
DISTRIBUSI RUMAH WALET (Collocalia sp)

DI KABUPATEN GROBOGAN

Skripsi

disusun sebagai salah satu syarat
untuk menempuh gelar Sarjana Sain Biologi

Oleh

Moch. Samsul Arifin
4450405054

JURUSAN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang 
berjudul “Distribusi Rumah Walet (Collocalia sp) di Kabupaten Grobogan” 
disusun berdasarkan hasil penelitian saya dengan arahan dosen pembimbing. 
Sumber informasi atau kutipan yang berasal atau dikutip dari karya yang 
diterbitkan telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di 
bagian akhir skripsi ini. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar dalam program sejenis di perguruan tinggi manapun.

Semarang, 4 Februari 2011

Moch. Samsul Arifin
4450405054

ii



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Distribusi Rumah Walet (collocalia sp) di Kabupaten Grobogan.

Disusun Oleh:

Nama : Moch. Samsul Arifin

NIM : 4450405054

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4    

Februari 2011.

Panitia

Ketua Sekretaris

Dr. Kasmadi Imam S., M.S Dra. Aditya Marianti, M.Si
NIP. 19511115 197903 1001 NIP. 19671217 199303 2001

Penguji Utama

Drs. Bambang Priyono, M.Si
NIP. 19570310 198810 1001

Anggota Penguji/ Anggota Penguji/
Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si Dra. Sri Ngabekti, M.S
NIP. 19700122 199703 2003 NIP. 19590901 198601 2001

iii



ABSTRAK

Arifin, M.S. 2011. Distribusi Rumah Walet (Collocalia sp) di Kabupaten 
Grobogan. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. 
Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si dan Dra. Sri Ngabekti, M.S.

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu daerah dalam 
budidaya walet antara lain adalah aspek ekologi. Ketersediaan data peta yang 
akurat seperti data ekologi, data spasial dan data distribusi rumah walet dengan 
membuat peta distribusi rumah walet menggunakan Sistem Informasi Geografis 
(SIG), diperlukan dalam pengembangan budidaya walet di daerah yang berpotensi
untuk budidaya walet, seperti di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui distribusi rumah walet (Collocalia sp), khususnya walet yang 
dibudidayakan di Kabupaten Grobogan.

Metode pengumpulan data terdiri dari data spasial berupa data-data yang 
mencakup peta topografi yang terdiri dari peta jalan, peta sungai, peta ketinggian, 
peta suhu yang diturunkan dari peta landsat dan data tabular yaitu distribusi 
rumah walet di Kabupaten Grobogan. Penentuan distribusi rumah walet dengan 
menggunakan Global Positioning System (GPS). Setelah semua peta digital diolah
dengan SIG, selanjutnya dilakukan overlay dan analisis spasial. Analisis spasial 
mengacu pada model yang dilakukan oleh Rahayuningsih dan Abdullah (2008).

Hasil penelitian menunjukkan rumah walet terdistribusi di sepuluh
kecamatan yang diamati di Kabupaten Grobogan. Kecamatan Purwodadi 
menempati peringkat tertinggi dalam perolehan jumlah rumah walet di Kabupaten 
Grobogan yaitu sebanyak 209 rumah walet, sedangkan Kecamatan Kedungjati 
menempati peringkat terendah dengan enam rumah walet. Daerah dengan kategori 
kesesuaian habitat ”sangat sesuai” yaitu Kecamatan Gabus dan Ngaringan, serta 
daerah dengan kesesuaian habitat ”sesuai” yaitu Kecamatan Kradenan, 
Tawangharjo, Kedungjati, Tegowanu dan Gubug memiliki potensi yang perlu 
dikembangkan untuk budidaya walet. Distribusi rumah walet di sepuluh 
kecamatan yang diamati banyak terdapat di daerah perkotaan. Faktor keamanan
merupakan faktor penting dan lebih diutamakan yang menyebabkan banyak 
rumah walet dibangun didaerah perkotaan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa rumah walet terdistribusi di 
sepuluh kecamatan yang diamati di Kabupaten Grobogan dengan jumlah rumah 
walet paling banyak terdapat di daerah perkotaan. 

Kata Kunci: Distribusi, walet, Kabupaten Grobogan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Burung walet (Collocalia sp) adalah salah satu jenis burung yang 

menghasilkan sarang bernilai ekonomis tinggi. Selain bernilai ekonomis, burung 

walet juga mempunyai nilai ekologis yang memegang peranan penting sebagai 

pengendali hama serangga yang ditangkap sewaktu terbang (Risman 1996 dalam 

Mardiastuti 1999). Sarang  yang dapat dimakan tersebut berasal dari air liur yang 

dihasilkan oleh kelompok burung walet yang menghuni daerah tropis di Asia 

Tenggara (Soehartono dan Mardiastuti 2003).

Keberadaan burung walet serta keistimewaan sarangnya (bird nest) sudah 

dikenal sejak ratusan tahun silam. Selama ini sarang burung walet dipercaya dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti penyakit paru-paru, panas 

dalam, kangker, obat awet muda, melancarkan peredaran darah dan saluran 

pernafasan, bahkan AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrome) (Soehartono 

dan Mardiastuti 2003). Manfaat sarang burung walet yang besar membuat sarang 

burung walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi, bahkan  menjadi komoditas 

ekspor yang eksklusif. Sebelum dibudidayakan di dalam rumah walet, sarang 

burung walet merupakan hasil alam yang dihasilkan oleh walet yang bersarang di 

alam (gua) (Budiman 2002).

Menurut Soehartono dan Mardiastuti (2003), Indonesia merupakan negara 

penghasil dan pengekspor sarang walet terbesar di dunia, dengan ekspor rata-rata 

pertahunnya mencapai 115 ton (1980 - 2000), bahkan pada tahun 1989 dan 1993 

jumlah ekspor ini meningkat hingga lebih dari 300 ton. Hampir seluruh produksi 

nasional dikirim ke pasar internasional dengan Negara Hongkong dan Singapura 

sebagai pembeli utama. Jawa Tengah merupakan provinsi penghasil sarang walet 

terbesar di Indonesia. Salah satu daerah penghasil sarang burung walet terbesar di 

Jawa Tengah adalah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan menempati

urutan ketiga berdasarkan besarnya produksi sarang walet di Jawa Tengah setelah 

Kabupaten Pemalang, dan Pekalongan. Produksi sarang burung walet di 
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Kabupaten Grobogan dapat mencapai rata-rata 5 ton per tahun (Anonim 2005). 

Hal ini menjadikan sarang burung walet sebagai salah satu komoditas unggulan 

bagi Kabupaten Grobogan. 

Produksi sarang burung walet yang tinggi di Kabupaten Grobogan 

disebabkan karena Kabupaten Grobogan memiliki semua syarat yang dibutuhkan 

dalam budidaya walet. Syarat tersebut antara lain adalah memiliki iklim tropis dan 

daerah basah dengan musim hujan selama enam bulan dalam satu tahun, memiliki 

kawasan hutan yang luas dan subur, memiliki areal pertanian yang subur, 

memiliki aliran sungai dan dataran rendah sampai ketinggian maksimal 1.000 

mdpl (Budiman 2002).

Keberhasilan suatu daerah dalam budidaya walet dipengaruhi oleh aspek 

ekologi burung walet itu sendiri. Perhatian yang kurang terhadap aspek tersebut 

mengakibatkan produksi sarang walet seringkali tidak maksimal bahkan 

mengalami kegagalan (Rahayuningsih 2008). Dalam perencanaan dan 

pengelolaan burung walet diperlukan data ekologi yang lengkap mengenai 

kebutuhan hidup dan perilakunya. Kebutuhan hidup burung walet adalah ruang 

habitat yang cukup dan memiliki ketersediaan pakan, air, tempat berlindung, serta 

tempat berkembang biak. 

Untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan budidaya burung walet,  

diperlukan ketersediaan data peta yang akurat, seperti peta jalan, peta sungai, peta 

ketinggian, peta suhu, peta tutupan lahan, dan peta distribusi rumah walet. Peta-

peta tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung pengembangan budidaya

burung walet di daerah yang berpotensi untuk budidaya walet, seperti di 

Kabupaten Grobogan. 

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai distribusi rumah walet (Collocalia sp) untuk selanjutnya 

dibuat peta distribusi rumah walet dengan menggabungkan antara data distribusi 

rumah walet, data ekologi, dan data spasial menggunakan sistem informasi 

geografis (SIG) untuk pengembangan budidaya walet di Kabupaten Grobogan.
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah distribusi rumah walet 

(Collocalia sp) di Kabupaten Grobogan?

C. Penegasan Istilah

1. Distribusi

Distribusi adalah parameter kualitatif yang menggambarkan keberadaan 

spesies organisme pada ruang secara horizontal (Kershaw 1973). Distribusi dalam 

penelitian ini adalah distribusi horizontal burung walet yang dibutuhkan dengan 

melakukan mapping atau pemetaan keberadaan sebaran rumah walet (Collocalia 

sp) khususnya wallet yang dibudidayakan di Kabupaten Grobogan menggunakan 

Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga dihasilkan peta distribusi rumah 

walet berdasarkan data distribusi rumah walet, data spasial dan data ekologi. 

2. Walet (Collocalia sp)

Burung walet adalah salah satu jenis burung yang menghasilkan sarang yang 

bernilai ekonomis tinggi (Risman 1996, dalam Mardiastuti 1999). Dalam 

penelitian ini yang dihitung adalah seluruh rumah walet (Collocalia sp), 

khususnya walet yang dibudidayakan di Kabupaten Grobogan.

3. Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan  merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah yang secara topografi merupakan lembah yang diapit oleh dua 

pegunungan kapur, yaitu pegunungan Kendeng dan pegunungan Kapur Utara. 

Dua pegunungan tersebut merupakan daerah hutan (Anonim 2007). Dalam 

penelitian ini lokasi yang diamati adalah Kecamatan Gabus, Ngaringan, 

Kradenan, Wirosari, Tawangharjo, Purwodadi, Godong, Gubug, Kedungjati, dan 

Kecamatan Tegowanu. Berdasarkan survei awal kesepuluh kecamatan tersebut 

diindikasikan sebagai daerah sentra walet dengan indikator prevalensi yang tinggi.
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D. Tujuan

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi 

rumah walet (Collocalia sp), khususnya walet yang dibudidayakan di Kabupaten 

Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi ilmiah 

mengenai sebaran atau distribusi rumah walet di Kabupaten Grobogan, sehingga 

dapat digunakan dalam upaya pengelolaan, pengembangan dan pembudidayaan 

walet di Kabupaten Grobogan dan selanjutnya dapat mendukung upaya konservasi 

burung walet di alam.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi dan Biologi Burung Walet (Collocalia sp)

Burung walet adalah jenis burung yang menghasilkan sarang dengan harga 

tinggi. Saat ini burung walet sedang gencar-gencarnya dibudidayakan di dalam 

rumah walet untuk diambil hasilnya. Banyak pengusaha-pengusaha yang 

membuat bangunan baru untuk jenis burung ini (Wibowo 1995). Burung walet 

termasuk kedalam genus Collocalia (keluarga Apodidae), genus yang memiliki 

persebaran yang luas yang terdiri dari berbagai jenis berukuran kecil yang secara 

taksonomi belum diketahui dengan baik (Soehartono dan Mardiastuti 2003).

Mulia (2009) menyatakan, klasifikasi burung walet adalah sebagai berikut.

Kingdom : Animalia
Divisi : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Apodiformes
Familia : Apodidae
Genus : Collocalia
Spesies : Collocalia fuciphaga

  Collocalia maxima
  Collocalia linchi

Chantler dan Driessens (1995), dalam Soehartono dan Mardiastuti (2003) 

menyatakan bahwa terdapat 26 spesies genus Collocalia di dunia, 12 spesies 

diantaranya terdapat di Indonesia. Sulitnya klasifikasi menyebabkan terjadinya 

perbedaan pandangan dalam menentukan jumlah spesies. Somadikarta (1989), 

dalam Soehartono dan Mardiastuti (2003) menyebutkan, di Indonesia terdapat 12-

14 jenis burung walet, sementara Andrew (1992) dan Noerdjito (1996)  dalam 

Soehartono dan Mardiastuti (2003), memperkirakan hanya ada 10 spesies.

Menurut Soehartono dan Mardiastuti (2003), Indonesia memiliki tiga jenis 

walet yang sarangnya dapat dimakan. Ketiga jenis walet tersebut adalah walet 

sarang putih (Collocalia fuciphaga), walet sarang hitam (Collocalia maxima), dan 

walet linchi (Collocalia linchi). Walet sarang putih merupakan spesies walet yang  

memiliki nilai ekonomis paling tinggi. Spesies ini memiliki ukuran sedang, 
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berwarna abu-abu kecoklatan, tunggir bervariasi dengan warna yang sama dengan 

punggung sampai abu-abu muda atau cokelat dan memiliki variasi warna pada 

bagian penutup sayap. Walet sarang putih memiliki ukuran panjang tubuh sekitar   

12 cm dengan bentang sayap 11,6-11 cm, memliki ekor yang bertakik dan 

berwarna coklat pada bagian bawah tubuh (MacKinnon et al. 1993) (Gambar 1). 

Walet sarang putih merupakan penerbang yang kuat, mampu terbang selama 

40 jam tanpa berhenti dan tidak pernah bertengger atau istirahat kecuali ketika 

tidur di sarang atau ketika sedang memberi makan anakan. Walet sarang putih 

secara alami bersarang di gua kapur yang gelap, kebanyakan berada di sepanjang 

garis pantai. Walet sarang putih memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu 

terbang di tempat yang gelap. Rata-rata umur burung ini diperkirakan 14 tahun, 

dengan selang panjang umur antara 10 hingga 20 tahun (Soehartono dan 

Mardiastuti 2003).

Habitat mencari makan yang cocok untuk spesies ini adalah campuran 

antara sawah dan tegalan (50%), lahan basah (20%), dan daerah berhutan (30%) 

yang terletak hingga 1.500 m dpl. Daerah jelajah burung ini berada dalam radius 

25-40 km. Makanan walet jenis ini terdiri dari serangga yang ditangkap pada saat 

Gambar 1 Walet sarang putih (Colloclia fuciphaga)                             
(http://nayu2.blogspot.com)
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terbang (Langham 1980; Harrison 1972; Mardiastuti 1998; Adriana 1997 dalam 

Soehartono dan Mardiastuti 2003).

Walet sarang putih akan bertelur dan berkembang biak pada bulan 

September sampai bulan April, bertepatan dengan musim hujan. Pada saat musim 

hujan serangga yang menjadi makanan burung walet akan keluar dari sarangnya 

sehingga akan menunjang produktivitas sarang. Burung ini bersifat monogami, 

burung betina akan menghasilkan dua butir telur berwarna putih yang dierami 

oleh kedua induknya secara bergantian.

Walet sarang putih menghasilkan sarang berwarna putih, berbentuk cawan, 

yang terbuat dari cairan air liur yang mengeras. Sarang ini merupakan sarang yang 

paling mahal dibandingkan dengan sarang dari jenis lainnya. Meskipun sarang 

pada dasarnya berwarna putih, warna sarang dapat bervariasi dari putih, kuning, 

merah jambu hingga merah. Sampaisaat ini belum diketahui penyebab perbedaan 

warna tersebut. Kondisi iklim mikro di dalam gua dan rumah walet diduga 

berperan penting dalam pewarnaan sarang. 

Walet sarang hitam memiliki ukuran tubuh yang relatif besar, berwarna abu-

abu coklat. Jantan dan betina memiliki penampakan yang hampir sama dengan 

panjang tubuh 14 cm dan bentang sayap 12-12,4 cm. Bagian atas kepala walet 

berwarna hitam kecoklatan mengkilat, dengan sekitar mata berwarna agak suram, 

dahi dan di atas mata sempit (Chantler dan Driensens 1995 dalam Soehartono dan 

Mardiastuti 2003). Walet ini memiliki tunggir berwarna cokelat dengan ekor 

persegi (MacKinnon et al. 1993) (Gambar 2).

Burung walet sarang hitam merupakan walet yang umum ditemukan pada 

daerah karst di Kalimantan, bersarang di dalam gua dan memiliki kemampuan 

ekolokasi yang memungkinkan mereka untuk tinggal di gua yang gelap. Di Pulau 

Jawa, penyebaran burung ini dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur. Burung 

ini selalu bergerombol dan memangsa serangga dengan menyambar sambil 

terbang. Daerah mencari pakan yang paling cocok adalah daerah hutan yang 

terbuka, daerah pemukiman dan diatas tajuk hutan (Horison 1972, dalam 

Soehartono dan Mardiastuti 2003).
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Walet sarang hitam memiliki sarang berbentuk mangkuk, terdiri dari bulu 

yang direkatkan dengan air liur yang mengeras. Sarang yang berwarna hitam 

disebabkan karena banyak terbuat dari bulu yang berwarna hitam, maka sarang 

dari spesies burung ini disebut dengan sarang hitam atau sarang bulu.  Mengingat 

bahwa porsi terbesar (70-80%) dari sarang hitam adalah bulu, untuk memisahkan 

bulu dari air liur dan mencetak lagi air liur tersebut diperlukan proses kimia dan 

mekanis yang rumit (Soehartono dan Mardiastuti 2003).

Walet linchi adalah jenis burung yang ikut menempati rumah walet bersama 

dengan walet sarang putih. Walet linchi meskipun sudah menempati rumah walet, 

tetap merupakan burung liar karena burung-burung tersebut tetap terbang bebas 

kemana saja tanpa dapat dicegah secara langsung. Satu-satunya cara yang dapat 

dilakukan untuk mencegah agar burung tersebut tidak pindah ke tempat lain 

adalah dengan menyediakan habitat yang cocok bagi kehidupannya. 

Ukuran tubuh walet linchi lebih kecil dibandingkan dengan walet sarang 

putih, dengan panjang tubuh 9,41 cm dan bentang sayap 9,63 cm (Soehartono dan 

Mardiastuti 2003). Bulu serupa dengan walet sarang putih dan kedua jenis walet 

ini dapat dibedakan melalui warna putih yang terdapat pada bagian perut walet 

linchi (Gambar 3). Walet linchi lebih memilih daerah remang-remang di dalam 

Gambar 2 Walet sarang hitam (Colloclia maxima)           
(http://www.bestbirdnest.com)
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gua karena tidak memiliki kemampuan ekolokasi yang baik. Walet linchi mudah 

sekali beradaptasi dengan lingkungan manusia.

  

     

Walet linchi biasanya hidup bersama dengan walet sarang putih di dalam 

rumah walet. Walet linchi telah banyak digunakan sebagai induk angkat bagi 

walet sarang putih untuk proses yang dikenal dengan istilah putar telur. Walet 

linchi akan bertelur dua butir dalam satu masa bertelur. Putar telur dapat 

dilakukan dengan memakai telur-telur walet yang diambil dari rumah walet yang 

sama waktu panen buang telur atau dengan membeli telur dari pedagang telur 

walet.

Menurut Adriana (1997) dalam Soehartono dan Mardiastuti (2003), 

makanan utama walet linchi adalah serangga dari ordo Hymenoptera (73,8%), dan 

beberapa jenis Coleoptera (12,0%), Diptera (9,4%), Homoptera (3,7%) dan 

Hemiptera (0,4%). Sarang walet linchi tersusun dari daun pinus, ijuk dan sedikit 

bulu yang direkatkan dengan air liur (Mulyadi 1997 dalam Soehartono dan 

Mardiastuti 2003).

B. Faktor Lingkungan Burung Walet

Walet adalah burung liar yang agresif dan tidak bisa dijinakkan. Burung 

walet akan memilih tempat bersarang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu gua-gua 

Gambar 3 Walet linchi (Colloclia linchi)(http://tommyindubai.      
wordpress.com)
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alam bersuhu dingin, lembab, memiliki ruang gelap (dark zone), keamanannya 

terjamin, serta  memiliki tempat yang mudah untuk bersarang.

Budiman (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kehidupan walet adalah suhu, kelembaban, cahaya, dan keamanan yang apabila 

diperinci lebih lengkap adalah sebagai berikut.

1. Suhu

Suhu yang cocok bagi kehidupan walet berkisar antara 26oC-29oC. Suhu 

yang terlalu dingin, misalnya antara 22oC-24oC, tidak disukai walet. Suhu yang 

terlalu tinggi, misalnya mencapai 31oC-32oC akan berpengaruh terhadap 

produktivitas sarang.

2. Kelembaban

Sesuai dengan habitat aslinya, walet hidup pada tempat yang lembab. 

Kelembaban yang cocok bagi kehidupan walet adalah 80%-90%. Kelembaban 

yang terlalu tinggi (di atas 90%) justru akan merusak sarang walet, yaitu warna 

sarang menjadi kuning atau keruh dan terbentuknya “sarang karet”. Kelembaban 

yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan sirip-sirip akan mengeluarkan jamur 

kayu. Hal ini akan berdampak buruk pada kehidupan walet. Kelembaban yang 

kurang (di bawah 90%), juga akan berakibat buruk, yaitu sarang yang sedang 

dibuat oleh walet akan cepat kering sehingga sarang tersebut tidak sempurna 

bentuknya.

3. Cahaya

Walet cenderung memilih tempat bersarang dengan intensitas cahaya yang 

sangat rendah. Di habitat asalnya yaitu di dalam gua-gua alam, walet lebih 

memilih tempat yang gelap (dark zone) dibandingkan dengan ruang atau bagian 

gua yang terang. 

4. Keamanan

Walet akan memilih tempat yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi 

kelangsungan hidupnya. Walet membutuhkan rasa aman, nyaman, dan tenang 

dalam berkembang biak. Sumber munculnya gangguan keamanan bagi burung 

walet sangat bervariasi, mulai dari adanya binatang predator hingga adanya teknik 

pemanenan sarang burung walet yang tidak mengenal waktu dan musim.
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C. Budidaya Walet

Sebelum ada budidaya walet di dalam rumah walet, burung walet hidup di 

gua-gua dan tebing-tebing yang curam. Negara–negara di Asia Tenggara seperti 

Indonesia adalah tempat yang cocok sebagai habitatnya. Hal ini karena disamping 

faktor musim, Indonesia memiliki banyak gua alam dan gunung. Pemanenan 

sarang burung walet secara berlebihan di gua-gua yang menjadi habitat aslinya, 

serta penebangan pohon yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan rusaknya 

habitat burung walet. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya populasi burung 

walet di alam. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka teknik budidaya 

burung walet di dalam rumah walet menjadi alternatif solusi yang tepat. 

Menurut Nazarudin dan Widodo (2001), dalam budidaya burung walet tidak 

semua lokasi dipilih oleh burung walet, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan lokasi yang tepat. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Ketingian tempat

Rumah walet sebaiknya dibangun di daerah yang ketinggiannya tidak 

melebihi 1.000 meter di atas permukaan laut (m dpl). Daerah dengan ketinggian di

atas 1.000 m dpl memiliki suhu rendah yang menyebabkan walet sulit untuk 

berkembang biak. 

2. Habitat yang cocok

Walet adalah burung liar yang secara alami akan hidup dan berkembangbiak 

dengan baik pada lingkungan yang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu di gua 

alam. Adapun daerah yang menjadi habitat mencari makan adalah daerah yang 

masih mempunyai area persawahan, perkebunan, perladangan, memiliki kawasan 

hutan dan rawa-rawa.

3. Posisi rumah walet

Rumah walet sebaiknya dibangun pada lokasi yang aman dan jauh dari 

gangguan. Hal ini karena burung walet merupakan burung yang memiliki tingkat 

sensitivitas tinggi. Burung walet yang mengalami gangguan akan pergi untuk  

mencari rumah walet baru yang lebih aman. Burung walet akan memilih rumah 

walet yang tinggi dengan lubang masuk yang juga tinggi sebagai tempat 

beristirahat dan berkembang biak. Hal ini karena rumah walet yang tinggi akan 

11



mempermudah burung walet untuk keluar masuk pada saat mencari makan. 

Rumah walet yang tinggi juga memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin dari 

gangguan musuh alami burung walet. 

D. Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Distribusi Walet 

Era komputerisasi telah membuka wawasan dan paradigma baru dalam 

proses pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Data yang 

mempresentasikan dunia nyata dapat disimpan dan diproses sedemikian rupa 

sehingga dapat disajikan dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan sesuai 

kebutuhan. Pemahaman tentang dunia nyata akan semakin baik jika proses-proses 

manipulasi dan presentasi data yang direlasikan dengan lokasi-lokasi geografi 

dipermukaan bumi telah dimengerti. Untuk itu dibutuhkan sistem-sistem yang 

secara khusus dibuat untuk menangani masalah-masalah informasi yang 

berdeferensi geografis dalam berbagai gaya dan bentuk. Sebutan umum untuk 

menangani masalah-masalah tersebut adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) 

(Prahasta 2002).

SIG adalah suatu sistem yang meng campture, mengecek, 

mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, menganalisa dan menampilkan 

data yang secara spasial (keruangan) mereferensikan kepada kondisi bumi. 

Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query

dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang 

dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan 

Sistem Informasi lainnya yang membuatnya menjadi berguna bagi berbagai 

kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi 

apa yang akan terjadi (Anonim 2006).

SIG dapat mempresentasikan real worl (dunia nyata) diatas monitor 

komputer sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas 

kertas. SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibelitas dari pada lembaran peta 

kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata, obyek-obyek yang 

dipresentasikan diatas peta disebut unsur peta atau map features. Peta sangat baik 

dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang dimiliki oleh unsur-unsurnya 
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karena peta mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasi-lokasinya, 

(Prahasta 2002).

SIG menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai atribut-

atribut di dalam basis data, kemudian membentuk dan menyimpannya di dalam 

tabel-tabel (relasional). SIG kemudian menghubungkan unsur-unsur di atas 

dengan tabel-tabel yang bersangkutan sehingga atribut-atribut ini dapat diakses 

melalui lokasi-lokasi unsur-unsur peta dan sebaliknya unsur-unsur peta juga dapat 

diakses melalui atribut-atributnya, oleh karena itu unsur-unsur tersebut dapat 

dicari dan ditemukan berdasarkan atribut-atributnya (Prahasta 2002).

Kehidupan satwa liar tergantung pada kehadiran dari berbagai macam 

sumber daya yang sesuai dengan area geografis. Salah satu komponen penting 

dalam pengelolaan kehidupan satwa liar adalah memprediksi pengaruh peristiwa 

alam dan aktifitas manusia terhadap keberadaan populasi satwa liar. Teknik SIG 

dapat digunakan untuk meneliti faktor-faktor seperti ketersediaan makanan dan 

tutupan lahan, tempat perlindungan dari predator, dan panas tidaknya suatu area 

sebagai tempat bersarang dan bereproduksi suatu satwa (Wang 2003, dalam 

Rahayuningsih 2008). Teknik SIG dapat digunakan untuk mengetahui distribusi 

suatu makhluk hidup termasuk didalamnya adalah burung wallet, beserta faktor 

lingkungan yang mempengaruhi, sehingga SIG dapat membantu dalam 

perencanaan, pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam menentukan upaya 

perlindungan suatu makhluk hidup.

Teknologi SIG telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. SIG 

digunakan untuk menganalisis perubahan penutupan lahan (Darkono 2008). SIG 

juga digunakan untuk menganalisis keberadaan harimau sumatera (Phantera tigris 

sumatrae) dan hewan mangsanya di berbagai tipe habitat (Dinata 2008). 

Perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang baik mutlak diperlukan untuk  

menjaga kelestariannya. Untuk itu, diperlukan informasi yang memadai yang 

biasa dipakai oleh pengambil keputusan, termasuk diantaranya Sistem Informasi 

Geografis (Puntodewo 2003).

13



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu  Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Gabus, Ngaringan, Kradenan, 

Wirosari, Tawangharjo, Purwodadi, Godong, Gubug, Kedungjati, dan Kecamatan 

Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (Gambar 4). Penelitian 

dimulai pada bulan Juli 2008 – Januari 2009. 

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah walet (Collocalia sp),    

khususnya walet yang dibudidayakan di Kabupaten Grobogan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah rumah walet (Collocalia sp) yang 

teramati, khususnya walet yang dibudidayakan yang terdapat di 10 

kecamatan yang diamati. 

C. Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel utama

Sebagai variabel utama dalam penelitian ini adalah distribusi rumah walet 

(Collocalia sp).

2. Variabel pendukung

Sebagai variabel pendukung dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 

lingkungan berupa temperatur udara, kelembaban udara, ketinggian tempat, 

intensitas cahaya dan kondisi lingkungan di sekitar rumah walet.
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Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan
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D. Parameter Yang Diamati

Parameter yang di catat dalam penelitian ini adalah jumlah dan keberadaan 

rumah walet berdasarkan letak posisi geografisnya yang ditandai dengan 

Global Positioning System (GPS) serta jenis burung walet. Sedangkan kondisi 

faktor lingkungan, parameter yang diamati adalah suhu udara, kelembaban 

udara, intensitas cahaya dan ketinggian tempat diatas permukaan laut serta 

habitat atau kondisi lingkungan disekitar  rumah walet.

E. Alat dan Bahan 

1. Thermohigrometer untuk mengetahui suhu udara serta kelembaban udara

2. Lux meter untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya

3. Altimeter untuk mengetahui ketinggian tempat diatas permukaan laut

4. Teropong binokuler untuk pengamatan jenis burung walet

5. Kamera untuk dokumentasi burung yang dijumpai

6. Global Positioning System (GPS) untuk menentukan posisi koordinat pada 

titik hitung

7. Alat tulis menulis dan tallysheet untuk mencatat data

8. Peta administrasi Kabupaten Grobogan, peta jalan, peta sungai, peta 

ketinggian dan peta citra landsat Kabupaten Grobogan tahun 2004 dan 

2005

9. Buku indentifikasi jenis burung: Seri Panduan Lapangan (field guide) 

Burung-burung di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali (MacKinnon et 

al. 1993) 

F. Prosedur Penelitian

Prosedur atau langkah kerja penelitian ditempuh dalam dua tahap, yaitu:

1. Persiapan 

a. Pengumpulan pustaka yang memuat berbagai informasi tentang burung 

walet dan habitatnya.

b. Identifikasi kawasan yang akan diteliti melalui peta lokasi.

c. Pengumpulan alat-alat penelitian.
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2. Pelaksanaan

Seluruh data burung walet diambil dengan pengumpulan data yang terdiri 

dari data spasial dan data tabular. Data spasial berupa data-data yang 

mencakup peta topografi yang terdiri dari peta jalan, peta sungai, peta 

ketinggian, serta peta suhu yang diturunkan dari peta landsat, sedangkan

data tabular yang digunakan adalah distribusi rumah walet di Kabupaten 

Grobogan. Data-data yang didapat kemudian diolah menggunakan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dengan beberapa tahapan, yaitu data spasial 

berupa peta jalan, peta sungai, peta ketinggian dilakukan digitasi dengan 

menggunakan software Arch/ info, dari hasil digitasi akan dihasilkan peta 

digital jalan, peta digital sungai dan peta digital katinggian (dari kontur). 

Peta suhu dapat diturunkan dari citra satelit landsat revolusi ETM dengan 

klasifikasi terlebih dahulu. Sedangkan dari citra satelit landsat dilakukan 

klasifikasi terlebih dahulu untuk menghasilkan peta digital tutupan 

lahan/vegetasi (landcover) dengan menggunakan software ERDAS versi 

8.5. Penentuan distribusi rumah walet dengan menggunakan Global 

Pasitioning System (GPS) selanjutnya diolah dengan software ArchView 

3.3.Setelah semua peta digital diolah, selanjutnya dilakukan overlay dan 

analisis spasial.

Secara teknis metode ini dilakukan berdasarkan tahapan berikut ini:

a. Menentukan lokasi keberadaan rumah walet (Collocalia sp) di 

Kabupaten Grobogan.

b. Menentukan posisi koordinat dengan menggunakan Global Positioning 

System (GPS).

c. Melakukan pencatatan dan penghitungan rumah walet.

d. Pencatatan dan penghitungan dilakukan sampai tidak ditemukan lagi 

adanya rumah walet.

e. Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG).
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Data-data yang yang perlu dicatat dalam penelitian ini antara lain:

1) Posisi geografi rumah walet (Collocalia sp)

2) Jenis burung walet yang terdapat di rumah walet yakni, walet 

sarang putih (Collocallia fuciphaga), walet sarang hitam 

(Collocalia maxima) dan walet linchi (Colocalia linchi).

3) Suhu udara serta kelembaban udara disekitar rumah walet.

4) Besarnya intensitas cahaya.

5) Ketinggian tempat diatas permukaan laut. 

6) Jumlah rumah walet.

7) Habitat atau kondisi disekeliling rumah walet.

G. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui distribusi rumah walet (Collocalia sp), khususnya yang 

dibudidayakan  di Kabupaten Grobogan, data yang diperoleh yaitu data spasial 

yang berupa peta topografi dan data tabular berupa distribusi rumah walet yang 

telah diolah kemudian dianalisis dengan analisis spasial. Analisis spasial mengacu 

pada model yang dilakukan oleh Rahayuningsih dan Abdullah (2008). 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Walet di Kabupaten Grobogan

Hasil pengamatan jenis burung walet menunjukkan bahwa terdapat dua jenis 

walet yang menempati rumah walet di sepuluh Kecamatan di Kabupaten 

Grobogan. Kedua jenis walet tersebut adalah walet linchi dan walet sarang putih, 

sedangkan walet sarang hitam tidak pernah ditemukan selama pengamatan. Walet 

sarang hitam merupakan walet yang paling umum terdapat di daerah pegunungan 

kapur di Kalimantan (MacKinnon et al. 1993). Tidak ditemukannya walet sarang 

hitam selama pengamatan di rumah walet juga disebabkan karena jenis burung ini 

merupakan jenis burung yang sudah langka dan lebih memilih bersarang di gua-

gua kapur (Anonim 2009). 

Walet linchi dan walet sarang putih banyak dijumpai selama pengamatan di 

Kabupaten Grobogan. Walet linchi dan walet sarang putih merupakan jenis 

burung walet yang memiliki persebaran luas. Walet linchi biasanya hidup bersama 

dengan walet sarang putih di dalam rumah walet. Walet linchi telah banyak 

digunakan sebagai induk angkat bagi walet sarang putih untuk proses yang 

dikenal dengan istilah putar telur. Persentase penjumpaan walet linchi dan walet 

sarang putih yang tinggi selama pengamatan juga dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan di Kabupaten Grobogan yang sangat mendukung bagi kehidupan 

walet linchi dan walet sarang putih. Kondisi lingkungan tersebut antara lain 

adalah iklim tropis, keragaman tipe habitat yaitu adanya areal hutan, persawahan, 

aliran sungai dan memiliki dataran rendah sampai ketinggian maksimal 1.000 

mdpl (Budiman 2002).

Identifikasi jenis burung walet dilapangan dikenal sangat sulit. Hal ini 

karena jenis burung tersebut memiliki kenampakan morfologi yang hampir sama. 

Hasil identifikasi walet linchi adalah ukuran tubuh walet linchi lebih kecil 

dibandingkan dengan walet sarang putih, warna bulu serupa dengan walet sarang 

putih dan kedua jenis walet ini dapat dibedakan melalui warna putih yang terdapat 

pada bagian perut walet linchi (Gambar 6). Hasil identifikasi walet sarang putih 
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adalah ukuran tubuh lebih besar dari walet linchi, memiliki ekor yang bertakik dan 

berwarna coklat pada bagian bawah tubuh (Gambar 7). Hasil identifikasi burung 

walet sesuai dengan MacKinnon et al. (1993), yaitu walet linchi memiliki tubuh

kecil dengan ukuran 10 cm, tubuh bagian atas hitam, tubuh bagian bawah abu-

abu, perut keputih-putihan, bertakik, paruh dan kaki hitam. Walet sarang putih 

memiliki ciri-ciri antara lain adalah ukuran tubuh agak kecil sekitar 12 cm, tubuh 

bagian atas coklat kehitaman, tunggir coklat atau keabu-abuan, tubuh bagian 

bawah coklat dengan ekor menggarpu.

Gambar 6 Hasil pengamatan walet linchi (Collocalia linchi) (Arif SN/MR 2009).

   Gambar 7 Hasil pengamatan walet sarang putih (Collocalia fuciphaga)                     
(Munir/MR 2009).
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B. Distribusi Rumah Walet dan Faktor Lingkungan di Kabupaten Grobogan

Hasil penelitian distribusi rumah walet di sepuluh Kecamatan di Kabupaten 

Grobogan menunjukkan bahwa Kecamatan Purwodadi tercatat memiliki jumlah 

rumah walet tertinggi yaitu sebanyak 209 rumah walet, sedangkan Kecamatan 

Kedungjati tercatat memiliki jumlah rumah walet terendah yaitu sebanyak 6 

rumah walet (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah rumah walet di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Grobogan.

No

Hasil penelitian lapangan (2008-2009) Data Pemda (2008)

Kecamatan
Jumlah 

desa
Jumlah 

rumah walet  
Kecamatan

Jumlah 
desa

Jumlah 
rumah 
walet 

1 Purwodadi 15 209 Purwodadi 15 74
2 Wirosari 19 112 Wirosari 19 65
3 Godong 29 108 Ngaringan 12 40
4 Tawangharjo 10 46 Godong 29 36
5 Gabus 14 40 Tawangharjo 10 28
6 Kradenan 14 32 Gubug 22 17
7 Ngaringan 12 28 Kradenan 14 16
8 Gubug 22 26 Tegowanu 29 14
9 Tegowanu 29 11 Gabus 14 13

10 Kedungjati 12 6 Kedungjati 12 8
Jumlah 176 618 176 311

Hasil penelitian menunjukkan  adanya perbedaan data jumlah rumah walet 

dengan data yang dimiliki Pemda Kabupaten Grobogan pada tahun 2008.

Perbedaan tersebut terletak pada jumlah rumah walet ditiap kecamatan. Jumlah 

rumah walet berdasarkan hasil penelitian di lapangan cenderung lebih tinggi dari 

pada jumlah rumah walet berdasarkan data Pemda Kabupaten Grobogan. 

Perbedaan ini disebabkan karena data pemda Kabupaten Grobogan diambil 

berdasarkan jumlah wajib pajak, sedangkan data penelitian diambil berdasarkan 

hasil sensus rumah walet yang memungkinkan seluruh rumah walet dapat 

terhitung. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) mencatat baru sekitar 300 wajib 

pajak yang terkena pajak dari usaha budidaya walet, sedangkan yang lain belum 

tercatat sebagai objek pajak karena walet belum berproduksi (SM 2006). 
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Perbedaan ini menunjukkan kurang lengkapnya informasi mengenai data jumlah 

rumah walet dari Pemda Kabupaten Grobogan.

Data lingkungan yang diamati di sepuluh Kecamatan di Kabupaten 

Grobogan meliputi suhu udara, kelembaban udara, intensitas cahaya, ketinggian, 

jarak rumah walet dari sumber air dan jarak rumah walet dari jalan. Pengukuran 

data lingkungan dilakukan di sekitar lokasi dimana dijumpai adanya rumah walet. 

Pengukuran data lingkungan di dalam rumah walet tidak dilakukan karena dapat 

mengganggu kehidupan walet itu sendiri dan dapat menyebabkan walet kabur dari 

rumah walet. Pengukuran data lingkungan di sekitar lokasi rumah walet dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa data lingkungan tersebut masih berpengaruh pada 

kondisi mikro habitat burung walet. 

Berdasarkan hasil pengukuran data lingkungan yang dilakukan pada area 

pengamatan diperoleh gambaran tentang kondisi lingkungan di sepuluh 

Kecamatan di Kabupaten Grobogan. Hasil pengukuran faktor lingkungan tersebut 

terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Lingkungan di Sepuluh Kecamatan di Kabupaten Grobogan

No
Kondisi 
Lingkungan

Kisaran
Persyaratan 
budidaya

Keterangan

1 Suhu udara 28oC-39oC 26oC-29oC *

2 Kelembaban 
udara

35%-73% 80%-90% *

3 Intensitas Cahaya 100-780 Lux 10,764 Lux *

4 Ketinggian 13-364 m dpl ≤ 1000 mdpl Sesuai

5 Jarak dari sumber  
air

0-100 m ≤ 500 m Sesuai

6 Jarak dari jalan 0-500 >100 m Cukup sesuai

Keterangan: 

*= dilakukan di sekitar rumah walet

Hasil perhitungan data lingkungan pada area yang diamati menunjukkan 

bahwa Kabupaten Grobogan bersuhu sedang hingga mendekati panas dengan 

kisaran antara 26oC-39oC, kelembaban udara berkisar antara 35%-73% dan 

intensitas cahaya berkisar antara 100-780 Lux (Tabel 2). Data lingkungan yang 
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didapat sebenarnya kurang sesuai bagi kehidupan walet karena suhu di daerah 

tersebut cenderung tinggi, kelembaban udara rendah dan intensitas cahaya tinggi. 

Kondisi lingkungan di sekitar rumah walet dapat mempengaruhi mikro habitat 

atau kondisi lingkungan di dalam rumah walet, dimana mikro habitat tersebut 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya walet. Suhu 

lingkungan yang tinggi menyebabkan suhu mikro habitat di dalam rumah walet 

juga semakin tinggi. Hal ini berlaku juga untuk kelembaban udara, dimana 

semakin rendah kelembaban udara, maka semakin rendah pula kelembaban udara  

mikro habitat di dalam rumah walet. Intensitas cahaya yang tinggi juga dapat 

menyebabkan  tingginya suhu lingkungan yang berpengaruh pada tingginya suhu 

mikro habitat walet. Budiman (2002) menyebutkan bahwa burung walet hidup 

dengan baik pada mikro habitat dengan suhu berkisar antara 26oC-29oC, 

kelembaban udara 80%-90% dan intensitas cahaya 10,764 Lux.

Hasil pengukuran ketinggian lokasi rumah walet di Kabupaten Grobogan 

menunjukkan bahwa rumah walet di Kabupaten Grobogan banyak dijumpai pada 

ketinggian antara 13-364 mdpl. Ketinggian tersebut tergolong baik dan sangat 

sesuai bagi kehidupan walet. Nazarudin dan Widodo (2001) menyebutkan bahwa 

burung walet menyukai habitat dengan ketinggian maksimal 1.000 mdpl. Daerah 

yang memiliki ketinggian di atas 1.000 mdpl tidak akan ditempati burung walet, 

karena daerah tersebut memiliki suhu yang terlalu rendah. Sedangkan pada 

pustaka sebelumnya, yaitu Budiman (2001) mengatakan bahwa burung walet akan 

memilih daerah dengan suhu yang tidak lebih rendah dari kisaran 26oC -29oC.

Hasil pengukuran jarak sumber air menunjukkan bahwa jarak rumah walet 

dari sumber air berkisar antara 0-100 m. Jarak tersebut sangat sesuai dan 

mendukung bagi kehidupan walet. Keberadaan sumber air merupakan hal penting 

bagi budidaya walet. Daerah sumber air merupakan tempat mencari minum dan 

juga tempat yang subur bagi perkembangbiakan serangga yang merupakan 

makanan utama burung walet. Semakin dekat jarak sumber air dari rumah walet 

maka ketersediaan pakan alami dan minum akan semakin terjamin.

Hasil pengukuran jarak rumah walet dengan jalan raya di 10 kecamatan di 

Kabupaten Grobogan adalah berkisar antara 0-500 m. Jarak rumah walet dengan 
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jalan raya yang sesuai adalah lebih dari 100 meter, sedangkan jarak yang kurang 

dari 100 meter kurang sesuai bagi kehidupan walet. Burung walet akan memilih 

lokasi yang jauh dari jalan raya, karena jalan raya merupakan tempat yang banyak 

terdapat polusi baik polusi udara maupun polusi suara. Mulia (2009) mengatakan 

bahwa burung walet merupakan jenis burung yang sensitif dan akan memilih 

daerah yang tenang dan bebas polusi.

Data lingkungan yang didapat selanjutnya digunakan dalam menentukan 

kelas, klasifikasi dan skoring. Penentuan kelas, klasifikasi, dan skoring mengacu 

pada model yang dilakukan oleh Rahayuningsih dan Abdullah (2008).

C. Peta Distribusi Rumah Walet di Kabupaten Grobogan dan Faktor 
Penyusunnya

Peta distribusi rumah walet di Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan 

data burung walet yang diambil dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data 

spasial dan data tabular. Data spasial berupa data-data yang mencakup peta 

topografi yang terdiri dari peta tutupan lahan, peta ketinggian, peta jalan, peta 

sungai, serta peta suhu yang diturunkan dari peta landsat. Data-data tersebut 

dipilih berdasarkan studi pustaka bahwa keberadaan burung walet dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan, antara lain kondisi topografi, habitat atau tempat tinggal, 

dan ketersediaan pakan serta sumber air. Data tabular yang digunakan adalah 

distribusi rumah walet di Kabupaten Grobogan. Penentuan distribusi rumah walet 

dengan menggunakan Global Pasitioning System (GPS) selanjutnya diolah 

dengan software ArchView 3.3. 

Data spasial berupa peta ketinggian, peta sungai, peta jalan dilakukan 

digitasi dengan menggunakan software Arch/ info, dari hasil digitasi akan 

dihasilkan peta digital ketinggian (dari kontur), peta digital sungai dan peta digital 

jalan (Gambar 9,10,11). Peta suhu dapat diturunkan dari citra satelit landsat 

revolusi ETM dengan klasifikasi terlebih dahulu (Gambar 12). Sedangkan dari 

citra satelit landsat dilakukan klasifikasi terlebih dahulu untuk menghasilkan peta 

digital tutupan lahan/vegetasi (landcover) dengan menggunakan software ERDAS 

versi 8.5 (Gambar 8). Setelah semua peta digital diolah, selanjutnya dilakukan 
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overlay dan analisis spasial dengan mengacu pada model yang dilakukan oleh 

Rahayuningsih dan Abdullah (2008) untuk memperoleh peta kesesuaian seperti 

pada Gambar 11.

Peta kelas elevasi (ketinggian)  diturunkan dari peta kontur (Gambar 9). Peta 

kontur dikonversi dengan menggunakan ”Create TIN” menghasilkan jaring-jaring 

segitiga yang saling berhubungan. Layer TIN ini selanjutnya dikonversi kedalam 

bentuk grid file, dan selanjutnya dari grid file ini dikonversi ke dalam bentuk shap 

file. Layer inilah yang menjadi input analisis kesesuaian habitat bagi burug walet.

Semua peta digital yang telah diolah dengan cara ditumpang tindihkan 

(overlay), kemudian hasil overlay divalidasi dengan data tabular yang berupa data 

distribusi rumah walet yang telah diolah dengan software ArchView 3.3. Hasil dari 

validasi berupa peta distribusi rumah walet di Kabupaten Grobogan (Gambar 14).
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Gambar 8 Peta tutupan lahan Kabupaten Grobogan dari citra lansat ETM (Rahayuningsih dan Abdullah 2008). 
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Gambar 9 Peta ketinggian Kabupaten Grobogan (Rahayuningsih dan Abdullah 2008).
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Gambar 10 Peta sungai di Kabupaten Grobogan (Rahayuningsih dan Abdullah 2008).

29



Gambar 11 Peta jalan di Kabupaten Grobogan (Rahayuningsih dan Abdullah 2008).
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     Gambar 12 Peta suhu di Kabupaten Grobogan (Rahayuningsih dan Abdullah 2008). 
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Gambar 13 Peta Kesesuaian Habitat Burung Walet Kabupaten Grobogan (Rahayuningsih dan Abdullah 2008)
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Model kesesuaian habitat burung walet di Kabupaten Grobogan

menunjukkan bahwa di Kabupaten Grobogan hampir seluruh kecamatan memiliki 

habitat yang sesuai untuk kehidupan burung walet (Gambar 13). Area yang 

memiliki kategori kelas, baik kategori sangat sesuai maupun kategori sesuai 

memiliki potensi yang besar dan layak dikembangkan sebagai kawasan budidaya

burung walet. Jika dirinci, kesesuaian habitat per kecamatan dapat dilihat pada 

tabel 3.

Tabel 3. Jumlah rumah walet dan luasan (Ha) kesesuaian habitat di sepuluh  
Kecamatan menurut Rahayuningsih dan Abdullah (2008).

No Kecamatan
Jumlah 
rumah 
wallet

Luasan kesesuaian habitat
Sangat 
Sesuai
(Ha)

%
Sesuai
(Ha)

%
Tidak 
Sesua
i (Ha)

%

1 Gabus 40 13560,39 13,1 4363,110 4,2 0,270 0,00026
2 Wirosari 112 12319,56 11,6 3697,110 3,5 0,270 0,00026
3 Ngaringan 28 11287,26 10,8 3278,880 3,2 0,000 0
4 Godong 108 7719,57 7,45 3468,060 3,3 0,180 0,00017
5 Kradenan 20 7596,54 7,33 2670,840 2,5 0,090 0,00009
6 Purwodadi 209 5888,34 5,68 2051,370 1,9 0,000 0
7 Tawangharjo 46 5775,03 5,57 1151,460 1,1 0,000 0
8 Kedungjati 6 3442,05 3,32 2217,060 2,1 0,990 0,00096
9 Tegowanu 11 3268,80 3,15 2376,720 2,3 0,450 0,00043

10 Gubug 26 2464,02 2,37 4959,810 4,7 0,540 0,00052
Jumlah 618 73321,56 70,73 30234,42 28,8 2,79 0,00269

Luas area yang tergolong sangat sesuai di 10 kecamatan yang diamati adalah 

sebesar 73321,56 Ha atau sekitar 70,7 % dari total keseluruhan area di 10 

kecamatan di Kabupaten Grobogan, sedangkan area yang sesuai seluas 30234,42

Ha (28,8 %) dan area yang tidak sesuai hanya seluas 2,79 Ha (0,003 %) (Tabel 3).

Data luasan kesesuaian habitat di sepuluh kecamatan menunjukkan bahwa 

kecamatan yang menempati peringkat tinggi dalam luasan kesesuaian habitat 

adalah Kecamatan Gabus, Wirosari dan Ngaringan. Hal ini karena kecamatan 

tersebut memiliki tipe habitat yang lebih komplek apabila dibandingkan dengan 

kecamatan lain. Keragaman tipe habitat tersebut adalah hutan, persawahan, 

pemukiman, sungai dan padang rumput. Sedangkan kecamatan Kedungjati, 

Tegowanu dan Gubug menduduki peringkat rendah. Soehartono dan Mardiastuti 
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(2003) menyebutkan bahwa habitat mencari makan yang cocok adalah campuran 

antara sawah dan tegalan (50%), lahan basah (20%), dan daerah berhutan (30%) 

yang terletak hingga 1.000 m dpl. 

Beberapa kecamatan yang memiliki kategori kesesuaian habitat ”sangat 

sesuai” ternyata tidak menduduki peringkat tinggi dalam perolehan jumlah rumah 

walet. Padahal kawasan yang memiliki kategori kesesuaian habitat ”sangat sesuai” 

memiliki potensi yang besar untuk pengembangan budidaya walet. Kecamatan 

tersebut antara lain adalah Kecamatan Gabus dan Ngaringan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya di dua kecamatan tersebut memiliki area yang 

berpotensi dalam pengembangan budidaya walet di Kabupaten Grobogan. Kondisi 

ini berlaku juga bagi kecamatan lain yang memiliki jumlah rumah walet rendah 

tetapi memiliki kategori kesesuaian habitat yang ”sesuai” berpotensi dalam 

pengembangan budidaya walet seperti Kecamatan Kradenan, Tawangharjo, 

Kedungjati, Tegowanu dan Gubug. 

34



Gambar 14 Peta distribusi walet di Kabupaten Grobogan
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Berdasarkan peta distribusi rumah walet di Kabupaten Grobogan, perolehan 

jumlah rumah walet tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Purwodadi dengan jumlah 

rumah walet sebanyak 209 rumah walet, sedangkan jumlah rumah walet terendah 

dimiliki oleh Kecamatan Kedungjati dengan enam rumah walet. Kecamatan 

Purwodadi sebenarnya tidak menduduki peringkat tertinggi berdasarkan luasan 

kesesuaian habitat dan merupakan daerah perkotaan, namun masih memiliki 

kawasan dengan kategori kesesuaian habitat ”sesuai” sehingga masih potensial 

untuk budidaya walet. Habitat tersebut adalah adanya persawahan dan aliran 

sungai. Berbeda dengan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Kedungjati hanya 

menempati urutan terendah dalam perolehan jumah rumah walet. Kecamatan 

Kedungjati sebenarnya memiliki kawasan yang tergolong sesuai untuk budidaya 

walet, yakni kawasan hutan yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan 

Kedungjati sebenarnya memiliki potensi yang masih dapat dikembangkan dalam 

budidaya walet.

Hasil analisis terhadap distribusi rumah walet menunjukkan bahwa rumah 

walet cenderung terdistribusi di daerah perkotaan, seperti di Purwodadi dan 

Wirosari. Dari wawancara dengan masyarakat sekitar, Sunyamin (25 Juli 2008, 

komunikasi pribadi) menyatakan bahwa ada faktor yang lebih diutamakan dalam 

pengembangan budidaya sarang burung walet, yaitu faktor keamanan. Faktor 

inilah yang menyebabkan banyak rumah walet dibangun di daerah perkotaan. Hal 

ini karena keamanan di sekitar perkotaan lebih terjangkau dan terjamin 

dibandingkan apabila membangun rumah walet di sekitar area hutan atau daerah 

yang jauh dari keramaian. Burung walet juga dikenal memiliki daya jelajah yang 

luas sehingga meskipun rumah walet berada di daerah perkotaan, burung walet 

masih bisa mencari makan di hutan, sawah, padang rumput dan sungai yang 

berada di sekitar perkotaan. Menurut Budiman (2001) dalam mencari makan, 

burung walet mampu menjelajah hingga puluhan kilometer tanpa beristirahat. 

Meskipun demikian untuk pengembangan budidaya walet ke depan, model peta 

distribusi rumah walet ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi para 

peternak walet khususnya di Kabupaten Grobogan.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan distribusi rumah walet di Kabupaten grobogan 

dengan menggunakan Sistem Informasi Georafis (SIG) dapat disimpulkan bahwa 

distribusi rumah walet (Collocalia sp) di Kabupaten Grobogan tersebar di sepuluh 

kecamatan yang diamati. Kecamatan Purwodadi menempati peringkat tertinggi 

dalam perolehan jumlah rumah walet di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 209 

rumah walet, sedangkan Kecamatan Kedungjati menempati peringkat terendah 

dengan enam rumah walet.

B. Saran

1. Peta distribusi rumah walet di Kabupaten Grobogan ini dapat digunakan 

sebagai informasi dan masukan bahwa beberapa daerah di Kabupaten 

Grobogan memiliki kategori kesesuaian habitat ”sangat sesuai” yaitu 

Kecamatan Gabus dan Ngaringan, serta kategori kesesuaian habitat yang

”sesuai” seperti Kecamatan Kradenan, Tawangharjo, Kedungjati, Tegowanu 

dan Gubug, oleh sebab itu informasi ini disarankan untuk bahan 

pertimbangan dalam pengembangan budidaya walet di masa-masa 

mendatang.

2. Sosialisasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, dinas pertanian dan 

peternakan, masyarakat, para peternak walet  dan lembaga pendidikan baik 

negeri maupun swasta perlu dilakukan untuk pengembangan budidaya walet 

yang lebih baik khususnya di daerah yang berpotensi untuk budidaya walet 

seperti di Kabupaten Grobogan.
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Lampiran 1. Data lingkungan di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Grobogan

No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

1 Gabus Banjar rejo 34 70 75 3 100 Persawahan
Bendoharjo 32 69 83 1 50 Persawahan

87 2 400 Persawahan
Gabus 39 47 83 2 200 Persawahan

3 200 Persawahan
Kalipang 0 0 0 0 0
Karangrejo 34 69 68 2 0 Persawahan
Keongan 0 0 0 0 0
Nglinduk 0 0 0 0 0
Pandanharum 39 45 78 1 200 Persawahan
Pelem 39 48 103 1 300 Persawahan
Plosorejo 35 60 51 1 100 Persawahan
Sulursari 33 89 6 500 persawahan,pasar

90 9 300 persawahan,pasar
95 3 300 persawahan,pasar

Suwatu 0 0 0 0 0
Tahunan 0 0 0 0 0
Telogotirto 39 47 93 3 200 Persawahan

95 3 200 Perkebunan
Tunggulrejo 0 0 0 0 0

2 Ngaringan Bandungsari 36 59 59 2 Persawahan
Belor 34 68 74 1 Persawahan
Kalangdosari 31 72 64 7 Persawahan
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

2 Ngaringan Kalanglundo 0 0 0 0
Ngaraparap 35 56 73 3 Persawahan
Ngaringan 34 64 79 2 Persawahan
Pendhem 0 0 0 0
Sarirejo 0 0 0 0
Sendangrejo 0 0 0 0
Sumberagung 0 0 0 0
Tanjungharjo 34 63 72 9 Pemukiman, 

persawahan
Trowolu 35 58 65 4 Persawahan

3 Kradenan ? 154 0 0 66 0 Sawah
156 77 0 Sawah

Bago 157 0 0 146 0 Hutan
158 157 0 Hutan

Banjardowo 168 34 66 58 1
Banjarsari 0 0 0 0
Grabagan 0 0 0 0
Kalisari 165 34 66 80 1 Pemukiman
Kradenan 166 33 70 69 1 Pemukiman

167 7 Pemukiman
Crewek 0 0 0 0
Kuwu 162 33 70 41 2 Pemukiman,pasar,

toko pertanian
102 58 0 Bleduk kuwu
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

3 Kradenan 163 65 4 Pemukiman,pasar,t
oko pertanian

164 73 13 Pemukiman,pasar,t
oko petanian

Pakis 155 34 66 73 1 Pemukiman
Rejosari 0 0 0 0
Sambungbangi 0 0 0 0
Sengonwetan 0 0 0 0
Simo 159 0 0 86 0 Waduk simo

161 34 66 83 0 Hutan
160 84 2 Waduk simo

Tanjungsari 0 0 0 0
4 Wirosari Dakoro 0 0 0 0

Dapurno 74 30 66 47 5 Pemukiman
75 59 1 Pemukiman
76 62 0 Sungai

Gedangan 87 33 60 62 1 Kebun, hutan jati
88 72 1 Pemukiman
86 81 0 Pemukiman

Kalirejo 0 0 0 0 Pemukiman
Karangasem 17 32 75 170 33 Pemukiman, hutan, 

persawahan, sungai
Kropak 33 70 0 0
Kunden 80 30 66 40 0 Persawahan 
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

4 Wirosari 79 45 2 Sungai
81 54 1 Kebun campuran

Mojorebo 96 0 55 52 1 Pemukiman
97 56 3 Pemukiman
95 36 55 60 0 Persawahan

Sambirejo 84 32 64 53 1 Pemukiman, 
persawahan

85 58 0 Hutan jati
Tambakrejo 0 0 0 0
Tambakselo 93 35 60 59 1 Pemukiman, kebun 

campuran
94 61 2 Pemukiman, 

persawahan
Tanggungrejo 83 30 65 47 1 Pemukiman, Kebun 

campuran, 
persawahan, 

82 53 0 Sawah
Tegalrejo 0 0 0 0
Wirosari 77 33 60 45 15 Pemukiman, 

pasar,toko 
pertanian

78 50 9 Pemukiman, pasar, 
toko pertanian

89 52 12 Pemukiman, pasar, 
toko pertanian
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

4 Wirosari 90 53 1 Pemukiman, pasar,
toko pertanian

91 55 5 Pemukiman, pasar, 
toko pertanian

92 10 Pemukiman, pasar, 
toko pertanian

98 61 2 Pemukiman, pasar, 
toko pertanian

100 65 0 Sungai
- 99 72 5 Pemukiman, 

persawahan
5 Tawanghar

jo
Godan 115 0 0 86 4 Pemukiman

114 32 68 97 0 Hutan mahoni
113 35 53 80 0 Sawah

Jono 0 0 0 2 Pemukiman
Kemadahbatur 0 0 364 0 Hutan mahoni
Mayahan 36 55 42 1 Pemukiman, 

persawahan
44 3 Pemukiman, 

persawahan
51 1 Permukiman, 

persawahan
Plosorejo 128 0 0 0 0 Irigasi

127 56 1 Permukiman, 
persawahan
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

5 Tawanghar
jo

125 29 68 54 2 Permukiman, 
persawahan

Pojok 126 0 0 41 1 Pemukiman, 
persawahan

124 32 63 0 0 Sawah
123 45 3 Pemukiman, 

persawahan
122 51 1 Pemukiman, 

persawahan
Pulorambe 0 0 0 0
Selo 120 0 0 53 2 Sungai

117 32 65 36 5 Pemukiman
118 43 0 Pemukiman
119 47 1 Pemukinan, hutan 

campuran
Tarub 0 0 33 0 Sawah

33 65 68 1 Pemukiman, 
persawahan

Tawangharjo 109 30 67 52 6 Pemukiman
110 53 2 Pemukiman,dekat 

sungai
108 55 0 Irigasi
121 58 10 Pemukiman,pasar,d

ekat sawah
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

6 Purwodadi Cingkrong 0 0 0 0
Danyang 37 62 36 6 Pemukiman, 

persawahan
39 3 Pemukiman, 

persawahan
48 1 Persawahan

Genuksuran 37 63 27 1 Persawahan
Kalongan 37 55 36 1 Persawahan

39 2 Persawahan
39 51 39 6 Persawahan

Kandangan 0 0 0 0
Karanganyar 0 0 0 0
Kedungrejo 0 0 0 0
Kuripan 35 64 39 1 Pemukiman, 

persawahan
40 3 Pemukiman, 

persawahan
41 4 Pemukiman, 

persawahan
Nambuhan 0 0 0 0
Ngembak 0 0 0 0
Nglobar 0 0 0 0
Ngraji 35 62 34 3 Persawahan
Pulorejo 0 0 0 0
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

6 Purwodadi Purwodadi 38 54 34 15 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

35 2 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

38 8 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

39 2 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

6 Pemukiman, 
persawahan

12 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

40 2 Pemkiman, 
perswahan

3 Pemukiman, 
persawahan

41 9 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

6 Purwodadi 43 6 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

15 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

44 2 Pemukiman, 
persawahan

15 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

18 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

20 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

45 6 Pemukiman, 
persawahan

10 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

46 10 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

6 Purwodadi 48 4 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

49 6 Pemukiman,dekat 
dengan pasar dan 
persawahan

Putat 35 64 1 1 Persawahan
38 1 Persawahan
41 2 Persawahan

7 Godong Anggaswangi 38 51 26 2 Pemukiman
0 0 26 2 Pemukiman

Bringin 0 0 0 0
Bugel 38 0 43 26 Pemukiman, dekat 

dengan pasar dan 
saluran air

Dorolegi 0 0 0 0
Godong 194 38 60 17 1 Pemukiman, dekat 

dengan pasar dan 
saluran air

189 20 0 Sungai
187 21 44 Pemukiman, dekat 

dengan pasar dan 
saluran air

188 24 1 Pemukiman, dekat 
dengan pasar dan 
saluran air
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

7 Godong 190 38 26 Pemukiman, dekat 
dengan pasar dan 
saluran air

Harjowinangun 0 0 0 0
0 0 25 1

30 1
Jatilor 0 0 0 0
Karang geneng 0 0 0 0
Kemloko 0 0 0 0
Ketangrejo 0 0 0 0
Ketitang 0 0 0 0
Klampok 0 0 0 0
Kopek 0 0 0 0
Manggarmas 0 0 0 0
Manggarwetan 0 0 0 0
Margowinangun 191 32 62 31 1 Pemukiman, dekat 

sawah
Ndorolegi 0 0 0 0
Nglatak 0 0 0 0
Nguci 0 0 0 0
Ngundi 0 0 0 0
Ngguyangan 0 0 0 0
Paesan 0 0 0 0
Rajek 192 33 65 31 1 Pemukiman, dekat 

sawah
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

7 Godong 0 0 0 0
Sambung 0 0 0 0

0 0 0 0
Sumberagung 0 0 0 0
Sumurgede 0 0 29 2 Pemukiman, dekat  

sawah
Tinanding 0 0 0 0

0 0 0 0
Tungu 0 0 0 0
Wunutunggal 0 0 0 0
Werdoyo 0 0 0 0

8 Gubug Baturagung 0 0 0 0
Gelapan 0 0 0 0
Ginggangtani 0 0 0 0
Gubug 195 38 55 13 0 Irigasi

196 17 1 Pemukiman,persaw
ahan

197 19 2 Pemukiman,persaw
ahan

198 25 1 Pemukiman,persaw
ahan

199 27 5 Pemukiman,persaw
ahan

200 7 Pemukiman,pasar
201 0 Sawah
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

8 Gubug 202 0 Irigasi
203 6 Pemukiman,pasar

Jatipecaron 0 0 0 0
Jeketro 0 0 0 0
Kemiri 0 0 0 0
Kunjeng 0 0 0 0
Kwaron 204 31 66 26 0 Pemukiman, 

persawahan
205 29 1 Irigasi,sawah

Milir 0 0 0 0
Ngroto 209 0 0 26 0 Sawah

210 0 0 28 0 Irigasi
211 36 53 26 1 Pemukiman

Panadaran 0 0 0 0
Papanrejo 212 0 0 61 0
Pepe 0 0 0 0
Pranten 0 0 0 0
Ringinharjo 0 0 0 0
Ringinkidul 0 0 0 0
Rowosari 206 0 0 25 0 Sawah

207 31 65 26 2 Pemukiman, 
persawahan

Saban 0 0 0 0
Tambakan 0 0 0 0
Telogomulyo 0 0 0 0
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

8 Gubug Trisari 208 0 0 36 0
9 Kedungjati ? 215 0 0 47 0 Hutan jati

216 80 0 Hutan jati
219 85 0 Sungai
220 92 0 Sungai tuntang

Deres 0 0 0 0
Juma 213 35 60 23 1 Pemukiman, hutan, 

sungai
Kalimaro 0 0 0 0
Karanglangu 0 0 0 0
Kedungjati 214 35 60 62 1 Pemukiman,  

pasar,hutan
Kentengsari 0 0 0 0
Klitikan 0 0 0 0
Ngombak 217 35 60 87 2 Pemukiman, 

perkebunan, hutan
218 99 2 Pemukiman, kebun, 

hutan
Padas 0 0 0 0
Panimbo 0 0 0 0
Rigi 0 0 0 0
Wates 0 0 0 0

10 Tegogowa
nu

? 233 0 0 14 0 Irigasi

234 16 0 Sawah
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

10 Tegowanu 235 20 0 Sawah
236 21 0 Irigasi
244 22 0 Irigasi
245 23 0 Irigasi
246 30 0 Irigasi
247 51 0 Sungai

Cangkring 0 0 0 0
Curug 0 0 0 0
Karangpasar 0 0 0 0
Kebonagung 0 0 0 0
Kedungwundu 0 0 0 0
Kejawan 0 0 0 0
Mangunsari 0 0 0 0
Medani 0 0 0 0
Ngaji 0 0 0 0
Ngebangan 0 0 0 0
Sukorejo 239 33 60 18 4 Pemukinan, 

perkebunan, 
persawahan

240 21 1 Pemukiman
241 24 0 Irigasi

Tajemsari 0 0 0 0
Tanggirejo 242 0 60 15 0 Irigasi

243 33 65 22 3 Pemukiman, 
persawahan
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No Nama 
kecamatan

Nama desa No.
GPS

Suhu Kelembaban Elevasi Jumlah 
rumah wallet

Jarak sumber air
(meter)

Habitat

10 Tegowanu Tegowanu 0 0 0 0
Tegowanukulon 0 0 0 0
Tegowanuwetan 0 0 0 0
Tlogorejo 231 0 0 51 0 Sungai

230 33 65 44 1 Pemukiman 
Tunjungharjo 0 0 0 0
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Lampiran 2. Data Penelitian budidaya walet di Kabupaten Grobogan (2008).

Data Penelitian Walet di Kabupaten Grobogan

No Nama Kecamatan Jumlah rumah walet

1 Purwodadi 209

2 Wirosari 112

3 Godong 108

4 Tawangharjo 46

5 Gabus 40

6 Kradenan 32

7 Ngaringan 28

8 Gubug 26

9 Tegowanu 11

10 Kedungjati 6
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Lampiran 3. Data budidaya walet di Kabupaten Grobogan (Pemda 
Kabupaten Grobogan 2008)

Budidaya Walet di Kabupaten Grobogan

No Nama Kecamatan Jumlah rumah walet

1 Purwodadi 74
2 Wirosari 65
3 Godong 36
4 Tawangharjo 28
5 Gabus 13
6 Grobogan 14
7 Kradenan 16
8 Toroh 39
9 Ngaringan 40
10 Gubug 17
11 Pulokulon 9
12 Klambu -
13 Karangrayung 12
14 Penawangan 26
15 Brati -
16 Tegowanu 14
17 Tanggungharjo 5
18 Geyer 16
19 Kedungjati 8
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Lampiran 4. Model Analisis Spasial

Distribusi 
rumah walet 

GPS

software ArcView
3.3

Ordinat
rumah walet

Citra landsat
ETM

Klasifikasi 

Peta tutupan
lahan/vegetasi

software Erdas 8.4

Peta topografi

Digitasi (software Arc/Info)

Peta digital

Peta sungaiPeta jalan

Sungaijalan

Peta kontur

ketinggian Peta suhu

Model Peta 
kesesuaian habitat

burung walet

              Model analisis spasial yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2008)

Peta Distribusi 
Rumah Walet 

di Kab. Grobogan
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Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan

Gambar 15 Pengamatan jenis burung walet

          
Gambar 15 Pengamatan jenis burung walet

Gambar 16. Burung walet keluar masuk rumah walet pada pagi dan sore hari
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Gambar 17. Burung walet mencari makan di habitat hutan

Gambar 18. Habitat persawahan sebagai salah satu tempat mencari makan bagi     
burung walet
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Gambar 19. Burung walet mencari minum di habitat perairan

                 
  

Gambar 20. Kerusakan hutan di Kecamatan Wirosari menyebabkan penurunan 
produksi sarang burung wallet di kecamatan tersebut
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