Pendidikan yang relatif 

lebih rendah akan menghambat proses pengembangan dan adobsi terhadap 

teknologi baru (Mardikanto, 1993). 

 
 
2.4.3. Motivasi  
 
 
 

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku 

tertentu. Motivasi membuat seseorang untuk memulai, melaksanakan dan 

 
19 



 
 

mempertahankan kegiatan tertentu, Nugroho (2003). Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Shalahudin (1990), bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam diri sebagai 

harapan yang bersifat menggerakkan individu untuk bertindak dalam memenuhi 

kebutuhan. Menurut sumber www. blok dunia psikologi. com, motivasi 

berhubungan dengan kekuatan (dorongan) yang berada di dalam diri manusia, 

motivasi tidak dapat terlihat dari luar. 

Pengertian umum dalam manajemen, motivasi adalah suatu proses 

pemberian motif (penggerak) pada kelompok kerja atau individu, sehingga 

mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan secara efisien. Secara 

teknik, motivasi dikelompokkan menjadi dua golongan: a) Motivasi langsung, 

adalah penggerak kemauan kerja yang secara langsung dan sengaja diarahkan 

kepada individu atau kelompok dengan jalan memberikan perangsang, baik secara 

material ataupun nonmaterial., b) Motivasi tidak langsung, adalah berbagai 

kegiatan manajemen yang mengarah pada pemuasan kebutuhan individu dalam 

kelompok, dengan maksud menyatukan aspirasi individu dengan kelompok serta 

melakukan pembinaan kondisi kelompok ke arah yang lebih baik untuk 

berprestasi, Sarwoto (1983). Pola Motivasi lebih lanjut dijelaskan oleh Davis dan 

Newstrom (1989), 1) Motivasi prestasi, adalah dorongan dari diri individu untuk 

mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan, 2) 

Motivasi afilisiasi, adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas 

dasar sosial, 3) Motivasi kompetensi, adalah dorongan untuk mencapai 

keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berusaha 
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untuk lebih inovatif, 4) Motivasi kekuasaan, adalah dorongan untuk 

mempengaruhi orang-orang dan mengubah situasi. 

 
 
2.4.4. Pengalaman beternak 
 
 
 

Pengalaman beternak merupakan interaksi antara lama kegiatan usaha dan 

tingkat keterampilan sehingga mempengaruhi pengalaman dalam beternak 

(Samsudin, 1977). Dalam setiap kegiatan aktifitas manusia, faktor pengalaman 

umumnya merupakan salah satu faktor penentu bagi seseorang dalam menentukan 

sikap, pendapat, pandangan dan tindakan nyata sehari-hari. Gabungan kesadaran 

dan pengalaman akan tercermin dalam keputusan yang diambil dan tindakan yang 

dilakukan di masa mendatang, umur adalah periode atau panjangnya waktu dari 

seseorang untuk hidup, umur 15-59 tahun disebut usia produktif, Davis (1997). 

 
 
2.4.5. Status sosial 
 
 
 
 Status adalah peringkat sosial seseorang dalam sebuah kelompok atau 

tanda dari kadar pengakuan, penghargaan, dan penerimaan yang diberikan kepada 

seseorang, Davis dan Newstrom (1989).  

Status sosial adalah tempat seseorang, secara umum dalam masyarakatnya,  

berhubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, dan 

hak-hak serta kewajibannya, Nugroho (2003). Dalam masyarakat ada sesuatu 

yang dihargai, maka status sosial akan dijadikan dasar yang dapat menjadikan 
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sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, dalam hal ini seperti benda yang bernilai 

ekonomis, tanah, kekuasaan, pengetahuan atau keturunan. 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardikanto (1993), bahwa status sosial adalah 

kedudukan seseorang dalam masyarakat maupun pemerintah desa yang bisa 

dilihat dari pekerjaan, jabatan dan fungsinya. 

 Menurut pandangan dari sumber http.arti gaya hidup.html, bahwa status 

sosial merupakan penghargaan dari masyarakat atas prestasi tertentu yang dicapai 

oleh seseorang. Jika seseorang telah mencapai sesuatu prestasi tertentu, maka ia 

layak ditempatkan pada lapisan tertentu dalam masyarakat. 

 
 
2.4.6. Jumlah kepemilikan 

 
 

 
Kepemilikan adalah simbol keanggotaan kelas, tidak hanya mengenai 

jumlah, tetapi sifat pilihan yang dibuat (Nugroho (2003).  

Jumlah kepemilikan ternak, dalam mencapai tujuan produksi berdasar 

skala usaha maka perlu adanya pertimbangan dalam usaha. Dalam usaha skala 

kecil, peternak belum dapat mengoptimalkan alokasi waktu dan tenaga keluarga 

yang terlibat, sehingga penerimaan yang diperoleh relatif sedikit dan hanya 

merupakan usaha dengan tujuan untuk tabungan (Setiadi, 2002).  
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2.4.7. Gaya hidup 
 
 
 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan (seseorang 

secara keseluruhan) yang berinteraksi dengan lingkungan serta termasuk cerminan 

dari kelas sosial seseorang (Nugroho, 2003). 

 Arti gaya hidup menurut Kotler (2002), merupakan frame of reference atau 

pola hidup seseorang yang di ekspresikan dalam aktifitas, minat dan opini. Gaya 

hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan, konsekuensinya akan membentuk pola perilaku tertentu.  

 Pengertian gaya hidup secara luas menurut Nugroho (2003), adalah cara 

hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka, 

apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di 

sekitarnya. 

 
 
2.5. Perilaku 
 
 
 

Perilaku adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana seseorang dalam 

bertindak, Davis dan Newstrom (1989). Perilaku beternak terbentuk dari 

pengetahuan, sikap, keterampilan peternak dalam menggunakan faktor produksi, 

pengelolaan modal dalam usaha tani ternaknya (Sukartawi, 1993). Perilaku 

beternak meliputi pemilihan bibit, sanitasi, dan pengendalian penyakit, pemberian 

pakan, penjualan, dan pemasaran telur. Isbandi (2004) menyatakan bahwa 
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peningkatan kegiatan kelompok dapat menyebabkan peningkatan kemampuan dan 

keterampilan beternak.  

 
 
2.5.1. Pengetahuan 
 
 
 

Tingginya tingkat pengetahuan seseorang akan memudahkan dalam adopsi 

terhadap inovasi baru (Mardikanto, 1993). Kurangnya pengetahuan dikalangan 

petani menyebabkan rendahnya tingkat produktivitasnya serta membatasi 

kemampuan untuk mengadakan percobaan dan membuat inovasi baru. Dijelaskan 

lebih lanjut bahwa, pengalaman masa lalu akan mempengaruhi kecenderungan 

untuk merasa memerlukan dan siap menerima pengetahuan baru (Purwanto,2003).  

 
 
2.5.2. Sikap 
 
 
 
 Sikap atau attitude adalah suatu cara bereaksi seorang manusia terhadap 

suatu perangsang yang datang. Dapat juga diartikan dengan suatu kecenderungan 

manusia untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau 

situasi yang dihadapi (Purwanto, 2003). Lebih lanjut dijelaskan oleh Umar (2005), 

bahwa sikap memiliki beberapa karakteristik yaitu memiliki tujuan, memiliki 

petunjuk tingkat kesenangan, ukuran seseorang menyenangi sesuatu, mempunyai 

struktur, yaitu pengetahuan, emosional dan kecenderungan perilaku. 
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2.5.3. Keterampilan 
 
 
 

Keterampilan merupakan teknik melakukan sesuatu yang dapat dipelajari 

dan dikembangkan (Mardikanto, 1993). Bertambahnya tingkat keterampilan 

diharapkan petani ternak akan lebih dinamis, aktif dan terbuka dalam mengadakan 

teknologi dibidang peternakan.  

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kartasapoetra (1994), bahwa perubahan 

keterampilan meliputi perubahan apa yang biasa dan sebenarnya dikerjakan yang 

sifatnya kurang menguntungkan sehingga menjadi menguntungkan yang 

didukung dengan keyakinan. 
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