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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk 

dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut (Rasyaf, 

2002). Adapun peternakan di Indonesia dikelompokan ke dalam tiga jenis 

yaitu: Ternak Besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara 

hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu 

kuda, kerbau, dan sapi. Ternak Kecil adalah peternakan yang diusahakan 

dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan 

ternak kecil, yaitu kambing, domba, babi, dan kelinci. Ternak Unggas adalah 

peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau 

sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas, yaitu 

ayam, itik, angsa, entog, burung puyuh, burung murai batu dan masih banyak 

lagi. (Iskandar, L. 2009).  

Saat ini budidaya burung berkicau dan burung hias merupakan salah 

satu kegemaran masyarakat Indonesia. Burung kicau atau burung hias 

digemari karena pemeliharaan tidak memerlukan lahan yang luas dan tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Burung berkicau mampu juga 

menghasilkan suara yang indah, sehingga bisa menjadi hiburan bagi 

masyarakat. Jika hal ini dikelola dengan baik, maka bisa mendatangkan 

keuntungkan secara ekonomis, meningkatkan pendapatan masyarakat, bahkan 

sangat prospektif sebagai ajang bisnis.  

Kebijakan pemerintah dalam pemeliharaan burung diatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar Bab IX: Pemeliharaan untuk Kesenangan Pasal 37 

ayat (1) “Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa untuk 

tujuan kesenangan”, serta ayat (2) “Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan 

pemeliharaan untuk kesenangan hanya dilakukan terhadap jenis yang tidak 

dilindungi”. Bagi pihak yang ingin melakukan pemeliharaan satwa liar untuk 

kesenangan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 8 Tahun 1999 
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pasal 40 ayat (1) mewajibkan untuk (a) memelihara kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan satwa liar peliharaannya dan (b) menyediakan tempat dan 

fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan satwa liar. 

Murai batu merupakan salah satu jenis burung istimewa yang 

keberadaannya sangat popoler di Indonesia. Selain Cucak Jenggot, Kenari dan 

Lovebird, burung dengan ekor panjang ini juga sudah menjadi perbincangan 

lama para penghobi kicau saat ini. 

Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sebagian besar 

warganya berprofesi sebagai penangkar burung kicau dan diantaranya adalah 

burung Murai Batu, baik itu sebagai pekerjaan sampingan maupun sebagai 

pekerjaan pokok tidak salah jika Desa Wukirsari disebut desa pembudidaya 

burung di Yogyakarta, hampir 60 persen masyarakat di desa Wukirsari 

mempunyai usaha penangkaran burung berkicau. (Gunawan, H. 2012). 

Terlepas dari itu masyarakat di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang 

Kabupaten Pangandaran sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani 

padi dan hanya ada satu orang yang berprofesi sebagai pembudidaya burung 

kicau dan diantaranya adalah burung Murai Batu. Kurang pemahaman tentang 

cara membudidayakan burung tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat 

disana tidak membudidayakan burung murai batu. Walaupun harga jualnya 

yang tinggi tapi angka keberhasilanya masih dikatakan belum maksimal dan 

dalam proses beternak kita harus mempunyai tujuan untuk menghasilkan jenis 

burung murai batu yang lain dan lebih baik dari burung murai batu yang sudah 

ada.  

Ketika dalam beternak dilandasi dengan tujuan yang jelas maka 

beternak murai batu akan semakin memiliki prospek yang bagus, dimana 

dalam beternak akan ada proses pembelajaran yang berkesinambungan serta 

mengenai tujuan beternak burung murai batu. Dengan adanya proses 

pembelajaran maka hasil ternaknya semakin berkembang dengan kualitas 

yang semakin meningkat. 
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Berangkat dari permasalahan tersebut, terutama untuk merubah 

anggapan mengenai ketidaklayakan usaha ternak burung murai batu, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kelayakan usaha ternak 

burung murai batu (Copsychus malabaricus) dilihat dari aspek finansial. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana teknik budidaya yang dilaksanakan peternak pada usaha ternak 

burung murai batu? 

2) Bagaimana kelayakan usaha ternak burung murai batu dilihat dari aspek 

finansial? 

3) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh modal 

yang diinvestasikan pada usaha ternak burung murai batu? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Bersadarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menjelaskan teknik budidaya yang dilaksanakan peternak pada usaha 

ternak burung murai batu. 

2) Untuk mengetahui kelayakan usaha ternak burung murai batu dilihat dari 

aspek finansial. 

3) Mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh modal 

yang diinvestasikan pada usaha ternak burung murai batu 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1) Bagi penulis, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya 

pada bidang usaha ternak burung muarai batu. 

2) Bagi peternak, sebagai informasi dan bahan evaluasi terhadap usaha 

peternakan yang dijalankannya. 
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3) Bagi investor lain, yaitu sebagai masukan untuk berinvestasi pada sektor 

peternakan, khususnya usaha ternak burung murai batu. 

4) Bagi pemerintah, sebagai informasi dan masukan dalam penentuan 

kebijakan sektor peternakan. 


