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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Walet merupakan burung yang menghasilkan sarang yang bernilai sangat 

mahal. Harga jual sarang burung walet dari petani (pemilik) ke pengepul pada 

saat ini berkisar antara 6 - 8 juta rupiah per kg. Sarang burung walet merupakan 

salah satu produk makanan kesehatan yang berasal dari air liur yang dikeluarkan 

oleh burung walet (Collocalia fushipaga). Air liur burung walet ini diproduksi dari 

burung walet yang sudah dewasa secara alamiah. Air liur yang dikeluarkan ini 

kemudian akan mengering hingga membentuk sarang untuk tempat bertelur 

burung walet betina (Nugroho dan Budiman, 2009: 3).  

 Sarang burung walet terkenal sebagai salah satu makanan kesehatan 

yang alami. Berdasarkan penelitian para ahli gizi, sarang walet mengandung 

glyco-protein yang sangat bagus bagi perkembangan tubuh manusia. 

Departemen Kesehatan RI, dalam penelitiannya, mengatakan bahwa kandungan 

sarang burung walet terdiri dari sebagian besar protein, mineral, karbohidrat, 

lemak, dan abu. Berdasarkan hasil penelitian lain, salah satu senyawanya, 

azitothymidine telah diteliti bisa melawan AIDS. Istimewanya lagi, sarang burung 

walet merupakan sumber asam amino yang lengkap dan kini dikembangkan oleh 

peneliti-peneliti di Eropa dan Amerika sebagai obat pelawan stroke dan kanker 

(Budiman, 2008: 13).  

 Sarang burung walet bermanfaat sebagai obat dan suplemen untuk 

kesehatan yang dipercaya memiliki berbagai macam khasiat untuk tubuh 

manusia. Menurut Redaksi Trubus (2009: 148), beberapa khasiat mengkonsumsi 
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sarang burung walet yaitu untuk memperkuat kerja organ-organ tubuh, 

meningkatkan daya kerja syaraf, menyembuhkan beberapa penyakit pernafasan, 

menghaluskan kulit, memperbaiki pencernaan, mencegah kanker, menjaga 

vitalitas dan stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbarui sel-sel 

tubuh yang rusak, dan dapat memperpanjang usia. 

 Sarang burung walet sudah dikenal di China sejak abad ke-14. Pada 

masa itu, sarang burung walet sudah menjadi makanan yang sangat bergengsi. 

Hanya raja-raja China dan kaum bangsawan saja yang bisa mengkonsumsi 

makanan sehat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, pada abad ke-17 para 

pedagang China mencoba melakukan perdagangan ekspor sarang burung walet 

ke benua Eropa dan Amerika. Sampai saat ini sarang burung walet masih 

menjadi makanan yang terkenal di dunia karena manfaat kesehatannya (Marzuki, 

2011: 6). Karena banyaknya kebutuhan akan sarang burung walet yang kian 

meningkat dan keterbatasan jumlah sarang burung walet yang dimiliki oleh 

China, maka pada akhirnya China membuka pintu impor sarang burung walet 

dari negara-negara yang memiliki banyak sarang burung walet, terutama dari 

negara tropis seperti Indonesia. 

 Terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dalam berbisnis 

sarang burung walet. Salah satu faktor yang paling penting dalam mendirikan 

rumah burung walet adalah pemilihan lokasi. Menurut Mulia (2010: 2) dalam 

menentukan lokasi rumah walet harus dipertimbangkan beberapa hal berikut: 

1. Letak calon rumah walet tidak berdekatan dengan pusat kota, pusat 

keramaian, atau kawasan industri. 

2. Makro habitat harus mendukung kehidupan serangga yang merupakan 

makanan utama burung walet. Karena itu, calon rumah walet 
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sebaiknya berdekatan dengan ladang, sawah, perkebunan, danau, 

rawa, atau sungai. 

3. Jarak lokasi rumah burung walet berdekatan dengan rumah burung 

walet lainnya, atau paling jauh berjarak sekitar 5 km. 

4. Lokasi rumah burung walet harus memiliki sarana penunjang seperti 

listrik, air, dan dekat dengan jalan raya. Selain itu, pilih lokasi yang 

keamanannya terjamin dan karakter masyarakat di sekitarnya 

bersahabat. 

 Dengan membangun rumah walet di lokasi dengan kondisi ideal untuk 

burung walet tersebut, maka rumah walet akan dihuni dan berkembang biak lebih 

cepat, sehingga hasil panennya pun akan meningkat setiap tahunnya. 

 Belum terdapat tata niaga dalam perdagangan sarang burung walet. 

Budiman (2009: 68) mengatakan harga sarang walet sepenuhnya ditentukan 

oleh mekanisme pasar. Hal ini disebabkan pusat perdagangan sarang burung ini 

berada di Hong Kong, sehingga standar harga yang dipakai adalah dollar Hong 

Kong. Jalur distribusi dari produsen ke konsumen juga wajar seperti mekanisme 

perdagangan lainnya, yaitu melalui rantai perdagangan. Pemilik gedung, setelah 

memanen sarangnya, akan menjualnya ke pengepul kecil di daerah tersebut. 

Pengepul kecil ini menyeleksi sarang sesuai bentuk dan kualitas untuk 

menentukan harga sarang walet, kemudian menjualnya ke pengepul besar. 

Pengepul besar langsung berhubungan dengan eksportir sarang walet. Setelah 

sarang dicuci bersih dan dicetak sesuai permintaan, eksportir akan mengirim 

sarang burung ke agen-agen di berbagai negara sesuai dengan jalur 

distribusinya masing-masing. Dari agen itulah sarang walet mengalir langsung ke 

para konsumen. Terdapat juga beberapa restoran yang menjual menu sarang 
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burung walet. Sarang-sarang walet tersebut umumnya diperoleh langsung dari 

pengepul besar atau eksportir dalam bentuk sudah dicuci bersih dan siap 

konsumsi. 

 Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki 

burung walet dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini ditunjang oleh iklim tropis 

pada negara Indonesia. Jenis burung ini hidup secara berkoloni dan 

memanfaatkan gua-gua di daerah tropis untuk berkembang biak (Redaksi 

Trubus, 2009: 22). 

 Budiman (2009: 31) menjelaskan sebelum tahun 1990an, sarang burung 

walet hanya dipanen secara tradisional, yaitu dengan mengambil sarang-sarang 

burung walet yang berada di goa-goa tempat burung walet bersarang. Namun, 

seiring perkembangan zaman, manusia saat ini sudah tidak hanya 

mengandalkan panen dari goa saja. Manusia berhasil mengembangkan teknik 

budidaya rumah burung walet untuk diambil sarangnya. Karena bernilai potensi 

ekonomi tinggi, semakin banyak investor di Indonesia yang tertarik untuk 

membangun gedung untuk budidaya jenis burung berliur mahal ini. 

 Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor sarang walet 

terbanyak di dunia. Sebanyak 75% dari sarang walet yang beredar di dunia 

berasal dari produksi Indonesia. Sisanya dipenuhi oleh Vietnam, Thailand, 

Malaysia, Myanmar, China bagian selatan, dan Filipina (Nugroho dan Budiman, 

2009: 3). Sedangkan untuk kebutuhan sarang walet di China sendiri, Indonesia 

memenuhi 90% dari kebutuhan negeri China (Ridha, 2012). Menurut data pada 

Tabel 1.1, tren ekspor sarang walet nasional dalam lima tahun terakhir 

membukukan kenaikan rata-rata 6,36% per tahun (BPS, 2015). 
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Tabel 1.1. Jumlah ekspor sarang burung walet Indonesia membukukan kenaikan rata-
rata 6% per tahun 

 
 Sumber: BPS (2015) 

 
 Dari tahun ke tahun, harga sarang walet terus mengalami kenaikan. 

Kementerian Perdagangan mencatat ekspor sarang burung walet dari Indonesia 

ke Cina mencapai titik tertinggi pada tahun 2011 senilai US$ 185.000 (Lihat 

Tabel 1.1). Harga jual sarang walet dari petani saat itu bisa mencapai 12-13 juta 

rupiah per kg. Namun, setelah harga sarang walet merangkak naik terus, pada 

tahun yang sama pemerintah China melakukan pengetatan terhadap sarang 

burung walet yang berasal dari Indonesia. Alasannya bermacam-macam, mulai 

dari kandungan nitrit hingga masalah isu flu burung pada saat itu. Hal ini 

mengakibatkan Indonesia tidak bisa lagi melakukan ekspor ke China secara 

langsung (http://koran.tempo.co/konten/2014/12/29/360757/Ekspor-Sarang-

Walet- ke-Cina-Kembali-Terbuka). 

 Dengan adanya larangan ekspor langsung, maka ekspor sarang burung 

walet dari Indonesia ke China harus melalui negara ketiga sebagai penyalur, 

seperti Singapura dan Malaysia. Dengan adanya mekanisme perdagangan 

melalui negara pihak ketiga sebagai perantara, harga sarang walet dari petani 

sempat anjlok menjadi 3-4 juta per kg. 

http://koran.tempo.co/konten/2014/
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 Pada bulan November 2014 lalu, pemerintah China akhirnya sepakat 

untuk melakukan impor kembali secara langsung dari Indonesia. Direktur 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus 

Nuzulia Ishak, menjelaskan, setelah melalui upaya diplomasi pada 28 November 

2014, pemerintah Cina akhirnya sepakat kembali membuka keran impor sarang 

walet asal Indonesia (http://koran.tempo.co/konten/ 2014/12/29/360757/Ekspor-

Sarang-Walet-ke-Cina-Kembali-Terbuka). 

 Dengan terbukanya kembali pintu ekspor sarang burung walet Indonesia 

ke China ini, harga jual sarang walet dari petani perlahan ikut terdongkrak 

menjadi 4-5 juta per kg (Ridha, 2012). Untuk kualitas yang bagus, harga sarang 

walet sudah bisa menembus 6 juta rupiah per kg. Terbukanya pintu ekspor ini 

merupakan momentum bagi para investor yang ingin berbisnis sarang burung 

walet. Hal ini tentu akan menguntungkan pemilik rumah burung walet, terutama 

dari sisi peningkatan harga. 

 Budidaya burung walet di Indonesia pada awalnya banyak dilakukan di 

Pulau Jawa. Rumah-rumah walet dapat ditemukan di daerah Pasuruan, Gresik, 

Tuban, Lasem, Rembang, Blora, Cepu, Semarang, Sukorejo, Pekalongan, 

Pemalang, Tegal, Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi, Tambun, dan 

Tangerang (Nugroho dan Budiman, 2009: 17). Namun, saat ini perkembangan 

walet di pulau Jawa dan juga Madura secara makrohabitat kurang sesuai karena 

banyak daerah-daerah yang menjadi sumber pakan walet beralih fungsi menjadi 

lahan pertanian (Ridha, 2012). Akibatnya, burung walet di Jawa mulai kesulitan 

mencari makanan, di mana sumber makanan burung ini adalah serangga-

serangga yang banyak terdapat di hutan, kebun, sawah dan ladang. Hal inilah 

yang mengakibatkan menurunnya populasi burung walet di Pulau Jawa. 

http://koran.tempo.co/konten/%202014/
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Ekosistem yang ada tidak mendukung habitat burung ini. Oleh karena itu, di 

beberapa tempat rumah burung walet di Jawa populasinya semakin menurun 

(Nugroho dan Budiman, 2009: 27). 

 Berkebalikan dengan kondisi ekosistem di Jawa, ekosistem di 

Kalimantan, masih jauh lebih alami. Masih terdapat banyak sekali hamparan 

hutan yang luas di pulau ini. Kondisi ini sangat cocok sekali bagi burung walet 

untuk mencari makan, sehingga sangat memungkinkan untuk membangun 

rumah walet baru yang produktif (Tandean, 2012). Selain itu, dengan daerah 

Kalimantan yang sebagian besar merupakan rawa-rawa, menyebabkan 

kelembaban udaranya mencapai 80-90%, yang mana merupakan kelembaban 

ideal bagi burung walet. 

 Meskipun harga sarang burung walet belum bisa sebagus saat masa 

keemasannya pada tahun 2011, yaitu sekitar 12 – 15 juta rupiah per kg, namun 

tetap saja bisnis rumah burung walet masih sangat menarik minat para investor. 

Hal ini dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan dari hasil panen 

rumah burung walet tetap masih besar dengan harga saat ini. Ridha (2012) 

menjelaskan bahwa membangun rumah walet masih menjadi tren di Borneo 

bagian tengah. Dalam 5 tahun terakhir banyak pengusaha dari Medan, Lampung, 

Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berinvestasi membangun rumah walet di 

Kabupaten Kapuas, meskipun harga saat ini belum bisa seperti harga saat 

sebelum turun. Pada Tabel 1.2. dalam statistik BPS (2015) memperlihatkan 

banyaknya pengusaha walet di Kota Banjarmasin, pada tahun 2012 sebanyak 

117 orang dengan total gedung walet sebanyak 273 buah. Pada tahun 2013, 

jumlah pengusaha walet di kota ini meningkat menjadi 253 orang dengan total 

gedung walet sebanyak 322 buah. 
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 Berdasarkan laporan dari Trubus (2014) di sepanjang perjalanan antara 

Palangkaraya menuju Kabupaten Pulangpisau, Kalimantan Tengah, ditemukan 

rumah burung walet yang cukup banyak. Rumah walet berukuran 13x5 meter 

dan tinggi 15 meter berumur 2,5 tahun mampu memanen 1,5-2 kg sarang setiap 

28-30 hari. Bahkan, ada rumah walet berukuran 10x15 meter, 5 lantai, berusia 5 

tahun, di Banjarmasin mampu memanen 20 kg sarang setiap bulan.  

 
Tabel 1.2. Banyaknya Pengusaha dan Lokasi Sarang Burung Walet di Kota Banjarmasin 

Tahun 2012 dan 2013 

Wilayah 

2012 2013 

Jumlah 
Pengusaha 

Walet 

Jumlah 
Gedung 

walet 

Jumlah 
Pengusaha 

Walet 

Jumlah 
Gedung 

walet 

Banjarmasin Timur 41 46 47 54 

Banjarmasin Utara 9 9 13 33 

Banjarmasin Selatan 30 42 46 49 

Banjarmasin Tengah 85 150 132 158 

Banjarmasin Barat 12 26 15 28 

Jumlah 177 273 253 322 

  Sumber: BPS Kota Banjarmasin (2015) 

 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka Kalimantan merupakan salah satu 

lokasi yang ideal untuk habitat dan perkembang biakan burung walet, hal ini 

didukung data-data yang memperlihatkan banyaknya rumah burung walet yang 

dibangun di sekitar Kalimantan Tengah dan Banjarmasin. Mengingat cukup 

besarnya modal yang dikeluarkan untuk melakukan bisnis walet ini dan juga 

masih terbatasnya informasi yang beredar mengenai potensi dan peluang bisnis 

ini, maka perlu diadakan studi kelayakan terhadap usaha budidaya rumah 

burung walet di daerah ini. Melalui laporan studi kelayakan ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan informasi yang lebih jelas dan detail mengenai 

peluang bisnis budidaya sarang burung walet di lokasi penelitian. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

 Bagaimana kelayakan usaha pengembangan rumah burung walet di 

Kapuas, Kalimantan Tengah, apabila ditinjau dari beberapa aspek, yaitu 

aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis dan teknologi, aspek manajemen dan SDM, dan aspek keuangan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha 

pengembangan rumah burung walet di Kapuas, Kalimantan Tengah, apabila 

ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar 

dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan SDM, dan 

aspek keuangan.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian pada laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak berikut: 

1. Akademis 

a. Hasil analisis pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak 

ukur keberhasilan dalam strategi pengembangan bisnis, khususnya di 

bidang  bisnis rumah burung walet.  

b. Menambah kajian dan memperkaya ilmu tentang studi pengembangan 

bisnis, khususnya di bidang pengembangan bisnis rumah burung walet di 

Kapuas, Kalimantan Tengah. 



10 
 

c. Sebagai bahan referensi untuk kemungkinan adanya penelitian lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini dengan model dan variabel yang 

berbeda. 

2. Praktis 

a. Investor 

Investor dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai kelayakan bisnis 

pada penelitian ini, diantaranya seperti mengetahui berapa besar modal 

yang diinvestasikan dalam bisnis ini, pemilihan lokasi pembangunan 

rumah walet yang baik, keuntungan yang diperoleh, dan berapa lama 

modal investasi tersebut dapat kembali. Dengan adanya penelitian ini, 

investor diharapkan dapat lebih yakin jika ingin serius menggeluti bisnis 

rumah burung walet, khususnya di Kapuas, Kalimantan Tengah. 

b. Pemilik rumah burung walet (Pembudidaya walet) 

Pemilik dapat mengetahui teknik-teknik yang benar untuk meningkatkan 

produktifitas rumah burung waletnya dan juga penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan apabila ingin membuat rumah burung walet 

baru. 

c. Pemerintah 

Pemerintah jelas akan mendapatkan keuntungan penambahan devisa 

dari penjualan sarang burung walet dan pendapatan daerah akan 

meningkat. Selain itu juga dapat menambah lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat setempat. 


