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1. Masalah Penelitian Sarang burung wal et merupakan Sumber 
Pendapatan dan bahkan Surnber Kehidupan 
bagi pengusaha , maka para pengusaha wa
let harus rnutlak melaksanakan usahanya 
secara intensif, agar dapat mencapai ka 
pasitas produksi yang optimal. 
Permasalahan yang diajukan adalah : 

Hipotesis 

2. Tujuan Penelitian 

.. : "!"'. i . 

Us aha te rnak Burung Walet sebagian be
sar belum dikelola secara i ntensif. se
hingga mengakibatkan pendapatannya ren
dah. 

Pada penelitian ini, hipotesis yang di
ajukan adalah : 
a. Hasil sa rang burung wale t lebih be ._. 

sar, kalau diusahakan oleh pengusaha 
i ntensif, dibandingkan dengan kalau · 
diusahakan oleh pengusaha yang tidak 
intensif pada satuan luas bangunan 
yang sama dalarn satu tahun. 

b. Break Even Point pada pengusaha in-· 
tensif l e taknya lebih rendah dan pa
da Break Even Point pengusaha yang 
tidak intensif. 

Penelit i an ini bertujuan untuk : 
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3. Metodologi Peneli 
tian 

a. ;vtenge tahui adanya perbedaan penda
patan antara tang melaksanakan usa 
ha secara intensif dari yang tidak 
se·cara intensif. 

b. Mengetahui apakah benar, usaha ter 
nak burung walet yang intensif le
bih banyak keuntungannya daripada 
yang tidak intensif. 

Data sekunder 

Populasi penelitian diperoleh dari da 
ta-data sekunder sebagai berikut : 

a. Dari Dinas Pendapatan Daerah Kabu-
paten Gresik. 

b. Dari Kecamatan Gresik. 
c. Dari Kecamatan Sidayu. 
d. Dari Kelurahan Gresik. 
e. Dari Kelurahan Sidayu. 

Populasi berlokasi di Kecamatan Gresik 
dan Kecamatan Sidayu. 
Lokasi penelitian dilakukan di daerah 
Kecamatan Gresik dan Sidayu. 

Data primer : 
Populasi penelitian ini dibagi dalam 
dua· kelornpok pengusaha, yaitu : 

1. Kelompok Pengusaha yang intensif. 
2. Kelompok Pengusaha yang tidak inten 

sif. 

Pengusaha yang intensif bil a mengada -
kan pemeliharaan tiap hari atau tiap 
minggu atau sampai dua minggu sekali. 
Pengusaha yang tidak intensif bila pe
meliharaannya lebih lama dari dua ming 
gu sekali. 

Dari hasil penelitian diperoleh pengu
saha intensif sebanyak 40 orang dan pe 
ngusaha tidak intensif sebanyak 46 
orang. Dari masing-masing kelornpok di 
peroleh secara random 35% responden da 
r-i s ampel. 

Ada 2 kelornpok respQnden, yaitu 
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- Kelompok Responden I adalah kelom
pok pengusaha yang intensi f sejum
lah 14 responden. 

- Kelompok Responden II ada1ah kelorn
pok pengusaha yang tidak intensif 
sejumlah 16 responden. 

Met'ode pengumpulan data : 

Data yang dikumpulkan dalarn peneliti
an adalah data yang dikumpulkan mela
lui wawancara dengan responden. 
Wawancara dilakukan dengan berpedoman 
pada daftar wawancara yang telah ter
sed ia . 

Analisa data : 

Data dianalisa dengan menggunakan Sta 
tistik, yaitu t test dengan model se
bagai berikut : 

X 
1 

t test digunakan untuk menyatakan ha
sil perbed~an: sarang burung per me
ter persegi yang dikerjakan oleh peng 
usaha intensif dan pengusaha tidak in
tensif benar-benar significant. 
Untuk mengetahui a~akah benar hasil 
ternak burung walet yang intensi£ le
bih besar dari yang tidak intensi f di 
analisa dengan Bre ak Even Point. · 

4. Kesimpulan dan Saran : Kesimpulan : 

1. Hipotesa diterima yang menyatakan 
bahwa hasil sarang burung oleh pe
ngusaha intensif 1ebih besar dari
pada pengusaha yang tidak inten 
s if. 
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2. Dari perhitungan Break Even Po 
int, ternyata Break Even Point 
dari pengusaha intensif letaknya 
l e bih rendah dar i Break Even Po 
int pengusaha yang tidak inten 
sif. 

3. Penghasilan sarang burung meru pa 
kan sumber pendapatan negara. 

4. Rata - rata pendapatan bersih un
tuk pengusaha sarang bu rung yang 
intensi£ lebih tinggi daripada 
rata - ra~a pendapatan bersih peng 
us aha tidak i ntensif . 

5. Pemasaran sarang burung walet sa 
ngat memuaskan karena permi ntaan 
lebih besar daripada pen awaran. 

Saran : 

1. Pengusaha yang tidak intensi£ su 
paya melaksanakan secara inten
sif dan yang sudah intensif le
bih dit.ingkatkan. 
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Ditingkatkan penyuluhan oleh pe
j aba t. 




