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Abstrak 

 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui keuntungan dan kelayakan usaha penetasan telur itik 

dengan  menggunakan mesin tetas tenaga listrik. Metode yang digunakan adalah studi kasus 

dengan mengamati secara mendalam unit usaha objek penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam satu periode penetasan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 

308.334,- dan usaha layak dilaksanakan dengan RCR sebesar 1,3 

Kata kunci : Mesin tetas, Telur itik, Usaha Penetasan 

Abstract 

The study aims to determine the benefits and feasibility of using a duck egg hatching 

incubator electric power. The method used was a case study in depth by observing the object 

of research business unit. The results showed that during the period of hatching profits of Rp 

308 334, - and the bussiness was feasible that the RCR of 1.3 

Keywords:  duck eggs, Hatchery ,the incubator 

 

PENDAHULUAN 

Telah banyak berdiri restoran yang menyediakan produk olahan ternak itik dan 

kebiasaan masyarakat Suku Banjar lebih menyukai telur itik untuk masakan mengakibatkan 

permintaan akan unggas ini meningkat. Tingginya permintaan produk ternak itik baik 

berupa daging itik maupun telur mengakibatkan permintaan DOD meningkat pula. 

Menyikapi hal tersebut perlu ada inovasi baru dalam hal teknologi penetasan. Jika secara 

tradisional petani menetaskan telurnya menggunakan entog atau ayam maka perlu 

ditingkatkan dengan mesin tetas sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak.  

Adapun dalam pengadaan telur tetas bisa dibeli dimana saja asal telur dibuahi  (ada 

pejantannya) karena  umur induk tidak berpengaruh terhadap performa hasil tetas, seperti 

penelitian yang dilaksanakan oleh Triantoro (2014)  tentang pengaruh umur induk pada dua 

galur ayam sentul terhadap hasil tetas dengan tujuan  untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh umur induk terhadap performa   diperoleh  hasil  tidak   adanya pengaruh perbedaan 

umur induk dan umur induk sampai 24 bulan masih menghasilkan performa hasil tetas yang 
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baik.    Demikian juga dari perhitungan ekonomi lebih baik menggunakan mesin tetas seperti 

yang dinyatakan oleh Mito dan Johan (2011) menyatakan bahwa perputaran modal usaha 

penetasan telur itik dengan mesin tetas hanya memerlukan waktu 2,5 bulan jika langsung 

membeli mesin tetas dan 6 bulan jika membeli induk siap telur.  

Penetasan telur itik memang memerlukan perlakuan yang lebih khusus mengingat 

lama penetasan yang berbeda dengan telur ayam dan tekstur kerabang yang lebih tebal. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai analisis keuntungan dan 

kelayakan dengan menetaskan telur itik dengan menggunakan mesin tetas tenaga listrik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Kelompok Tani Kindai Limpar Desa Pengaron Kecamatan 

Pengaron Kabupaten Banjar selama 4 (empat) bulan mulai bulan September 2015 sampai 

dengan Januari  2016. Penelitian merupakan studi kasus dengan mengamati secara mendalam 

unit usaha objek penelitian yaitu usaha penetasan telur itik. 

Jumlah mesin tetas yang digunakan sebanyak 1 (satu) buah dengan kapasitas 200 butir 

telur. Sumber panas berasal dari lampu pijar tenaga listrik. Telur itik yang ditetaskan adalah 

telur itik alabio sebanyak 200 butir. Variabel yang diamati adalah Biaya Produksi dan Harga 

jual produk. Selanjutnya data diolah dengan dilakukan penghitungan Keuntungan dan 

Kelayakan Usaha. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut (Kasim, 2004): 

Keuntungan = Penerimaan Total (TR) – Biaya Total (TC) 

Kelayakan Usaha = Penerimaan Total (TR) / Biaya Total (TC) 

Secara teori RCR =1 berarti usaha tidak untung dan tidak rugi, RCR <1 berarti usaha yang 

dilaksanakan tidak menguntungkan sedangkan jika RCR >1 maka usaha layak dilaksanakan 

(Soekartawi, 1995) 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan selama satu perode produksi maka didapat hasil yang 

disajikan pada Tabel 1.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh 

dengan menggunakan 1 (satu) mesin tetas selama satu periode penetasan sebesar Rp 

308.334,-  Jika dibandingkan dengan pernyataan Mito dan Johan (2011) bahwa dengan 

memiliki mesin tetas sebanyak 5 (lima) buah dan j umlah telur yang ditetaskan sebanyak 

700 butir (daya tetas 70%)  keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 3.500.000,- maka usaha 

yang dilakukan oelh kelompok tani ini masih lebih kecil. Keadaan ini karena jumlah telur 
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yang menetas hanya 60 %, selain jumlah mesin tetas hanya 1 (satu) buah sehingga biaya tetap 

lebih tinggi. Adapun penyebab daya tetas yang rendah antara lain kualitas telur yang 

ditetaskan ( umur telur yang melebihi satu minggu) disamping faktor yang sulit dihindari 

yaitu listrik yang tidak stabil (sering mati). Keadaan ini dapat diatasi jika ada anggota 

kelompok yang memelihara itik dengan tujuan menghasilkan telur tetas dan petani memiliki 

generator listrik yang dapat digunakan ketika listrik padam. 

Tabel 1. Analisa usaha penetasan telur itik alabio selama 1 (satu) periode penetasan 

menggunakan 1 (satu) mesin tetas kapasitas 200 butir (pengolahan data primer) 

No. Uraian  Besarnya  

1. Biaya Tetap (FC)  

 Penyusutan mesin tetas (Rp)     16.666,- 

 Tenaga kerja (Rp)   150.000,- 

 Listrik (Rp)     25.000,- 

2 Biaya Variabel (VC)  

 Telur tetas 200 btr @ Rp 3.500,-   700.000,- 

3 Biaya Total (TC)    891.666,- 

4 Penerimaan  (TR)  

 DOD 120 ekor @ Rp 10.000,- 1.200.000,- 

5 Keuntungan  (TR – TC) (Rp)    308.334,- 

6 Kelayakan  (TR/TC)       1,3 

 

Walaupun penetasan dengan menggunakan entok menghasilkan daya tetas lebih tinggi 

seperti  hasil penelitian Kurniawati (2013) menunjukkan  bahwa waktu yang dihabiskan 

induk entok dalam sehari untuk mengeram 23 jam 20 menit dan untuk memelihara tubuhnya 

40 menit, sedangkan frekuensi makan dan minum rataan 2 kali dalam sehari, frekuensi 

pemutaran telur rataan 22 kali dalam sehari, tidak semua entok melakukan mandi. Suhu dan 

kelembaban untuk penetasan yaitu 36-370C dan 68% dengan daya tetas telur itik rataan 92%.  

Namun dengan menetaskan menggunakan mesin tetas lebih menguntungkan seperti yang 

dinyatakan oleh Wahid (2010)  menyatakan bahwa penetasan telur itik dengan mesin tetas 

memudahkan proses pengadaan DOD sesuai kebutuhan baik waktu maupun jumlah anak itik. 

Jika dibandingkan dengan UMR Kalimantan Selatan sebesar (Rp 1.870.000) maka usaha 

penetasan ini dapat menjadi menjadi sumber penghasilan jika mesin tetas yang digunakan 

sekitar 6 buah dengan kapasitas mesin 200 butir telur per buah. Suatu usaha layak 

dilaksanakan jika nilai RCR > 1. Usaha penetasan telur ini menunjukkan RCR 1,3 yang 

berarti setiap 1 rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan 1,3 rupiah. Oleh 

karena itu usaha penetasan telur itik dengan mesin tetas tenaga listrik ini layak diusahakan.  
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KESIMPULAN 

Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan mesin tetas tenaga listrik dengan 

kapasitas 200 butir adalah sebesar Rp 308.334,- sedangkan kelayakan usaha sebesar 1,3. Agar 

keuntungan lebih besar lagi sehingga dapat dijadikan pekerjaan utama maka jumlah mesin 

tetas dapat ditingkatkan minimal 6 (enam) buah Perlu ada penelitian lanjutan konstruksi 

mesin tetas agar daya tetas tinggi. 
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