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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sarang burung walet merupakan sebuah kekayaan alam yang banyak 

terdapat di Indonesia, termasuk dalam golongan makanan sehat atau yang biasa 

disebut “Cia Po” dalam kebiasaan masyarakat Tionghoa. Sarang burung walet 

dipercaya oleh masyarakat Tionghoa kuno sebagai makanan mewah yang hanya 

dapat dimakan oleh raja-raja saja. Saat ini sarang burung walet sangat digemari 

oleh orang berkebangsaan Tionghoa. 

Pasar sarang burung walet dunia pada tahun 2011 mengalami penurunan 

permintaan yang disebabkan adanya hambatan para eksportir di Indonesia untuk 

menembus pasar China. Dari hambatan tersebut harga sarang burung walet 

mentah Indonesia mengalami penurunan harga sampai 60% dari harga jual 

normal. Penurunan yang terjadi di bulan Desember-Februari merupakan tren. 

Berikut merupakan data ekspor sarang burung walet di Indonesia: 

Grafik 1.1 Ekspor Sarang Burng Walet Indonesia dalam Kilogram 

 Sumber: Data Sekunder Badan Pusat Statistik, 2011-2013 (www.bps.go.id) 
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Grafik 1.1 dapat menjadi dasar yang kuat bahwa permintaan sarang 

burung walet Indonesia mengalami peningkatan sehingga akan berpengaruh juga 

pada permintaan produk mentah dari para eksporter lokal yang ada di Indonesia. 

Hal ini menunjukan bahwa bisnis budi daya burung walet masih memiliki prospek 

ke depannya mengingat pada tahun 2012 Indonesia mengeksport 400 ton sarang 

burung walet (bps.go.id). 

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Ekspor Sarang Burung Walet di Surabaya. 
1 PT. Repex Perdana International 8 CV. Indowalet Century Jaya 

2 CV. Anugrah Utama 9 Toko Suember Alam 

3 CV. Moria International 10 CV. Benevolence Food Product 

4 PT. Menara Persada Abadi 11 PT. Abadi Mustika Alam Jaya 

5 CV. Sumber Alam 12 CV. Karisma Alam 

6 UD. Inti Alam Abadi 13 CV. Desember Trading 

7 PT. Utomo Deck 14 PT. Birotika Semesta Surabaya 

Sumber: Disperdagin Surabaya 

Tabel 1.1 menunjukan jumlah eksportir sarang burung walet di Surabaya. 

Indonature pada saat ini baru memiliki 4 pelanggan dan ditargetkan meningkat 

pada tahun pertama menjadi 7 pelanggan, tahun kedua target pelanggan yang 

Indonature inginkan adalah mancapai 10 pelanggan, dan pada tahun ketiga 

Indonature akan menargetkan memasuki pasar ekspor dan menjaga hubungan baik 

dengan 10 pelanggan kami. Walaupun dengan kapasitas maksimum Indonature 

hanya mampu memenuhi permintaan 3 pelanggan, penambahan jumlah pelanggan 

sangat perlu untuk dilakukan guna membantu Indonature menjual produknya 

dengan penawaran tertinggi. Kami memilih peningkatan 3 pelanggan per tahun 
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guna menjaga kerjasama kepada pelanggan lama kami dengan memberikan suplai 

yang stabil. 

Indonature adalah perusahaan yang bergerak dibidang budi daya sarang 

burung walet yang bertempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Indonature 

dibentuk oleh Penulis, sebagai proyek bisnis dimata kuliah Entrepreneurial 

Busines di Universitas Ciputra yang masuk dalam golongan “Family Business”. 

Indonature masih menggunakan cara yang konvensional dalam melakukan budi 

daya sarang burung walet. Media yang digunakan dalam melakukan budi daya 

sarang burung walet merupakan ruko (rumah toko) berlantai 2 atau lebih. 

 Indonature melakukan penjualan setiap 4 hingga 6 bulan sekali 

dikarenakan adanya tenggang waktu dalam melakukan panen. Indonature hanya 

bisa melakukan maksimal 3 kali panen dan minimal 2 kali panen dalam 1 tahun. 

Bisnis  budi daya sarang burung walet memiliki biaya produksi yang sangat kecil 

sehingga dari segi margin keuntungan bersih juga sangat menguntungkan. Berikut 

merupakan data omzet dan laba bersih Indonature. 

Grafik 1.2 Omzet dan Laba Bersih 
 

 
Sumber: Data Internal Indonature (Data Primer) 

 Grafik 1.2 menunjukan pendapatan yang diperoleh oleh Indonature mulai 

Juni 2010 hingga maret 2013. Pada periode Juni 2010 hingga Mei 2011 terjadi 

IDR	  0	  
IDR	  50,000,000	  
IDR	  100,000,000	  
IDR	  150,000,000	  
IDR	  200,000,000	  
IDR	  250,000,000	  
IDR	  300,000,000	  
IDR	  350,000,000	  

Perkembangan	  Omzet	  
Indonature	  

Perkembangan	  laba	  
Bersih	  Indonature	  



	  

	   4 

penurunan pendapatan yang sangat tajam dikarenakan turunnya harga sarang 

burung walet global. Penurunan harga yang terjadi pada periode tersebut 

mencapai 60%. Penjualan tertinggi dicapai pada periode Juni hingga November 

dimana Indonature berhasil mencapai omzet sebesar Rp300.060.000. Sedangkan 

pendapatan terendah yang dibukukan Indonature adalah pada bulan Desember 

hingga Mei 2011 yang hanya berhasil mendapatkan omzet sebesar 

Rp125.638.750. Di periode berikutnya Indonature mulai mengalami peningkatan 

penjualan pada periode Juni hingga November 2011 membukukan omzet sebesar 

Rp130.194.500. Pada dua periode berikutnya Indonature juga berhasil 

meningkatkan omzetnya, yaitu pada periode Desember hingga Mei 2012 

Indonature mendapatkan omzet sebesar Rp 188.542.000. Pada periode Juni 

hingga November 2012 Indonature membukukan omzet sebesar Rp214.041.000. 

Pada periode berikutnya Indonature mengalami penurunan penjualan, yaitu pada 

periode Desember hingga Maret 2013 yang membukukan omzet sebesar 

Rp141.860.000 turun mengikuti trend permintaan ekspor ditinjau dari Grafik 1.1. 

 Untuk ke depannya, Indonature akan merencanakan pengembangan usaha 

dengan peningkatan produksi perusahaan dengan membangun tempat budi daya 

baru yang akan didirikan di Lombok Nusa Tenggara Barat. Peningkatan jumlah 

produksi sarang burung walet akan membantu usaha ini untuk mengembangkan 

usaha ini ke bidang ekspor dengan Negara tujuan Hong Kong dan Amerika pada 

tahun keempat yang akan dimulai dengan dibentuknya divisi baru untuk 

menangani pengolahan sarang burung walet mentah menjadi produk yang siap 

ekspor. 
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 Untuk mencapai target tersebut penulis melakukan studi kelayakan 

pengembangan bisnis untuk mengkaji target tersebut. Melalui studi kelayakan 

pengembangan bisnis ini juga, penulis dapat mengantisipasi risiko yang mungkin 

terjadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah pengembangkan bisnis dengan menambah tempat budi daya 

burung walet dan pengembangan ke arah ekspor ke Hong Kong dan Amerika pada 

usaha Indonature layak dilaksanakan, ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, 

aspek hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya 

manusia, dan aspek keuangan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Studi pengembangan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

penambahan kapasitas produksi dengan cara mendirikan tempat budi daya baru 

saerta pengembangan ke arah ekspor ke Hong Kong dan Amerika pada bisnis 

Indonature Birdnest yang akan ditinjau dari pasar dan pemasaran, hukum, teknis 

dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, dan keuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis: 
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1.4.1.1 Bagi pembaca, penelitian ini diharapakan dapat membantu 

pembaca untuk menyadari pentingnya mengetahui tentang metode 

harga jual untuk melakukan penetapan harga jual produk. 

1.4.1.2 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi untuk dapat menentukan harga jual produk Indonature. 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1.4.2.1 Memberi informasi kepada para pelaku usaha tentang 

perbandingan metode penetapan harga jual, yang nantinya dapat 

diaplikasikan kedalam penentuan harga jual produk perusahaan yang 

bersangkutan. 

1.4.2.2 Membantu para pengusaha untuk memilih dan 

menggunakan metode penentuan harga jual guna menentukan harga 

jual produk perusahaan yang bersangkutan. 

 

1.5 Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mengunakan data yang dikumpulkan dari 

bulan Oktober 2012 hingga November 2013 dan proyeksi data hingga 2018. Studi 

kelayakan ini terbatas pada ruang lingkup yang lebih kecil dengan berfokus pada 

perusahaan Indonature Birdnest. Studi kelayakan juga hanya ditinjau dari aspek 

pasar dan pemasaran, hukum, teknis dan teknologi, manajemen dan sumber daya 

manusia, dan keuangan. 


