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Abstrak

Bekicot atau yang lebih dikenal dengan siput (escargot dalam bahasa Perancis), layak untuk
dipertimbangkan  dan  dikembangkan  dalam  berbisnis.  Faktor  kandungan  gizi  yang  baik
dalam siput, ternyata mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti TBC, asma,
dan penyakit kulit.  Akan tetapi dalam realita, berbisnis bekicot tidak berkembang dengan
baik, karena memiliki beberapa kendala yaitu tentang persepsi masyrakat yang kurang baik
akan bekicot, baik dari bentuk secara fisik, warna dan bau. Selain itu, masih diperdebatkan
masalah halal dan haram dalam mengkonsumsi bekicot di Indonesia. Penelitian ini adalah
penilitian kualitatif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja
yang  dapat  dipertimbangkan  mengapa  bekicot  layak  untuk  dibuat  bisnis,  cara
pembudidayaan  bekicot,  menganalisa  dan  mengevaluasi  faktor-faktor  yang  menghambat
perkembangan berbisnis  bekicot  di  Indonesia,  dan bagaimana strategi  yang tepat  dalam
berbisnis bekicot.

Kata kunci : budidaya, bekicot, halal

Abstract

Snail or more commonly known with an escargot (in France) , worthy to be considered and
developed in the business. Inside of snails body, it has a good nutrition which was able to
cure various diseases like tuberculosis , asthma , and skin diseases . However in reality ,
business on snail does not develop well , because it has a number of problems that is about
the  bad perception  of  society  about  snail  ,  moreover  the  form of  physically  ,  color  and
mucous. In addition , problems still be debated lawful and unlawful in consuming snails In
Indonesia .This research is a qualitative research.This study attempts to identify the factors
that anything that can be considered why snail  worthy business to be made , the way of
cultivating  the  snails,  analyzes  and  evaluate  the  factors  that  hinders  the  development
business snail in indonesia , and how the right strategy in snail’s business.
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I.Pendahuluan

Berbisnis  kuliner  merupakan  bisnis  yang  layak  untuk  dipertimbangkan  untuk  meraih
keuntungan yang besar. Namun, terdapat banyak sekali restoran yang menyediakan beraneka
macam hidangan yang berbahan baku sama contoh nya : ayam, sapi, kambing, dan seafood,
hanya saja terdapat perbedaan dalam segi bumbu dan cara memasaknya.

Di  Indonesia  bisnis  kuliner  erat  sekali  berhubungan  dengan  tingkat  kehalal-an  karena
mayoritas penduduknya beragama Muslim. Terlebih di pulau Jawa, jarang sekali penduduk
mengkonsumsi aneka daging selain hewan yang berkaki empat diatas. Untuk keluar dari red
ocean ke  Blue  Ocean area,  sebaiknya  restoran  harus  sudah  mempertimbangkan  jenis
konsumsi daging yang dikonsumsi. Salah satunya adalah daging bekicot atau siput.

Asal  mula  Bekicot  berasal  dari  benua  Afrika  di  bagian  Timur,  yang  kemudian  tersebar
keseluruh dunia dalam waktu cukup singkat, karena berkembang biak dengan cepat. Bekicot
yang  benama  latin  (Achantina  fulica)  memiliki  tubuh  yang  lunak  disertai  otot-otot  yang
menempel pada cangkangnya, sehingga sebagai konsekuensinya bagian tubuhnya khususnya
bagian kepala sulit untuk diamati.   Kepala bekicot menjadi satu dengan  kaki (podos) dan
perut  (gaster),  dan  bentuk  tubuh  bekicot  ini  dapat  diamati  dengan  jelas  ketika  Bekicot
(Achantina fulica) melakukan aktivitas pergerakan. Di bagian kepala bekicot terdapat jelas
dua pasang tentakel,  sepasang tentakel berukuran panjang dan sisanya berukuran pendek.
Ketika  terdapat  rangsangan  atau  gangguan,  tentakel  tersebut  dapat  memendek  dan
memanjang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-
faktor  yang  menyebabkan  kendala   dalam  bisnis  bekicot  di  Indonesia,  (2)  Cara
membudidayakan bekicot yang baik, (3) Strategi dalam berbisnis bekicot baik dijual dalam
negri ataupun secara ekspor.

II. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori :

2.2.1 Pengertian Persepsi

Menurut  Noel  (2009:94),  persepsi  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  ketika  stimuli
ditentukan,  diorganisasikan  dan  ditafsirkan  oleh  konsumen  dengan  mengartikan  dan
menggambarkan alam sekitarnya. Sedangkan menurut Fahy dan Jobber (2012:67), definisi
persepsi  adalah  proses  yang  cukup  rumit  untuk  seseorang  memilih,  menentukan  dan
menginterpretasikan stimulasi indera manusia sesuatu gambaran yang berarti bagi dunia.



2.2.2 Unsur- Unsur Persepsi

Berdasarkan Schiffman dan Kanuk (2010:175), yang termasuk unsur-unsur persepsi adalah :
1. Sensasi

Respon secara langsung dari manusia melalui organ panca indera terhadap rangsangan
/ stimuli yang diterima. Sensasi ini muncul ketika manusia sedang menafsirkan suatu
produk yang dilihat dan dirasakannya seperti  merek,  kemasan produk, bentuk dan
warna berdasarkan panca inderanya.

2. Ambang absolut
Suatu sensasi yang diterima seseorang pada level yang paling bawah. Ambang absolut
dapat diilustrasikan ketika seseorang tersebut dapat membedakan apakah ada sesuatu
(benda)  yang menarik untuk dirasakannya  atau  tidak ada hal  yang menarik  untuk
direspon.

3. Persepsi subliminal
Suatu proses ketika seseorang sedang menerima stimulus di bawah tingkat kesadaran
mereka, yaitu ketika seseorang tanpa sadar sedang melakukan stimulus yang sedang
dirasakannya.

2.2.3. Strategi pengubahan sikap

2.2.3.1 Mengubah fungsi motivasi dasar

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:260),  terdapat empat fungsi motivasi dasar untuk
merangsang orang untuk membeli suatu produk, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi  manfaat,  suatu  produk  harus  diperlukan  pembuktian  yang  menunjukkan
kepada  setiap  orang  bahwa  produk  yang  akan  dibeli  harus  bermanfaat  bagi
pembelinya.

2. Fungsi pembelaan ego, diperlukan keyakinan dalam menjaga nama dan citra suatu
merek terhadap produk supaya  potential buyer yang sebelumnya ragu akan berubah
persepsinya menjadi percaya.

3. Fungsi  pernyataan  nilai,  nilai  dapat  didefenisikan  dalam  berbagai  macam  bentuk
refleksi dari setiap konsumen terhadap produk.

4. Fungsi pengetahuan, berbagai produk diatur dari posisi, merek hingga keunggulannya
agar  diketahui  dan  dipahami  oleh  konsumen  untuk  dibandingkan  dengan  produk
competitor.

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut  Kotler  (2009:166),  faktor  yang mempengaruhi  perilaku konsumen adalah  faktor
budaya, sosial dan pribadi. Faktor budaya merupakan dasar penentuan keinginan dan perilaku
individu, dengan beragam latarbelakang invidu seperti sikap individualis, kebebasan, dengan
beragam latarbelakang invidu seperti sikap individualistis, kebebasan, dan humanitarianisme.
Faktor  sosial  merupakan  kelompok  referensi  atau  kelompok  yang  berpengaruh  secara
langsung  maupun  tidak  langsung  baik  kepada  setiap  invidu  seperti  keluarga,  peran,  dan
status. Sedangkan faktor pribadi dikategorikan dibagi menjadi usia dan tahap siklus hidup
yaitu faktor pekerjaan dan keadaan ekonomi, serta faktor kepribadian dan konsep diri atau
pola hidup.



Teori Komunikasi Pemasaran

Berdasarkan Kotler dan Amstrong (2009:172),  definisi  dari  komunikasi pemasaran adalah
suatu sarana dari perusahaan agar konsumen dapat di informasikan, dibujuk dan di ingatkan
baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mengenai  merek  dan  produk  yang  dijual.
Terdapat beberapa bauran komunikasi marketing adalah :

1. Pengiklanan
Merupakan  suatu  kegiatan  promosi  dari  ide,  produk,  dan  jasa  perusahaan  dengan
waktu jangka panjang yang dapat dilakukan melalui berbagai macam cara baik media,
kemasan dan film.

2. Promosi Penjualan
Suatu kegiatan yang mendorong pembeliaan produk dengan berbagai insentif dalam
waktu jangka pendek.

3. Acara dan pengalaman
Suatu  sarana  untuk  menciptakan  interaksi  terhadap  merek  tertentu  dengan
mengadakan kegiatan yang disponsori perusahaan.

4. Hubungan dengan masyarakat dan publisitas
Program yang diselenggarakan sebagai media promosi untuk meningkatkan eksistensi
merek atau nama suatu produk.

5. Marketing secara langsung
Suatu  cara  komunikasi  secara  langsung,  melalui  telepon,  surat,  atau  surel  kepada
pembeli dengan memberikan feedback berupa respons.

6. Pemasaran interaktif
Suatu cara penjualan dengan media online yang dapat dibuat untuk menarik perhatian
pelanggan secara langsung atau tidak langsung agar kualitas, citra, dan merek produk
tetap terjaga.

7. Pemasaran dengan worth of mouth
Suatu bentuk promosi secara langsung antar konsumen berdasarkan akan pengalaman
membelinya terhadap suatu produk berupa komunikasi lisan, tertulis dan elektronik.   

8. Penjualan personal (door to door)
Transaksi jual-beli secara langsung antara penjual dan pembeli untuk menawarkan,
mempresentasikan dan memesan produk.

III.Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi narasi deskriptif menggunakan literatur.
Peneliti menggunakan berbagai macam sumber literatur dalam mendukung hasil penelitian
tentang berbisnis bekicot dan pembudidayaanya.

IV.Hasil dan Pembahasan



Dalam  berbisnis  bekicot,  terdapat  dua  kendala  utama  yang  dihadapi  oleh  pebisnis  di
Indonesia. Yang pertama adalah (1) Persepsi manusia terhadap konsumsi daging bekicot ; (2)
Halalkah mengkonsumsi daging bekicot.

4.1.1 Persepsi manusia terhadap konsumsi daging bekicot

Bekciot dianggap sebagai hewan yang menjijikan atau tidak indah untuk dipandang manusia,
terutama  bagi  kaum  hawa.  Selain  bentuk  yang  tidak  menarik,  struktur  morfologi  tubuh
bekicot (mulai dari kepala, tentakel, alat gerak dan lendir) cukup membuat manusia tidak
tertarik  untuk memelihara ataupun untuk mengkonsumsinya.  Maka dari  itu,  peternak dan
pebisnis bekicot perlu mengedukasi pasar dengan memberikan informasi akan manfaat dari
konsumsi daging bekicot untuk meningkatkan bisnis bekicot ini berkembang pesat.

Berikut ini adalah manfaat mengkonsumsi bekicot :

Beberapa  peneliti  mengemukakan  bahwa pada  100gr  daging  bekicot,  mengandung  12  gr
protein  hewani,  dan  1% kadar  lemak,  sehingga bekicot  cocok  untuk  dikonsumsi  sebagai
makanan alternative sebagai pengganti daging merah.

(1) Dengan kadar protein yang tinggi dan kadar lemak yang rendah, konsumsi daging
bekicot  juga  membantu  perkembangan  otot  bagi  pengkonsumsinya.  Hal  ini
dikarenakan oleh  kandungan asam amino yang cukup tinggi  pada daging bekicot.
Fungsi asam amino adalah untuk menambah massa otot dan membentuk otot.

(2) Konsumsi daging bekicot juga mampu menyembuhkan penyakit  pernafasan seperti
asma, dan TBC. Memang belum ada penelitian yang menyatakan secara pasti apakah
mengkonsumsi daging bekicot dapat menyembuhkan penyakit pernafasan, akan tetapi
kegiatan memakan daging bekicot secara rutin pada penderita asma dan TBC , maka
gejala asma akan berangsur-angsung berkurang dan akhirnya menghilang.

(3) Menyembuhkan  penyakit  kulit  seperti  gatal-gatal,  kudis,  dan  kutu  air.  Namun
sayangnya,  hal  ini  belum  didukung  penelitian  ilmiah.  Akan  tetapi  kepercayaan
masyarakat  yang  telah  mengkonsumsi  daging  bekicot,  penyakit  gatal-gatal  yang
mereka derita bisa hilang.

(4) Pengobatan  alternative sering  kali  menggunakan  daging  bekicot  untuk  membantu
pasien dengan penyakit hepatitis dan liver.

(5) Ekstrak  daging  bekicot  dan  lendirnya  sangat  berguna  untuk  mengobati  penyakit
abortus,  sakit  waktu  menstruasi  radang  selaput  mata,  sakit  gigi,  gatal-gatal  dan
jantung.

(6) Cangkang bekicot sangat baik untuk menyembuhkan penyakit tumor. Jenis Obat yang
dihasilkan dari kulit bekicot, biasanya disebut Maulie.



Sedangkan untuk  lendir  bekicot  mampu untuk menyembuhkan luka  yang berdarah,  yaitu
dengan cara memecahkan ujung cangkangnya lalu mengambil dan mengoleskan lendir ke
luka. Dalam beberapa menit darah pasti akan berhenti dan pori-pori lukapun akan menutup.

Menurut  koran  Tempo  (2013)  Tokyo,  Jepang,  Bekicot  juga  digunakan  untuk  mengobati
penuaan  pada  kulit.  Lendir  siput  mengandung  campuran  protein,  antioksidan,  dan  asam
hyularonic dimana ketiga zat ini dapat berfungsi untuk mempertahankan kelembaban kulit,
mengatasi sel-sel kulit mati dan mengatasi peradangan pada kulit. Di negara Jepang, terdapat
banyak sekali terapi kecantikan yang menggunakan bekicot.  Terapi siput atau bekicot ini
memerlukan waktu sekitar 60 menit.  Selama terapi,  bekicot  ditempatkan di bagian wajah
(pipi  dan  dahi)  agar  siput  dapat  bergerak  sesuka  hati.  Terapi  ini  dinamakan  Celebrity
Escargot Course dan pengunjung harus membayar sebesar Rp 2,1 juta.

Yoko  Miniami,  seorang  Manajer  Tokyo’s  Clinical  Salon  yang  menawarkan  terapi  siput
(dikutip dalam the Telegraph, Sabtu 13 Juli 2013) mengatakan  bahwa mereka tertarik fakta
akan siput yang memiliki fungsi yang dapat menyembuhkan kulit yang rusak akibat sinar
ultraviolet.

4.1.2.Halalkah mengkonsumsi daging bekicot?

Mengkonsumsi  bekicot  atau  keong  masih  menjadi  perdebatan  apakah  ‘Halal’  ataukah
‘Haram’ bagi  para umat islam. Menurut  Abdul  Tuasikal  dalam websitenya  yang berjudul
“Halalkah Bekicot dan Keong”, Bekicot ada dua macam yaitu bekicot darat, dan bekicot air.
Terlebih dari itu bekicot darat dapat digolongkan sebagai hasyarot (hewan kecil yang hidup
di darat seperti tikus, kumbang dan kecoak, dimana hewan tersebut tidak berdarah mengalir.
Bekicot air (yang biasa disebut keong) dapat digolongkan sebagai hewan air.

Hukum bekicot darat

Jumhur  (mayoritas  ulama)  mengharamkan  hasyarot.  Terdapat  seorang  Imam  Nawawi
rahimahullah dalam Al Majmu’ (9 : 16) berkata : “Dalam madzhab ulama dan madzhab kami
(Syafi’iyah),  hukum  hasyarot (seperti  ular,  kalajengking, kumbang, kecoak, dan tikus) itu
haram.” Hal tersebut juga didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Daud (Azh
Zhohiri).

Berdasarkan (Al Muhalla, 7 : 405) “Dalil menunjukkan bahwa penyembelihan hanya boleh
dilakukan pada tenggorokan atau di dada. Sedangkan yang tidak mampu disembelih, maka
jelas tidak boleh dimakan dan makanan seperti ini dihukumi haram.”  

Akan tetapi Imam Malik berpendapat Hasyarot itu halal. Hal ini dikarenakan bekicot atau
hewan yang tidak memiliki darah mengalir dijadikan sebagai hukum hasyarot sebagaimana
belalang,  dimana  proses  penyembelihannya  cukup  dengan  cara  direbus,  dipanggang  atau
ditusuk dengan alat makan seperti garpu atau jarum hingga mati dengan mengucapkan kata
‘bismillah’ (Al Mudawanah, 1: 542)

Imam Malik juga berkata (dalam Muntaqo Syarh Al Muwatho’, 3: 110) “ Aku berpendapat
bekicot itu semisal belalang, Jika bekicot ditangkap lalu dalam keadaan hidup direbus atau



dipanggang, maka tidak mengapa dimakan. Namun jika ditemukan dalam keadaan bangkai,
tidak boleh dimakan”

Hukum bekicot laut

Berdasarkan ayat (QS. Al Maidah: 96) “Dihalalkan bagimu binatang buruan air dan makanan
yang berasal dari air.”  Air disini dimaksudkan bukan hanya air laut saja, tetapi juga termasuk
air tawar. Pengertian “al bahru al maa” merupakan suatu kumpulan air yang banyak. Terlebih
lagi Asy Syaukani rahimahullah berkata “definisi air  yang dimaksud pada ayat diatas adalah
setiap air yang didalamnya terdapat hewan air untuk ditangkap, baik yang berlokasi di sungai
ataupun kolam.” (Fathul Qodir, 2: 361, Asy Syamilah).

Jadi tidaklah dilarang mengkonsumsi dua jenis bekicot baik bekicot darat maupun laut. Hal
ini  dikarenakan  bahwa  bekicot  darat  tidak  memiliki  darah  yang  mengalir  dimana  tidak
mungkin  untuk  disembelih.  Sedangkan  untuk  bekicot  air  termasuk  dalam Kitab  (QS.  Al
Maidah: 96).

4.2. Cara budidaya bekicot.

Selain menelaah dari manfaat mengkonsumsi bekicot, dan mengidentifikasi kehalalan suatu
daging bekicot dalam berbisnis, berikut terdapat alasan lain mengapa berbisnis bekicot layak
untuk diperhitungkan yaitu karena cara budidaya bekicot tergolong cukup mudah. 

Berikut adalah pedoman teknis budidaya bekicot : 

(1) Penentuan lokasi;

Lokasi  yang  sesuai  untuk  budidaya  bekicot  adalah  lokasi  yang  basah  dan  lembab,  yang
terlindung  dari  cahaya  matahari  secara  langsung.  Selain  itu,  hal  yang  perlu  diperhatikan
adalah  kondisi  tanah,  dimana  bekicot  menyukai  tanah  yang  banyak  mengandung  kapur
sebagai zat untuk pembentukan cangkang.

(2) Penyiapan Sarana dan Peralatan; 

- Perkandangan

Tidak memerlukan lahan yang terlalu luas dalam membuat kandang untuk budidaya bekicot.
Hal  yang terpenting adalah tingkat  kelembaban dan teduh yakni  pada suhu 25-30 derajat
Celcius. Bekicot yang berukuran besar ataupun kecil bisa dipelihara dalam kandang yang
sama  ataupun  dipisah.  Apabila  dilakukan  secara  terpisah,  resiko  yang  diahadapi  adalah
jumlah kandang yang jumlahnya yang cukup banyak dibuat. Fungsi kandang adalah untuk
penetasan, pembesaran, ataupun sebagai kandang induk.

- Peralatan

Alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan kandang bekicot adalah kayu, semen, bata pasir,
kain kasa, dan cangkul.

(3) Penyiapan bibit; 



Tidak semua jenis bekicot layak untuk dibudidayakan. Terdapat dua jenis bekicot yang biasa
diternakkan, yaitu jenis spesies Achatina fulica dan Achatina variegata. Adapun ciri-ciri fisik
dari  spesies  Fulica  yaitu  pada  cangkang  bekicot  terdapat  warna  garis-garis  tidak  begitu
mencolok, sedangkan pada jenis Variegata  adalah kebailikannya,  yakni berbuku-buku dan
tebal.

(4) Cara pemeliharaan; 

Dalam memelihara bekicot dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara terpisah dan secara
bersamaan (> 1 ekor dalam satu wadah). Salah satu keuntungan pemeliharaan secara terpisah
adalah  peternak  dapat  meninjau  dengan  seksama  perkembangan  pertumbuhan  bekicot
perharinya. Sedangkan kelemahanya adalah tambahan biaya untuk wadah pemisahnya.

Untuk pembudidayaannya, bekicot dapat diberi makanan sejenis ganggang (lumut), dedaunan
dan sedikit zat kapur. Setelah usia dua/tiga bulan, hendaklah dipindahkan ke kandang yang
lebih besar. Selain itu, hindarkan bekicot dari hama misalnya semut, bebek dan itik.

Terdapat berbagai macam cara untuk berternak bekicot di dalam kandang, antara lain :

1. Kandang  yang terbuat dari kotak kayu.

Kandang  terbuat  dari  lembaran  kayu  tripleks  yang  berkaki.  Kayu  yang  biasanya
digunakan adalah kayu kaso. Suasana kandang dibuat sejuk dan dihindarkan dari sinar
matahari secara langsung. Ideal ukuran kandangnya adalah panjang x lebar x tinggi
adalah 1 x 1 x 1.25m dimana diatas kotak tersebut diberi kawat kasa untuk pembatas
agar bekicot tidak keluar dari dalam kandang.

2. Kandang yang terbuat dari bak semen.

Serupa dengan kandang yang terbuat dari kotak kayu, hanya perbedaannya pada bak
semen  alasnya  terbuat  dari  semen.  Tebal  lapisan  bak  semen  adalah  30  cm,  dan
sebaiknya diberi tanah sebagai tambahan alas dalam bak semen didalamnya.

3. Kandang galian tanah.

Kandang dibuat dari tanah yang digali dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi 1 x 1
x  1m.  Idealnya,  lokasi  pembuatan  kandang  terletak  dibawah  pohon  yang  rimbun,
apabila dinding terlalu basah maka perlu diberikan lapisan pasir.

Masa Panen dan Hasilnya.

Bekicot dapat mulai dipanen setelah 5-8 bulan lamanya, dimana secara fisik dapat dilihat dari
besar dan panjang cangkang yang telah mencapai 8 -10 cm. Cara memanen yang baik adalah
dengan mengumpulkan bekicot yang siap panen dalam suatu wadah yang cukup besar di
dalam kotak kardus /  peti  dari  kayu. Hindarilah menggunakan karung goni,  karena dapat



mengakibatkan cangkang menjadi rusak atau pecah. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses
pencucian  pada  bekicot,  guna untuk membersihkan cangkang dari  kotoran yang melekat.
Setelah itu, bekicot di karantina selama kurang lebih 2 hari tanpa diberi makanan, agar lender
serta kotoran bekicot keluar sebanyak mungkin.

Setelah melalui proses karantina, dilanjutkan  proses penyortiran dengan cara   memisahkan
dan membuang bekicot yang mati dan ukuran yang terlalu kecil untuk diolah. Kemudian,
dilakukan proses penggaraman, dengan memberikan garam 10-15% dari berat total bekicot.
Penggaraman dilakukan berfungsi untuk mengeluarkan lender bekicot sebanyak mungkin.

Setelah proses penggaraman, direbus dengan air garam selama beberapa menit,  kemudian
disemprot dengan air dingin, baru dilakukan pencungkilan daging.

Hasil utama dari beternak bekicot adalah dagingnya. Daging bekicot dapat diolah langsung
sebagai sate, keripik, dendeng/masakan lainnya dan dapat juga diolah menjadi tepung. Hasil
sampingannya, cangkang / kulit bekicot juga laku untuk dijual. Biasanya cangkang bekicot
diolah menjadi bahan dasar obat-obatan dengan dihancurkan menjadi tepung untuk makanan
hewan ternak  yang membutuhkan bahan dasar tepung yang mengandung zat kapur.

4.3. Bisnis bekicot dalam negri dan ekspor ke negara lain.

Berbisnis  dan  beternak  bekicot  memang  layak  untuk  diperhitungkan.  Terdapat  banyak
peternak  dan  pengrajin  makanan  terhadap  bekicot  untuk  diolah  menjadi  produk  olahan.
Sebagai contohnya di kabupaten Kediri telah tumbuh pengrajin makanan yang dijual secara
luas baik berupa keripik bekicot,sate bekicot, maupun sambal goreng bekicot.

Berdasarkan sumber Mata Jakarta, Di Desa Ploso Kidul, kecamatan Ploso Klaten, Kediri,
terdapat   40  kepala  desa  yang  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  belajar  cara  membuat
keripik  dan sate  bekicot.  Mereka  datang  dari  berbagai  macam tempat  yaitu  dari  Ngawi,
Nganjuk dan Jember sebagai perwakilan dari kota-kota / kabupaten se-Jawatimur.

Mereka belajar bersama-sama dan dibina di kediri untuk menjadi pengusaha bekicot sukses.
Salah satu peserta bernama Juwana, salah satu kepala desa kota Jember, menanyakan tentang
bagaimana cara  untuk menggoreng agar  menjadi  sate,  dan  waktu yang dibutuhkan untuk
menggorengnya serta bagaimana cara pemasarannya kepada pengrajin sate bekicot.

Selain  Juwana,  terdapat  seorang yang bernama Sudarti,  salah  satu  pengrajin  sate  bekicot
mengakui berbisnis bekicot cukup menguntungkan. Dengan bermodalkan Rp. 28,000,- saja
untuk setiap pembelian satu daging bekicot, kemudian diolah menjadi makanan olahan dan
dijual  menjadi  Rp.  72,000,-   Sudarti  juga  mengakui  tidak  mengalami  kesulitan  dalam
memasarkan sate bekicot yang di produksinya. Banyak konsumen yang mencari dan membeli
hasil  produksinya.  Hal  ini  dikarenakan  rasanya  yang  enak  dan  sate  bekicot  baik  bagi
kesehatan manusia.

Berbisnis  bekicot  sebagai  salah  satu bentuk komoditi  ekspor,  yang merupakan salah satu
sumber  penghasil  devisa  bagi  negara.  Berbagai  alasannya  yaitu  merupakan  sumber
pendapatan peternak, membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja serta dapat



memanfaatkan sampah organik maupun sayur mayur yang tersisa dari pasar yang tidak laku
terjual sebagai makanan bekicot.

4.4. Strategi pemasaran daging bekicot.

Strategi  untuk  memasarkannya  bekicot  tidak  mudah  dilakukan  di  Indonesia.  Hal  ini
dipengaruhi beberapa faktor, yaitu bentuk fisik dan halal. Maka dari itu, diperlukan edukasi
pasar tentang manfaat mengkonsumsi bekicot. Selain mengedukasi pasar, dapat digunakan
media  online maupun  offline untuk membantu memasarkan produk yang masih dianggap
baru dan diperdebatkan kehalalannya ini.  Bentuk pemasaran bekicot ada dua cara yaitu  :
bekicot yang masih segar (hidup) diapasarkan dan bekicot olahan. Cara lazim yang dipakai
untuk bekicot yang masih hidup yaitu dengan menempatkan bekicot dalam suatu keranjang
atau  dalam  bak  truk  yang  disusun  secara  berlapis-lapis  antara  bekicot  dan  pelindung.
Sedangkan  untuk  bekicot  olahan,  sebaiknya  sebelum diolah,  bekicot  tidak  diberi  makan
selama  dua  hari  untuk  membersihkan  tubuh  bekicot  dari  lendir  dan  kotoran  yang  ada
didalamnya.

Bedarsarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2011-2012, Total volume
ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar
6,02%. Pada tahun 2011 volume ekspor hasil perikanan berjumlah 1.159 juta ton sedangkan
pada tahun 2012 menjadi 1.229 juta ton, dimana kontribusi ekspor siput dan bekicot naik
sebesar  50,94%  dan  merupakan  peringkat  ke  empat  terbesar  setelah  ikan,  udang,  dan
kepiting.
 
Selain  memasarkan produk bekicot  ini  di  Indonesia,  peternak bekicot  di  Indonesia  dapat
mengekspor ke negara-negara yang sudah mengkonsumsi bekicot contohnya Perancis, Jepang
dan lain-lain. Daging bekicot merupakan komoditi ekspor yang sangat menjanjikan, karena
harga jual di restoran pasaran internasional cukup mahal. Pada Tahun 1988 (Januari – Juli) ,
contohnya, harga ekspor daging bekicot berkisar US $ 1,82 per kg. Berdasarkan hal ini, mulai
memunculkan Peternakan Inti Rakyat (PIR) dengan komoditi bekicot (sesuai dengan jurnal
asia tahun 2013. 

V.Simpulan

Dalam berbisnis kuliner perlu inovasi dan kreasi yang baru. Tidak hanya dalam pemilihan
bumbu  dan  cara  memasak  nya  yang  perlu  dikembangkan,  tetapi  pemilihan  daging  yang
jarang  ada  dipasaran,  seperti  daging  bekicot  atau  siput,  perlu  dipertimbangkan.  Dengan
keunikan tersendiri, daging bekicot memiliki tekstur yang kenyal dan berkhasiat baik pada
tubuh.

Selain  dapat  menyembuhkan  penyakit  kulit,  ternyata  daging  bekicot  dianggap  ampuh
menyembuhkan berbagai macam penyakit contoh TBC, asma, hepatitis ataupun liver. Lendir
bekicot sangat baik bagi kulit manusia terutama wajah, yaitu untuk membantu mengurangii
keriput  ataupun  kerutan.  Namun,  sangat  disayangkan  pada  kenyataanya  penelitian  akan
manfaat mengkonsumsi daging bekicot sangatlah terbatas.

Cara  membudidayakan  bekicot  tergolong  mudah  bila  dibandingkan  dengan  budidaya
binatang laut lainnya,  seperti  udang ataupun ikan. Hal terpenting dalam budidaya bekicot



adalah kondisi  kandang,  kelembaban udara,  menjauhkan dari  hama dan pemberian pakan
yang sesuai. Masa panen cukuplah singkat yakni 5-8 bulan dan membutuhkan biaya yang
sangat murah.

Kendala  utama  yang  dihadapi  dalam  berbisnis  bekicot  adalah  persepsi  konsumen  akan
konsumsi daging bekicot yang buruk serta tingkat kehalal-an menurut agama muslim. Akan
tetapi, untuk mendukung berkembangnya bisnis ini dapat dilakukan suatu strategi yang tepat,
contohnya  dengan  mengedukasi  pasar  serta  menggunakan  media  promosi  untuk
memperkenalkan manfaat mengkonsumsi daging bekicot dan halal menurut agama muslim.

Selain  dua  strategi  diatas,  pebisnis  dapat  mengekspor  daging  bekicot  ke  negara  Perancis
ataupun Jepang yang menyukai daging bekicot sebagai makanan alternatif pengganti daging
merah. 
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