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MARKETING STRATEGY SWALLOW NEST IN PANDEAN VILLAGE 

TAMAN DISTRIC MADIUN CITY 
 

ABSTRACT 
 

 
This research held from Mar 15th until April 15th 2009 in Pandean Village 

Taman Distric Madiun City. 
The purpose of this research were to know about swallow nest marketing 

strategy in swallow farm, Madiun. It comprises internal and external analysis 
factor in swallow  farm and what kind of strategy would be used in swallow nest 
marketing and were to know about profit in swallow farm. 

The results from this research expected to be used as one of data and 
information source about marketing strategy especially in cooperation and as 
media for students for adding their knowledge about marketing strategy, and also 
used as evaluation media for swallow farm to apply the marketing strategy based 
on internal and external factor that influenced swallow farm development.  

Method used in this research was including observation, interview, and 
documentation in swallow farm. Datas from this research analyzed by using 
SWOT Analisis (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) 

The results of this research shows that internal and external factors was 
good. Internal factors score, strengths, was larger than weakness factors (S = 2,00 
> W = 0,90), so does on external factors score which its opportunities score was 
larger than it’s threats ( O = 1,80 > T = 0,95). This condition made both internal 
and external matrix positive. These number show good condition in swallow farm 
and make this unit have good prospect. Strategy that suggested to used was rapid 
strategy, which all opportunities can be catched because its strength are stronger 
than its opportunities.  

Suggested to swallow farm to keep the quality of their product, increase 
marketing area and keep the building of swallow from the destroyer , and also 
make marketing  plan, including controlling and evaluating marketing program.   
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STRATEGI PEMASARAN SARANG BURUNG WALET  
(Studi kasus di salah satu Usaha Peternakan sarang burung walet di Desa 

Pandean Kecamatan Taman Kotamadya Madiun) 
 

RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai dengan 15 April 
2009 di usaha peternakan burung walet di Desa Pandean Kecamatan Taman 
Kotamadya Madiun. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 
pemasaran sarang burung walet yang digunakan, meliputi analisa kondisi 
lingkungan internal dan eksternal usaha serta strategi yang digunakan oleh 
peternak dalam pemasaran sarang burung walet, dan mengetahui pendapatan 
peternak. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 
sumber informasi tentang strategi pemasaran, khusunya yang dilakukan oleh 
peternakan, sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
mahasiswa khususnya tentang strategi pemasaran, serta sebagai sarana evaluasi 
terhadap usaha peternakan burung walet untuk menyikapi strategi pemasaran 
berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada peternakan 
yang berpengaruh terhadap pengembangan peternakan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi pada usaha peternakan burung walet. Analisis yang digunakan 
adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,dan Threat). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan internal 
peternakan burung walet cukup baik, hal ini dapat dilihat dari skor kekuatan 
(Strength) yang terdiri atas (kualitas produk yang memenuhi standar ekspor, 
bangunan peternakan yang sesuai untuk burung walet dengan pendinginan 
ruangan, jumlah produksi yang berskala ekspor, lamanya peternakan berdiri.) = 
2,00 lebih besar dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) yang terdiri dari 
(pemasaran sarang yang masih terfokus di satu tempat, sulitnya mendatangkan 
burung walet, modal yang besar) = 0,90 sehingga pada matriks internal faktor 
menunjukkan nilai positif. Sedangkan pada kondisi lingkungan eksternal, nilai 
peluang (Opportunities) yang terdiri dari (kebutuhan masyarakat akan sarang 
burung walet yang masih tinggi, kompetitor yang terbatas dan permintaan pasar 
yang besar, produksi yang masih dapat ditingkatkan, harga jual sarang yang tinggi 
dipasaran) memiliki sebesar 1,80, lebih besar dibandingkan dengan nilai ancaman 
(Threats)  (nilai tukar dolar yang berubah-ubah, serangan hama, perubahan 
musim) diperoleh skor 0,95 sehingga nilai yang ditunjukkan pada matriks 
eksternal faktor adalah positif. 

Kesimpulan dari hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal pada usaha peternakan burung walet menunjukkan hasil baik dan 
memberi prospek yang bagus untuk kemajuan usaha, hal ini dapat dilihat dari nilai 
kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan (S = 2,00 > W = 0,90) serta nilai 
peluang lebih besar dibandingkan ancaman (O = 1,80 > T = 0,95). Penentuan 
strategi yang tepat adalah rapid strategy, yaitu strategi yang nilai faktor kekuatan 
lebih besar daripada peluang. Pada strategi ini semua peluang bisa ditangkap oleh 
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perusahaan mengingat faktor kekuatan lebih besar daripada faktor peluang. Selain 
itu juga menerapkan stategi SO yaitu dengan meningkatkan menjaga hubungan 
baik dengan para eksportir, menjaga bangunan rumah burung walet dari serangan 
hama dengan pengelolaan yang baik. Disarankan pada peternakan burung walet 
untuk memaksimalkan rumah walet yang ada, memperluas jaringan pemasaran 
hingga keseluruh Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

 Pada umumnya, hasil yang diproduksi dalam budidaya peternakan adalah 

daging atau telurnya. Namun dalam budidaya walet, sarangnyalah yang justru 

diporoduksi dan dikonsumsi. Sarang burung walet dipercaya  mempunyai manfaat 

bagi kesehatan salah satunya mengandung kalsium dan protein yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan telur, daging, dan susu yaitu kalsium sebesar 485/100 gram, 

sedangkan kandungan protein sebesar 37,5/100gram.(Budiman,2002). Sarang 

burung walet juga dapat dijadikan sebagai salah satu hasil dari peternakan yang 

berguna meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, melihat manfaat dari sarang 

burung walet itu sudah semestinya budidaya walet dikelola sacara benar. di 

Indonesia baru sebagian kecil yang mengembangkan dan memasarkan sarang 

burung walet secara maksimal. Di Indonesia pemasaran sarang burung walet 

sangat tertutup, tidak seperti pemasaran hasil peternakan komoditi yang lain, 

maka dari itu dibutuhkan strategi pemasaran sarang burung walet untuk 

memasarkan sarang secara maksimal guna mendapatkan keuntungan yang 

maksimal pula, agar sarang burung walet lebih dikenal dimasyarakat seperti 

komoditi peternakan yang lain. 

 Sarang burung walet sebenarnya merupakan air liur dari burung spesies 

Collocalia. Burung walet menghasilkan tiga jenis sarang. Pertama, jenis sarang 

hitam, yang dihasilkan oleh walet Collocalia maxima yang terbuat dari bulu yang 

direkat dengan air liur. Jenis yang kedua, adalah sarang yang tersusun dari serat 
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tumbuhan, seperti : akar-akaran, rumput ijuk, daun cemara kering yang direkat 

dengan air liur walet jenis Collocalia esculanta, sarang jenis ini biasa disebut 

sebagai sarang burung sriti . Jenis sarang yang ketiga, sarang putih. Sarang jenis 

ini memiliki daya jual yang tinggi, karena sarang jenis ini dibuat sepenuhnya dari 

air liur walet Collocalia fuchiphaga (Anonymous, 2002) 

 Sektor peternakan selama ini hanya memfokuskan pada pengembangan 

peternakan unggas, sapi perah, sapi potong, kambing dan domba. Padahal 

komoditas peternakan bukan hanya di tiga sektor itu saja. Burung walet juga 

merupakan salah satu komoditas peternakan yang harus dikembangkan. Melihat 

peluang besar tersebut seharusnya banyak peternak di Indonesia yang 

mengembangkan peternakan burung walet ini. Harga sarang burung walet pada 

tahun 1995 Rp. 4.500.000,00/ kg, sedangkan pada tahun 1998 harga sarang 

mencapai Rp.18.000.000,00/kg. (Anonymous, 2003), begitu juga dengan 

permintaan pasar akan produksi sarang burung walet dirasa amat tinggi, 

permintaan sarang pada tahun 1996 mencapai 200 ton, sedangkan permintaan 

pasar terus meningkat setiap tahun sebesar 5-10٪ per tahun, maka masih terbuka 

lebar bagi peternak jika ingin mengembangkan usahanya di bidang budidaya 

burung walet. ( Anonymous,2003). 

 Fatich (2000) menjelaskan bahwa budidaya burung walet adalah suatu 

usaha dalam membudidayakan burung walet untuk diambil sarangnya guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi kerakyatan, 

sedangkan peternakan rakyat burung walet adalah suatu usaha pembudidayaan 

walet secara perorangan. Perusahaan burung walet, biasanya usaha 

pembudidayaan yang dimiliki oleh beberapa orang sekaligus. 
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 Budidaya sarang burung walet tidak begitu dikenal masyarakat karena 

pendistribusianya tertutup dan pemasaran produknya juga hanya melalui orang-

orang tertentu yang bermodalkan kepercayaan. Bagi pemula yang baru 

mengembangkan budidaya ini diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan 

peternak sarang walet yang telah lama berkecimpung dalam dunia perwaletan 

sehingga peternak pemula dapat memperluas jaringan pemasaran sarangnya. 

(Hanim, 2000)  

  Peternakan yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah peternakan milik 

Bapak Subur Santoso, yaitu peternakan burung walet. Peternak memiliki tiga unit 

rumah yang telah memproduksi sarang burung walet lebih dari 50 

Kg/periode,dalam 1 periode adalah 3 bulan. produksi sebesar ini dapat 

digolongkan produksi tingkat eksport. Strategi pemasaran digunakan untuk 

mengetahui jaringan pemasaran dan distribusi sarang burung walet milik Bapak 

Subur Santoso, yang pada akhirnya dijadikan sebagai pengembangan dalam 

pemasaran dan distribusi sarang walet, diharapkan dengan pemasaran yang bagus 

dan distribusi yang luas maka jaringan perdagangan sarang burung walet akan 

meluas dan dapat meningkatkan pendapatan peternak burung walet itu sendiri. 

Penyusunan rencana pemasaran dapat dilakukan melalui riset pemasaran, dalam 

melakukan pengawasan pemasaran para produsen dapat mempergunakan dua 

macam alat bantu, yaitu: riset pemasaran dan analisis penjualan serta biaya 

(Siswanto, 1993) 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu: 

bagaimana menetapkan dan menerapkan startegi pemasaran yang tepat untuk 

pemasaran sarang burung walet di peternakan burung walet milik bapak Subur 

Santoso, sehingga dapat meningkatkan jumlah pemasaran yang telah dicapai 

untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

1. 3 Tujuan 

 Tujuan dilaksanakanya penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Kondisi lingkungan internal dan eksternal dari peternakan burung walet, 

meliputi: kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman sebagai dasar 

perumusan strategi pemasaran. 

2. Menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan kondisi 

lingkungan internal dan eksternal dari peternakan burung walet. 

3. Mengetahui pendapatan peternak sarang burung walet. 

1. 4 Kegunaan 

 Kegunaan dilaksanakanya penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan, juga sebagai bahan 

pertimbangan bagi peternak burung walet dalam meningkatkan pemasaran 

hasil produksi melalui strategi pemasaran yang tepat. 

2. Sebagai bahan pustaka ilmu dan referensi bagi penelitian selanjutnya 

tentang strategi pemasaran sarang burung walet. 

3. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peternak burung walet 

pada umumnya. 
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1.5.  Bagan Kerangka Pikir 
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2. SDM 
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Formulasi Strategi Pemasaran 
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Strategi pemasaran 
 

Hasil yang ingin diharapkan 
Peternakan 

Rakyat Burung Walet 
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Pada Peternakan burung walet di lihat dari faktor Internal atau 

Eksternalnya, sehingga dapat ditentukan strategi yang tepat untuk memasarkan 

sarang burung walet yang diharapkan, setelah  strategi ditentukan, maka perlu 

adanya evaluasi untuk menilai apakah strategi bisa diterapkan pada peternakan 

burung walet. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Usaha Peternakan 

Usaha peternakan merupakan suatu proses produksi yang berhubungan 

dengan penggunaan faktor produksi yang efisien, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan peternak. Rendahnya tingkat pendapatan peternak disebabkan oleh 

penggunaan faktor-faktor produksi yang kurang efisien (Wisnuadji, Harsono dan 

Suparmoko, 1979).  

Burung walet merupakan komponen yang sangat berguna bagi 

pembangunan ekonomi kerakyatan. Selain sarangnya sebagai komoditas yang 

bernilai tinggi, fisik burungnyapun dapat berperan sebagai predator serangga yang 

merugikan dan kotorannya dapat digunakan sabagai pupuk  (Fatich, 2000). 

Masalah yang penting dalam usaha peternakan adalah berapa jumlah input 

yang digunakan dan berapa jumlah output yang dihasilkan dalam suatu usaha. 

Input dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimasukkan dalam proses 

produksi, misal air, tanah, pakan ternak, benda-benda modal dan tenaga kerja. 

Output dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi (Tjondrokusumo, 1990). 

2.2 Hasil Produksi dan Manfaat Sarang Burung Walet 

Sarang walet sebenarnya merupakan air liur dari burung spesies 

Collocalia. Burung walet menghasilkan tiga jenis sarang. Pertama, jenis sarang 

hitam, yang dihasilkan oleh walet Collocalia maxima yang terbuat dari bulu yang 

direkat dengan air liur. Jenis yang kedua, adalah sarang yang tersusun dari serat 
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tumbuhan, seperti : akar– akaran, rumput ijuk, daun cemara kering yang direkat 

dengan air liur walet jenis Collocalia esculanta sarang jenis ini biasa disebut 

dengan sarang sriti. Jenis sarang yang ketiga, sarang putih. Sarang jenis ini 

memiliki daya jual yang tinggi, karena sarang jenis ini dibuat sepenuhnya dari air 

liur walet Collocalia fuchiphaga fuchiphaga (Anonymous,  2002). 

Tabel 1. Kandungan gizi sarang walet dan beberapa makanan pembanding 
untuk berat 100 gram (Budiman,2002) 

 
Kandungan Sarang 

walet 
Susu kental Daging sapi Daging ayam Telur 

ayam 
Kalori 281 336 273 302 162
Protein 37,5 8,2 19,3 18,2 12,8
Lemak 0,3 10 22 25 11,5
Karbohidrat 31,1 55 0 0 0,7
kalsium 485 275 10 14 54
Vit A 0 510 0 810 900
Vit. B1 0 0,05 0,02 0,08 0,1
Air 24,5 25 60 7 74

Sumber : Data sekunder 
 
 Berdasarkan frekuensi pemetikan sarang, pemilik rumah walet dapat 

melakukan panen dua sampai empat kali dalam setahun, tergantung pada kondisi 

waletnya sendiri. Pemilik dapat melakukan pemanenan dua kali dalam setahun 

pada tahap awal pengelolaan rumah walet, tahun berikutnya jika populasi 

bertambah maka pemanenan dapat dilakukan tiga sampai empat kali dalam satu 

tahun (Nazaruddin,1999). 

 Telur walet memiliki kulit yang sangat tipis maka pada saat 

pendistribusianya memerlukan cara khusus yaitu dengan menyusun telur yang 

akan dibawa pada lubang-lubang spon yang berdiameter 1 cm, kemudian telur 

yang telah disusun dimasukan dalam wadah plastik lalu ditutup, guncangan 
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kendaraan dan Air Condition (AC) yang terlalu dingin merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan kematian telur muda (Adiwibawa, 2003). 

2.3 Masa produksi 

 Regenerasi bisa dimulai awal musim hujan (November), dengan 

pertimbangan, saat anakan menetas hingga terbang sumber pakan masih tersedia 

sehingga mampu menyangga perkembangan populasi. Perhitungan ini berdasar 

waktu induk mulai kawin hingga anaknya bisa terbang. Proses perkawinan 

berlangsung enam sampai delapan hari. Untuk membangun sarang empat puluh 

sampai lima puluh  hari. Pengeraman tiga belas sampai lima belas hari, sementara 

perkembangan anakan  sampai  bisa terbang memakan waktu empat puluh lima 

sampai lima puluh hari. Setelah melalui total waktu tiga setengah bulan ini, 

barulah sarang dapat dipanen (Kuncoro, 1999). 

 Telur burung walet menetas membutuhkan waktu delapan belas hari, 

sedangkan anakan burung walet yang telah menetas dan akan belajar terbang 

membutuhkan waktu enam puluh lima hari, kemudian burung walet yang telah 

dewasa dan membuat sarang membutuhkan waktu empat belas bulan. 

 (Anonymous,  2002). 

 Pertumbuhan anak burung walet tergantung pada banyaknya makanan 

yang diberikan oleh induknya dan pada cadangan serangga yang ada pada saat 

induk walet mengasuh anak-anaknya. Biasanya, anak walet mulai terbang empat 

puluh sampai enam puluh lima hari setelah menetas atau rata-rata sekitar enam 

puluh lima hari. Anak walet yang baru terbang akan mencari pasangan dan akan 

mulai membuat sarang sekitar empat belas bulan kemudian (Adiwibawa, 2003). 
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 Berdasarkan teknologi panen yang tertib dan teratur, panen sarang dapat 

dilakukan tiga kali pertahun dengan dua kali  untuk regenerasi jika akan dilakukan 

pengembangan populasi. Cara panen tersebut dapat dilaksanakan dengan 

perkiraan daya dukung pakan yang cukup tinggi. Apabila perbandingan antara 

daya dukung pakan dan populasi walet sudah seimbang maka panen dapat 

ditingkatkan menjadi empat kali dalam satu tahun (Hanim, 2000). 

 Penerapan frekuensi panen dilakukan bukan hanya berdasar produktivitas 

semata. Pemilik rumah walet sebaiknya mengerti dahulu akan kelebihan dan 

kekurangan frekuensi panen yang akan diterapkan. Pemilik tak bisa seenaknya 

menetapkan bahwa akan panen empat kali setahun karena ingin memetik sarang 

sebanyak-banyaknya setiap tahunnya. Ada saatnya ia bahkan harus 

mempertimbangkan frekuensi panen dua kali setahun, terutama di awal 

pengelolaan rumah waletnya (Nazaruddin, 1999). 

2.4 Pemasaran dan Distribusi Sarang Walet 

 Sifat perdagangan sarang burung bisa dikatakan bukan sekedar transaksi 

jual beli seperti pada perdagangan  komoditas lainya, namun ada unsur-unsur lain 

dalam distribusi dan pemasaran sarang yaitu, kepercayaan yang berkaitan dengan 

unsur keamanan yang berkaitan dengan produsen dan pemasok. Unsur inilah yang 

menjadikan pola pemasaran sarang walet sangat khusus. Oleh karena itu sistem 

perdagangaya juga tertutup. Dalam rantai pemasaran sarang walet, terbagi dalam 

beberapa tahap, yaitu pengepul kecil, pengepul besar dan eksportir. Terkadang 

untuk memperbesar keuntungan, produsen menjual sarang waletnya langsung ke 

konsumen tanpa melalui rantai pemasaran (Budiman, 2002). Pemasaran adalah 
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suatu proses penyampaian barang dari produsen ke konsumen melalui saluran 

tertentu Winardi (1986). 

 

2.5 Pengertian Strategi 

 Istilah strategi berasal dari kata yunani strategia, yang artinya seni atau 

ilmu untuk menjadi seorang jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada 

zaman dahulu yang sering diwarnai perang. Strategi bisa juga diartikan sebagai 

suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material 

pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. (Tjiptono, 1997) 

 Steiner dan Miner (1977) menjelaskan bahwa strategi merupakan respon 

secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal 

serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. 

Hamel dan Prahalad (1995) yang dikutip oleh Rangkuti (2003) menjelaskan 

bahwa startegi senantiasa meningkat dan terus menerus dan dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan 

dimasa depan, dengan demikian perencanaan startegi hampir dimulai dari “apa 

yang dapat terjadi” bukan dimulai dari “ apa yang terjadi”. Terjadi kecepatan 

inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti 

didalam bisnis yang dilakukan. Setiap organisasi membutuhkan startegi manakala 

menghadapi situasi berikut: 

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas 

2. Ada ketidak pastian mengenai kekuatan bersaing organisasi. 

3. Komitmen terhadapa sumber daya tidak dapat diubah lagi. 
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4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang 

waktu. 

5. Ada ketidak pastian mengenai pengendalian inisiatif. 

 

2.6 Konsep Strategi 

 Konsep-konsep strategi menurut Rangkuti (2003), meliputi: 

a. Distinctive Competence 

Distinctive Competence adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. 

Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh 

perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang mempunyai 

Distinctive Competence. Day dan Wensley (1988) dalam Rangkuti (2003) 

Distinctive Competence menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi 

seperti: 

1. Keahlian tenaga kerja 

2. Kemampuan sumber daya. 

b. Competitive Advantage 

Competitive Advantage adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan 

bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk 

merebut peluang pasar. Porter dalam Rangkuti (2003) ada tiga strategi yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu: 

1. Cost Leadership 

2. Diferensiasi 
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3. Fokus 

 

2.7 Proses Perencanaan Strategi 

 Penyusunan perencanaan diperlukan beberapa proses perencanaan strategi. 

Glueck dan Jauch (1994) membuat strategi model menejemen menjadi beberapa 

tahap, yaitu: 

1. Mempertimbangkan unsur-unsur menejemen strategi 

a. tujuan perusahaan 

b. Perencanaan perusahaan 

Untuk mengetahui tujuan dan poerencanaan perusahaan sekarang, perlu 

adanya profil dari perusahaan. Profil dari perusahaan menunjukan 

kesuksesan perusahaan diwaktu yang lalu dan kemampuan untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi strategi dalam 

pencapaian tujuan diwaktu yang akan datang. 

2. Meneliti lingkungan eksternal perusahaan 

Handoko (1999) menjelaskan bahwa analisis lingkungan ekstern ini 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi cara-cara dalam: 

a. kondisi perekonomian 

b. teknologi 

c. faktor sosial budaya 

d. faktor politik dan hukum 

e. lembaga-lembaga keuangan 

selain itu juga perlu mengidentifikasikan lingkungan yang lebih khusus, 

yaitu: 
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a. para penyedia bahan baku seperti saran produksi 

b. para pesaing 

c. pasar tenaga kerja 

d. lembaga keuangan yang ada 

3. Meneliti lingkungan internal perusahaan 

Tujuan proses analisis lingkungan internal adalah untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan strategi untuk ketepatan perumusan strategi. 

Lima unsur faktor internal adalah: 

a. pemsaran 

b. keuangan 

c. produksi dan operasi 

d. personalia 

e. organisasi 

2.8 Pengertian Pemasaran 

Guiltinan dan Gordon (1994) menjelaskan bahwa definisi marketing atau 

pemasaran adalah suatu sistem kegiatan bisnis yang menyeluruh dan dibuat untuk 

perencanaan pembuatan harga, promosi dan distribusi barang-barang dan jasa 

yang memuaskan untuk mempertahankan konsumen dan pemakai barang-barang 

industri. Pemasaran menurut (Stanton, 1991) adalah proses perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian dari upaya sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

bersama. Kegiatan pemasaran dipengaruhi merk, kemasan, dan ciri-ciri  produk 

lainnya juga mempengaruhi fungsi-fungsi dan kegiatan manajemen pemasaran. 

Pemasaran merupakan pelaksanaan semua aktivitas yang berguna untuk 

menciptakan, memajukan dan mendistribusikan barang yang dihasilkan sesuai 
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dengan permintaan sekarang atau permintaan calon pembeli dan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan ( Anonymous, 1987). Strategi pemasaran 

merupakan pemasaran mendasar yang ingin didapatkan oleh unit usaha agar dapat 

mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari seperangkat keputusan 

yang terkoordinasi atas pasar yang dituju (target market), bauran pemasaran 

(marketing mix), dan tingkat pemasaran (marketing ekspenditure level). 

2.9 Bauran Pemasaran 

 Tujuan perusahaan supaya tercapai perlu suatu strategi yang dilakukan 

untuk mencapaui konsumen sasaran yang akan dituju. Swastha (1981) 

menjelaskan bahwa salah satu konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran 

adalah bauran pemasaran atau Marketing mix. 

 Kotler (1997) menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kelompok 

kecil pemasar yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasaran 

dalam pasar sasaran. Swastha dan Irawan (2000) menyatakan bahwa bauran 

pemasaran adalah kombinasi dari empat variable yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran, yaitu: produksi, struktur harga, kegiatan promosi dan distribusi atau 

tempat. 

2.9.1 Produk 

 Kotler (1995) mendefinisikan produk sebagai apa saja yang ditawarkan ke 

pasar untuk diperhatikan, diperoleh digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan dan telah melewati proses pengolahan. 

Produk dapat digolongkan menjadi: 1). Produk konsumsi (consumer goods) yaitu 
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produk konvenien (yang dibutuhkan setiap waktu), produk shopping (berdasarkan 

pertimbangan mutu, harga, fisik barang), dan produk spesial (barang-barang 

istimewa), 2). Produk industri (industrial goods) yaitu produk yang digunakan 

untuk proses lebih lanjut (Swastha, 1981). 

 Pengembangan produk baru sangan diperlukan oleh suatu perusahaan 

dalam usaha mengantisipasi perubahan yang terjadi pada kebutuhan atau selera 

konsumen pada suatu produk. Jika perusahaan dapat mengantisipasi hal tersebut 

maka volume penjualan akan meningkat dan keuntungan perusahaan akan 

meningkat pula (Prawiraatmadja, 1987) 

2.9.2 Harga 

 Winardi (1992) mendefinisikan harga merupakan jumlah nilai yang 

diupertukarkan para konsumen untuk mencapai manfaat penggunaan barang dan 

jasa. Mubyarto (1987) berpendapat bahwa harga adalah tingkat kemampuan suatu 

komoditas untuk dipertukarkan dengan komoditas lain. Suatu barang memiliki 

harga karena barang tersebut berguna dan tersedia dalam jumlah terbatas. 

 Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang ditukar denganm 

sejumlah uang dimana berdasar nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia 

melepaskan barang atau jasa yang dimilikinya. Penjual harus dapat menetapkan 

harga yang tepat, dalam arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling 

optimal dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Nitisemo, 1981). 

 Kotler (1980) menjelaskan bahwa masalah dalam penentuan harga adalah: 

1. Perusahaan untuk pertama kalinya harus menetapkan harga jual pada 

waktu menawarkan produk baru atau mengadakan kontrak baru. 
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2. Perusahaan terpaksa harus merubah harga jualnya karena meragukan 

ketepatanya dalam hubungan dengan permintaan atau biaya atau terjadi 

perubahan dalam permintaan atau biaya. 

3. Perusahaan saingan merubah harga jualnya. Dalam hal ini, perusahaan 

harus mempertimbangkan apakah juga harus merubah harga. 

4. Perusahaan mengasilkan beberapa jenis barang, yang saling berhubungan 

dalam hal biaya dan permintaan. 

Kotler (1980) menjelaskan bahwa penetapan harga jual memiliki lima 

tujuan, yaitu: 

1. Penetrasi pasar, dengan cara menetapkan harga yang relatif rendah dengan 

tujuan merebut konsumen. 

2. Mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 

3. Mendapatkan unag tunai secepat mungkin, hal tersebut mungkin terjadi 

pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 

4. Mendapatkan pengembalian modal yang memuaskan. 

5. Meningkatkan penjualan seluruh “produk line”  

Winardi (1992) menyatakan bhwa terdapat enam kebijakan harga yang 

bisa dijalankan oleh perusahaan yaitu: (1) kebijakan harga produk baru (new 

produk princing), (2) potongan-potongan harga (price discount), (3) Price lining, 

(4) penetapan harga transfer, (5) penetapan harga dalam masa-masa penuh ketidak 

psatian (pricing in time of uncertainity), (6) pertimbangan-pertimbangan harga 

geografis (geographic price consideration). 

Stanton (1991) menjelaskan bahwa manajemen harus mengidentifikasi 

tujuan penetapan harga, antara lain: 
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1. Mencapai target pengembalian dalam investasi atau penjualan bersih. 

Pengecer dan grosir banyak menggunakan target pengembalian dalam 

penjualan bersih sebagai tujuan penetapan harga untuk periode jangka pendek. 

Mereka menaikkan hrga (mark-up) dalam persentase tertentu yang cukup 

besar untuk menutup biaya operasi ditambah keuntungan yang diinginkan 

dalam periode teretentu. 

2. Memaksimumkan keuntungan 

Tujuan penetapan harga untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, diikuti 

oleh lebih banyak perusahaan daripada tujuan yang lain. Masalah lain yang 

timbul dari tujuan ini adalah bahwa istilah maksimisasi keuntungan memiliki 

konotasi buruk. Istilah ini dalam persepsi publik sering dihubungkan dengan 

pengambilan untung yang berlebih-lebihkan, harga yang tinggi dan monopoli. 

3. Meningkatkan penjualan 

Menejemen memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui 

potongan hrga atau strategi penetapan hrga yang agresif walaupun 

mengakibatkan kerugian dalam jangka pendek. 

4. Mendapatkan atau mempertahankan pangsa pasar. 

Umumnya persaingan harga dimulai ketika sebuah perusahaan memotong 

harga produknya dalam usaha untuk meningkatkan pangsa pasar. 

5. Menstabilkan Harga 

Stabilisasi harga sering menjadi tujuan dalam industri dimana produk telah 

terstandarisasi cukup tinggi dan sebuah perusahaan besar secara historis 

berperan sebagai pemimpin dalam penetapan harga. Perusahaan yang lebih 

kecil dalam industri mengikuti kebijaksanaan pemimpin dalam menetapkan 
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harga untuk produknya sendiri. Alasan utama stabilisasi harga adalah untuk 

menghindari persaingan harga. 

2.9.3 Promosi 

 Stanton (1991) menyatakan promosi merupakan usaha penyampaian 

informasi, pembujukan dan pengkomunikasian produk yang dipasarkan 

perusahaan. Promosi bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli 

produk yang ditawarkan, dan diharapkan juga dapat mempertahankan ketenaran 

merek serta citra perusahaan (Arifin,1997). 

 Foster (1985) menambahkan bahwa hubungan masyarakat merupakan 

salah satu kegiatan promosi. Hubungan masyarakat merupakan kegiatan 

promosional lainnya yang membantu perusahaan mempertahankan dan 

meningkatkan citra perusahaan dan produknya dihadapan masyarakat. Termasuk 

kegiatan ini adalah membina hubungan baik dengan dunia persuratkabaran, selalu 

memberitahu mereka tentang kegiatan dan kemajuan yang dicapai perusahaan. 

 Strategi promosi harus dipengaruhi oleh konsep pemasaran agar efektif. 

Aktifitas promosi harus memusatkan perhatian pada kebutuhan konsumen dan 

seluruh aktifitas organisasi untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Aktifitas 

promosi harus konsisten dengan kebutuhan konsumen dan dipadukan dengan 

elemen-elemen bauran pemasaran yang lain serta fungsi non-pemasaran dari 

organisasi. 
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2.10 Analisis Lingkungan Usaha SWOT 

Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap 

kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan dan 

ancaman lingkungan eksternalnya. SWOT adalah perangkat umum yang didesain 

dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan 

sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan (Johnson,.1989; 

Bartol,1991) 

Rangkuti (2003), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

stimuluis untuk merumuskan strategi pemasaran pada perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses 

pengambilan keputusan yang berakitan dengan keputusan startegis selalu 

berkaitan dengan pengembangan  bisnis, tujuan, strategi, dan kebijakan 

perusahaan. Perencanaan strategi (strategy plannes) harus menganalisis faktor-

faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluyang, dan ancaman) dalam 

kondisi yang ada pada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi dengan 

model yang paling popular adalah analisis SWOT. 

 

2.11 Biaya 

Biaya merupakan semua pengorbanan yang harus ditanggung untuk 

penyediaan barang yang siap untuk dipakai oleh konsumen. Biaya pemasaran 

merupakan jumlah pengeluaran perusahaan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan 

yang berhubungan dengan penjualan hasil produksinya dari jumlah pengeluaran 
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oleh lembaga pemasaran dan laba yang diterima oleh badan yang bersangkutan 

(Hanafiah dan Saifuddin, 1986).  

Rasyaf (1996) menyatakan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang 

dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung mulai produk lepas dari tangan 

peternak hingga diterima konsumen akhir. 

Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu, biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah 

produksi berubah atau tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi, misalnya 

penyusutan pajak, bunga modal dan asuransi. Biaya tidak tetap adalah biaya yang 

tergantung besar kecilnya produksi, misal pakan, tenaga kerja, obat-obatan, 

perkawinan sapi, transportasi dan biaya listrik (Prawirokusumo, 1990). 

Astuti dan Hardjosubroto (1993) menambahkan, biaya dibedakan atas dua 

jenis, yaitu biaya tetap dan tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya 

tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produk yang dihasilkan. Biaya tidak tetap 

adalah biaya yang sifatnya tergantung oleh besar kecilnya produk yang dihasilkan. 

2.12 Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1988). Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 

produksi dengan harga produk bersangkutan pada saat itu (Riyanto, 1984).  

2.13 Keuntungan 

Keuntungan adalah penerimaan total yang dicapai setelah dikurangi biaya 

produksi. Keuntungan di dapat dari selisih antara penerimaan dengan biaya 

produksi baik sebelum dan sesudah pajak (Winardi, 1986). Pendapatan adalah 
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selisih antara penerimaan dan biaya pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: skala usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, 

produksi yang dihasilkan, modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan 

peternak ( Teken dan Asnawi, 1977). 

Pemasaran merupakan pelaksanaan semua aktivitas yang berguna untuk 

menciptakan, memajukan dan mendistribusikan barang yang dihasilkan sesuai 

dengan permintaan sekarang atau permintaan calon pembeli dan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan ( Anonymous, 1987). Manajemen pemasaran 

adalah suatu proses atau perencanaan dalam pemasaran, hal ini sesuai dengan 

pendapat Stanton (1993) adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

dari upaya sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan 

pemasaran dipengaruhi merk, kemasan, dan ciri-ciri  produk lainnya juga 

mempengaruhi fungsi-fungsi dan kegiatan manajemen pemasaran. Jika 

menejemen pamasaran yang dilaksanakan oleh peternak baik atau berhasil maka 

keuntungan yang diperoleh peternak juga akan tinggi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3. 1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2009 sampai 15 April 2009 

di peternakan burung walet di Jalan Citandui no.5 Desa Pandean kecamatan 

Taman kotamadya Madiun. 

3. 2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus yang 

merupakan penelitian yang mendalam mengenai suatu kasus (Amirin,1985). Studi 

kasus yang akan digunakan adalah tentang strategi pemasaran sarang burung 

walet.  

Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan secara purposive sampling (Singarimbun 

dan effendi, 1989). Lokasi ditentukan secara sengaja yaitu di salah satu 

peternakan burung walet dijalan di Jalan Citandui no.5 Desa Pandean kecamatan 

Taman Kotamadya Madiun. Pertimbangan lokasi penelitian karena merupakan 

salah satu peternakan burung walet yang memiliki lebih dari 2 peternakan burung 

walet, dan peternakan dapat menerima mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian tentang burung walet. 

3. 3 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

wawancara langsung dengan pemilik peternakan, kunjungan dan observasi 

langsung dilengkapi dengan foto serta data yang telah ada, selain itu juga 

berpartisipasi aktif. 
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 Penelitian dilakukan dengan metode pengambilan data sebagai berikut: 

1. Pengamatan 

Pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data, fakta dan informasi 

yang diperlukan sehingga diperoleh data yang sesuai dengan kondisi yang ada di 

lapang. 

2. Partisipasi 

 Partisipasi merupakan metode pengembangan data dengan ikut aktif dalam 

semua kegiatan yang berhubungan, baik secara langsung ataupun secara tidak 

langsung, dengan semua aspek yang berkaitan dengan usaha budi daya sarang 

burung walet. (Nazaruddin,1999). 

3. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulkan data berupa data primer dengan 

cara melakukan tanya jawab (wawancara langsung), yang dilakukan secara 

sistematis dan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang 

sesuai dengan tujuan kegiatan. 

4. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung 

digunakan sebagai subyek penelitian. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa 

catatan atau dokumen yang tersedia. Data yang didapatkan dari dokumentasi ini 

berupa data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan permasalahan 

yang akan dibhas dan berfungsi untuk mendukung data primer. 

3.4 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang mudah dicerna dan diinterpretasikan. Analisis diskriptif kualitatif digunakan 
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untuk mengambarkan keadaan yang berhubungan dengan peternakan didaerah 

penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis SWOT. 

Pemberian masing-masing nilai faktor dalam perusahaan didasarkan atas 

judgment yang dibuat oleh manajemen didasarkan pada pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Husnan,1989). Komponen-

komponen analisis SWOT adalah:  

1. MATRIK IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

Matrik IFAS digunakan untuk menganalisis lingkungan internal 

peternakan yang akan berpengaruh penting sehingga diidentifikasikan sejauh 

mana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang serta 

ancaman yang akan dihadapi perusahaan. 

Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kekuatan dan 

kelemahan peternakan burung walet dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Table 2. Tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) pada peternakan burung 

walet 

Faktor strategi internal Bobot (a) Rating (b) Skor (a x b) 
Kekuatan (Strengths/S) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Kelemahan (Weaknesses/W) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Total  1.00   
 

2. MATRIK EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) 

Matrik EFAS digunakan untuk menganlisis lingkungan eksternal suatu 

usaha melalui pendekatan fungsional, sehingga mengidentifikasikan sejauh mana 

kompetisi eksternal yang berpengaruh terhadap kesuksesan. 

Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kekuatan dan 

kelemahan peternakan burung walet dapat dilihat pad tabel 3 berikut: 



26 

 

 

Table 3. EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) pada peternakan burung 

walet 

Faktor strategi internal Bobot (a) Rating (b) Skor (a x b) 
Peluang (Opportunities/O) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Ancaman (Treats/S) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Total  1.00   
(Sumber : Rangkuti (2003) 

Penentuan bobot (weight) pada faktor internal dan eksternal dilakukan 

dengan pemberian skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan skala 

yang lebih rendah bagi yang berprestasi rendah. Pilihan bobot (weight) tingkat 

kepentingan faktor eksternal dan internal adalah sebagai berikut :  

0,20 atau 20 %  Tinggi atau kuat 

 0,15 atau 15 % Di atas rata-rata 

 0,10 atau 10 % Rata-rata 

 0,05 atau 5 %  Di bawah rata-rata 

 0,00 atau 0 %  Tidak terpengaruh 

Jumlah bobot masing-masing faktor eksternal dan internal harus 1,0 atau 100 % 

(Umar, 2003). Sedangkan untuk pengukuran rating, Rangkuti (2003) menjelaskan 

bahwa masing-masing faktor diberi skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 

dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi 

perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel 

yang masuk kategori kekuatan dan peluang) diberi nilai mulai dari + 1 sampai 

dengan +4 (sangat baik) sedangkan variabel yang bersifat negatif (kelemahan dan 

ancaman), diberi nilai sebaliknya. 
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3. MATRIK INTERNAL-EKSTERNAL 

Matrik internal-eksternal (IE model) dikembangkan setelah menganalisis 

matrik IFAS dan EFAS, parameter yang digunakan meliputi peramalan kekuatan 

internal perusahaan dan pengaruh parameter eksternal perusahaan yang dihadapi.  

Analisis ini digunakan untuk melihat strategi yang tepat untuk 

diterapkan dalam perusahaan. 

Tabel 4. Matrik Internal-Eksternal (IE) 
     Skor total IFAS 
   Tinggi   Rata-rata  Lemah 

4.0   3.0   2.0  
 1.0 

Tinggi  
 
 

3.0 
 
 
 
 
Skor total 
EFAS 
 
 
 
 
 
Sedang  
 

2.0 
 
 
 
 
Rendah 

 
1.0 

 
                     
            Sumber : Rangkuti, 2003 
 

 
1 

GROWTH 
Konsentrasi 

melalui integrasi 
vertical 

 
2 

GROWTH 
Konsentrasi melalui 
integrasi horizontal 

 
3 

RETRENCHMENT 
Turn around 

 

 
4 

STABILITY 
Hati-hati 

 
5 

GROWTH 
Konsentrasi melalui 
integrasi horizontal 

STABILITY 
Tidak ada perubahan 

profit strategi 

 
6 

RETRENCHMENT 
Captive company 

Atau 
Divesiment 

 

 
7 

GROWTH 
Diversifikasi 
konsentrik 

 
8 

GROWTH 
Diversifikasi 
Konglomerat 

 
9 

RETRENCMENT 
Bangkrut 

Atau 
Likuidasi 
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 Matrik Internal-Eksternal terdiri dari dua dimensi, yaitu skor total IFAS 

(matrik pada sumbu x) dan skor total dari EFAS (matrik pada sumbu y). Pada 

sumbu x dari matrik IE. Skor 1,0-1,99 menyatakan bahwa posisi internal adalah 

lemah, skor 2,0-2,99 adalah rata-rata, skor 3,0-4,0 adalah kuat. Dengan cara yang 

sama pada sumbu x, untuk skor EFAS, skor 1.0-1.99 adalah rendah, 2,0-2,99 

adalah sedang dan 3,0-4,0 adalah tinggi. Diagram tersebut dapat 

mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan 

sel itu dapat dikelompokan menjadi tiga strategi utama, yaitu: 

a. Growth Strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 

1, 2 dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8). Strategi ini didesain 

untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, asset, profit atau 

kombinasi dari ketiganya. 

b. Stability Strategi adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang telah ditetapkan. 

c. Reternchment Strategy (sel 3, 6 dan 9) adalah usaha memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

Matrik faktor strategi Eksternal dan matrik faktor strategi Internal yang 

telah dibuat (pada tahap pengumpulan data) maka selanjutnya dibuat Matrik 

Internal-Eksternal seperti diatas sehingga pada akhirnya akan ditemukan titik 

pertemuan antara skor internal dan skor eksternal yang merupakan alternatif 

pilihan strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan. 

4. Matrik SWOT 

Matrik SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor startegi 

pemasaran. Tabel matrik SWOT dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 5. Matrik SWOT 
     
EFE                            IFE 

Strengths (S) 
Faktor-faktor kekuatan  
Internal 

Weaknesses (W) 
Faktor-faktor kelemahan  
Internal 

Opportunities (O) 
Faktor-faktor eksternal 

Strategi (SO) 
Menciptakan Strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang. 

Strategi (WO) 
Menciptakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang. 

Treat (T) 
Faktor-faktor ancaman 
eksternal 

Strategi (ST) 
Menciptakan startegi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
menganalisis ancaman. 

Strategi (WT) 
Menciptakan strategi 
yang meminimalkan 
ancaman untuk 
memanfaatkan peluang. 

 
Dalam penelitian ini akan dipakai model Matrik Internal-Eksternal dan 

matrik SWOT. Menurut Rangkuti (2003) tujuan penggunaan model ini adalah 

untuk memperoleh strategi bisnis yang lebih detail. Parameter yang digunakan 

meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang 

dihadapi. 

1. Strategi  SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan 

memanfaatkan dan merebut seluruh peluang menggunakan kekuatan 

2. Strategi ST 

Strategi ini diterapkan dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO 
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II 
     STABILITY 

I 
     GROWTH 

  SURVIVAL 
        III 

DIVERSIVICATION 
IV 

IIB 
Selective  
Maintenance strategy 

IIA 
Agresive 

Maintenance strategy 

IB 
Stable Growth 
Strategy 

IA 
Rapid Growth 

Strategy 

IVB 
Conglomerate 

Diversification Strategy 

IVA 
Concenric 

Diversification Strategy 

III B 
Guerilla 
Strategy 

III A 
Turn Arround  

Strategy 

S 

T 

W 

O 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti, 2003). 

Sedangkan untuk melihat posisi suatu lembaga dapat dilakukan dengan 

mengamati diagram analisis SWOT yang berbentuk empat kuadran besar dengan 

delapan sub kuadran, sebagai berikut :  

 
 
 
 
 

 
 

 

Berdasarkan pada diagram analisis SWOT di atas maka dapat dijelaskan 

pengertian dari keberadaan butir-butir hasil identifikasi butir SWOT sebagai 

berikut : 

1. Posisi Pada Kuadran I 

 
 Pada posisi ini faktor eksternal dan internal positif, yang berarti bahwa 

lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar dibanding 
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ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding dengan 

kelemahannya.  

 Oleh karena itu, suatu lembaga/institusi memiliki kemampuan untuk 

merubah potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik. Sehingga arah 

kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan 

memperbesar peranan suatu lembaga/institusi dalam berbagai kegiatan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta 

memanfaatkan peluang yang ada. 

Arah kebijakan tersebut merupakan dasar dari kebijakan dalam kondisi 

Growth Strategy dan arah kebijakan itu sendiri dapat dibedakan dengan melihat 

posisi sub kuadrannya. Jika pada kuadran I A, berarti pertumbuhan peran yang 

dilaksanakan dapat dilakukan dengan cepat, dan jika pada kuadran I B maka 

pertumbuhan peran perlu dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. 

2. Posisi Pada Kuadran II 

 Pada posisi ini faktor eksternal positif tetapi faktor internal negatif, posisi 

ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar dibanding 

ancaman yang ada. Sedangkan di sisi internal, kekuatan atau keunggulan yang 

dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya. 

 Arah kebijakan yang harus dipilih adalah mempertahankan peran yang 

telah ada dan berlangsung pada saat ini secara agresif atau selektif di dalam 

melaksanakan program kerja yang memang memungkinkan. Pada kondisi ini arah 

kebijakan dasar yang harus dilaksanakan adalah menjaga stabilitas terhadap 

kegiatan yang telah ada dan telah berlangsung. 

3. Posisi pada Kuadran III 
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 Pada posisi ini faktor eksternal dan faktor internal negatif. Hal ini berarti 

bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah, dimana kekuatan atau 

keunggulan internal cenderung lebih kecil dibanding banyaknya kelemahan dan 

ancaman dari luar yang cenderung lebih besar. 

 Arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah bertahan untuk hidup 

(Survival Strategy) dalam arti bahwa pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan 

sesuai dengan aturan yang ada dan berusaha menghindari diri (turn around 

strategy) dari kebijakan-kebijakan yang tidak populer dimata masyarakat, sambil 

melakukan pembenahan internal dan mencari peluang (Guerilla Strategy) yang 

memungkinkan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal yang ada. 

4. Posisi pada Kuadran IV 

 Pada posisi ini faktor eksternal negatif tetapi faktor internal positif, kondisi 

ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil dibanding 

besarnya ancaman. Namun di sisi internal kekuatan atau keunggulan yang dimiliki 

relatif masih lebih besar dibanding kelemahan, sehingga yang harus dipilih adalah 

melaksanakan kebijakan diversifikasi. 

 Dalam hal ini arah kebijakan tersebut diantaranya dapat dilaksanakan 

dengan diversifikasi yang terkonsentrasi kepada kebijakan populer dan merupakan 

prioritas, sambil melaksanakan perbaikan internal yang masih lemah. Arah 

kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk persiapan melakukan diversifikasi secara 

luas ke berbagai kegiatan yang memberikan peluang perbaikan peran suatu 

lembaga/institusi. 

 Dalam menentukan posisi suatu lembaga/institusi didasarkan pada 

kombinasi faktor-faktor SWOT yaitu : 
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(a) Kombinasi Kekuatan (S) – Peluang (O) 

(b) Kombinasi Kelemahan (W) – Peluang (O) 

(c) Kombinasi Kekuatan (S) – Ancaman (T) 

(d) Kombinasi Kelemahan (W) – Ancaman (T) 

5. Keuntungan  

  π = TR – TC 

Dimana :  

π  = Keuntungan 

TR  = Total Revenue / Penerimaan Total (Rp) 

TC  = Total Cost / Biaya Total (Rp)  

 (Prawirokusumo, 1990) 

Konsep dan definisi Operasional 

1. Strategi adalah respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang 

dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi. 

2. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang meliputi keseluruhan sistem yang 

berhubungan dengan kegiatan – kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, 

menentukan harga hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan 

jasa yang akan memuaskan kebutuhan konsumen.  

3. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing 

yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran 

yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. 
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4. Biaya pemasaran merupakan jumlah pengeluaran perusahaan untuk keperluan 

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penjualan hasil produksinya 

dari jumlah pengeluaran oleh lembaga pemasaran dan laba yang diterima oleh 

badan yang bersangkutan 

5. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dan pasar sasaran. 

6. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treat): menjumlahkan 

nilai tertimbang (Weight score) masing-masing variable kedalam kekuatan 

dan kelemahan. 

7. Peluang adalah situasi yang menguntungkan kedalam lingkaran bisnis dimana 

perusahaan ditentukan akan meraih keunggulan masing-masing. 

8. Ancaman adalah situasi utama yang memperlihatkan tantangan yang 

diperlihatkan oleh suatu kencenderungan yang tidak menguntungkan 

perusahaan. 

9. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumber daya, ketrampilan, atau 

kemampuan lainnya yang relatif terhadap pesaing yang dihadapi atau 

kehendak ditangani perusahaan. 

10. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya, ketrampilan 

dan kemampuanyang secara serius menghalangi kinerja perusahaan. 

11. Harga adalah nilai suatu produk yang dinilai dengan sejumlah nilai uang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Peternakan 

4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Peternakan burung walet   

Peternakan ini didirikan pada Tahun 1986. Pemilik peternakan bernama 

Bapak Subur Santoso, beliau memulai usaha peternakan mulai dari awal dan 

sekarang memiliki 8 unit rumah walet diberbagai tempat. peternak mengetahui 

informasi tentang rumah burung walet dari orang tuanya, orang tua peternak 

memiliki beberapa unit rumah walet yang sedang berkembang sehingga 

peternaklah yang meneruskan usaha orang tuanya hingga berhasil, yang kemudian 

mencoba membangun rumah walet sendiri dan mulai merintis usahanya dari 

bawah dengan berbekal pengalaman menjalankan usaha rumah walet milik orang 

tuanya. 

Peternak belajar mendatangkan burung walet, maliputi: cara 

mendatangkan burung walet, pengelolaan bangunan  hingga penanganan paska 

penen. Selain itu juga belajar dengan sendirinya melalui pengamatan-pengamatan 

yang mendalam. Peternak memiliki delapan unit rumah yang telah digunakan 

sebagai rumah burung walet, tetapi belum sepenuhnya delapan unit rumah 

tersebut ditempati oleh burung walet. Tiga unit rumah telah sepenuhnya berhasil 

ditempati oleh burung walet. Masing-masing di daerah yang berbeda, yaitu 

beralamat di jalan Citandui, yang menjadi tempat penelitian, dijalan Batang Hari, 

dan dijalan Margobawero. Bangunan di jalan Citandui memiliki produksi sebesar 

50 Kg/periode , bangunan dijalan Batang hari memiliki produksi sarang sebanyak 
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30 Kg/periode, sedangkan produksi sarang dijalan Margobawero sebanyak 25 

Kg/periode. Sedangkan lima rumah lainnya telah ditempati burung walet tetapi 

masih ada beberapa ekor burung sriti sehingga peternak menganggap produksi 

pada kelima rumah tersebut belum maksimal. Rumah walet tersebut masing-

masing bertempat dijalan Salak, jalan Cokrobasonto, jalan Gegono Manis, jalan 

Anggoro Manis, dan jalan Tirta Indah. Produksi sarang burung walet masing-

masing bangunan juga berbeda-beda, pada bangunan dijalan Salak memiliki 

produksi sebesar 20 Kg/periode, dijalan Cokrobasonto sebanyak 15 Kg/periode, 

dijalan Gegono Manis sebanyak 25 Kg/periode, dijalan Anggoro Manis sebanyak 

25 Kg/periode, dan dijalan Tirta Indah sebanyak 10 Kg/periode. Rata-rata setiap 

bangunan rumah walet memiliki produksi sarang kualitas 2, dan kulitas 3. Periode 

pemanenan setiap tiga bulan sekali atau satu tahun adalah tiga kali pemanenan. 

Peternak terkadang juga memanen empat kali dalam setahun, hal ini tergantung 

dari musim. Jika musim kemarau lebih panjang maka peternak akan memanen 

sarangnya sebanyak tiga kali dalam setahun, tetapi jika musim hujan lebih 

panjang maka peternak dapat memanen sarangnya sebanyak empat kali dalam 

setahun, karena pada musim penghujan burung walet akan memproduksi sarang 

lebih banyak sebagai perlindungan pada saat musim hujan. 

4.1.2. Lokasi Peternakan 

Peternakan burung walet berlokasi di Jalan Citandui no.5 Desa Pandean 

kecamatan Taman Kotamadya Madiun. Desa Pandean sendiri berbatasan dengan 

pasar Sleko di sebelah Utara, Alun-alun kota di sebelah Selatan, jalan Sawo 

sebelah Timur dan Kecamatan Manguharjo di sebelah barat. Lokasi Peternakan 

Burung Walet terletak pada ketinggian 400 meter diatas permukaan laut dengan 
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temperatur 26 °C – 30°C serta kelembaban udara sekitar 60 persen. Peternakan 

menempati areal tanah seluas 2000 m2 dengan luas bangunan 400 m2, Bangunan 

peternakan tidak melebar tetapi bertingkat sehingga bangunan memiliki tinggi 12 

m2 dari permukaan tanah. Gambar bangunan dapat dilihat pada lampiran gambar 

no.11 

Letak Peternakan berdekatan dengan pemukiman penduduk dan terletak 

tepat dipinggir jalan raya, keberadaan peternakan tidak mengganggu pemukiman 

penduduk disekitarnya hal ini dibuktikan dengan adanya tanggapan  yang baik 

dari penduduk sekitar. Pemilik beranggapan selama peternakanya tidak 

bertentangan dengan ketertiban dan  kepentingan  penduduk  setempat maka 

peternak akan tetap mendirikan usaha peternakan burung waletnya. Penduduk di 

sekitar peternakan selama ini tidak merasa dirugikan, baik itu polusi udara dari 

limbah ternak maupun polusi suara selama proses produksi. 

4.1.3. Ketenagakerjaan  

 Tenaga kerja yang digunakan peternak adalah dari kalangan keluarga 

sendiri atau dapat dikatakan peternak tidak memiliki pekerja untuk membantu 

proses pemanenan. Pada saat pemanenan peternak hanya dibantu oleh kerabat 

terdekat yang telah dipercaya untuk membantu proses pemanenan sehingga sistem 

pengganjianpun tidak ada. Kerabat yang biasa membantu peternak dalam proses 

pemanenan adalah putra dari peternak sendiri dan kerabat yang juga memiliki 

peternakan burung walet. Pada proses pemanenan biasanya dibantu oleh dua 

orang, yaitu: putra dan saudara dekat yang juga memiliki peternakan burung walet 

maka dari itu kerabat peternak tidak menerima upah dari hasil kerjanya, bisa 

dikatakan juga bahwa kerabat peternak membantu proses pemanenan dengan suka 
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rela. Proses pemanenan memakan waktu selama dua jam, sedangkan proses paska 

panen memakan waktu selama satu jam. Sehingga total proses pemanenan 

memakan waktu selama tiga jam. 

4.2. Bangunan rumah burung walet 

 Bentuk  bangunan  pada Peternakan rakyat burung walet bila dilihat dari 

konstruksi bentuk bangunan sudah cukup memadai dan memenuhi syarat, yaitu 

bangunan yang menjulang keatas atau bertingkat. Setiap tingkat memiliki sekat 

diatas atapnya yang biasa disebut sirip sebagai tempat burung walet menempelkan 

sarangnya. Sekat tersebut berasal dari kayu yang memiliki ukuran tebal 12 cm, 

dan tebal 2 cm, sedangkan jarak antar sirip 40 cm.   

 Bagian atas bangunan peternak memberi kolam yang berfungsi sebagai 

pendingin ruangan atau bangunan, agar kondisi di dalam bangunan tetap dingin, 

karena burung walet berasal dari gua maka bangunan yang ditempati burung walet 

harus memiliki kondisi yang hampir sama dengan habitat awalnya. Luas kolam 

tersebut sebesar 400 m2 atau seluas bangunan. Burung walet suka dengan tempat 

yang lembab dan dingin, maka peternak mengusahakan agar bengunan burung 

walet tetap dingin dan lembab. Kelembaban udara dalam bangunan sebesar 80 

persen, sedangkan temperatur didalam bangunan sebesar  26 °C – 28 °C. 

 Bangunan rumah yang ditempati oleh burung walet berasal dari cor-coran 

semen yang memiliki fungsi agar kondisi didalam ruangan tetap lembab dan 

memiliki struktur bangunan yang kuat, selain struktur bangunan yang kuat, hal ini 

juga berfungsi melindungi sarang burung walet dari pencuri sehingga bangunan 

benar-benar dibuat sekuat mungkin, begitu juga bangunan atapnya yang tidak 

memakai kayu sebagi tempat menumpu genteng tetapi langsung ruangan luas 
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yang dipoles dengan semen, keadaan atap paling atas hampir sama dengan atap 

lantai dibawahnya, yang membedakan hanya tidak ada tembok yang menjulang 

tinggi mengitarinya. Tinggi bangunan adalah 12 m2 yang setiap lantainya 

memiliki tinggi 3 m2. bangunan juga memilki sirkulasi udara yang berasal dari 

pipa-pipa yang ditempelkan di tembok bangunan. Pipa tersebut langsung 

menembus bagian dalam bangunan. Pipa bagian luar dibungkus oleh kawat saring 

yang berfungsi menyaring segala sesuatu yang berasal dari luar, agar tidak mudah 

masuk kedalam bangunan rumah burung walet. Sirkulasi udara tersebut memiliki 

diameter 4 Dim, sedangkan jarak antar sirkulasi adalah 50 cm. Gambar bangunan 

dapat dilihat pada lampiran gambar no.11. 

4.3 Pemanenan  

 Peternakan burung walet memanen sarang burung walet per tiga bulan 

yaitu pada bulan: April, Agustus, November tetapi terkadang juga empat kali 

dalam setahun, yaitu pada bulan: Maret, Juli, Oktober, Januari. Hal ini tergantung 

pada musim karena burung walet tidak berproduksi setiap bulan.. Pemanenan ada 

dua macam, yaitu: pemanenan sarang dilakukan setelah burung walet anakan 

terbang, pemanenan ini biasa disebut petik terbang, dalam sistem pemanenan 

petik terbang ini, peternak hanya dapat memanen sarang saja, sedangkan 

pemanenan yang dilakukan setelah burung walet bertelur dan telur belum menetas 

biasa disebut petik telur. Dalam sistem pemanenan petik telur ini yang dipanen 

adalah telur burung walet dan sarangnya, yang kemudian telur dijual kepada 

konsumen atau kepada peternak yang membutuhkan telur walet, dalam petik telur, 

telur yang akan dipanen dipastikan setiap sarang terdapat sepasang telur, jika 

belum sepasang maka peternak tidak mengambil telurnya. Peternak menjual telur 
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burung walet seharga Rp.18.000/pasang, produksi telur setiap periode pemanenan 

adalah 400 pasang. 

 Langkah pertama yang dilakukan  sebelum pemanenan adalah melihat 

keadaan sarang. Apakah anakan burung walet sudah terbang dan ada atau tidak 

anakan burung walet diatas sarang, jika tidak ada anak burng walet yang tinggal 

disarang maka sarang dapat dipanen. Hal ini menunjukan bahwa anakan dalam 

sarang burung walet sudah dapat terbang dan jika sarangnya diambil anakan 

burung walet sudah dapat membuat sarangnya sendiri. 

 Pemanenan dilakukan secara manual, hanya berbekal kapi, tangga lipat 

dan tas plastik sebagai tempat sarang. Pertama-tama pekerja memeriksa sarang 

dengan cara memegang permukaan sarang untuk memastikan tidak ada anakan 

yang masih tinggal disarang, jika telah dipastikan maka sarang dapat diambil 

dengan mencongkel dasar sarang sehingga sarang yang menempel dapat terlepas. 

Fungsi tangga lipat adalah untuk menjangkau sarang, sehingga memudahkan 

peternak mengambil dan memanen sarang, setelah sarang terlepas dari sirip 

kemudian sarang dimasukan kedalam tas plastik atau kantong plastik. Pemanenan 

sarang burung walet membutuhkan waktu selama dua jam. Biasanya pemanenan 

dilakukan pada siang hari, pada saat burung walet tidak ada disarang. Proses 

pemanenan dapat dilihat pada lampiran gambar no. 4, gambar sarang burung walet 

yang siap dipanen dapat dilihat pada lampiran gambar no.1. 

4.4. Penimbangan sarang  

 Sarang burung walet yang telah dipenen, kemudian pemisahan sarang 

yang didasarkan di warna dan bulu-bulu yang tertinggal di dalam sarang. setelah 

pemisahan sarang burung walet, kemudian dilakukan penimbangan sarang untuk 
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masing-masing kualitas sarang. Sarang burung walet memiliki tiga kualitas antara 

lain: kualitas satu biasa disebut balcon, yang berwarna putih bersih dan tidak ada 

bulu yang menempel pada sarang sama sekali. Sarang kualitas kedua, yaitu sarang 

yang berwarna putih tetapi tidak bersih, atau berwarna krem. Di dalam sarang 

masih terdapat bulu-bulu halus dari burung walet itu sendiri, yang masih 

menempel pada sarang. kualitas sarang ke tiga adalah sarang yang berwarna putih 

kekuning-kuningan, dan masih terdapat banyak bulu-bulu halus burung walet. 

Adapula sarang yang tidak masuk pada kualitas satu, dua, dan tiga tetapi memiliki 

harga diatas harga sarang kualitas satu, yaitu sarang yang memiliki warna merah 

dan sarang yang berwarna orange.  

 Peternakan burung walet dalam sistem pemanennya tidak memerlukan 

waktu yang lama, hanya dua jam saja, sedangkan proses paska panen seperti 

memisah-misahkan sarang berdasarkan kualitas membutuhkan waktu sekitar satu 

jam. tetapi pada saat pembersihan bulu-bulu burung yang menempel pada sarang 

memerlukan ketelitian yang tinggi, hal ini biasanya dilakukan oleh para eksportir 

sarang.  

4.5. Produksi 

 Pada peternakan burung walet memiliki periode pemanenan yaitu 

sebanyak tiga kali dalam setahun, tetapi terkadang peternak juga memanen sarang 

burung walet empat kali dalam setahun, hal ini tergantung dari musim. Setiap 

periode pemanenan peternak memanen sebanyak 50 Kg dalam setiap periode 

pemanenan. Periode pemanenan adalah 3 bulan sekali Sarang yang telah dipenen 

memiliki kulitas yang berbeda-beda. Adapula sarang kualitas super, yaitu sarang 

yang berwarna merah dan oranye, harga sarang kualitas ini memiliki harga diatas 
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sarang kualitas satu. Jika sarang kualitas satu seharga Rp.13.500.000/Kg, maka 

harga sarang kualitas super adalah Rp.14 juta/Kg, perbedaan harga yang 

ditawarkan untuk sarang kualitas super ini Rp.500 ribu hingga 1 juta dari kualitas 

satu.  Setiap Kg sarang burung walet, berisi 130 buah sarang. Hasil yang diperoleh 

adalah  periode pemanenan dalam 3 bulan. 

Tabel 6. kualitas sarang burung dan harga tiap kualitas sarang 
No Kualitas sarang Harga (Rp)/Kg Produksi/periode 
1. Kualitas atas 

Ciri-ciri: 
berwarna merah atau orange 
bentuk seperti mangkuk  

 
 

14.000.000 2 Kg/periode  

2. Kualitas Satu 
Ciri-ciri: 
Berwarna putih bersih 
Bulu-bulu halus yang menempel 
hanya sedikit 
Memiliki bentuk seperti 
mangkuk  
 

13.500.000 5 Kg/periode 

3. Kualitas dua 
Ciri-ciri: 
Berwarna putih 
Didalam sarang masih terdapat 
bulu-bulu halus 
Bentuk seperti mangkuk 

12.500.000 43 Kg/periode 

 
4. 6. Pemasaran sarang burung walet 

Pemasaran sarang burung walet yang biasa dilakukan oleh Peternakan 

burung walet melalui dua macam saluran, yaitu saluran langsung, biasanya 

langsung dipasarkan kepada konsumen, segmen konsumen burung walet ini 

biasanya dari kalangan pemilik restoran yang menyediakan menu masakan sarang 

burung walet, dan dari warga tionghua yang akan mengadakan upacara adat, 

membutuhkan persembahan sarang burung walet, dalam periode pemanenan 
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biasanya peternak memasarkan sarang sebanyak 1 ons saja. Saluran pemasaran 

langsung dapat dilihat pada gambar 1: 

 

      

  

Rp.12.000.000/Kg   Rp.12.000.000/Kg 

Gambar 1. Jalur Pemasaran Sarang Burung walet dari Peternak ke 
Konsumen 

 
Saluran tidak langsung yaitu sarang walet dipasarkan melalui perantara 

yaitu beberapa pengepul yang bertugas memasarkan keluar kota atau memasarkan 

pada para eksportir yang akan memasarkan ke luar negeri.  Pemasaran sarang  

burung walet yang dilakukan oleh peternak adalah pemasaran tidak langsung, 

yaitu langsung kepada eksportir dan tidak melalui pedagang perantara yang lain. 

Alasan peternak tidak menjualkan sarangnya pada pengepul karena harga yang 

ditawarkan oleh pengepul tidak setinggi harga yang ditawarkan oleh eksportir, 

sehingga semua hasil produksi peternakannya hanya dipasarkan kepada eksportir. 

Sarang yang dipasarkan pada eksportir sebesar 50 Kg. Diagram jalur pemasaran 

tidak langsung yang dilakukan oleh petenak dapat dilihat pada gambar 2: 

 

          

Rp.12.500.000,-/Kg   Rp.15.000.000,-/Kg 

Gambar 2. Jalur Pemasaran Sarang burung Walet dari peternak ke 

eksportir 

Peternak burung 
walet 

50 Kg sarang 

Eksportir sarang 
burung walet 

Peternak 
burung walet 

Konsumen 

burung walet 
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4. 7.Lembaga  Pemasaran 

 Pada penelitian lembaga-lembaga pemasaran yang berperan adalah 

peternak burung walet itu sendiri dan eksportir. Biasanya para eksportir yang 

mendatangi para peternak burung walet untuk transaksi jual beli sarang burung 

walet. Eksportir membeli sarang burung walet dari para peternak. Eksportir 

datang dari beberapa kota antara lain: dari Surabaya, dari Jakarta, dan dari 

Semarang. Mereka datang kepada peternak setiap kali panen, yaitu tiga sampai 

empat kali dalam setahun. Tujuan ekspor sarang adalah ke negara-negara asia, 

yaitu: Cina, Hongkong, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia. Permintaan sarang 

dari pasar Eropa dan Amerika juga mulai meningkat tetapi tidak sebesar 

permintaan dari negara-negara asia. Menurut peternak permintaan dari negara 

Asia lebih banyak terutama dari negara Cina, Jepang, Hongkong, Korea lebih 

besar, dikarenakan orang-orang tionghua percaya bahwa sarang burung walet 

memiliki manfaat dalam kesehatan yang sangat besar, salah satunya sebagai obat 

sesak napas atau asma, menambah kekebalan tubuh,  dan dapat pula sebagai 

campuran kosmetik. 

4.8.  Peternakan burung walet 

 Peternakan burung walet bertindak sebagai produsen dalam melakukan 

berbagai fungsi produksi dan fungsi pemasaran yang meliputi fungsi pertukaran, 

fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Kotler (1995) mengungkapkan bahwa dalam 

pengembangan srategi pemasaran kalangan pemasar telah menyusun klasifikasi 

produk yang didasarkan pada karakteristik produk. Klasifikasi tersebut adalah 

barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa, dalam hal ini sarang yang 
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dipasarkan oleh Perusahaan Peternakan burung walet termasuk dalam barang 

tahan lama, sehingga produsen tidak khawatir untuk memasarkan produknya 

hingga ke luar negeri. 

 Peternakan burung walet sebagai produsen dari produk yang dipasarkan 

pada konsumen dan lembaga-lembaga lain harus menjaga kerjasama yang baik. 

Usaha tersebut dilakukan untuk mencapai target pemasaran yang diinginkan 

sehingga pendapatan perusahaan tahap demi setahap dapat meningkat. 

4.8.1 Fungsi Pemasaran 

 Fungsi pemasaran merupakan suatu proses pertukaran yang mencakup 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang dan jasa dari 

sektor produksi ke sektor konsumsi (Hanafiah dan Syaefuddin, 1986) Fungsi-

fungsi pemasaran sarang burung walet dilaksanakan oleh peternakan burung walet 

adalah: 

4.8.2. Fungsi Pertukaran 

 Fungsi  pertukaran meliputi dua  kegiatan  yaitu pembelian dan penjualan. 

1. Pembelian 

 Peternakan burung walet tidak pernah membeli stok sarang dari luar, 

karena menurut eksportir sarang burung walet dari indonesia masih kurang untuk 

memenuhi permintaan ekspor sarang burung walet, sehingga berapapun hasil 

sarang burung walet yang dimiliki oleh peternak akan tetap dibeli oleh eksportir. 

Menurut Nitisemito (1981), setiap perusahaan yang memasarkan hasil 

produksinya atau barang-barang dagangannya tidak tidak dapat melepaskan diri 

dari kegiatan membeli. Pembelian merupakan salah satu fungsi pemasaran yang 
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tidak boleh diabaikan oleh setiap perusahaan, baik itu prodosen maupun 

konsumen. 

 Selama kegiatan Penelitian di Peternakan burung walet, peternak tidak 

pernah membeli persediaan sarang dari luar. Hal ini dapat diartikan bahwa 

berapapun hasil produksi sarang walet, eksportir akan tetap mencarinya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa produksi sarang walet di Indonesia masih sangat kecil dan 

hasil produksi burung walet masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam 

negeri maupun pasar luar negeri. 

2. Penjualan 

 Peternakan rakyat ini memasarkan sarang atau hasil produksinya kepada 

para eksportir yang telah menjalin kerjasama cukup lama, para eksportir yang 

datang kepada peternak berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Peternak 

tidak berminat menjual sarangnya kepada pengepul kecil karena harga yang 

ditawarkan oleh pengepul kecil tidak sebesar harga yang diwarkan oleh pengepul 

besar atau eksportir, dengan memasarkan sarang pada eksportir, peternak berharap 

dapat keuntungan yang besar. Harga sarang kualitas dua dari para eksportir yang 

ditawarkan kepada peternak sebesar Rp. 12.500.000/Kg, sedangkan harga sarang 

kualitas satu yang ditawarkan sebesar Rp. 13.500.000/Kg. Hasil penelitian 

diperoleh sebanyak 50 Kg hasil produksi sarang burung walet secara keseluruhan. 

Dalam peternakan burung walet ini 43 Kg memiliki kualitas dua. Kualitas satu 

hanya 5 Kg, selebihnya adalah kualitas super. 

 Penetapan harga jual sarang pada peternakan burung walet ini didasarkan 

pada harga tukar dolar terhadap rupiah. Harga sarang sangat tergantung pada 
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harga dolar karena sarang tersebut di eksport ke luar negeri, sehingga harga 

sarangpun menyesuaikan nilai tukar Dolar Amerika dengan nilai Rupiah. Makin 

tinggi nilai tukar Dolar makin tinggi pula harga sarang/Kg nya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa harga sarang tergantung pada fluktuasi dolar. Harga juga 

tergantung dari kualitas, makin bagus kualitas sarang, makin tinggi pula harga 

sarang yang ditawarkan. Sarang kualitas dua memiliki harga Rp.12.500.000/Kg, 

sedangkan kualitas satu memiliki harga Rp.13.500.000/Kg, jika kualitas super 

memiliki harga yang lebih tinggi daripada harga sarang kualitas satu yaitu Rp.14 

juta/Kg. Jadi dapat dikatakan bahwa harga sarang tiap kualitas memiliki 

perbedaan harga berkisar antara Rp.1 – 2 juta/Kg. 

 Pembayaran sarang burung walet tidak memilki harga paten, hal ini 

tergantung dari negosiasi antara peternak dan para eksportir. Hal ini dilakukan 

agar terjalin hubungan baik antara peternak dan para eksportir, karena saluran 

pemasaran yang tertutup maka kerjasama antara element saluran pemasaran 

sangat erat sekali. Stanton (1991), untuk memperbaiki koordinasi kegiatan  dalam 

saluran pemasaran antara produsen dan perantara harus membangun sistem 

komunikasi yang penting untuk hubungan kerja sehari-hari. 

4.8.3. Fungsi Fisik 

 Fungsi fisik yang dilakukan oleh Peternakan burung walet meliputi 

penyimpanan, transportasi, dan proses. 

 

1. Penyimpanan 
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       Penyimpanan merupakan fungsi pemasaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kegunaan suatu barang tertentu karena adanya perbedaan waktu 

dalam penggunaan. Penyimpanan sarang walet dilakukan ketika sarang belum 

diambil oleh para eksportir setelah kesepakatan harga terjadi. Sarang burung walet 

merupakan barang yang tidak mudah rusak dan tahan lama, maka sarang burung 

walet tidak memerlukan tempat khusus. Sarang burung walet dapat disimpan pada 

suhu kamar. Sarang burung walet dapat tahan hingga satu tahun, hal ini 

tergantung pada cara penyimpanan, yang dimasukan dalam kardus, dan tidak 

terkena sinar matahari langsung dan suhu pada tempat penyimpanan. Jika sarang 

dengan penyimpanan yang benar, maka sarang dapat tahan 1 tahun. Sarang 

burung walet tidak akan berubah warna jika disimpan pada tempat yang kering 

dan memiliki suhu kamar, karena bentuknya yang kering dan keras maka sarang 

dapat bertahan lama, walaupun disimpan dalam waktu yang lama, harga sarang 

burung walet tidak berubah walaupun mengalami penyusutan. Selama penelitian, 

peternak tidak pernah menyimpan sarang hingga berminggu-minggu bahkan 

berbulan-bulan. Penyimpanan sarang paling lama yang pernah dilakukan oleh 

peternak adalah selama lima hari.  

2. Transportasi 

 Transportasi atau pengangkutan merupakan fungsi pemasaran yang sangat 

penting untuk diperhatikan disamping fungsi-fungsi pemasaran lainnya. 

Transportasi atau pengangkutan  adalah  memindahkan suatu produk dari sumber 

penghasilan ke pasar atau tempat konsumen,  
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Transportasi yang digunakan oleh peternak adalah mobil, untuk menjaga 

keamanan selama perjalanan jauh, karena sarang yang tahan lama dan tidak 

memerlukan waktu yang cepat dalam pendistribusianya. Begitu juga ketika 

peternak membeli telur di luar kota, juga menggunakan mobil sebagai alat 

transportasinya. 

Nitisemito (1981), menyatakan bahwa dalam memilih sarana pengangkutan yang 

paling tepat perlu adanya pedoman-pedoman sebagai pertimbangan atara lain 

kecepatan, keamanan, dan biaya. Pada saat awal pembangunan rumah burung 

walet, peternak pernah membeli telur diluar kota yaitu dikota blora, peternak 

menggunakan mobil untuk menuju ketempat produsen telur. Harga telur yang 

dibeli peternak seharga Rp.8 ribu/pasang. Rincian biaya yang dikeluarkan 

peternak lebih jelas dapat dilihat pada lampiran perhitungan pendapatan peternak. 

3. Proses 

  Peternakan burung walet menjual sarang kepada konsumen dalam keadaan 

segar atau mentah.  Sarang burung walet sesaat setelah dipanen segera disimpan 

pada tempat yang kering dan memiliki suhu kamar. Hal ini dimaksudkan agar 

sarang tetap awet sebelum sampai ke tangan konsumen. Sebelum dipasarkan, 

sarang dipilah-pilah terlebih dahulu untuk memisahkan kualitas satu, kualitas dua, 

proses terakhir adalah penimbangan, hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil 

produksi sarang secara keseluruhan. Pada saat penelitian peternak tidak pernah 

menyimpan sarang, penyimpanan sarang paling lama yang pernah dilakukan 

peternak adalah selama lima hari. 

4. 8.4.  Fungsi Fasilitas 
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 Fungsi fasilitas yang dilakukan oleh Peternakan rakyat burung walet 

meliputi penanggulangan resiko, dan pembiayaan. 

1. Penanggulangan Resiko 

 Suatu usaha peternakan diharapkan mengetahui kemungkinan resiko-

resiko yang  akan timbul dalam bidang  pemasaran dan diusahakan dapat 

memperkecil  resiko-resiko tersebut. Beberapa resiko yang sering dihadapi adalah: 

penyusutan barang, kerusakan produk, penurunan harga serta kualitas barang. 

Menurut Nitisemito (1981), dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk 

melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen, sering terjadi hambatan-

hambatan yang dapat menimbulkan kerugian. 

 Pemasaran sarang burung walet ini merupakan jalur pemasaran tertutup, 

yang artinya setiap elemen pemasaran tidak memilki tempat khusus untuk 

melaksanakan transaksi jual beli, hasil produksi sarang walet inipun tidak dijual 

secara bebas dipasaran. Para peternak burung walet rata-rata memilki hubungan 

dekat atau memiliki komunikasi yang baik dengan para pedagang kecil maupun 

pengepul. Para peternak berusaha menjaga kualitas sarang agar tidak menurun, 

diharapkan dengan kualitas sarang yang tetap bagus pemasaran sarang pun akan 

tetap tinggi. 

 Salah satu cara mengantisipasi resiko terhadap pemasaran sarang yakni 

dengan mengadakan kerjasama  antara pihak peternak dengan lembaga-lembaga 

yang terlibat dalam pemasaran serta konsumen lainnya. Dengan kerjasama 

tersebut diharapkan perusahaan tidak akan mengalami hambatan pada saat 

memasarkan sarang burung walet. Salah satu masalah yang pernah dihadapi oleh 
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peternak adalah kerusakan sarang, kerusakan sarang tidak dapat dihindari tetapi 

dapat disiasati, yaitu memilah-milah sarang setelah proses pemanenan, jika terjadi 

pencurian, maka cara mengatasi yaitu: peternak memasang alarm diseputar 

bangunan, kemudian jika terjadi serangan hama seperti: kecoa, tikus, semut, 

tokek, maka cara penggulangannya adalah membasmi dengan obat serangga yang 

ada dipasaran. 

3.Pembiayaan 

 Fungsi pembiayaan dalam pemasaran sarang burung walet yang harus 

ditanggung oleh Peternakan rakyat burung walet meliputi semua biaya yang 

dibutuhkan untuk penanganan produk untuk tujuan dipasarkan, hingga produk 

sampai  ke  konsumen. Biaya tersebut antara lain adalah: tempat telur, kardus 

tempat sarang, mesin tetas. Kotler (1995) menyatakan bahwa biaya pemasaran 

merupakan  biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung mulai 

produk lepas dari tangan peternak hingga diterima konsumen akhir. Biaya yang 

terbesar yang dikeluarkan peternak adalah biaya yang harus dikeluarkan peternak 

ketika peternak pertama kali memulai usahanya, yang menjadi modal pada 

perhitungan pendapatan. Modal pada saat peternak memulai usahanya adalah dari 

uang tabungan ketika masih bekerja dipeternakan milik keluarga. Biaya dan 

modal yang dikeluarkan peternak lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 

perhitungan pendapatan. Dalam peternakan burung walet tidak ada biaya yang 

harus dikeluarkan untuk pemasaran, karena transaksi jual beli sarang dilakukan 

ditempat peternak. Para eksportir yang ingin membeli sarang burung walet pada 

peternak akan datang ketempat peternak, ditempat peternaklah negosiasi harga 
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dilakukan, sehingga peternak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemasaran 

sarang burung walet 

4.8.5. Pengepul Besar 

 Perantara atau pengepul didefinisikan lembaga yang melaksanakan 

perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi-fungsi produksi khusus 

yang berhubungan dengan pemasaran barang, tetapi tidak memiliki hak atas 

barang yang diperdagangkan. 

 Pengepul besar biasa disebut eksportir dikalangan para peternak burung 

walet, para pengepul besar atau eksportir memiliki data peternak yang 

menghasilkan jumlah produksi diatas 20 Kg, sehingga para pengepul besar atau 

eksportir yang datang kepada peternak untuk mengambil hasil produksi yang 

kemudian akan di perdagangkan ke luar negeri atau eksport. Tujuan eksportir 

adalah ke negara cina, hongkong, jepang, korea, singapura, dan malaysia. 

4. 8.6. Pengepul Kecil 

 Pedagang atau pengepul kecil yang biasa juga disebut pengecer  memiliki 

skala yang lebih kecil dari pada pedagang pengepul besar. pengepul kecil hanya 

mengambil hasil produksi pada peternak dalam jumlah yang kecil dan terbatas, 

kemudian pengepul kecil kembali menjual sarang pada pengepul besar yang 

membutuhkan stok sarang atau barang lebih banyak, setelah pengepul kecil 

memperoleh jumlah sarang yang diinginkan oleh pengepul besar maka pengepul 

kecil akan menyetorkan sarang pada pengepul besar, tetapi dalam hal ini peternak 

tidak menggunakan jasa pengepul kecil, karena dianggap harga yang ditawarkan 

pengepul kecil tidak setinggi harga yang ditawarkan oleh para eksportir. 
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4.9 Analisis Lingkungan 

4.9.1  Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal berkaitan dengan faktor internal peternakan 

yang mempengaruhi peternakan dari dalam.  

1. Faktor Produksi 

Peternakan burung walet milik Bapak Subur Santoso memiliki skala 

produksi yang cukup besar yaitu berproduksi sebesar 50 Kg setiap periode 

pemanenan dan dapat dikatakan produksi burung walet ini memiliki skala 

produksi tingkat eksport. Hal ini yang menjadi salah satu kekuatan peternakan 

burung walet, selain itu juga kualitas sarang yang dihasilkan sebagian besar 

adalah sarang kualitas atas, sehingga banyak para eksportir yng bekerja sama 

dengan peternak dalam pemasaran sarang burung walet ini. 

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 

Peternakan milik Bapak Subur Santoso tidak memiliki struktur organisasi 

tetapi orang yang terlibat didalamnya adalah orang yang telah berpengalaman, 

seperti peternak sendiri adalah orang yang telah berpengalaman mengelola rumah 

walet lebih dari sepuluh tahun, sehingga peternakan burung walet dapat 

berkembang dengan pesat hingga memproduksi sarang dalam skala besar, begitu 

juga dengan eksportir yang membeli sarang pada peternak. Para eksportir 

memiliki pengalaman dalam menjual dan mengeksport sarang sehingga kerjasama 

dengan para peternak sarang burung walet terjalin sangat baik, hal ini yang 

membuat para peternak mempercayai para eksportir dalam menentukan harga dan 

dalam kerjasama selanjutnya. 

3. Faktor keuangan 
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Dalam membangun peternakan burung walet membutuhkan modal yang besar, 

yaitu sekitar Delapan Ratus juta atau lebih, tergantung pada luas bangunan yang 

akan didirikan. modal yang diperoleh peternak adalah dari uang tabungan selama 

bekerja di peternakan burung walet milik keluarga. sehingga hanya orang tertentu 

saja yang dapat membangun peternakan burung walet. Peternak memiliki modal 

yang cukup besar sehingga beliau dapat mengembangkan usaha peternakanya 

secara maksimal. Hal ini yang menjadi salah satu kekuatan internal dalam usaha 

peternakannya karena dalam mengembangkan usaha peternakan burung walet ini 

membutuhkan modal yang kuat dan modal yang besar agar memperoleh hasil 

yang maksimal. 

4. Faktor Pemasaran 

Pemasaran sarang burung walet yang tertutup dan hanya bermodal 

kepercayaan antara peternak dan pedagang perantara membuat sistem pemasaran 

sarang burung walet ini tidak mudah untuk ditembus, dengan sistem pemasaran 

langsung kepada eksportir, peternak mendapatkan keuntungan yang jauh jika 

dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh pengecer. Hubungan dengan 

para eksportir terjalin sangat baik, sehingga pemasaran sarang burung walet dapat 

dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang menjadi salah satu kekuatan internal 

dalam usaha peternakan burung walet. 

 

5. Faktor pengelolaan bangunan rumah walet 

Salah satu faktor yang menjadi kekuatan pada peternakan burung walet milik 

Bapak Subur Santoso adalah pengelolaan bangunan rumah walet yang bagus, 
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sehingga keberhasilan dapat dicapai secara maksimal. Bangunan rumah burung 

walet yang dibangun oleh peternak hampir keseluruhannya berhasil dan memiliki 

produksi maksimal karena pengelolaan bangunan yang baguslah yang membuat 

produksinya maksimal, pengelolaan yang baik pula yang membuat burung walet 

tidak berpindah ketempat lain. 

4.9.2. Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal berkaitan dengan faktor-faktor eksternal 

peternakan burung walet yang mempengaruhi peternakan dari luar. Faktor-faktor 

tersebut adalah lingkungan fisik, pesaing, pelanggan, sosial budaya, dan peran 

pemerintah. 

1. Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik yang dimaksud berkaitan dengan lokasi perusahaan 

dan peralatan yang dimiliki dan digunakan. 

a. Lokasi Peternakan 

Peternakan burung walet memiliki lokasi yang cukup strategis dan cocok 

untuk mengembangkan usaha peternakan burung walet, dengan kelembapan dan 

suhu yang memadai membuat burung walet mau menempati bangunan yang telah 

disiapkan. Peternakan ini memiliki ketinggian 400 meter diatas permukaan laut 

dengan temperatur 26 °C – 28 °C serta kelembaban udara sekitar 80 persen. Hal 

inilah yang membuat burung walet mau bertelur dan membuat sarang di bangunan 

yang telah disiapkan. Selain itu populasi burung walet yang cukup banyak 

disekitar peternakan membuat peternak mudah menjaring dan memancing burung 

walet masuk ke dalam bangunan. 

b. Peralatan 
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Peralatan yang digunakan pada peternakan tidak terlalu berat, hanya terdiri 

dari beberapa peralatan, diantaranya: 6 unit mesin tetas, tangga lipat, dan kapi 

untuk membantu dalam proses pemanenan, sedangkan mesin tetas untuk 

membantu proses dalam menetaskan telur yang setelah menetas anakan burung 

walet dipindah kesarang burung walet dalam bangunan. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalkan kematian anakan burung walet. Rincian harga peralatan dapat 

dilihat pada lampiran perhitungan biaya, pada halaman: 72. 

2. Pesaing 

Persaingan dalam usaha peternakan burung walet sangat kompetitif, 

banyak peternak yang baru memulai usahanya dengan menjaring atau memancing 

dari bangunan rumah yang telah ditempati. Hal ini dapat membuat populasi 

burung dalam bangunan berkurang dan berpindah pada tempat baru jika 

pengelolaan bangunan kurang bagus. Usaha peternakan memiliki pengelolaan 

bangunan yang bagus, maka peternak tidak takut akan adanya pesaing baru yang 

akan datang dan berusaha mengambil perhatian burung walet. 

Untuk mengatasi persaingan dalam pasar dan pengembangbiakan burung 

walet, peternak mengelola bangunan secara maksimal, kemudian menjaga 

bangunan agar tetap menghasilkan sarang kualitas bagus. Hal ini dapat membuat 

para eksportir bersemangat untuk membeli sarang pada peternak. Peternak juga 

menjaga hubungan baik dengan para eksportir, yang membuat para eksportir mau 

bekerjasama dengan peternak lagi. 

 Peternak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola bangunan 

burung walet. Hal ini yang membuat peternak tidak takut terhadap pesaing 

ataupun kompetitor. Bangunan yang didirikan oleh peternak lain belum tentu 
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berhasil dalam pengelolaan maupun dalam mengundang burung walet untuk 

datang, sedangkan peternak telah berulang kali berhasil mendatangkan burung 

walet setiap kali peternak membangun bangunan baru. 

3. Konsumen 

Sasaran yang menjadi target pemasaran dalam pemasaran sarang burung 

walet adalah para eksportir, biasanya peternak menjual sarangnya pada para 

eksportir, sebenarnya peternak bisa menjualkan sarang burung walet pada 

pedagang perantara lain, tetapi peternak berpendapat bahwa harga yang 

ditawarkan oleh pedagang pengecer tidak sebanding dengan harga yang 

ditawarkan oleh para eksportir, sehingga dapat dikatakan juga sasaran konsumen 

dalam pemasaran sarang burung walet adalah para eksportir. Para eksportir 

biasanya membeli sarang dengan jumlah yang besar. Hal inilah yang membuat 

peternak menjualkan keseluruhan sarangnya pada para eksportir. 

 Peternak memiliki bangunan rumah walet lebih dari satu dan tersebar 

diberbagai tempat dikota madiun. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan 

eksternal peternakan burung walet, yang menarik para eksportir untuk datang dan 

membeli sarang pada peternak. Setiap bangunan yang dimiliki oleh peternak 

memiliki hasil sarang yang maksimal, membuat para eksportir tidak takut jika 

ketika mereka datang tidak mendapatkan sarang burung walet.  

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jika peternak memilih saluran 

pemasaran yang langsung kepada para eksportir. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal dari harga yng ditawarkan oleh para 

eksportir. 
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4. Sosial Budaya 

Kondisi sosial budaya peternak sarang burung walet ini berkaitan dengan 

tingkat kepercayaan pedagang pengecer dan para eksportir kepada peternak.  

Peternak sebagai pemasok sarang burung walet untuk para eksportir maupun 

pedagang pengecer bergantung kepada para eksportir dan pedagang pengecer 

untuk pemasaran produknya sedangkan para eksportir dan pedagang perantara 

sebagai pengumpul dan pemasar sarang burung walet sehingga terdapat hubungan 

yang erat antara peternak sarang burung walet dan para eksportir. 

5. Peran Pemerintah 

Peran pemerintah dalam dunia peternakan diperlukan untuk 

menyelenggarakan pembinaan dalam rangka mengembangkan prakarsa dan 

kreativitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan manfaat sarang burung walet 

sebagai salah satu asupan protein hewani yang penting bagi generasi penerus 

bangsa. Peranan yang diperlukan dalam usaha peternakan burung walet ini antara 

lain dengan mengembangkan peternakan burung walet ini secara maksimal, 

mensosialisasikan sarang burung walet ini kedalam negeri. Mengingat bahwa 

sarang burung walet ini sebagian besar masih diekspor, sedangkan konsumsi 

untuk dalam negeri sendiri dirasa masih sangat kurang. 

Disamping itu usaha pemerintah untuk mengenalkan sarang burung walet 

ini kepada masyarakat dirasa masih sangat kurang, padahal sarang burung walet 

ini memiliki manfaat yang tidak kalah penting dari komoditi peternakan lainnya. 

Selama ini banyak masyarakat yang hanya mendengar sarang burung walet 

memilki manfaat yang besar tetapi mereka tidak mengetahui bentuk dari sarang 

burung walet itu sendiri. Sudah saatnya pemerintah mencoba mengenalkan dan 
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mensosialisasikan sarang burung walet ini pada masyarakat, agar masyarakat 

lebih mengenal hasil peternakan burung walet. 

 4.10  ANALISIS SWOT 

Dari kondisi yang ada dalam lingkungan Peternakan burung walet ini, 

terdapat beberapa permasalahan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam Peternakan 

burung walet itu sendiri, sedangkan dari faktor eksternal meliputi peluang dan 

ancaman yang berasal dari lingkungan luar Peternakan burung walet. 

4.10.1 Faktor Internal 

Kekuatan 

1. Kualitas Produk 

Peternak memiliki produksi sarang burung walet yang bagus, walaupun 

sarang kualitas atas dan sarang kualitas satu hanya sedikit sedangkan 

sebagian besar sarang kualitas dua yang memiliki bentuk sempuran, yaitu 

menyerupai mangkuk. 

2. Bangunan Peternakan yang sesuai untuk burung walet dengan pendinginan 

ruangan 

 Sistem pendinginan yang dilakukan oleh peternak adalah dengan membuat 

kolam pada tingkat paling atas pada bangunan, berada pada lantai paling 

atas dari bangunan, hal ini akan membuat bangunan memiliki suhu dan 

kelembaban yang hampir sama dengan habitat asli burung walet, yang 

membuat burung walet datang dengan cepat. 

3.  Jumlah produksi 



60 

 

 

Jika dibandingkan dengan peternak burung walet lain di kota madiun, 

peternak memiliki hasil produksi yang tinggi, yaitu 50 Kg/3 bulan atau 

setiap periode pemanenan, produksi sebesar ini adalah produksi skala 

ekspor. 

4. Lamanya peternakan berdiri (hubungan dengan kepercayaan antar pedagang 

perantara dan peternak) 

Peternakan yang didirikan lebih dari sepuluh tahun, akan membuat 

peternak gampang untuk memasarkan sarang pada para eksportir, sehingga 

hubungan dengan para eksportirpun terjalin sangat baik. Peternak yang 

baru memulai usahanya akan kesulitan untuk memasarkan sarang. Karena 

pemasaran sarang hanya bermodal kepercayaan. Makin lama peternakan 

berdiri, makin baik pula hubungan peternak dengan para pedagang 

perantara. 

Kelemahan 

1. Pemasaran masih terfokus pada satu tempat 

Peternak hanya memasarkan pada para eksportir di pulau jawa saja, 

peluang memasarkan sarang hingga keluar jawa masih memiliki banyak 

peluang. 

2. Sulitnya mendatangkan burung walet 

Burung walet tidak mudah datang pada bangunan yang sudah disiapkan, 

perlu adanya pemancing yang membuat burung walet datang, selain itu 

juga faktor keberuntungan. hal inilah yang membuat peternak burung 

walet memiliki kendala untuk membangun rumah walet yang baru. 
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3. Modal yang besar 

Peternakan burung walet membutuhkan modal yang besar, mulai dari 

pembangunan bangunan sebagai tempat burung walet hingga telur sebagai 

modal awal, sehingga hanya orang-orang yang memiliki modal yang besar 

saja yang bisa terjun ke peternakan ini, jika modal yang dibutuhkan seperti 

peternakan lain mungkin banyak peternak yang mencoba mengembangkan 

peternakan ini, sehingga sarang burung walet bisa dinikmati oleh 

masyarakat luas. 

4.10.2 Faktor Eksternal 

Peluang 

1. Kebutuhan pasar akan sarang burung walet yang masih tinggi 

Permintaan ekspor akan sarang burung walet masih sangat tinggi, hal ini 

menunjukan kebutuhan pasar akan sarang burung walet juga tinggi 

sehingga masih terbuka lebar peluang untuk peternak lain yang ingin 

mengembangkan peternakan burung walet. 

2. Kompetitor yang terbatas dan permintaan pasar yang besar 

Kompetitor yang masih sangat terbatas dan permintaan pasar yang besar, 

hal ini menjadi peluang besar untuk peternak sehingga peternak dapat 

melakukan diversifikasi usaha, dengan memaksimalkan produksi sarang 

burung walet yang belum dikembangkan secara maksimal. 

3. Produksi yang masih dapat ditingkatkan 

Produksi sarang walet yang masih dapat ditingkatkan, dengan cara 

memaksimalkan produksi sarang burung walet pada bangunan yang telah 

ada, sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi. 
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4. Harga jual dipasaran yang cukup tinggi 

Sarang burung walet memiliki harga yang relatif tinggi jika dibandingkan 

dengan komoditi hasil peternakan lain, yaitu: Rp.10-12 juta/Kg, untuk 

setiap Kg sarang. 

Ancaman 

1. Nilai tukar dolar yang berubah-ubah 

Sarang burung walet pemasarannya lebih difokuskan pada pasar ekspor, 

sehingga harga pasar pun mengikuti harga dolar. Jika harga dolar rendah, 

maka harag sarang burung walet dapt dipastikan juga mengalami 

penurunan, begitu sebaliknya jika harga dolar sedang tinggi maka harga 

sarang burung waletpun ikut tinggi. 

2. Serangan hama 

Bangunan rumah burung walet tidak lepas dari serangan hama, jika hama 

seperti: kecoa, rayap dan tikus menyerang maka produksi sarang burung 

walet dapat menurun. 

3. Perubahan musim 

Peralihan musim dari musim panas ke musim hujan dapat mempengaruhi 

kualitas sarang, begitu juga ketika peralihan dari musim hujan ke musim 

panas juga akan mempengaruhi kualitas sarang, jika suhu tinggi akan 

banyak bulu-bulu halus dari burung walet yang menempel pada sarang, 

sehingga harga sarang akan turun. 
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4.10.3  Matriks Faktor Strategi Internal 

 Berdasarkan analisis lingkungan internal yang meliputi beberapa faktor 

strategis internal diatas, maka dapat dibuat tabel IFAS dari usaha peternakan 

burung walet sebagai berikut: 

Tabel 7. Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) pada usaha 
peternakan burung wallet 

 
 

 
Sumber : Data Primer Diolah (2009) 

Dari hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas, diperoleh 

hasil total skor sebesar 2,90 dengan sub total skor kekuatan (strengths) sebesar 

2,00 dan sub total skor kelemahan (weakness) sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 
Kekuatan (Strengths) : 

• Kualitas Produk 
• Bangunan Peternakan yang sesuai untuk 

burung walet dengan pendinginan ruangan 
• Jumlah produksi 
• Lamanya peternakan berdiri (hubungan 

dengan kepercayaan antar pedagang 
perantara dan peternak) 
 

 
0,20
0,15

0,15
0,15

 
4 
3 
 
2 
3 

 
0,80
0,45

 
0,30
0,45

Sub Total  2,00
Kelemahan (Weakness) 

• Pemasaran masih terfokus di satu tempat 
 

• Sulitnya mendatangkan burung walet 
 

• Dibutuhkan modal yang besar 

0,10
0,10
0,10

 
3 
3 
3 

0,30
0,30
0,30

Sub Total  0,90
Total 1,00  2,90



64 

 

 

bahwa kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh usaha peternakan burung walet 

lebih besar daripada kelemahannya. 

4.10.4 Matriks Faktor Strategis Eksternal 

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal yang meliputi beberapa faktor 

strategis eksternal diatas, maka dapat dibuat tabel EFAS usaha peternakan burung 

walet adalah sebagai berikut : 

Tabel 8. Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) pada Usaha 
   peternakan burung walet 

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 
Peluang (Opportunity): 

• Kebutuhan pasar akan sarang burung walet 
yang tinggi 

• Kompetitor yang terbatas dan permintaan 
pasar yang besar  

• Produksi yang masih dapat ditingkatkan 
• Harga jual dipasaran yang tinggi 

0,15
0,15

0,15
0,15

 
4 
3 
 
3 
2 

0,60
0,45
0,45
0,30

Sub Total 0,62  1,80

Ancaman (Threats) : 

• Nilai tukar dolar yang berubah-ubah 

• Serangan hama 

• Perubahan musim 

0,15
0,10
0,15

 

 
3 
2 
2 

0,45
0,20
0,30

Sub Total  0,95

Total 1,00  2,75
Sumber: Data primer diolah (2009) 

Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas 

diketahui bahwa total skor faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threats) 

adalah sebesar 2,75 dengan sub total skor peluang sebesar 1,80 dan sub total skor 

ancaman sebesar 0,95. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha 
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peternakan burung walet lebih besar bila dibandingkan dengan ancaman yang ada. 

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keadaan yang ada saat ini cukup 

mendukung usaha peternakan burung walet untuk dikembangkan dengan 

memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dan mengatasi ancaman yang ada 

dengan menekannya seminimal mungkin. 

Setelah memperoleh skor dari faktor Strengths (S), Weakness (W), 

Opportunity (O) dan Threats (T) maka dapat disusun matrik IFAS dan EFAS 

sebagai berikut. 

 Tabel 9. Matrik IFAS dan EFAS Usaha peternakan burung walet 

SO 
Skor (S) + Skor (O) 
2,00 + 1,80  = 3,80 

WO 
Skor (W) + Skor (O) 
0,90 + 1,80 = 2,70 

ST 
Skor (S) + Skor (T) 
2,00 + 0,95  = 2,95 

WT 
Skor (W) + Skor (T) 
0,90 + 0,95 = 1,85 

   Sumber : Data Primer Diolah (2009) 

Berdasarkan matrik IFAS dan EFAS, nilai skor tertinggi terdapat pada skor SO 

dengan jumlah sebesar 3,80. Strategi yang akan digunakan adalah strategi yang 

mengoptimalkan S (kekuatan) dengan memanfaatkan O (peluang) yang ada dalam 

usaha peternakan burung walet. 

4.10.5 Matriks Internal-Eksternal (IE)  

 Setelah membuat Matriks IFAS dan EFAS, maka dapat disusun tabel 

model internal-eksternal (IE model) sebagai berikut  
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Tabel 10. Matriks Internal-Eksternal (IE) Usaha Peternakan Burung 
Walet 
TOTAL SKOR FAKTOR STRATEGI INTERNAL 

 
   Tinggi   Rata-rata  Lemah 

4.0   3.0 2,90   2.0  
 1.0 

Tinggi  
3.0 
 
 
 

 
 
 
 
2,75 

 
 
 
 
 
Sedang  
 

2.0 
 

 
 
 
 
Rendah 
 
 

1.0 
Sumber : Data Primer Diolah (2009) 

Dari penjumlahan faktor strategis internal dan eksternal yang disatukan 

dalam matriks internal eksternal (IE), maka dapat dilihat posisi usaha peternakan 

burung walet berada pada sel 5. Menurut Rangkuti (2003), pada kondisi sel 5, 

strategi yang diterapkan adalah Stability dan Growth Strategy yang berarti tanpa 

merubah strategi yang telah ada dan berusaha mencapai pertumbuhan baik dalam 

penjualan dan profit. Tekanan strategi ini lebih kepada perluasan pasar untuk 

meningkatkan penjualan dan keuntungan, dalam kondisi seperti ini hal yang perlu 

 
1 

GROWTH 
Pertumbuhan 

 
2 

GROWTH 
Pertumbuhan 

 
3 

RETRENCHMENT 
 

 
4 

STABILITY 
 

 
5 

GROWTH 
STABILITY 
Posisi usaha 

peternakan burung 
walet 

 
6 

Divesiment 
 

 
7 

GROWTH 
 

 
8 

GROWTH 
 

 
9 

Likuidasi 
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dilakukan diantaranya meningkatkan produksi dan pengelolaan bangunan yang 

baik agar peternakan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

ancaman. 

4.10.6 Penentuan Alternatif Strategi 

 Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun 4 strategi utama yaitu strategi 

SO (Strength-Opportunity) , WO (Weakness-Opportunity), ST (Strength-Threat) 

dan WT (Weakness-Threat). Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri 

sehingga dalam implementasi strategi hendaknya dilaksanakan secara bersama-

sama dan saling mendukung satu dengan lainnya. 

 Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran peternakan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. Strategi ST dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki 

peternakan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO ditetapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, 

sedangkan strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif artinya 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

 Berdasarkan rumusan variabel-variabel kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesesses), peluang (opportunities) dan ancaman (treaths) diatas, maka dapat 

dibuat Matriks SWOT usaha peternakan burung walet serta dapat disusun 4 

strategi utama SO, WO, ST dan WT pada tabel 11 sebagai berikut. 

 

 

 

 



68 

 

 

Tabel 11. Matrik SWOT Usaha Peternakan burung walet 

                                      
IFAS 
 
 
 
 

 

EFAS 

Strengths (S) 
• Kualitas Produk 
• Bangunan 

Peternakan yang 
sesuai dengan 
habitat aslinya 

• Jumlah produksi 
• Lamanya 

peternakan 
berdiri 
(hubungan 
dengan 
kepercayaan 
antar pedagang 
perantara dan 
peternak) 

 

Weaknesses (W) 
• Pemasaran masih 

terfokus di satu 
tempat 

• Sulitnya 
mendatangkan 
burung walet 

•   Dibutuhkan   modal 
yang besar 

Opportunities (O) 
• Kebutuhan pasar 

akan sarang 
burung walet yang 
tinggi 

• Kompetitor yang 
terbatas dan 
permintaan pasar 
yang besar  

• Produksi yang 
masih dapat 
ditingkatkan 

• Harga jual 
dipasaran 

Strategi SO 
 Lebih memaksimalkan 
produksi sarang burung 
walet 

  Meningkatkan 
pengelolaan bangunan 
rumah burung walet 
yang baik. 

 Menjaga hubungan baik 
antara peternak dan para 
eksportir 

 Membangun bangunan 
rumah walet yang baru 
dengan pengelolaan 
yang maksimal. 

Strategi WO 
 Memperluas pemasaran 
sarang burung walet, hingga 
ke seluruh Indonesia. 

 Menjaga kualitas sarang 
burung walet dan mencoba 
membangun rumah walet 
yang baru denagn 
pengelolaan yang baik. 

 Meningkatkan produksi 
secara maksimal 

 Melakukan diversifikasi 
pasar 

Threats (T) 

• Nilai tukar dolar 
yang berubah-
ubah 

• Serangan hama 
• Perubahan musim 

Strategi ST 
 Tetap menjaga kualitas 
sarang agar tidak 
mengecewakan para 
eksportir. 

 Tetap menjaga kualitas 
sarang dan tetap 
menjaga hubungan baik 
dengan para eksportir. 

 Lebih memperhatikan 
bagunan rumah walet 
terhadap serangan hama. 

 

Strategi WT 
 Menjaga kualitas sarang 
agar tetap memiliki kualitas 
bagus. 

 Memperluas pemasaran 
hingga keseluruh Indonesia. 

 Menjaga bangunan rumah 
burung walet dan sarang 
burung walet dari serangan 
hama. 
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Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan usaha 

peternakan burung walet cukup baik yang ditunjukkan dengan kekuatan internal 

usaha (strengths) melalui skoring, lebih besar bila dibandingkan dengan 

kelemahan (weakness) yang dimiliki (S = 2,00 > W = 0,90). Strategi faktor 

eksternal yang dimiliki juga menunjukkan nilai positif hal ini dapat dilihat melalui 

skor yang diperoleh dimana faktor peluang yang ada (opportunities) mempunyai 

skor lebih besar dibandingkan dengan skor faktor ancaman (threats) yang dimiliki 

(O = 1,80 > T = 0,95). 

Growth strategy dibagi menjadi dua, yakni selective strategy dan rapid 

strategy. Selective strategy merupakan strategi yang nilai faktor 

kekuatan/strengths yang dimiliki lebih kecil daripada peluang/ opportunity yang 

ada. Pada strategi ini tidak semua peluang dapat dimanfaatkan sehingga dalam 

pengembangan usaha harus diprioritaskan mana yang terlebih dahulu sehingga 

bisa lebih fokus dalam pelaksanaannya. Rapid strategy adalah strategi yang nilai 

faktor kekuatan/strengths yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan nilai 

faktor peluang/ opportunity yang ada. Pada strategi ini semua peluang bisa 

dimanfaatkan oleh perusahaan karena faktor kekuatan yang dimiliki lebih unggul. 

Usaha peternakan burung walet sebagaimana penghitungan faktor 

internal dan eksternal memiliki faktor kekuatan/strengths yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan faktor peluang/opportunity, sehingga strategi yang 

dilakukan adalah rapid strategy dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

yang dapat dilakukan: 

 

1. Menjaga kualitas sarang agar tetap memiliki sarang kulitas bagus. 
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2. Memaksimalkan produksi sarang burung walet melalui pengelolaan 

bangunan yang baik, dan membangun bangunan rumah burung walet yang 

baru. 

3. Membina hubungan baik dengan para eksportir, dengan bekerjasama 

dengan mereka. 

4. Memperluas pemasaran.hingga keseluruh Indonesia, memiliki kerjasama 

dengan para eksportir diseluruh Indonesia.  

5. Memperhatikan bangunan dan sarang brung walet dari serangan hama, 

rutin mengontrol bangunan dan sarang burung walet, tetap menjaga kulitas 

sarang burung walet walaupun perubahan musim. 

4.11. Biaya 

Biaya merupakan semua pengorbanan yang harus ditanggung untuk 

penyediaan barang yang siap untuk dipakai oleh konsumen. Biaya pemasaran 

merupakan jumlah pengeluaran perusahaan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan 

yang berhubungan dengan penjualan hasil produksinya dari jumlah pengeluaran 

oleh lembaga pemasaran dan laba yang diterima oleh badan yang bersangkutan 

(Hanafiah dan Saifuddin, 1986).  

Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu, biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah 

produksi berubah atau tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi, misalnya 

penyusutan pajak, bunga modal dan asuransi. Biaya tidak tetap adalah biaya yang 

tergantung besar kecilnya produksi, misal pakan, tenaga kerja, obat-obatan, 

perkawinan sapi, transportasi dan biaya listrik (Prawirokusumo, 1990). 



71 

 

 

Astuti dan Hardjosubroto (1993) menambahkan, biaya dibedakan atas dua 

jenis, yaitu biaya tetap dan tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya 

tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produk yang dihasilkan. Biaya tidak tetap 

adalah biaya yang sifatnya tergantung oleh besar kecilnya produk yang dihasilkan. 

Pada peternakan burung walet ini diperoleh hasil biaya tetap sebesar  

Rp. 17.435.500,- (lampiran perhitungan pendapatan) jumlah ini diperoleh dari 

penghitungan penyusutan Bangunan, penyusutan peralatan, pajak SPTT, Pajak 

PBB dan dijumlahkan keseluruhannya. Sedangkan jumlah total dari biaya tidak 

tetap sebesar Rp. 115.000,- jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan rekening 

air dan obat-obatan untuk keperluan kesehatan hewan. 

4.12. Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1988). Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 

produksi dengan harga produk bersangkutan pada saat itu (Riyanto, 1993). Pada 

peternakan burung walet ini diperoleh jumlah penerimaan sebesar  Rp 

640.200.000,- terdiri dari penjualan sarang burung walet dan penjualan telur walet 
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Tabel 12. Jumlah Penerimaan Peternak Burung Walet. 

No. Jenis Penerimaan Jumlah Penerimaan (Rp) 

1. Telur burung walet 

Sepasang Rp.18.000,-x 400 pasang 

7.200.000 

2. Sarang kualitas 1 

Rp. 13.500.000/Kg x 5 Kg 

67.500.000 

3. Sarang kualitas 2 

Rp.12.500.000/Kg x 43 Kg 

537.500.000 

4. Sarang kualitas atas 

Rp.14.000.000/Kg x 2 Kg 

28.000.000 

Jumlah total Penerimaan                                                        640.200.000,- 

 

4.13. Keuntungan 

Keuntungan adalah penerimaan total yang dicapai setelah dikurangi biaya 

produksi. Keuntungan di dapat dari selisih antara penerimaan dengan biaya 

produksi baik sebelum dan sesudah pajak (Winardi, 1986). Pendapatan adalah 

selisih antara penerimaan dan biaya pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: skala usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, 

produksi yang dihasilkan, modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan 

peternak ( Teken dan Asnawi, 1977). 

Pemasaran merupakan pelaksanaan semua aktivitas yang berguna untuk 

menciptakan, memajukan dan mendistribusikan barang yang dihasilkan sesuai 

dengan permintaan sekarang atau permintaan calon pembeli dan kemampuan 

peternakan untuk menghasilkan ( Anonymous, 1987).  

Pada peternakan burung walet ini diperoleh keuntungan sebesar  
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Rp. 622.649.500,-/periode keuntungan ini didapatkan dari jumlah penerimaan 

total (TR) dikurangi jumlah biaya total (TC). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

keuntungan yang diperoleh peternak setiap periode pemanenan adalah Rp. 

622.649.500,-/periode  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kondisi lingkungan internal dari peternakan burung walet, terdiri dari 

kekuatan memilki skor 2,00 dan kelemahan memiliki skor 0,90 sedangkan 

kondisi lingkungan eksternal yang meliputi peluang memiliki skor 1,80 

dan ancaman memilki skor sebesar 0,95. 

2. Strategi yang dapat dilakukan oleh peternakan burung walet adalah: 

a. Memaksimalkan produksi sarang burung walet melalui 

pengelolaan bangunan yang baik dengan cara menjaga bangunan 

agar tetap seperti habitat asli burung walet dengan membangun 

kolam dilantai paling atas bangunan. 

b. Membina hubungan baik dengan para eksportir, dengan selalu 

berkomunikasi dan bekerjasama dengan para eksportir.. 

c. Memeperluas pemasaran hingga keseluruh indonesia, dengan 

bekerjasama dengan para eksportir di seluruh Indonesia. 

d. Memperhatikan bangunan dan sarang burung walet dari serangan 

hama, dengan rutin mengontrol bangunan. 

3. Keuntungan yang diperoleh peternak adalah sebesar Rp. 622.649.500,- 

biaya yang harus dikeluarkan peternak sebesar Rp 17.550.500,- dan 

penerimaan yang diperoleh peternak sebesar Rp.  640.200.000,- 
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Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bagi usaha 

peternakan burung walet agar: 

1..Memaksimalkan produksi sarang burung walet, dengan 

memaksimalkan produksi sarang walet pada bangunan yang belum 

maksimal. 

2. Memperluas pemasaran dengan bekerjasama dengan dengan para 

eksportir di luar pulau jawa. 
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Perhitungan Awal Pendapatan Peternak 
Modal Tetap 

• Bangunan 

400 m² x Rp. 2.000.000/m²   Rp.   800.000.000,- 

• Peralatan 

Kapi @ Rp. 10.000,-    Rp.      10.000,- 

Tangga Lipat @ Rp. 150.000,-  Rp.     150.000,- 

Mesin Tetas @ Rp. 200.000,- x 6 Unit Rp.        1.200.000,- 

• Telur walet @ Rp.8000,- x 300 Pasang Rp.        2.400.000,- 

• Tanah Rp.500.000/m²x 2000m²  Rp. 1.000.000.000,- 

Total Modal Tetap     Rp. 1.803.760.000,- 

Modal Kerja 

• Obat 

Obat Serangga @ Rp.35.000,-  Rp.       35.000,- 

Racun Tikus @ Rp. 15.000,-   Rp.       15.000,- 

• Air      Rp.       65.000,- 

• Pajak SPTT @ Rp.140.000x 3 Bulan  Rp.     420.000,- 

• Pajak PBB     Rp.  2.000.000,- 

Total Modal Kerja     Rp. 2.535.000,- 

Penerimaan 

• Telur Walet 

1 pasang Rp.18.000,- x 400 pasang  Rp. 7.200.000,- 

• Sarang Walet 

Kualitas 1:      1 Kg = Rp.13.500.000,- 

             5 Kg x Rp.13.500.000,- Rp.    67.500.000,- 

Kualitas 2:      1 Kg = Rp.12.500.000,- 

         43 Kg x Rp.537.500.000,- Rp.  537.500.000,- 

Kualitas Super:1Kg = Rp.14.000.000,- 

  2 Kg x Rp.14.000.000,- Rp.    28.000.000,- 

Total Penerimaan     Rp.  640.200.000,- 
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Biaya Produksi 

• Penyusutan Bangunan 

Harga awal Rp. 800.000.000,- 

Harga akhir Rp. 500.000.000,- 

Masa pakai 20 Tahun 

Harga awal – Harga akhir  = Rp. 800.000.000 – Rp. 500.000.000 
            Masa Pakai     20 
          = Rp. 15.000.000,-/tahun 

• Penyusutan Peralatan ( Kapi) 

Harga awal Rp.10.000,- 

Harga akhir Rp.  5.000,- 

Masa pakai 10 Tahun 

Harga awal – Harga akhir  = Rp.10.000 – Rp. 5000 
 Masa Pakai      10 

          = Rp. 500,-/tahun 

• Penyusutan Peralatan (Tangga Lipat) 

Harga awal Rp. 150.000,- 

Harga akhir Rp. 100.000,- 

Masa pakai 10 Tahun 

Harga awal – Harga akhir  = Rp.150.000 – Rp.100.000,- 
 Masa Pakai        10 
          = Rp. 5.000,-/tahun 

• Penyusutan Peralatan ( Mesin Tetas) 

Harga awal Rp.200.000,- 

Harga akhir Rp.150.000,- 

Masa Pakai 5 Tahun 

Harga awal – Harga akhir   = Rp. 200.000 – Rp.150.000 
 Masa Pakai                   5 
           = Rp. 10.000,-/tahun 

• Total Penyusutan Peralatan 

Kapi      Rp.    500,-/tahun 

Tangga Lipat     Rp.  5.000,-/tahun 

Mesin Tetas     Rp.10.000,-/tahun 
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Jumlah penyusutan peralatan   Rp.15.500,-/tahun 

 

Biaya Tetap (fixed cost) 

• Penyusutan Bangunan    Rp.  15.000.000,- 

• Penyusutan peralatan    Rp.   15.500,- 

• Pajak SPTT 3 bulan x Rp.140.000  Rp.       420.000,- 

• Pajak PBB     Rp.    2.000.000,- 

Total Biaya Tetap     Rp.  17.435.500,- 

Biaya Tidak Tetap (variable cost) 

• Air      Rp.    65.000,- 

• Obat-obatan 

Obat serangga     Rp.   35.000,- 

Racun Tikus     Rp.   15.000,- 

 Total Biaya Tidak Tetap    Rp. 115.000,-  
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Data Perhitungan Pendapatan / Keuntungan Usaha Peternakan 

1. Modal Tetap  

- Bangunan  Rp   800.000.000,- 

- Peralatan   Rp       1.360.000,- 

- Telur Walet   Rp       2.400.000,- 

- Tanah  Rp 1.000.000.000,- 

Total modal tetap   Rp 1.803.760.000,- 

 

2. Modal Kerja  

- Obat   Rp            50.000,- 

- Air   Rp            65.000,- 

- Pajak SPTT   Rp.    420.000,- 

- Pajak PBB  Rp        2.000.000,- 

Total modal kerja   Rp       2.535.000,- 

 

*Total modal keseluruhan  =  Total modal tetap  +  Total modal kerja  

                                     =  Rp 1.803.760.000,- +  Rp 2.535.000,- 

                                               = Rp 1.806.295.000,- 

 

Tabel Modal Usaha Peternakan Burung Walet 

Modal Usaha Jumlah 
(Rp)

Persentase 
(%) 

Modal Tetap Bangunan 800.000.000 44,28
 Peralatan 1.360.000 0,07
 Telur Walet 2.400.000 0,13
 Tanah 1.000.000.000 55,36
Jumlah Modal Tetap 1.803.760.000 99,85
Modal Tidak 
Tetap 

Obat 50.000 0,002

 Air 65.000 0,003
 Pajak SPTT 420.000 0,023
 Pajak PBB 2.000.000 0,11
Jumlah Modal Tidak Tetap 2.535.000 0,15
Total Modal Usaha 1.806.295.000 100
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3. Penerimaan (TR) terdiri :  

 - Penjualan telur walet   Rp      7.200.000,- 

 - Penjualan sarang walet  Rp  633.000.000,- 

Total Penerimaan   Rp 640.200.000,- 

4. Biaya Produksi  

4.1 Biaya tetap (Fixed Cost) 

- Penyusutan Bangunan  Rp     15.000.000,- 

- Penyusutan peralatan   Rp      15.500,- 

- Pajak SPTT   Rp          420.000,- 

- Pajak PBB  Rp       2.000.000,- 

Total biaya tetap   Rp    17.435.500,- 

4.2 Biaya tidak tetap (Variabel Cost) 

- Air   Rp        65.000,- 

- Obat – obatan   Rp        50.000,- 

Total biaya tidak tetap   Rp     115.000,- 

*Total Biaya Produksi (TC)   =  Biaya tetap  +   Biaya tidak tetap  

                                         = Rp. 17.435.500,- +  Rp. 115.000,- 

                                                   = Rp 17.550.500,- 

 

5. Pendapatan / Keuntungan Peternakan  

          I   =   TR     -     TC  

              =  Rp 640.200.000,-  -  Rp 17.550.500,- 

   =  Rp. 622.649.500,00 
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Lampiran gambar: 
  
 

 
1. Sarang walet yang siap dipanen 

 
 
 
 
 

 
    2. Sarang walet yang masih ditempati oleh anakan burung walet 
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3. Sarang burung sriti yang masih ditempati burung sriti 

 
 
 
 
 

 
4. Proses pemanenan sarang burung walet 
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  5. Sarang Burung Walet Kualitas 2 

 
 

 
 

 
6. Sarang diatas kualitas satu 
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7. Sarang Sriti yang ditumpangi air liur Burung Walet 

 
 
 

 
8. Anakan Burung Walet yang baru menetas 
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9. Telur walet yang akan ditetaskan 

 
 
 

 
 

         
        10. Sarang walet yang telah dipanen 
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11. Bangunan tempat burung walet diternakan 

 
 

 

 
12. Sarang kualitas satu 
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Kriteria Skor Pada tabel IFAS dan EFAS pada peternakan burung 

walet: 

KEKUATAN: 

• Kualitas Produk 

0,05 : Rendah, tidak sesuai standart eksport sarang burung walet 

0,10 : Sesuai standart eksport, dengan warna kurang cerah 

0,15 : Sesuai standart eksport, dengan warna sedikit cerah 

0,20 : Sesuai standart eksport dengan warna yang cerah dan bersih. 

• Bangunan Peternakan yang sesuai untuk burung walet dengan 

pendinginan ruangan 

0,05 : Tidak sesuai dengan habitat aslinya 

0,10 : Sesuai dengan habitat aslinya, pendinginan dengan gentong air 

0,15 : Sesuai dengan habitat aslinya, pendinginan dengan kolam 

0,20 : Sesuai dengan habitat aslinya, dengan kolam dan dengan gentong 

air 

• Jumlah produksi 

0,05 : Tidak dapat memenuhi permintaan pasar 

0,10 : Sedikit dapat memenuhi permintaan pasar 

0,15 : Cukup memenuhi permintaan pasar 

0,20 : Dapat memenuhi permintaan pasar secara keseluruhan 

• Lamanya peternakan berdiri (hubungan dengan kepercayaan antar 

pedagang perantara dan peternak) 

0,05 : 1 – 5 Tahun 
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0,10 : 5 – 10 Tahun 

0,15 : 10 – 15 Tahun 

0,20 : > 15 Tahun 

KELEMAHAN: 

• Pemasaran masih terfokus pada satu tempat 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,20 : Berpengaruh signifikan terhadap penjualan sarang 

• Sulitnya mendatangkan burung walet 

0,05 : Kurang diminati oleh peternak lain 

0,10 : Sedikit diminati oleh peternak lain 

0,15 : Cukup diminati oleh peternak lain 

0,20 : Sangat diminati oleh peternak lain 

• Modal yang besar 

0,05 : Kurang diminati oleh peternak lain 

0,10 : Sedikit diminati oleh peternak lain 

0,15 : Cukup diminati oleh peternak lain 

0,20 : Sangat diminati oleh peternak lain 

PELUANG: 

• Kebutuhan pasar akan sarang burung walet 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan sarang 
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0,20 : Sangat berpengaruh terhadap penjualan saran 

• Kompetitor yang terbatas dan permintaan pasar yang besar 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,20 : Berpengaruh signifikan terhadap penjualan sarang 

• Produksi yang masih dapat ditingkatkan 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,20 : Berpengaruh signifikan terhadap penjualan sarang 

• Harga jual dipasaran yang tinggi 

0,05 :  Lebih tinggi daripada komoditi lain 

0,10 : Sedikit Lebih tinggi daripada komoditi lain  

0,15 : Cukup tinggi daripada komoditi lain 

0,20 : Sangat tinggi daripada komoditi lain 

ANCAMAN: 

• Nilai tukar dolar yang berubah-ubah 

0,05 :  Penjualan menurun drastis 

0,10 : Penjualan sedikit menurun  

0,15 : Penjualan cukup menurun 

0,20 : Penjualan tidak menurun  
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• Serangan hama 

0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan sarang 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap penjualan sarang 

• Perubahan musim 

0,05 :  Kualitas sarang rendah 

0,10 : Kualitas sarang sedikit rendah 

0,15 : Kualitas sarang cukup rendah  

0,20 : Kualitas sarang tetap terjaga 
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