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ANALISIS KELAYAKAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI  

DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan nilai 

rentabilitas serta bagaimana pendapatan usaha budidaya burung merpati di 

Kabupaten Lombok Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018, 

dengan menggunakan metode survai. Jumlah peternak sampel adalah sebanyak 30 

orang yang ditetapkan secara purposive. Data yang terkumpul dianalisis dengan 

analisis biaya dan pendapatan, analisis BCR, dan analisis rentabilitas. Hasil 

penelitian menunjukkan : (1) Usaha budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok 

Barat mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karna para peternak responden tidak 

menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha budidaya burung merpati, 

karena motivasi mereka memelihara burung merpati hanya dijadikan sebagai hobi 

saja, sehingga dalam pemeliharaannya para peternak jarang memperhitungkan 

keuntungannya. Akan tetapi dapat dimaklumi bahwa, kegiatan hobi juga tidak 

identik dengan keuntungan, karena hobi juga bersifat kesenangan. Sedangkan untuk 

nilai Rentabilitas usaha budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok Barat 

adalah -52,8%. Hal ini berarti, para peternak lebih untung menyimpan dananya di 

bank dalam bentuk deposito maupun tabungan biasa. (2) pendapatan yang 

didapatkan dalam usaha budidaya burung merpati ini, yaitu untuk pendapatan kotor 

rata-rata sebesar Rp. 1.676.166,67 per tahun dan untuk pendapatan bersih rata-rata 

sebesar Rp. -1.872.214,44 per tahun.  

 

Kata kunci : Burung Merpati, Pendapatan, Kelayakan Usaha dan Rentabilitas. 
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ANALISIS KELAYAKAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI  

DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  

 

 

ABSTRACT  

 

This research was conducted to find out income, analyze the level of 

feasibility and the value of profitability of pigeon cultivation business in West 

Lombok Regency. The study was conducted in July-August 2018, using survey 

methods. The sample of this study was 30 farmers who were determind non 

probability. The data were analyzed utilizing input-output analysis, BCR analysis, 

and profitability analysis. The results of the study showed: (1) Pigeon farming in 

West Lombok Regency suffered losses. This is due to the fact that the respondent 

farmers did not use economic principles in pigeon cultivation, because their 

motivation to maintain pigeons was only used as a hobby, so that the breeders rarely 

took into account the benefits. As we know that hobby is not identical with profits, 

because hobby is usually for fun. Morever, the value of the profitability of pigeon 

farming in West Lombok Regency is -52,8%. It means that farmers are more 

profitable to save their funds in banks in the form of deposits and ordinary savings. 

(2) The income earned in this pigeon cultivation business, namely for the average 

gross income of  Rp. 1.676.166 per year and for the average net income of Rp. -

1.872.214 per year.  

 

 

Keywords: Pigeons, Income, Business Feasibility and Rentability. 
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PENDAHULUAN 

Burung merpati (Columba livia) merupakan salah satu jenis burung yang 

sudah lama dipelihara dan dibudidaya oleh para penggemar burung. Burung merpati 

adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu 

dan sayap yang mayoritas aktivitasnya adalah terbang di udara. Burung merpati 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis burung lainnya, yaitu 

mampu mengingat lokasi dengan baik serta mampu terbang hingga sekitar 65 – 80 

km/jam, dan dalam satu hari mampu terbang sejauh sekitar 965 km (Sutedjo, 1998).  

Merpati tinggi memiliki komunitas yang cukup banyak diminati,  karena 

merpati tinggi lebih popular dibandingkan merpati balap. Hal ini juga menujukan 

fakta di lapangan bahwa merpati tinggi lebih cerdas dibandingkan dengan merpati 

balap. Merpati tinggi mampu terbang mencapai 150 m di atas permukaan tanah, 

berbeda dengan merpati balap yang hanya mampu terbang sampai 5 m di atas 

permukaan tanah, serta nilai ekonomi merpati balap lebih rendah dibandingkan 

dengan merpati tinggi lokal.  

Burung merpati merupakan tipe burung yang gampang dirawat dan untuk 

mendapatkan bibitnya sangatlah mudah ditemui karena merpati banyak dijual di 

pasar burung di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi NTB 

terdiri dari 10 kabupaten dan 1  kota, salah satu di antaranya adalah Kabupaten 

Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan, yaitu 

Kecamatan Batu Layar, Gerung, Gunungsari, Kediri, Kuripan, Labuapi, Lembar, 

Lingsar, Narmada, dan Sekotong.  

Populasi burung merpati di Kabupaten Lombok Barat menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) berjumlah 43.960 ekor di tahun 2014, dengan penyebaran pada setiap 

kecamatan, yaitu  Kecamatan Sekotong berjumlah 1.068 ekor, Lembar 1.610 ekor, 

Gerung 3.382 ekor, Labuapi 4.498 ekor, Kediri 11.218 ekor, Kuripan 3.662 ekor, 

Narmada 7.402 ekor, Lingsar 3.870 ekor, Gunungsari 2.839 ekor, Batu layar 4.411 

ekor (BPS, 2015). 

Tingginya populasi burung merpati pada setiap daerah di Kabupaten Lombok 

Barat mencerminkan bahwa jenis satwa ini sangat digemari oleh masyarakat, baik 

yang memelihara sebagai hobi maupun sebagai sumber mata pencaharian. Sejauh 

ini, penelitian mengenai usaha budidaya burung merpati sebagai salah satu sumber 

mata pencaharian masyarakat masih sangat kurang. Oleh karna itu, dipandang perlu 
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untuk dilakukan penelitian, terutama yang terkait dengan tingkat kelayakan budidaya 

burung merpati.   

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui kelayakan dan 

nilai rentabilitas usaha budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok Barat, 

mengetahui pendapatan usaha budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok 

Barat.  

Data dan informasi yang diperoleh akan sangat berguna, terutama bagi  

masyarakat sebagai acuan untuk melakukan bisnis usaha budidaya burung merpati, 

bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam mengembangkan peternakan burung 

merpati, dan bagi akademisi sebagai tambahan referensi pada bidang sosek 

peternakan.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Pada umumnya, pengertian survei 

dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk 

mewakili semua populasi. Dalam survei informasi dikumpulkan dari responden 

dengan menggunakan kuisioner (Singarimbun dan Effendi, 1991).  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat pada bulan Juli-

Agustus 2018. Dari 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat diambil 3 kecamatan 

sampel secara purvosive, dengan pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut 

terdapat beberapa desa yang masyarakatnya banyak memelihara burung merpati 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat tahun 2015. 

Kecamatan tersebut adalah Gunungsari, Lingsar dan Narmada. Selanjutnya dari 

masing-masing kecamatan tersebut diambil satu desa sampel yaitu Desa Gontoran 

Timur di Kecamatan Lingsar, Desa Lembuak mewakili Kecamatan Narmada, dan 

Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari. Dari tiap desa sampel diambil masing-masing 

10 peternak sampel secara insidental (Sugiyono, 2006) , sehingga jumlah peternak 

sampel seluruhnya adalah 30 orang.  

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar 
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pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Selain wawancara, juga dilakukan 

observasi untuk mengamati aktivitas-aktivitas yang dilakukan peternak dalam 

budidaya burung merpati sehari-harinya. Data sekunder diperoleh dari internet, 

jurnal, dan lembaga atau instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini.  

Variabel yang diamati pada penelitian ini terdiri dari variabel pokok dan 

variabel penunjang. Variabel pokok yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari : 

Biaya produksi, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam budidaya burung 

merpati dalam satu periode pemeliharaan. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Sedangkan variabel penunjang terdiri dari : Umur responden, 

Tingkat pendidikan, Pengalaman memelihara burung merpati, Tanggungan 

Keluarga, Tujuan memelihara burung merpati.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis biaya dan 

pendapatan dengan rumus sebagai berikut :  

Analisis data yang digunakan yaitu :  

π =  TR-TC  

Keterangan : 

π = profit 

TR = Total revenue  

TC = Total cost  

 

Untuk menganalisis tingkat kelayakan budidaya burung merpati digunakan 

analisis Benefit Cost Ratio (BCR) , dengan rumus sebagai berikut :  

BCR = 
                       

                     
 

 

Kriteria kelayakan sebagai berikut :  

Jika BCR > 1 : untung (layak)  

Jika BCR = 1 : impas ( tidak untung dan tidak rugi)  

Jika BCR < 1 : rugi (tidak layak)   

Untuk mengetahui Rentabilitas usaha budidaya burung merpati dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  
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RE = 
  

  
       

Keterangan :  

RE = Rentabilitas ekonomi  

L   = Laba bersih atau total pendapatan bersih 

M  = Modal sendiri atau total biaya produksi (Riyanto, 2001).  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Karakteristik Responden  

1. Umur Responden  

Matondang (1993) menyatakan, bahwa umur dapat mempengaruhi atau 

berkaitan erat dengan kegiatan berusaha tani seseorang, terutama dalam menghadapi 

suatu teknologi baru. Sebagian besar peternak budidaya burung merpati berada pada 

kelompok umur 31- 40 tahun, yaitu sebanyak 13 orang (43,33%). Rata-rata umur 

peternak responden adalah 34,57 tahun, sehingga umur peternak responden di 

Kabupaten Lombok Barat termasuk dalam kategori produktif. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Darmawi (2011), bahwa umur produktif peternak berkisar antara 20 

sampai 65 tahun, dan pernyataan Sari (2013), bahwa umur produktif peternak 

berkisar antara 15 sampai 64 tahun.  

 

2. Tingkat Pendidikan  

Menurut Darmawi (2011), pendidikan merupakan salah satu syarat penunjang 

berhasil tidaknya suatu usaha peternakan, karena pendidikan juga berpengaruh pada 

cara berpikir dalam mengambil keputusan. sebagian besar (56,67%) atau sebanyak 

17 orang peternak responden berpendidikan tingkat SD, kemudian  sebanyak (30%) 

atau 9 peternak responden tidak tamat SD, selanjutnya sebanyak (10%) atau 

sebanyak 3 peternak reponden berpendidikan tingkat SMP, dan bahkan hanya 

(3,33%) atau hanya 1 peternak responden berpendidikan tingkat SMA. Dapat 

dikatakan, bahwa peternak burung merpati di Kabupaten Lombok Barat sebagian 

besar berpendidikan rendah (Tidak Tamat sampai tingkat SD).  Namun demikian, 



 
 

5 

hal ini  tidak menjadi kendala bagi peternak responden, karena usaha budidaya 

burung merpati ini hanya dijadikan sebagai hobi dan usaha sampingan bagi peternak 

responden.  

 

3. Tanggungan Keluarga  

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam tanggungan keluarga adalah 

jumlah anggota keluarga yang menjadi beban keluarga yang terdiri dari ibu, anak, 

dan orang lain yang tinggal dalam keluarga. sebagian besar peternak responden 

(66,67%) memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2-3 orang, sedangkan 

rata-rata jumlah tanggungan keluarga peternak responden di Kabupaten Lombok 

Barat adalah 2 orang. 

Jumlah tanggungan keluarga yang tergolong besar akan memberatkan beban 

keluarga, apalagi jika pendapatan yang diterima tergolong kecil. Namun apabila 

anggota keluarga tersebut terdiri dari orang-orang yang telah mampu bekerja, maka 

akan menjadi asset keluarga atau sumber tenaga kerja dalam mengelola usaha tani 

dan usaha budidaya ternaknya. 

 

4. Pengalaman Beternak Peternak Responden     

Pengalaman beternak burung merpati yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah lamanya responden menggeluti kegiatan usaha budidaya burung merpati. 

Pengalaman melakukan suatu usaha akan mendorong terciptanya suatu inovasi baru, 

serta akan meningkatkan keterampilan dalam mengelola usahanya. Sebagian besar 

50% (15 orang) peternak usaha budidaya burung merpati memiliki pengalaman 

beternak 10-15 tahun. Hal ini, berarti bahwa sebagian besar responden sudah lama 

menggeluti usaha budidaya burung merpati 

 

 

5. Motivasi Beternak 

Usaha budidaya burung merpati yang dijalankan oleh peternak di Kabupaten 

Lombok Barat, seluruh (100%) responden menjadikannya sebagai usaha sampingan 

dan hobi. Namun, apabila dikaji secara lebih teliti, ternyata faktor hobi lebih 

menonjol dibandingkan faktor usaha. Dengan demikian, dalam menjalankan 

usahanya para peternak sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip ekonomi 
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perusahaan, sehingga masalah untung dan rugi belum menjadi perhatian utama pada 

peternak.  

 

Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Budidaya Burung Merpati  

a. Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah dalam periode tertentu 

mengikuti jumlah produksi. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh peternak 

budidaya burung merpati adalah sebesar Rp. 9.614,441. Biaya tetap ini terdiri dari  

biaya penyusutan sangkar dan biaya penyusutan peralatan.  

 

Tabel 1. Biaya Tetap Usaha Budidaya Burung Merpati di Kabupaten Lombok Barat 

No Uraian Rata-rata (Rp/Tahun)     Persentase (%) 

1 Biaya penyusutan sangkar 8.077,778      84 

2 Biaya penyusutan 

peralatan 

1.536,663     16 

Total 9.614,441       100 

Sumber : Data primer diolah tahun 2018 

 

Biaya penyusutan sangkar dihitung berdasarkan nilai pembelian sangkar 

dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan umur ekonomis sangkar tersebut.. 

Semakin lama sangkar digunakan, maka biaya penyusutannya akan menjadi semakin 

kecil atau sedikit. Begitu juga sebaliknya, Semakin jarang suatu sangkar digunakan, 

maka biaya penyusutan sangkar yang dikeluarkan semakin banyak atau besar. 

Peralatan yang digunakan dalam proses pemeliharaan burung merpati meliputi 

tempat pakan dan tempat minum saja. Biaya penyusutan peralatan ini dihitung 

berdasarkan nilai penyusutan per tahun. Relatif kecilnya nilai penyusutan ini (rata-

rata Rp.1.536,663 per tahun), karena jumlah peralatan yang digunakan relatif sedikit 

dengan harga satuan untuk setiap peralatan relatif murah 

 

b. Biaya Tidak Tetap (Biaya Variabel) 

Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang tidak 

tetap, sesuai dengan kebutuhan setiap produksi yang dilakukan oleh peternak.  
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Tabel 2. Biaya Tidak Tetap Usaha Budidaya Burung Merpati di Kabupaten Lombok 

Barat 

No Uraian Rata-rata (Rp/Tahun)     Persentase (%) 

1 

2 

3 

Biaya Pakan 

Biaya Bibit 

Biaya Transportasi 

2.948.000,00 

256.333,333 

334.400,00 

              83,3 

             7,2 

             9,5 

Total 3.538.733,33 100 

Sumber : Data primer diolah tahun 2018 

 

rata-rata total biaya tidak tetap pada usaha budidaya burung merpati di 

Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak Rp. 3.538.733,33 per tahun. Biaya tidak 

tetap yang paling besar dikeluarkan oleh peternak adalah untuk pembelian pakan, 

yaitu sebesar Rp. 2.948.000 per tahun dengan presentasi 83,3%, sedangkan biaya 

tidak tetap yang paling kecil yaitu biaya transportasi sebesar Rp. 334.400 per tahun 

atau sebesar 9,5% dari total rata-rata biaya tidak tetap.  

 

c. Biaya Total  

Biaya total dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan oleh peternak dalam satu periode produksi. 

 

Tabel 3. Biaya Total Pada Usaha Budidaya Burung Merpati di Kabupaten Lombok 

Barat  

 

No  Uraian  Rata-rata (Rp/tahun)          Persentase (%) 

1 

2 

Biaya tetap 

Biaya tidak tetap  

        9.647,778 

     3.538.733,33 

                             0,3 

                             99,7 

Biaya Total      3.548.381,10                             100 

         Sumber : Data primer diolah tahun 2018 

Total  biaya produksi usaha budidaya burung merpati adalah Rp.3.548.381,10 

per peternak per tahun produksi, yang terdiri dari 0,3% biaya tetap dan 99,7% biaya 

tidak tetap atau biaya variabel. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa biaya 

variabel atau biaya tidak tetap lebih besar dalam usaha budidaya burung merpati di 

Kabupaten Lombok Barat.  
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D. Pendapatan dan Kelayakan Usaha Budidaya Burung Merpati 

Pendapatan kotor yaitu nilai produksi total usaha tani dalam jangka waktu 

tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak (Soekardono, 2006). Adapun total 

pendapatan kotor peternak per tahun produksi adalah rata-rata sebesar Rp. 

1.676.166,67 per peternak. Sedangkan pendapatan bersih merupakan hasil yang 

diperoleh dari pengurangan antara total pendapatan kotor dengan total biaya 

produksi. 

 

Tabel 4. Total Pendapatan Kotor, Total Biaya Produksi, dan Total Pendapatan 

Bersih Usaha Budidaya Burung Merpati di Kabupaten Lombok Barat 

 

                  No         Uraian                       Nilai (Rp/tahun) 

  1 

  2 

  3 

Total pendapatan kotor 

Total biaya produksi  

Total pendapatan bersih 

                            1.676.166,67 

                             3.548.381,10 

                            -1.872.214,44 

              Sumber : Data primer diolah tahun 2018 

 

Pendapatan bersih para peternak burung merpati di Kabupaten Lombok Barat 

secara ekonomi mengalami kerugian, yaitu rata-rata sebesar Rp.-1.872.214,44 per 

tahun produksi. Hal ini disebabkan, karena para peternak burung merpati belum 

mengelola prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, karena motivasi mereka  

memelihara merpati yang pertama hanya sebagai hobi dan yang kedua sebagai 

sampingan. 

Berdasarkan hasil perhitungan BCR, maka dapat dinyatakan bahwa usaha 

budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok Barat tidak layak untuk diteruskan 

karena mempunyai nilai BCR kurang dari 1, yaitu 0,5. Hal ini berarti setiap Rp. 1,00 

yang dikeluarkan dalam usaha budidaya burung merpati akan menghasilkan nilai 

produksi Rp.0,5. Dapat disimpulkan bahwa, peternakan burung merpati di 

Kabupaten Lombok Barat mengalami kerugian dan tidak layak untuk dilanjutkan, 

hal ini disebabkan usaha budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok Barat 

hanya dijadikan sebagai hobi saja dan tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan 

bagi para peternak. Dilihat dari segi pendapatan bersih yang didapatkan peternak, 

usaha burung merpati ini  sangat jauh dari kelayakan usaha atau dalam 
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pemeliharaannya para peternak jarang memperhitungkan keuntungan. Akan tetapi 

dapat dimaklumi bahwa, kegiatan hobi juga tidak identik dengan keuntungan, karena 

hobi  bersifat kesenangan.  

 

E. Rentabilitas Usaha Budidaya Burung Merpati 

Menurut Riyanto (1999), bahwa rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. nilai rentabilitas (RE) usaha budidaya burung merpati di Kabupaten 

Lombok Barat adalah sebesar -52,8%. Nilai RE ini jauh lebih kecil dibandingkan 

suku bunga bank. Hal ini berarti bahwa para peternak lebih baik menyimpan 

dananya di bank dalam bentuk deposito maupun tabungan biasa atau sebaiknya para 

peternak melakukan usaha ternak lainnya.  

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Usaha budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok Barat mengalami 

kerugian. Hal ini disebabkan karna para peternak responden tidak menggunakan 

prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha budidaya burung merpati, karena motivasi 

mereka memelihara burung merpati hanya dijadikan sebagai hobi saja, sehingga 

dalam pemeliharaannya para peternak jarang memperhitungkan keuntungannya. 

Akan tetapi dapat dimaklumi bahwa, kegiatan hobi juga tidak identik dengan 

keuntungan, karena hobi juga bersifat kesenangan. Sedangkan untuk nilai 

Rentabilitas usaha budidaya burung merpati di Kabupaten Lombok Barat adalah -

52,8%. Hal ini berarti, para peternak lebih untung menyimpan dananya di bank 

dalam bentuk deposito maupun tabungan biasa.  

Pendapatan yang didapatkan dalam usaha budidaya burung merpati ini, yaitu  

untuk pendapatan kotor rata-rata sebesar Rp. 1.676.166,67 per tahun dan untuk 

pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp. -1.872.214,44 per tahun.  
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Saran  

Kepada para peternak, diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip 

ekonomi perusahaan dalam usaha budidaya burung merpati, sehingga dapat 

diperhitungkan untung-ruginya. Kepada pemerintah, diharapkan agar mengadakan 

penyuluhan-penyuluhan tentang tata cara  memelihara burung merpati dengan baik, 

sehingga para peternak lebih menjadikan usaha burung merpati sebagai usaha 

daripada hanya sekedar hobi. Kepada peneliti lain, disarankan untuk melakukan 

penelitian serupa dengan mengambil lokasi dan sampel yang lebih luas sehingga 

diperoleh hasil yang reperesentatif.   
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