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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sej ak 1 ama \.:al et dikenal dunia ilmu penge tahuan, karen a 

mempunyai komposisi sarang yang khas. Bahan sarangnya t erikat 

oleh suatu bahan perekat yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. 

Sarang >valet yang hanya terdiri atas ludah ＱｾＭ｡ｬ･ｴ＠ dan ber-

warna putih, mempunyai harga yang tinggi dan banyak disukai 

orang karena digunakan sebagai bahan pangan pembuat sup. 

Selaras dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan ba-

sil usaha dari non-migas, maka usaha-usaha non-migas ini diga-

lakkan semaksimal mungkin, supaya dapat meningkatkan pendapat-

an negara. 

Usaha Sarang Burung Walet termasuk salah satu hasil usa 

ha non-migas yang perlu mendapat perhatian, sebab nilai ekono-

minya tinggi, dengan kata lain harga jualnya tinggi, rata-rata 

Rp.800.000,00 per Kg. (penilaian dari Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gresik), sedangkan kalau mutu sarang burung walet 

tersebut baik dapat dijual sekitar Rp.Z.OOO.OOO, OO per Kg. 

Adapun yang dimaksud dengan Burung Walet adalah : "seje 

nis burung pemakan serangga kecil, penghasil Sarang Burung Wa-

let, yang dapat dimakan serta memiliki nilai ekonomis yang ting 

gi . Burung walet merupakan sumbe r pendapatan dan bahkan sum-

ber kehidupan bagi usahawan, maka para usahawan walet harus mu 
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tlak melaksanakan usahanya secara intensif, agar dapat menca -

pai kapasitas produksi yang optirna1".1 

Usaha sarang burung walet kebanyakan dianggap sebagai 

warisan atau peninggalan usaha dan merupakan usaha sampingan 

bagi pengusaha ｳ｡ｲ｡ｮｾ＠ burung walet di Kabupaten ｇｲ･ｳｩｫｾｳ･ｨｩｮｧﾭ

ga tidak diusahakan secara intensif, yang mana akan mengakibat 

kan pendapatan rendah karena produktivitas rendah. Padahal ji 

ka usaha sarang burung walet dilaksanakan secara intensif oleh 

pengusaha sarang burung walet, maka akan mengakibatkan produk-

tivitas tinggi yang selanjutnya akan meningkatkan ｰ･ ｮｧｨ｡ｳｩｬ｡ｮｾ＠

dengan demikian akan meningkatkan pendapatan negara, berhubung 

sarang burung walet banyak dijual di luar negeri, antara lain 

ke Singapura dan Hongkong. 

Mengingat penghasilan Sarang Burung Walet merupakan sum-

her pendapatan negara, maka perlu dilakukan penelitian untuk mem 

buktikan usaha yang intensif.dapat meningkatkan pendapatan_ 

2. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, permasa-

lahan yang diajukan adalah : 

1H.A. Fatich Marzuki, Prinsip-Prinsit Budidaya Pemeliha 
raan Burung Walet, Direktur Biro Pusat Reha ilitasi Sarang Bu-
rung, Sura aya, 1987, hal. 6. 
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Usaha ternak Burung Walet sebagian besar belu dikelola 

secara intensif, sehingga mengakibatkan pendapatannya rendah. 

3. Tuj uan Penelit ian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Mengetahui adanya perbedaan pendapatan antara pengusaha 

yang mel aksanakan usaha secara intensif dan yang ｴｩｾ＠ se 

cara intensif. 

2. Mengetahui apakah benar us aha ternak burung walet yang in 

tensif lebih banyak keuntungannya daripada yang tidak in 

tensif. 

4 .· Hipote·sjs 

a . Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah : Ha 

sil Sarang Burung Walet lebih besar, kal au diusaha.kan oleb 

pengusaha intensif, dibandingkan dengan kalau diusahakan 

oleh pengusaha yang tidak intensif pada satuan luas ba-

ｮｧｵｮｾ＠ yang sama· dalam satu t ahun. 

x1 :r: Rata-rata penghasilan per meter persegi kelompok pe 

ngusaha intensif. 

x2 = Rata-rata penghasilan per meter persegi kelompok pe 

n gusaha yang tidak intensif. 
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artinya tidak ada perbedaan rata-rata ｰ･ｮｧｾ＠

hasilan dari kedua kelompok pengusaha. 

H
1 

x1 > ｾ Ｒ＠ ｾ＠ artinya rata-rata penghasilan per meter 

persegi dari kelompok intensif lebih ting 

gi daripada rata-rata penghasilan dari ke 

lompok pengusaha yang tidak intensif. 

b. Break Even Point pada pengusaha intensif lebih rendah da 

ripada Break Even Point pada pengusaha tidak intensif. 

5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seha 

gai berikut : 

1. Memberikan informasi pada pejabat setempat yang bersang 

kutan dengan Pengusaha Sarang Burung Walet untuk menen-

tukan kebijakan strateginya secara lebih tepat, antara 

lain mengadakan penyuluhan. 

2. Memberikan sumbangan pikiran bagi Pengusaha Sarang Bu-

rung Walet yang ingin meningkatkan penghasilannya. 

3. MemberH:an re ferens i bagi para pene lit i selanjutnya yang 

berminat pada usaha ternak Burung Walet. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan kerangka teoritis yang menda 

sari penelitian ini, yaitu ; 

1. Inte·nsffikasi dan Produkti'vitas 

Sumberdaya manusia, modal dan teknologi menempati posisi 

yang amat strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan ja-

sa. Penggunaan sumberdaya manusia, modal dan teknologi secara 

£Ktensif telah banyak ditinggalkan orang. 

Sebaliknya pola itu bergeser menuju penggunaan secara le 

bih intensif dari semua sumber-sumber ekonomi. 

Sumber·sumber ekonomi digerakkan secara efektift mernerlu 

kan ketrampilan organisatoris dan teknis, sehingga mernptmyai ting 

kat hasil guna yang tinggi. Artinya hasil yang diperolen ｳ･ｾｲｮﾭ

bang dengan masukan yang dibuat. 

1.1. Intensifikasi. 

Istil ah intensifikasi banyak sekali digunakan di negara 

kita, terutama di bidang ー･ｲｾ｡ｮｩ｡ｮＮ＠ Intensifikasi dimaksudkan . 
penggunaan lebih banyak faktor produksi tenaga kerja aan modal 

atas sebidang tanah tertentu untuk mencapai hasil produksi yang 
2 lebih besarn. 

2Mubyarto ,- Pengantar Ekonomi Pe rtanian, LP3ES, Jakarta, 1987. 
hal. 66. 

s 
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Dengan intensifikasi dimaksudkan lagi perbaikan cara ker 

j a, maka pernborosan l.o<aktu, tenaga dan. berbagai input lainnya 

akan bisa dikurangi sejauh mungkin, Hasilnya tentu akan lebih 

baik dan banyak hal yang bisa dihemat. 

Yang jelas waktu tidak terbuang sia-sia, tenaga dikerahkan se-

cara efektif dan pencapaian tujuan usaha bisa terselenggara de-

ngan baik, efekt1f dan efisien. Hal diatas inilah yang dimak-

sud dengan : ｐｲｯ､ｵｫｴｩｶｾｴ｡ｳＮ Ｓ＠

Jelaslah hubungan antara intensifikasi dan produktivi -

tas sangat erat sekali, yaitu dengan cara yang intensif dapat 

mencapai produktivitas yang tinggi. 

Pada dasarnya produktivitas mencakup sikap mental patri 

otik yang mewandang hari depan secara optimis dengan berakar pa 

da keyakinan diri, hahwa kehidupan hari ini adalah lebih haik 

dari hari ｫ ･ｭ｡ｲｩｮｾ＠ dan hari esok adalah lebih baik dari hari 

· ini. 

Mencapai produktivitas yang tinggl, harus bekerj a seca-

ra produktif. Kerj a produktif memerlukan ketrampilan kerja yg 

sesuai dengan isi kerja, sehingga bisa menimbulkan penemuan-pe 

nemuan untuk memperbaiki cara kerja atau mi nimal ｭｾｭｰ･ｲｴ｡ｨ｡ｵ＠ -

kan car a kerj a yang sudah ba1k. 

3Muchdarsyah, Sinungan, Prociuk t i vi tas, Pl' Bina Aksara , 
Jakarta, 1987, hal. 1. 
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Kerja produktif memerlukan prasyarat lain sebagai fak -

tor pendukung. yaitu : kemauan kerja yang tinggi, ｫｾｵ｡ｮ＠ ker-

ja yang sesuai dengan 1si kerja. lingkungan kerja yang nyaman, 

penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, minimum, j ｡ｾ＠

minan sosial yang memadai, kondisi kerja yang manusiawi dan hu 

bungan kerja yang harmonis. 

1.2. Pentingnya produktiv1tas. 

Pent.1ngnya art1 produktivi tas dalam meningkatkan kese · 

jahteraan nasional telah ､ｩｾ｡､｡ｲｩ＠ secara universal. Kegiatan 

manusia yang intensif dapat meningkatJ<an produktivitas sebagai 

kekuatan untuk rnenghasilkan lebih banyak barang-barang dan ja-

sa-jasa. Produktivitas itu penting sekali, karena pendapatan 

nasional·banyak diperoleh dengan rnenin-skat\an keefektifan dan 

rnutu tenaga kerj a dibandingkim dengan melalui formasi modal dan 

penambahan kerja. 

Peningkatan produktivitas juga menghasilkan peningkatan 

langsung pada standar hidup yang berada dibawah kondisi distri 

busi yang sama, dari perolehan produktivitas yang sesuai de-

ngan masukan tenaga kerja. 

1.3. Pengertian produktivitas. 

Secara umurn produktivitas diartil<an sebaga1 hubungan an 

tara basil nyata maupun fisik tbarang-barang atau jasa-jasaj 

dengan masukan yang sebenarnya. 
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Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktift yaitu 

suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan atau out 

put : input. Masukan sering dibatas 1 dengan masukan tenaga-tena 

ga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisH: ben -

tuk dan nilai. 

Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisien-

si dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. ProduKtivi 

tas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-

sumber dalam memproduksi barang-barang. 

Prouuktivitas juga diartikan sebagai 

a. Peroandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil 

b. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran <ian masuk-

an yang dinyatakan dalam satu-satuan umum. 

2. Analisa Break Even Point 

2.1. Arti penting perencanaan laba. 

Tujuan perusahaan adalah mencari laba. Oleb sebab 1tu 

manajemen harus mengarahkan segala daya upaya, yang dimiliki -

nya ｾｮｴｵｫ＠ mencapa1 tujuan tersebut. Disinilah seoenarnya arti 

pentingnya perencanaan laba bagi suatu perusahaan. 

Menurut Matz-Uzry, perencanaan laba adalah rencana kese 

luruhan operasi dengan implikasi finansialnya yang digambarkan 

dalam bentuk laporan rugi-laba, neraca dan proyeksi kas serta 

proyeksi modal kerja untuk jangka pendek maupun jangka . pan-
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. 4 Jang. 

Keuntungan Perencanaan laba. 

Perencanaan laba menurut Matz-Uzry, mempunyai keuntung-

an sebagai berikut 

1. Memberikan penctekatan sistemat1s kepada pemecahan masa-

lah. 

2. Mengaj an.an manajemen untuk mengadakan studi awal menge 

nai masalah-masalah dal am perusahaan dan menjadikannya 

sebagai kebiasaan dalam organisas1 sebelum membuat .Ke-

putusan. 

3. Mernbentuk lingkungan dalam organisasi agar profit mind-

ed dan mengernbangkan s ikap untuk selal u memperdulikan bia 

ya dan penggunaan bahan yang rnaksimum. 

4. Membantu dan rnengkoordinasikan rencana operasi dari ｳ･ｾ＠

luruh manajemen suatu organisasi sedemikian rupa sehing 

ga keputusan akhir dan rencana yang menyeluruh rnemberi-

kan bentuk ｹ｡ｲｾｧ＠ komprehens if pada organ1sas i . 

5. Mernbantu meni lai kesewpatan berusaha secara sistematis 

set i ap nag1an .darl organisasi sepe rti men i1 ai dan mem-

. perbaiki kebijaksanaan perusahaan secara per1odik.5 

---------------------
4Adolph Matz & Milton Uzry , Cost Accounting , Planning 

and Control, &th Sout h Western Publlshing Company, hal. j65. 

5Ibid, hal. 368. 
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2.2. Pengertian oreak Even. 

Telah disebutkan diatas bahwa tujuan_perusahaan adalah 

mencari laba. Disinilah sebenarnya arti pent1ngnya perencana-

an 1aba bagi suatu perusahaan. Perencanaan laba ini berkaitan 

dengan biaya, volume penjualan dan laba (cost - volume - profit). 

Suatu analisis antara ketiga faktor tersebut dinamakan 

analisis oreak-even. 

Seperti yang qinyatakan 01eh Matz-Uzry dalam bukunya : "Cost 

Accounting Planning and control" yang menyatakan bahwa : "Break 

aven analysis indicates the point at which the company neither 
6 makes a profit nor suffer a l oss". 

Sedangkan menurut ｄｲｾＮ＠ Mulyadi, Ak. 

"Anal isa breaK even adalah s uatu c ara untuk mengetahui 

berapa volume penjualan minimum agar supaya perusahaan t1dak 

menderita rugi tetapi juga oelurn memperoleh laba atau ｫ･ｵｮｾｵｮｧﾭ

an". 7 

Dari definisi tentang break e ven di atas, dapatlah ditarik sua-

tu kesirnpulan bahwa dengan teknik/analisis break even, akan da-

pat diketahui berapa sebenarnya penjualan yang harus dilakukan 

agar perusahaan tidak untung dan tidak pula rugi. 

6rbid, hal. 368-369. 

7Mulyadi, Akuntansi Riaya : Perencanaan Biaya Dalam Peng 
ambilan Keputusan, Ed1s1 III, Bagian Penerb1tan Fakultas Ekono-
mi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hal. 48. 
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Berapa biaya total yang harus ditanggung oleh perusahaan jika 

perusahaan marnpu melakukan penjualan sejumlah produk hasil peru 

sahaan tersebut dan juga akan dapat diketahui pula berapa laba 

yang harus diterima dari suatu jumlah penjualan tertentu. 

2.3. Dasar anggapan da1am .Break Even. 

Dalarn perencanaan laba dengan teknik break: even dan ana-

lisa hubungan biaya - volume - "Iaba digunakan dasar angg!lpan se 

bagai berikut 

1. Harga jual produk per unit (satuanj yang d1anggarkan te-

tap konstan pada berbagai tingkatan volume penjualan ､｡ｾ＠

lam periode yang bersangkutan; apabila anggapan 1ni ti-

dak i:erpenuhi , penghasilan penjualan tidak dapat digam -

barkan dalam garis l urus. 

2. Semua b1aya yang d1anggarkan dapat dikelornpokkaH kedalam 

elemen biaya ｴ･ｴ｡ｾ＠ dan biaya var1abel yang mempunyai 

tingkat variabilitas terhadap produk yang d1produksi atau 

dijual. 

3. Harga dari biaya atau rnasukan (m1salnya harga bahan baku 

upah langsung dan lain-lain}, yang dianggarkan tetap kon 

stan pada berbagai ｴｩｮｧｫ｡ｴｾｮ＠ keg iatar:., s ehingga biaya da 

pat digambarkan dalam gar1s lurus. 

4. Kapasitas yang dirniliki perusahaan t.idak berubah, misal-

nya ka·cena adanya expansi, karena perubahan kapasitas yg 

dimiliki akan rnerubah pola hubungan biaya-volurne-laba. 
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5. Tingkat efisiensi dari perusahaan tidak berubah karena pro 

gram efisiensi yang sangat berhasil atau terjadinya pem- · 

borosan yang luar biasa akan berpengaruh pada pola hu-

bungan ｢ｩ｡ｹ｡Ｍｶｯｬｵｭ･ｾｬ｡｢｡Ｎ＠

6. Tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan ti 

dan berubah, perubahan teknologi juga dapat mengubah po-

la hubungan biaya-volume-laba,8 

2.4. Tingkah laku biaya. 

Secara garis oesar dapatlah ditarik suatu kesimpulan bah 

wa analisis break even dapat d1gunakan sebagai bahan pertimbang 

an bagi pirnpinan perusahaan dalam pengarnbilan keputusan. 

Agar dapat diperoleh suatu analisis break even ini, pim-

pinan perusahaan perlu rnengetahui tingkah laku biaya (cost beha 

vior). 

ｾＮＴＮＱＮ＠ Biaya tetap. 

Matz-Uzry, rnengatakan bahwa : "A f ixed expenses the same 

in total as activity increases or dcr eases".9 

Ciri biaya tetap ini ialah dalam jumlah totalnya tetap 

8R.A. Supriyono, Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pe 
ngendalian Biaya Serta ｐ･ｭ｢ｾ｡ｴ｡ｮ＠ Keputusan, ｅ､ｾｳＱ＠ 2, BPFE, Yo -
gyakarta, 1987, hal. 332. 

9Matz-Uzry, op c1t, hal. 436. 
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tidak berubah, akan tetapi biaya per unitnya berubah yaitu her-

banding terbalik dengan perubahan volume aktivitas. Semakin be-

sar volume aktivitasnya akan semakin rendah biaya ｴ･ｴ｡ｰｮｹ｡ｾ＠ be-

gitu juga sebaliknya. Semakin rendah volume aktivitasnya akan 

semakin tinggi biaya tetapnya. 

GAMSAR 1 

KURVE BIAYA TETAP TOTAL 

Biaya 

Rp. 

Sumber 

Volume Aktivitas 

James A.Cashin & Ralph S. Polimeni, Cost Accounting, 
International Student Edition, McGraw-Hill Interna-

tional Book Company, London, 1981, hal. 582. 

Ada 2 (dua) jenis biaya tetap ini, yaitu yang pertarna 

yang d1.sebut dengan programmed f1xed expenses, yang juga dise 

but oleh Horngren uengan Discretionary cost, yang ｢ｾｲ｣Ｑｲｩｫ｡ｮ＠

akan berubah dalam j angka pendek. Perubahan ini d1sebabkan 

oleh perubahan akt1vit as atau beberapa alasan manajemen seper 

ti halnya : perubahan dalam jumlah orang yang berada dalam or 

ganisasi perusahaan atau perubahau tingkat gaj i rnereka. Jenis 

yang kedua adalah Committed fixed cost, yang tidak dapat diha 
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puskan dalam jangka pendek, ｳ･ｰｾｲ ｴｩ＠ halnya untuk biaya yang di-

keluarkan untuk fasilitas pabrik dan peralatannya serta depres i 

asinya. 

2.4.2. Biaya variabel. 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan na 

ik dengan proporsional dengan pertarnbahan aktivitas dan juga me 

nurun dengan proporsional dengan penurunan aktivitas. Biaya ini 

satuannya konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume ke-

giatan. Biaya dikatagorikan sebagai biaya variabel jika masih 

memenuhi assumsi dalam satuannya tetap. 

GAMBAR 2 

KURVE 

Biaya 

Swnber 

Rp·. 
Biaya Variabel Total 

Volume Aktivitas 

James A.Cash1n & Ralph S.Polimeni, Cost Accounting, 
International Student Edi t:ion, McGraw-Hill Internat i-
onal Book Company, London, ＱｾＸＱＬ＠ hal. 581. 
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2.4. 3 •.. Biaya totaL·· 

abel. 

Bi aya total adulah jumlah dari biaya tetap dan bi aya vari 

· GAMBAk 3 

KURVE BIAYA TOTAL 

Biaya 

Sumber 

Rp . Biaya Total = Biaya Tttap To-ral .,. 
Biaya iiar.tabel Total 

Biaya Tetap 

----------Volume Aktiv1t as 
Jrunes A.Cashin & Ralph S.Polirneni; Cost Accounting, International 
Student Edition, ｾｲ｡ｷＭｈｩｬｬ＠ In-rernational ｂｯｯｾｭｰ｡ｮ ｹ Ｌ＠ London , 
1981, hal. 582. 

2.4.4. Hasil penjualan total. 

Hasil penJualan .total = jumlah volume penJualan dikalikan 

dengan harga jual per unit. 

Untuk leoi h j elasnya dapat di J.i hat pada Gambar 4 haiaman beriKut 

ini. 
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GAMBAR 4 

KURVE HASIL PENJUALAN TOTAL 

Penjualan 

Rp 

Sumber 

ｉｌＭ ｾＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭ ---- Vol ｵｲｮｾ＠ Penjualau {Unitj 

James A.Cashin & Ralph S.Polireni, Cost AccoliD.ting, Intematl.onal 
Student .tditipn, McGraw-Hill International Book Company, London , 
1981) ha1.583. 

2.4.5. Biaya semi-variabel. 

Biaya semi-variabel ini menunjukkan tingkah l aku biaya 

yang campuran, yaitu yang menunjukkan baik biaya tetap rnaupun 

biaya variabe1. Unsur biaya tetap merupakan jumlah tetap untuk 

menyediakan pelayanan agar proses produksi berlangsung sedangkan 

unsur biaya variabel rnerupakan biaya yang dipengaruhi oleh volu-

' me aktivitas. 

GAMBAR 5 

KURVE BIAYA - SEMI ·VARIABEL 

Biaya 

Rp. 

Surnber 

Volume Aktivitas 

James A.Cashin & Ralph S. Poli.rooni, Cost Accounting, International 
Student Edition, McGraw-Hill International BOOk COmpany, London , 
1981, haL 583. 
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Sebenarnya, garis biaya semi-variabel ini tidaklah benar 

benar garis lurus. Karena adanya sifat biaya tetap yaitu tetap 

jika masih dalam range yang relevan. Dan kedua adalah dengan 

menggambar linier tersebut akan didapatkan pendekatan yang cu-

kup masuk akal dari biaya dan volume aktivitasnya disamping me-

mudahkan studi tentang biaya semi-variabel ini. 

2.5. Perhitungan Break Even Point. 

Break even point adalah suatu t1tik yang mempertemuKan 

total biaya dan total penerimaan. Didalam gambar akan ｴ｡ｭｰ｡ｾ＠ se 

bagai berik:ut : 

GAMBAR 6 

BREAK EVEN POINT CHART 

Cost 

Total Cost 
Line 

Variable 
Cost 

-=:::.....__ ________ _______ _.!,.. _ ___ ____ Sales In 

Sum.ber 

Units 

James A.Cashin & Ralph S.Pblimeni, -east ａ｣｣ｯｵｮｴｬｾｉｮｴ･ｲｮ｡ｴｩｯｮ｡ｬ＠
Student Edition, .fvk:Graw-Hill International BOok ｾ＠ any London 
1981, hal. 583. , , 
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Secara matematis dapat dinyatakan : 

Break even sales volume dalam unit 

Misal 

Total Fixed Cost ( TFC ) 
Pr1ce Fer Uri1t - Average Variable Cost Fer Uriit 

TFC = Rp.1SO.OOO,OO 

P = Rp. 2, 00 

AVC = Kp.l,SO 

BEP = Rp.lSO,OOO . = 
Rp. 2 ｾ＠ Rp .1, So 300.000 unit. 

-------------____ .....,......, ______ _ 

- Break even sales volume dalam rupiah : 

BEP-= 

· AVC 
1 • 

p 

Rp.1SO.OOO,OO = Rp.lSO.OOO,OO 

1 - ｾｾｾＬｾｾ＠ mso . . , , 

= ｾ＠ .600,000,00 
============= 

3. ｆ｡｟ｾ｟ｴｯｲＭｆ ｡ｫｴｯｲﾷ＠ yang Mempengaruhi Sa rang Burun·g Walet 
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3.1. Faktor..:£aktor yang menunjang berkembangnya usaha sarang bu 

rung. 

Indonesia adalah negeri kepulauan yang letakhya tepat di 

daerah ｫ｡ｴｵｬｩｳｴｩｷ｡ｾ＠ Karena berada di daerah tropis dan terje -

pit oleh dua lautan besar, sehingga iklim Indonesia bersifat 

Tropis Basah. 

http:RP.-t.mr
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Tropis Hasah artinya heriklirn tropis narnun memiliki curah hu -

j an yang cukup hanyak sepanj ang tahun, sehingga geografi tanah 

nya j uga sangat suhur. Di sampi ng itu fluktuasi ternperatur, ke 

lemhahan dan tekanan haTometernya sangat konstan dan teratur. 

Keadaan dan situasi iklirn _yang dernikian. ｲｮ･ｮ､ｯｾｯｮｧ＠ turn-

huh dan herkernhangnya berhagai ragarn fauna dan flora di negeri 

ki ta. Oleh karenanya Indonesia adalah nega.ra terkaya varietas 

atau species tumbuh- tumbuhan dan hewan di seluruh dunia. 

Program pemhangunan Indonesia yang menitik beratkan pern 

bangunan di hidang pertanian adalah sangat cocok dan tepat hi-

la ditinjau dari sudut curah hujan dan kesuhuran tanahnya. Na-

rnun dibalik itu kita harus selalu tetap mawas diri dan waspada 

sebab Indonesia adal ah negeri yang kaya hama. Hama yang sa 

ngat menonjol di negeri ｾｩｴ｡＠ adalah harna wereng. Hampir di se 

luruh kawasan pertanian di Indonesia sudah terserang oleh hama 

ini . . ｔ･ｾｴｵｮ ｹ｡＠ kita tidak bol eh heran sehab konsekuensi herta-

nam padi di daerah tropis basah, pasti dan selalu berinteraksi 

dengan wereng. Sulit bagi kita untuk mematahkan interaksi an-

tara tanaman padi denga.n wereng, sebab i tu sudah kodrat alam. 

Akan tetapi dibalik jumlah populas i- wereng yang sangat 

menonjol itu Tuhan telah menciptakan musuh alarnnya dalam poten 

si. yang berimbang. Sumber daya alarn yang sangat efekti£ serta 

dapat terkendali untuk menekan hama wereng tersebut tak lain 

adalah Burung Walet. 
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Sebab dalam kenyataannya neger1 kita ini juga ｭ･ｲｵｰ｡ｾ｡ｮ＠ negeri 

walet, karena taktor penunjang nidup dan berkembangnya walet 

cukup banyaK di negeri kita. 

Adapun faktor-faktor yang menunjang berkembangnya usaha 

persaraag burung di Inaonesia dapat diuraikan secara singkat 

seDagai berikut ; 

1. Faktor geografis Indonesia yang tepat berada pac1a 7° 

Lint ang Utara sampai 10° Lintang Selatan dan 95° Bujur 

Timur sampai 141° Bujur Timur, beriklim tropis basah 

yang sangat cocok bagi usaha pengembangan burung walet. 

2. Faktor ekologi Indonesia yang kaya akan fauna, flora,su 

ngai, rawa-rawa, lautan dan gua-gua, merupakan jaminan 

bagi berlangsungnya hubungan antara walet dan serangga 

makanannya serta walet dengan mikro habitatnya. 

3. Faktor meteorologi Indonesia yang bersifat konstan da-

1am hal suhu, kelembaban, tekanan udara dan curah hujan, 

sangat menjamin terjadinya siklus kehidupan yang terus 

menerus dan sepanjang tahun sehingga fluktuasi populasi 

walet juga bersifat ｲ･ｾ｡ｴｩｦ＠ konstan sepanjang tahun. 

4. Pola konsumsi masyarakat the have masa kini, lebih menju 

rus ke arah penggunaan bahan makanan yang bernilai gizi, 

dan me wah, sangat menj amin meningkatnya permintaan sarang 

burung walet, pada dunia perdagangan internasional. 

5. Prospek harga pasaran sarang burung yang cenderung terus 

meningkat dari tahun ke tahun adalah bukti bahwa usaha 
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sarang burung merupakan usaha yang cerah dan pasti alcan 

berkembang dengan pesat di Indonesia. 

3.2. Faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya usaha pengelola-

an burung walet. 

Sejauh ini, usaha yang dirintis sejak 100 tahun yang lam 

. pau itu tidak menunjukkan kemajuan, namun hanya kearah bentuk 

usaha yang bersifat statis dan bahkan pada akhir-akhir ini jus 

tru makin menjadi mundur. 

Faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya usaha pengelo-

laan burung wal et itu antara lain : 

1. Cara-cara pengel olaan burung walet pada periode ini ma-

sih bersifat natura, yakni semata-mata hanya memungut 

hasil alam, tanpa berpijak pada azas kelestarian dan ke 

seimbangan yang rasionil. Sebagai akibat dari cara pe-

ngelol aan dan pemungutan sarang burung yang tidak ter-

atur, acak-acakan , bersifat sambil lalu saja, maka da-

pat diramalkan bahwa regenerasi walet akan t erpotong 

dan pada akhirnya pasti akan punah atau akan menjadi 

sumber yang sama sekali tidak berarti. 

2. Masih sedikitnya literatur-literatur khusus mengenai bu 

rung walet terutarna yang menjelaskan mengenai keadaan 

biologi, behavior burung walet, teknik pengelolaan yang 

benar, metode-metode pemungutan yang teratur dan beren-

cana dan lain-lain. 
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3. Sarnpai saat .1n1 belurn ada departemen yang mengurus i se-

cara serius dan intensif mengenai masalah burung walet 

di Indonesia. 

Biro Pusat Rehabilitasi Sarang Burung Walet di Indone -

sia yang telah berhasi l merintis kegiatan-kegiatan stu-

di, penelitian experirnen mengenai burung walet di I ndo-

nesi a belurn berhasil mernperoleh anggaran yang positif 

dan terarah dalam rangka mernberikan penyuluhan dan pem-

binaan kepada usahawan walet di Indonesia. 

4 . Pe·r syar·atan Kemhang Biak Walet 

Perrins, mengernukakan bahwa perkembang-biakan burung li 

ar hanya dirnungkinkan jika tcrsedia papan yang memadai serta 

tersedianya makanan dalam jumlah yang berl impah. Papan teruta 

rna d i pe rlukan sebagai tempat beristirahat dengan tenang, dan 

ternpat berlindung dari pernangsa serta cuaca yang ti dak mengun-

tungkan. 

Timbulnya berbagai variasi pada nenek-moyang walet se -

jak jutaan tahun yang lalu serta adanya berbagai seleksi alam 

yang menekannya rnenyebabkan beberapa jenis ｷ｡ｬ･ｴｾ＠ cont ohnya 

penghasil sarang burung Aerodromus Fusciphagus, tinggal dm ber 

sarang di dalam gua dengan kegelapan total. Walaupun dernikian, 

t ernyata tidak sernua gua yang memiliki kegelapan total ditem -

pati oleh Aerodromus Fuciphagus. 
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Hanya gua gelap total yang memiliki suhu serta kelembaban ter-

tentu saja yang di tempati. Dalam memil ih tempat tinggal dan 

tempat bersarang, nalur1 Aerodromus Fuciphagus sangat tajam. 

J ika tempat yang tersedia kurang sesuai sehingga kemungkinan 

besar telur yang dihasilkan tidak dapat menetas, pasangan Aero 

dromus Fuciphagus tidak akan mau menempati gua tersebut. 

Hal ini berlaku juga pada rumah \'<'alet. Sulitnya mencari tern -

pat tinggal, menyebabkan tempat tinggal menjadi tit ik pusat ke 

hidupannya. Daerah yang dipertahankan maupun daerah tempat men-

cari makanan semua berpangkal dari tempat tinggalnya. 

Dalam mencari makanan, pasangan Aerodromus Fuciphagus 

memiliki batas jarak maksimum dari tempat tinggalnya. Daerah 

yang dibatasi oleh jarak maksimum yang dapat dijangkau dikenal 

dengan nama daerah jelajah. Jumlah individu walet yang dapat 

ditunjang hidupnya oleh suatu daerah jelajah tergantung pada 

musim serta tipe habitat kawasan tersebut. Jari - j ari daerah 

jelajah Aerodromus Faciphagus sampai saat ini secara khusus be 

lum pernah diteliti tetapi diduga lebih dari 18 kil ometer. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkiraan j arak antara 

suatu pulau walet dengan daratan Kalimantan Barat adalah 18 ki 

lometer; sedangkan tempat kelompok walet tersebut mencari rna -

kan adalah daratan Kalimantan Barat (Somadikarta 1989) . Daerah 

jelajah yang paling besar jika rumah walet berada sejauh jari-

jari daerah jelajahnya dari pant ai. Rumah walet di ujung da-

ratan, misalnya di lahan persawahan I ndramayu1 memiliki 1 uas 
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daerah jelajah yang lebih kecil daripada yang berada jauh dari 

pantai, misalnya di lahan persawahan Cikampek. Akibat makanan 

yang dihasilkan di Cikampek lebih banyak akibatnya populasi 

Aerodromus Faciphagus yang dapat didukung juga lebih banyak. 

Dalam mencari makanan, burung harus terbang atau berja-

lan. Semakin langka makanan maka semakin jauh pula burung ter-

sebut harus menjelajah. Semakin jauh burung tersebut terbang 

atau berjalan maka semakin banyak t enaga yang diperlukan. 

Walaupun demikian hasil perolehan maksimal umumnya diperoleh 

sebe 1 urn ba t as dae rah j elaj ahnya (Davies 1978) . 

Bagi semua satwa, energi serta gizi yang diperoleh dari 

makanan_sangat menentukan dalam keberhasilannya mempertahankan 

kehadiran j enisnya. Jika pada suatu hari jumlah energi dan gi 

zi yang diperoleh burung tersebut sama dengan yang dipakai un-

tuk mencari makanan serta kegiatan lain maka bobot badan bu-

rung tersebut relatif akan tetap. Jika yang diperolehnya ku-

rang maka kekurangannya akan diambilkan dari persediaan 

yang terdapat di dalam tubuh. Akibatnya bobot tubuhnya akan 

berkurang. Jika yang diperoleh berlebih rnaka kelebihan tadi 

akan disimpan, baik dalam bentuk lemak atau otot didalam tubuh. 

Seandainya gizi serta energi yang berlebihan diperoleh setiap 

hari dalam kurun waktu relatif lama maka kelebihan tersebut 

akan dimanfaatkan oleh burung tersebut untuk berkembang-biak. 

Jumlah walet yang dapat didukung oleh suatu kawasan ter 

gantung pada produksi makanan yang paling r endah dari kawasan 
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tersebut. Sebagai contoh, jumlah serangga terbang yang dapat di 

hasilkan oleh lahan sawah paling rendah terjadi pada saat sawah 

sedang diolah. Hal serupa terjadi pula pada hutan Jati. 

Pada musim kemarau hutan jati mengalami gugur daun; pada saat 

itu proctuktivitas serangga terbang di kawasan tersebut renaah. 

Jika populasi Aerodromus Faciphagus pada saat itu berlebinan,ma 

ka segera timbul persaingan berebut mendapatr.:an rnakanan, indivi 

'du yang kurang terampil dalam mencari pakan dapat mati kelapar-

an, terkena seleksi alam. Pada umumnya yang kalah bersaing da-

lam mencar1 makanan justru burung muda yang dinarapkan segera 

beroperasi. Oleh karena itu, sebaiknya populasi Aerodromus Fa-

ciphagus t1dak dikembangkan melewati daya dukung lingkungannya. 

Bagi burung, walaupun penetasan telur mernerlukan keadaan 

suhu serta pertukaran udara yang hampir sama t etapi oleh karena 

tipe habitat tempat hidupnya berbeda-beda dengan ikii m yang ｢ｾｲ＠

beda pula, kerabang telur menjadi berbeda. Telur sesuatu jenis 

burung yang hidup di daerah ker 1ng memiliki pori-pori yang re-

latif kecil dengan jumlah relatif sedikit; sedangkan yang ditem 

pat lembab memilik i pori - pori besar dengan jumlah yang relatif 

banyak. Jumlan dan ukuran·pori-pori ternyata berkaitan erat de-

ngan proses pertukaran gas C0
2 

dan uap air dari dalam telur ke-

luar dan 02 dari luar masuk kedalam telur. Jika telur sesuatu 

jenis burung yang biasa dierami di tempat lembab dierami di tern 

pat kering, maka pengauapan air akan terjadi secara berlebih 
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akibatnya kandungan air di dalam telur habis sebelum waktunya 

sehingga mudah burung tersebut mati .kekeringan. Sebal iknya, j i · 

ka telur yang biasanya dierami di tempat kering dierami di tem 

pat basah maka air yang dihasilKan dalam pembentukanjrudn yang 

$eharusnya d.1buang t idak dapat ke!uar. Akibatnya j anin membu-

suk dan ｭ｡ｾｩ＠ (Cythia 1980). 

Di P.enang - Malaysia ourung walet berkt!mbang-biak duaka 

li dalam ｳ｡ｾｵ＠ tahun, yaitu pada mus1m ｫｾｲｩｮｧ＠ bulan Oktober- No 

pember dan Feoruari - Maret lLangham 1980). Di Penang, satu 

_tahun mengalami duakali musim huj an dan duakali musim k.emarau. 

Hal ini terjadi kareni dalam pergeseran kedudukan matahari pa-

da garis lintang, matahari melewati Penang duakali dalam satu 

tahun dengan jarak waktu_yang relatif jauh. Hal tersebut ｴ･ｲ ｾ＠

jadi pula di wilayah Indonesia yang terletak di sekitar garis 

katulistiwa, Langham selanjutnya mengemukakan bahwa sebagian 

besar ー｡ｳ｡ｮｧ ｾｮ＠ walet dalam satu musim dapat berkembang-biak 

duakali dan sebagian kecil dapat berbiak tigakali. Oleh kare-

na i tu, pada tempat yang tepat, us aha rumah ·walet di sekitar ka 

tulistiwa akan sangat menguntungkan. 

Bagi Aerodromus Faciphagus, keberhasilan kernbang-biak 

adalah harapan pemiliknya. Oleh karena itu, hal-hal yang me -

nunjang keberhasilan usaha rurnah walet yang telah ada harus di 

pertahankan sedangkan yang kurang harus segera diciptakan. 
ｾﾷ＠
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5. Lokasi Ideal Rumah Walet 

Dari berbagai keterangan yang ､ｩｨｾｭｰｵｮ＠ di atas nyata bah 

wa rumah yang memenuhi syarat merupakan pusat kegiatan Aerodro-

mus Fuciphagus. Di ｲｵｾ｡ｨ＠ tersebut keberhasilan penetasan, yang 

terutama tergantung pada kesesuaian kelembaban dan suhu, dapat 

di tunjang dengan baik oleh rumah bersangkutan. Walaupun demiki 

an kesesuaian papan bagi Aerodromus Fucipha.gus tanpa di tunj ang 

dengan tersedianya makanan dalam jumlah yang memadai,tidak akan 

diikuti dengan panen yang berhasil. 

Supaya dapat menghasilkan sar ang burung dalam·jumlah 

yang cukup banyak, makanan yang tersedia harus cukup banyak ser 

ta dapat diperoleh secara "ekonomis" oleh Aerodromus Fuciphagus 

yang ber- rrpangkalan" pada suatu rumah wale t. Untuk itu, rumah 

walet yang memenuhi ｢ｾ｢･ｲ｡ｰ｡＠ syarat, antara lain : 

1. Rumah walet sebaiknya dibuat/terletak di tengah - . tengah 

sumber makanan sehingga energi dan gizi yang diperlukan 

untuk mencari makanan t idak terlalu banyak. Untuk meng-

opti malkan kemampuan jelajah "penghuninnya dalam mencari 

makanan, rumah walet seaapat mungkin dibangun beberapa 

belas kilometer -dari pantai. 

2 . Ayunan pe,nyediaan makanan pada kawasan yang menunj ang. se 

suatu rumah walet dalam kurun waktu satu tahun sedapat 

mungkin t i dak terlalu besar. Oleh karena itu, daerah je 

lajab dari suatu rumah walet seba1knya mencakup beberapa 

tipe habitat yang selalu hijau. 
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3. Oleh karena musim hujan dan musim kering di sekitar ga-

ris katulistiwa terjadi duakali dalam satu tahun maka 

dalam kurun waktu satu tahun di daerah tersebut umumnya 

terjadi duakali penyediaan serangga makanan Aerodromus 

Fuciphagus yang rnelimpah. Dengan demikian pada rumah 

walet yang berada di dekat garis katulistiwa dapat dila 

kukan panen besar duakali dalam satu tahun; berarti bah 

wa produktivitasnya mendekati duakali rumah walet yang 

berada di daerah yang dalam kurun waktu satu tahun ha-

nya mengalami satu kali musim hujan dan satu kali musim 

kering. 

Namun, walaupun iklim mikro sesuatu rumah walet telah 

memenuhi syarat yang diperlukan oleh Aerodromus Fuciphagus un-

tuk menetaskan telurnya. dan rumah tersebut berada di pusat ka 

wasan dengan produktivitas serangga makanan Aerodromus Fucipha 

gus yang tinggi, tetapi jika besar populasi Aerodromus Fucipha 

gus mele bihi day a dukung 1 ingkungannya, rumah wale t t ersebut ti-

dak akan dapat menghasilkan sarang burung dalam jumlah besar. 

Selain itu. jika pada suatu kawasan populas i Aerodromus Fuci -

phagus-nya tidak dapat ditingkatkan lagi, dapat diartikan bah-

wa besar populasi jenis tersebut telah sampai pada ambang ba -

' tas daya ､ｵｫｾｮｧ＠ lingkungannya. 
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