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SARI 

Fauzi, Mochamad. 2017. Perilaku Sosial Masyarakat Di Sekitar Usaha 
Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Di Desa Luragung, Kecamatan 
Kandangserang, Kabupaten Pekalongan). Skripsi, Jurusan Sosiologi Antropologi, 

FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing Nurul Fatimah,S.Pd. M.Si. dan Hartati Sulistiyo Rini S. Sos. M.A 

Kata kunci :  Masyarakat, Perilaku sosial, Peternakan Ayam 

Berdirinya usaha peternakan ayam broiler yang ada di desa Luragung 

berdampak pada kehidupan masyarakat desa Luragung. Dampak yang muncul 

dengan adanya peternakan tersebut beragam dari segi sosial budaya, maupun 

ekonomi masyarakat. Dari dampak yang muncul dapat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit masyarakat mengalami perubahan 

perilaku yang menunjukan kesadarannya akan keberadaan kandang, untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu respon masyarakat sekitar peternakan dan bagaimana perubahan 

perilaku sosial masyarakat akibat adanya usaha peternakan  ayam broiler di Desa 

Luragung. 

 Penelitian ini menggunakan  metode penelitian  kualitatif. Penelitian 

kualitatif  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  

orang-orang  dan perilaku yang diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan  

teknik wawancara, observasi, daftar pustaka dan dokumentasi. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Lokasi yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian 

yaitu peternakan yang berada di desa Luragung, kecamatan Kandangserang, 

kabupaten Pekalongan. Fokus penelitian dalam penilitian ini adalah menganalisis 

perilaku  sosial masyarakat dengan adanya peternakan ayam broiler yang dekat 

dengan pemukiman warga di desa Luragung. 

  Hasil penelitian yang diperoleh adalah:1. Respon yang diberikan oleh 

masyarakat baik positif, negative, maupun netral 2. Perubahan perilaku sosial yang 

dimunculkan oleh masyarakat desa Luragung yaitu perilaku hidup sehat, 

meningkatnya kebutuhan daging ayam dan perunahan kehidupan ekonomi 

masyarakat.   

  Saran kepada pemilik usaha yaitu mengoptimalkan usaha menanggulangi 

masalah yang ditimbulkan dari kandang tersbut seperti polusi dan munculnya lalat 

yang dapat menjadi sumber penyakit, dimana hal itu dapat menimbulkan masalah 

sosial masyarakat yang ada di desa Luragung kecamatan Kandangserang kabupaten 

Pekalongan. 
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ABSTRACT 

 

Fauzi, Mochamad. 2017. The social behaviour around broiler farm, the social 

Behavior People Around (Case Study In Luragung, Kandangserang, Pekalongan 

Regency). Essay , Departeman Of Sociology And Antropology. FIS. Faculty Of 

Social Science Semarang University Supervisor. Supervisor  Nurul Fatimah S.Pd. 

M.Si. and Hartati Sulistiyo Rini S. Sos. M.A. 

Key word : People, Social behavior, Broiler farm 

Since  broiler farm found in Luragung ther is an effect to the villagers there 

the effects are difference, farm the social culture and the economic people. The 

effect can influence the life people  there, so they make  change in behavior bit by 

bit. It shows that is an effect from the stable there so the writer interest  to do  this 

research. The complication will discuss in the research is the respon form the people 

there and how is the social behaveour people because of e broiler farm in Luragung. 

The research uses e qualitative metode. It can make e descriptive data, 

especially written word / spiken from the people and their behavior is observed. 

The data collects by interview, observation, bibliography and documentation. The 

data analyze used in this research are reduction of this rescarch is in the broiler farm 

in Luragung village, Kandangserang, Pekalongan regency. The frens of this 

research is to analyze the social behavior people  because of it, especially for the 

people hear the farm. 

The result of this research are : 1. The positive, negative, netral response 

that given  by perple. 2. The change of the social behaviour that show by Luragung 

villagers. It can influence in healthy behaviour broiler needed faster, and the change 

of the economic life. 

The sugsestirn  for the owner of the farm is they can maximalize to slove 

the problem that the effect from the stble. For example pollution and some flies that 

are make a discase. It can make a social problem in Luragun village, 

Kandangserang, Pekalongan regency. 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………..…………… i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………….……………… ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ………………………………….…………….. iii 

PERNYATAAN …………………………………………………….…………... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………….……………… v 

PRAKARTA …………………………………………………….……………… vi 

SARI……..…………………………………………………………………….. viii 

DAFTAR ISI …………………………………………….……………………... ix 

DAFTAR BAGAN  ……………………………………………………….……. xi 

DAFTAR TABEL ………………………………………………….………...… xii 

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………....……….. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………….……….. xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakan ………………………………………….………………… 1 

B. Rumusan Masalah ……………………………………….………………. 5 

C. Tujuan Penelitian ………………………………………….…………….. 6 

D. Manfaat Penelitian ………………………………………….…………… 6 

E. Penegasan Istilah ……………………………………………..………….. 7 

 

 

 

 



xi 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka ………………………………..………….………………. 9 

B. Landasan Teori ………………………………………...……………….. 15 

C. Kerangka Berfikir ………………………………………………………. 20 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian ……………………………………...………………… 22 

B. Lokasi Penelitian ………………………….…………...…………...…... 22 

C. Fokus Penelitian ………………….…………………...………………... 23 

D. Subyek Penelitian …………………….…………………………...……. 23 

E. Informan Penelitian ………………….…………………………...…….. 23 

F. Sumber Data ………………………….………………………...………. 26 

G. Teknik Pengumpulan Data …………….……………………...………..  27 

H. Kebsahan Data ……………………….……………………..………….. 33 

I. Analisis Data ………….……………………………………..…………. 35 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian ……………..…………..………… 40 

1. Keadaan Geografis …………………………..……………..………. 40 

2. Kondisi Demografis …………………………………...….………... 41 

a. Jumlah Penduduk ...………………………………..…..……….. 41 

b. Mata Pencaharian ...…………………………………..…..…….. 42 

c. Tingkat Pendidikan ..……………………………………....…… 43 

d. Fasilitas Kesehatan ……………..………………………………. 44 

e. Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat ………..…………...……... 45 

B. Aktifitas Peternakan Ayam Broiler …………………………………….. 47 

C. Respon Masyarakat Desa Luragung ……………………….……..…….. 57 

1. Respon Positif ………………………………………………...……. 58 

2. Respon Negatif …………………………………………..…….…… 60 

3. Respon Netral ……………………………………………..….…….. 62 

 



xii 
 

D. Perilaku Sosial Budaya  Masyarakat Desa Luragung Di Sekitar  

Usaha Peternakan Ayam Broiler ……………………………………63  

1. Perilaku Sadar Akan Hidup Sehat Masyarakat Desa Luragung  

Di Sekitar Kandang Peternakan ……………………………………64 

2. Perilaku Konsumsi Daging Ayam  Masyarakat Desa Luragung  

Di Sekitar Peternakan ……………………………………………67 

3. Perilaku Meningkatnya  Kehidupan Ekonomi Masyarakat  

Desa Luragung ……………………………………………………....69  

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ……………………………………………………………….. 74 

B. Saran ……………………………………………………….………….... 75 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 77 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ………….………………………………………….. 79 

 

 

 

 

 

           

 

 



i 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1. Kerangka Berfikir …………….……………………………………… 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Daftar Informan Utama …………………………………….…………. 23 

Tabel 2. Daftar Informan Pendukung ………………………………….……….. 25 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Luragung …………………………….…….… 42 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Desa Luragung ………………………….….……. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTER GAMBAR 

 

Gambar 1.  Kandang Peternakan Milik Bapak  waluyo jati ………..………….. 48 

Gambar 2.  Instalasi pakan ayam ……………………. ………….…………….. 59 

Gambar 3. Sumber listri ………………………………… …….………………. 50 

Gambar 4. Tirai penutup kandang ……………..……………….………………. 50 

Gambar 5. Pemanas ruangan …….………………..……………………………. 51 

Gambar 6. Doy Old Chick ( DOC) . ………….…………..…………………….. 53 

Gambar 7. Pemberian pakan …………………………………...…………….… 54 

Gambar 8. Pemberian vaksin ….. ………………………..…………………….. 55 

Gambar 9. Pemeliharaan kandang….……………………..……………….…… 56 

Gambar 10. Proses Panen Ayam ………………………...……….…………….. 57 

Gambar 11. Pola Hidup Sehat ……………………………...…….…………….. 65 

Gambar 12. Pola Hidup Sehat ………………………………………………….. 66 

Gambar 13. Perilaku Masyarakat desa luragung ...……………..…….………… 67 

Gambar 14. Profil warga sekitar peternakan ….…………………...….………... 69 

Gambar 15. Profil pekerja ……………………...…………………...………….. 71 

 

 

 

 



iv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrument Penelitian 

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

Lampiran 3. Biodata Informan 

Lampiran 5. Peta Desa Luragung 

Lampiran  6. Surat Keputusan 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peternakan  merupakan  salah  satu  mata pencaharian  yang  dekat  dengan  

masyarakat  pedesaan yang mempunyai fungsi dasar bisnis dari pengolahan tempat 

atau kandang, lalu pemberian makanan pada ternak sampai ternak menghasilkan 

sesuatu yang dapat diproses atau dijual kepada konsumen. Kegiatan  dibidang  

peternakan  dapat  dibagi  atas  dua  golongan,  yaitu  peternakan  hewan  besar 

seperti  sapi,  kerbau  dan  kuda,  sedang  kelompok  kedua  yaitu  peternakan hewan  

kecil  seperti ayam, kelinci dan  lain-lain, yang ternyata menyumbang cukup  besar  

pendapatan  perekonomian masyarakat. 

Permintaan akan produk peternakan meningkat dari tahun ketahun sejalan 

dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran gizi masyarakat. Hal itu 

dibuktikan dengan meningkatnya populasi peternakan berdasarkan  laporan 

tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  yaitu dengan rincian 

untuk peternakan ayam pada tahun 2014 sebesar 275.116.000 ekor , kemudian pada 

tahun 2015 ditargetkan sebesar 277.274.000 ekor, namun realisasinya ternyata 

melebihi target tersebut yaitu sebesar  285.021.000 ekor, dengan presentase 

peningkatan sebesar 102,79%. 

Pangan yang berupa produk peternakan terutama adalah daging, susu, dan 

telur, yang merupakan komoditas pangan hewani yang sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Akan tetapi apabila
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peternakan masih menggunakan cara tradisional, hasil produksi peternakan 

sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia sekarang ini, karena 

pertumbuhan manusia yang kian pesat serta kesadaran pangan manusia yang kian 

baik. Sehingga sangatlah bermanfaat adanya penemuan-penemuan baru di bidang 

peternakan, khususnya dalam peternakan ayam. 

Ayam merupakan unggas penghasil daging yang  sangat  populer  untuk 

masyarakat Indonesia  saat  ini.  Hal  ini  karena  usaha peternakan  ayam masih 

merupakan  sektor kegiatan  yang  paling  cepat  dan  paling efisien untuk memenuhi 

kebutuhan daging bagi  masyarakat.  Faktor  penyebabnya antara  lain  permodalan  

yang  relatif  kecil, perputaran  modal  relatif  lebih  cepat, penggunaan  lahan  yang  

tidak  terlalu  luas, dan  laju  pertumbuhan  yang  lebih  cepat dibandingkan  dengan  

ternak  lain.  

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani dan 

peningkatan pendapatan peternak, maka pemerintah dan peternak telah berupaya 

mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi ternak yang dikembangkan, 

diantaranya adalah ayam pedaging (broiler). Ayam  broiler moderen  telah 

mengalami perubahan  genetik  yang  luar  biasa. Ayam broiler  tersebut  merupakan  

hasil persilangan  jalur  murni  unggul  dan rekayasa  genetika. Sebagaimana 

diketahui ayam  broiler merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan ternak lainnya. Antara  lain  masa  produksi yang  relatif  

pendek  yaitu  kurang  lebih  35-45  hari bahkan bisa juga dipanen dengan usia 22 

hari,  harga  yang  relatif murah,  permintaan   yang semakin  meningkat. Usaha  
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peternakan  ayam  broiler merupakan  salah  satu  jenis  usaha yang  sangat  potensial  

dikembangkan (Tamalluddin,2012). 

 Berbeda dengan peternakan ayam petelur yang membutuhkan waktu 

bertahap untuk menghasilkan telur maksimal, dan juga peternakan ayam kampung 

yang memakan waktu panen yang cukup lama dibanding dengan ayam broiler, 

meskipun cukup potensial untuk bisnis dan harganyapun lebih tinggi dari ayam 

broiler. Hal tersebut menjadikan orang lebih memilih usaha ayam broiler 

dibandingkan ayam petelur maupun ayam kampung.  

Dalam mendirikan usaha peternakan ayam broiler ada beberapa hal yang 

harus di perhatikan, salah satunya adalah pendirian kandang peternakan. Untuk 

mendirikan  peternakan  idealnya  pengusaha  memiliki pekarangan  secara  pribadi    

dan  dalam  mendirikan  kandang  peternakan, sebaiknya jauh dari  area  pemukiman  

warga karena  mendirikan  kandang  ternak  di  area  pemukiman  nantinya  akan 

mengganggu  kestabilan  atau  kegiatan sehari- hari  masyarakat, dan  juga  akan  

berdampak  pada  kondisi  kesehatan  masyarakat  sekitar ketika kandang peternak 

sudah mulai dijalankan kegiatannya. 

Standar  kelayakan  dalam mendirikan  kandang  untuk  usaha  peternakan  

adalah  tidak  mengganggu lingkungan  sekitar,  usaha  dibangun  di  lingkungan  

yang  dijamin  secara hukum,  usaha  berada  di  daerah  yang  memiliki  potensi  

sumber  daya terutama  pakan  yang  cukup  tinggi,  sebaiknya  kandang  tidak  

dibangun  di daerah  rawan kerusakan atau gangguan  lingkungan, dari aspek  tata  

letak, sebaiknya  posisi  kandang  lebih  tinggi  dari  daerah  sekitarnya,  lokasi 

kandang mudah dijangkau dengan kendaraan  roda empat (Setyono, 2011:77-78). 
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Meskipun demikian keberadaan kandang memberikan dampak positif  

maupun negatif. Dampak negatifnya  yaitu  adanya  bau  yang  tidak  sedap  

sehingga  mengganggu aktivitas  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  yang  tinggal  

di  dekat  usaha ternak ayam broiler dan juga banyaknya lalat yang membuat warga 

merasa risih  karena  kotoran  ayam  broiler  dari  ternak  itu  tidak  tertutup  sehingga 

bau yang menyebar sangat menyengat. Sedangkan dampak positifnya yaitu warga  

mendapatkan  kontribusi  dari  pemilik  usaha  ternak,  memperbaiki ekonomi 

keluarga yang  tinggal di dekat usaha  ternak ayam broiler karena dibutuhkan  

tenaganya (Anjani,2015). 

Baru-baru di desa Luragung kecamatan Kandangserang kabupaten 

Pekalongan ada beberapa orang yang sedang menekuni bisnis usaha ayam broiler 

tersebut. Sejauh ini sudah terdapat 4 kandang besar yang berdiri di desa Luragung, 

dengan kapsitas perkandangnya mencapai 6000 sampai 10.000 bibit ayam. 

Berdirinya usaha peternakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sekitar, 

karena dapat menyerap tenaga kerja di desa Luragung. Sehingga mengurangi 

jumlah pengangguran yang ada di desa tersebut.  

Adapun dengan berdirinya usaha peternakan ayam broiler yang ada di desa 

Luragung tidak menuntut kemungkinan akan berdampak pada kehidupan 

masyarakat desa Luragung. Dampak yang muncul dengan adanya peternakan 

tersebut beragam dari segi sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat. Dari segi 

sosial dan budaya, kegiatan peternakan ini mempengaruhi kehidupan sosial budaya 

masyarakat akibat dari perubahan kondisi lingkungan masyarakat sendiri. 

Sedangkan dari segi ekonomi dengan adanya usaha baru membantu perkembangan 
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perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dari dampak yang muncul dapat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit masyarakat 

mengalami perubahan perilaku yang menunjukan kesadarannya akan keberadaan 

kandang. 

Adanya fenomena  tersebut, dimana masyarakat mengalami perubahan 

perilaku sosial oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji masalah 

tentang perilaku sosial masyarakat di sekitar  usaha peternakan  ayam broiler yang 

berada di desa Luragung. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Perilaku Sosial Masyarakat Di sekitar Usaha Peternakan Ayam 

Broiler. (Studi Kasus Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten 

Pekalongan). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan maslah yang dapat diambil dari penjelasan latar belakang di atas 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon masyarakat dengan  adanya  usaha ternak  ayam  broiler di 

Desa Luragung? 

2. Bagaimana perilaku sosial budaya masyarakat di sekitar usaha peternakan ayam 

broiler di  desa Luragung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk mengetahui respon masyarakat dengan  adanya  usaha ternak  ayam  

broiler di desa Luragung. 

2. Untuk mengetahui perilaku sosial budaya masyarakat di sekitar usaha peternakan 

ayam broiler di  desa Luragung.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  berguna  baik  secara  teoritis maupun 

secara praktis.  

1. Manfaat teoretis  

a. Menambah  pustaka  sosiologi peternakan, khususnya  tentang perilaku sosial 

masyarakat di sekitar usaha peternakan ayam broiler. 

b. Bermanfaat  bagi  para  pelajar dalam membantu pembelajaran mata pelajaran 

sosiologi dalam materi fenomena sosial kelas X.  

2.  Manfaat praktis  

Sebagai  bahan  informasi  dan  kajian  bagi  semua  pihak  yang  

berkepentingan  dalam  pengembangan  usaha  peternak  ayam  di  daerah  

pemukiman.  
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E. Penegasan Istilah 

1. Perilaku Sosial 

Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang 

lain. Menurut Max Weber perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat 

yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Weber menyadari permasalahan-

permasalahan dalam masyarakat sebagai sebuah penafsiran. Akan halnya tingkatan 

bahwa suatu periaku adalah rasional (menurut ukuran logika atau sains atau 

menurut standar logika ilmiah), maka hal ini dapat di pahami secara langsung. 

Perilaku sosial yang dimasudkan oleh peneliti yaitu perilaku sosial masyarakat di 

sekitar usaha peternakan ayam broiler yang ada di desa Luragung, kecamatan 

Kandangserang, kabupaten Pekalongan. 

Perilaku sosial tersebut meliputi kebiasaan  sadar akan hidup sehat, 

meningkatnya kebutuhan daging masyarakat  di sekitar peternakan dan juga 

perubahan pada perkembangan ekonomi masyarakat sekitar peternakan. Perilaku 

tersebut merupakan perwujudan  dari perubahan perilaku sosial masyarakat yang 

disebabkan oleh keberadaan peternakan ayam broiler yang ada di Desa Luragung, 

Kecamatan Kandangserang.  

2. Masyarakat 

Masyarakat  secara  umum  merupakan  suatu  kesatuan  yang  selalu 

berubah,  yang  hidup  karena  proses  masyarakat  yang  menyebabkan perubahan  

itu.  Dalam  zaman  dahulu  biasanya  masyarakat  mengenal kehidupan yang  teratur 

dan aman, disebabkan oleh pengorbanan sebagian kemerdekaan  dari  anggota-
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anggotanya,  baik  dengan  paksa  maupun sukarela. Pengorbanan di sini 

dimaksudkan menahan nafsu atau kehendak sewenang-wenang  untuk  

mengutamakan  kepentingan  dan  keamanan bersama. Dengan  paksa  berarti  

tunduk  kepada  hukum-hukum  yang  telah ditetapkan (negara, perkumpulan, dan 

sebagainya), dengan sukarela berarti menurut  adat  dan  berdasarkan  keinsyafan  

akan  persaudaraan  dalam kehidupan  bersama  itu  (desa  berdasarkan  adat  dan  

sebagainya)  (Shadily 1993:50). Masyarakat yang dimaksud di sini adalah 

masyarakat yang berada di sekitar usaha peternakan ayam broiler milik bapak 

Waluyo Jati di desa Luragung, kecamatan Kandangserang. 

3.  Usaha Peternakan Ayam Broiler   

Usaha  peternakan  ayam  broiler merupakan  salah  satu  jenis  usaha yang  

sangat  potensial  dikembangkan.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  berbagai keunggulan  

yang  dimiliki  oleh  ayam  broiler,  antara  lain  masa  produksi yang  relatif  pendek  

yaitu  kurang  lebih  32  –  35  hari,  harga  yang  relatif murah,  permintaan  yang  

semakin  meningkat  serta  berbagai  keunggulan lainnya dibandingkan unggas 

lainnya (Rasyid dan Sirajuddin, 2010).  Usaha peternakan ayam broiler yang 

dimaksud adalah usaha peternakan ayam broiler milik bapak Waluyo Jati yang ada 

di desa Luragung, kecamatan Kandangserang, kabupaten Pekalongan. Dimana 

usaha peternakan ayam broiler ini kondisinya masih bagus sehingga dapat 

menghasilkan hasil panen yang maksimal. Selain itu juga dipeternakan milik bapak 

Waluyo tersedia data-data yang dibutuhkan peneliti dalam membantu 

penelitiannya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

 Penelitian tentang usaha peternakan sudah banyak dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya, begitu pula yang berkaitan dengan masalah sosialnya. Dalam 

tinjauan pustaka ini peneliti membandingkan hasil riset oleh peneliti sebelumnya 

agar ke absahan penelitian dapat terukur secara objektif. 

Penelitian sebelumnya yang meneliti objek yang sama yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Srimindarto (2015) yang berjudul “Pola Hubungan Kemitraan Inti 

Plasma Pada Usaha Ternak Ayam Broiler”. Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  

yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan pola hubungan  inti  plasma  usaha  

kemitraan  ayam  broiler melahirkan  dua kelas  yaitu  PT  Bina  Karya  Sejati  Tuban  

sebagai  inti  menduduki  kelas superordinat  sedangkan  plasma  sebagai  kelas  

subordinat.  Peternak  inti memiliki peran dan otoritas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan peternak plasma.  Peternak  plasma  memiliki  otoritas  dan  

peran  yang  rendah  yaitu menjalankan usaha sesuai dengan standar dan wewenang 

dari inti.  

Usaha kemitraan inti plasma ayam broiler berdampak pada kehidupan sosial 

ekonomi  peternak  plasma  meliputi  :  pendapatan  peternak,  pengetahuan 

kewirausahaan,  status  sosial dan perilaku menabung. Dampak positif  yang 

diperoleh  peternak  plasma  dari  usaha  kemitraan  inti  plasma  ayam  broiler 
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merupakan  alat  inti  untuk membuat  plasma  tergantung  kepada  inti  dalam 

menjalankan usahanya. Peternak  inti  memberikan  pelayanan  kepada  plasma  agar  

hubungan kemitraan  inti  plasma  tetap  berjalan  dan  saling menguntungkan.  

Peternak inti  memberikan  pelayanan  kepada  plasma  antara  lain  :  a)  peternak  

intimenanggapi  keluhan  plasma  dengan  cepat,  b) membina  dan 

membimbingplasma,  c) membantu  kinerja  plasma,  d) menjamin  tersedianya  

pasar  bagiplasma. Pelayanan yang diberikan inti kepada plasma adalah bentuk 

usaha inti untuk melanggengkan dominasi  inti dalam usaha kemitraan  inti plasma 

ayam broiler. 

Masih ditahun yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anjani 

(2015) yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Akibat Adanya Usaha Ternak 

Ayam Broiler”. Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan 

berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat akibat 

adanya usaha ternak ayam broiler di Dusun Wadas  ialah apatis yaitu cenderung 

tidak menghiraukan keberadaan usaha ternak  ayam  broiler,  reaktif  yaitu  sebagian 

masyarakat  tanggap  terhadap keberadaan  usaha  ternak  ayam  broiler  dan  kontra  

yaitu merespon  buruk terhadap  keberadaan  usaha  ternak  ayam  broiler.  Sehingga  

sisi  yang diharapkan tidak muncul tetapi sesuatu yang tidak diharapkan malah 

justru muncul.  

Dampak  sosial  masyarakat  akibat  adanya  usaha  ternak  ayam  broiler  di 

Dusun Wadas ada dampak negatif dan ada  juga  dampak positif. Dampak 

negatifnya  yaitu  adanya  bau  yang  tidak  sedap  sehingga  mengganggu aktivitas  

kehidupan  sehari-hari  masyarakat  yang  tinggal  di  dekat  usaha ternak ayam 
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broiler dan juga banyaknya lalat yang membuat warga merasa risih  karena  kotoran  

ayam  broiler  dari  ternak  itu  tidak  tertutup  sehingga bau yang menyebar sangat 

menyengat. Sedangkan dampak positifnya yaitu warga  mendapatkan  kontribusi  

dari  pemilik  usaha  ternak,  memperbaiki ekonomi keluarga yang  tinggal di dekat 

usaha  ternak ayam broiler karena dibutuhkan  tenaganya,  dan  juga  warga  dengan  

mudah  mendapatkan pinjaman uang dengan membayar menggunakan  hasil 

pekerjaannya  yaitu membayar dengan batu bata jumlahnya sesuai uang yang 

dipinjam. 

 Upaya  yang  sudah  dilakukan  dalam  menanggulangi  pencemaran 

lingkungan  yaitu  yang  dilakukan  masyarakat  ialah  membeli  obat  lalat secara 

pribadi tetapi belum bisa menanggulangi masalah bau kotoran ayam broiler,  

sedangkan  dari  aparat  setempat  tidak  ada  suatu  upaya  yang dilakukan untuk 

menanggulangi pencemaran  lingkungan, aparat  setempat seakan  tidak mau  ikut 

campur dengan usaha pribadi pemilik usaha  ternak ayam  broiler. Kemudian upaya  

yang  sudah dilakukan oleh pemilik usaha ternak  ialah menjual  kotoran  ayam  agar  

tidak mencemari  lingkungan  di sekitarnya,  mengobati  lalat,  dan  menyediakan  

pinjaman  uang  untuk masyarakat Dusun Wadas dengan mengembalikannya 

menggunakan hasil pekerjaan  masyarakat  yaitu  batu  bata  sesuai  uang  yang  

dipinjam  agar sama-sama  menguntungkan,  sehingga  kondisi  sosial  masyarakat  

dan peternak terjalin dengan baik. 

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Muatip, dkk. (2008) yang berjudul 

“Entrepreneurship Competence Of Dairy Farmers : Case Study Of Daery Farmers 

At Bandung Regency-Wast “. Secara spesifik penelitian ini ingin menjawab 
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perilaku yang berhubungan dengan praktek-praktek usaha peternakan sapi perah 

seperti: 1. Kompetensi kewirausahaan apa yang perlu dan telah dimiliki peternak, 

2. Faktor-faktor apakah yang berperan dalam meningkatkan kompetensi 

kewirausahaan peternak sapi perah, 3. Bagaimana tingkat dukungan kelembagaan 

sosial, kelembagaan peternak, kelembagaan penyuluhan, dan kebijakan pemerintah 

terhadap tumbuhkembangnya kompetensi kewirausahaan sapi perah, 4. Bagaimana 

strategi penyuluhan yang tepat dan efektif dalam menumbuh kembangkan 

kompetensi kewirausahaan peternak yang berbasis penyuluhan. 

Adapun penelitian lainya yaitu oleh Hikmatian, dkk (2015) dengan judul “ 

Society’s Responses Toward The Dairy Farm Waste Managemant” (A Case In The 

Folk Dairy Farm Margamukty Village Pangalengan Subdistrict Bandung 

Regency). Penelitian ini meneliti tentangpeternakan sapi perah yang terdapat di 

Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan yang merupakan usaha peternakan sapi 

perah yang hanya dikelola dengan skala kecil atau sedang. Hal tersebut akan 

menimbulkan berbagai tanggapan atau respons masyarakat yang berbeda pula. 

Perbedaan tanggapan itulah yang akan melahirkan pandangan mereka terhadap 

usaha peternakan sapi perah, baik respons positif atau negatif. 

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imran (2013) yang 

berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2010 

Oleh Ud. Rahma Di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros”. Berdasarkan  

hasil penelitian yang  telah  dilakukan oleh peneliti, maka  dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap limbah kotoran dilihat dari perda 

pasal  2,  usaha  sapi  potong  UD.  Rahma  cukup  terganggu.  Kemudian  dari 
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Penerapan  Tentang  perda  No.12  Tahun  2010  tentang  Ketentuan  Pemeliharaan 

Ternak  yaitu  pada  pasal  3 Ayat  (1)  dan  (2)  sudah  dilaksanakan  oleh usaha  

sapi potong UD. Rahma namun belum terlaksana secara maksimal. 

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Syahputra (2017) yang berjudul “ Adaptasi 

Masyarakat Terhadap Perubahan Lingkungan (Studi Pada Masyarakat yang 

Tinggal Pada Kawasan Peternakan Ayam Petelur di Kanagarian Tigo Jangko 

Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar) Berdasarkan  hasil penelitian yang  

telah  dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tingkat  kemampuan  

adaptasi masyarakat  memiliki  perbedaan setiap  individunya.  Perbedaan  ini bisa  

dipengaruhi  oleh  beberapa kriteria  seperti  jarak  rumah  dari kandang  peternakan  

ayam,  lama menetap,  bau  dari  kotoran  ayam, suara  bising  dari  ayam,  suara 

mesin penggiling  jagung  dan  tercemarnya lingkungan  tempat  tinggal  mereka. 

Sehingga  dengan  adanya  tolak  ukur ini  maka  dapat  diklasifikasikan bahwa  

tingkat  adaptasi  masyarakat ada yang tinggi dan ada yang sedang. Berbagai  

macam  strategi  adaptasi yang  dilakukan  oleh  masyarakat dalam  menyikapi  

adanya  perubahan lingkungan  akibat  keberadaan peternakan  ayam  petelur  di  

sekitar pemukiman  mereka.  Strategi  yang dilakukan  adalah  menerapkan  pola 

hidup bersih dan sehat, menyalurkan ketegangan  sosial  yang  terjadi, 

mempertahankan  kelanggengan sosial,  serta  mempertimbangkan kondisi 

perekonomian.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi adaptasi  masyarakat  terhadap 

perubahan  lingkungan  yaitu terjadinya  interaksi  sosial yang  intens  dalam  

menjaga kelanggengan  sosial  serta tersalurkannya  ketegangan sosial  antara 
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masyarakat  dan pemilik  peternakan  ayam petelur, terciptanya  simbiosis 

mutualisme  atau  pertukaran sosial  yang  sama-sama menguntungkan  antara 

masyarakat  dan  pemilik peternakan ayam petelur, adanya tuntutan keadaan dari 

masyarakat  sekitar,  sehingga harus  tetap  bertahan dilingkungan  agar  bisa 

memenuhi  kebutuhan hidupnya, dan adanya  sikap  taat  dan  patuh terhadap  nilai-

nilai  dan ketentuan  adat  yang  berlaku, sehingga  mereka mempertahankan  

warisan berupa  tanah  pusako di lingkungan  tersebut dengan cara  tetap  menetap  

di lingkungan tersebut.  

Keberadaan peternakan ayam petelur di lingkungan masyarakat Kanagarian  

Tigo  Jangko  tentunya menimbulkan  hubungan  timbal  balik yang  beragam.  

Hubungan  timbal balik  ini  dapat  berupa  bantuan  dana pendidikan,  bantuan  

sembako, santunan  anak  yatim,  bantuan  dana kegiatan  sosial,  terciptanya  

lapanga pekerjaan  dan  membeli  telur  dengan harga yang murah. Interaksi  yang  

terjalin  antara  kedua belah  pihak  ini  berupa  keluhan-keluhan  yang  disampaikan  

secara langsung  oleh  masyarakat  sekitar kepada  pemilik  peternakan  ayam 

petelur,  di samping  itu  interaksi sosial  lain  yang  terjalin  adalah datangnya  

masyarakat  secara langsung  ke  peternakan  tersebut untuk  membeli  telur  ayam  

yang mana  telur tersbut  dimanfaatkan masyarakat  untuk  pemenuhan kebutuhan  

sehari-hari  sebagai  bahan masakan. Interaksi  sosial  lain  yang terlihat  adalah  

kunjungan Hari Raya ke  rumah-rumah  masyarakat  yang tinggal  di  sekitar  

peternakan  ayam petelur miliknya. 
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B. Landasan Teori 

 Pada  dasarnya  landasan  teoritis  dari  penelitian  kualitatif  itu  bertumpu 

secara  mendasar  pada  fenomenologi.  Karena  itu  pada  bagian  ini fenomenologi  

dijadikan  sebagai  dasar  teoretis  utama  sedang  yang  lainnya yaitu  interaksi  

simbolik,  kebudayaan  dan  etnometodologi  dijadikan  sebagai dasar  tambahan  

yang  melatarbelakangi  secara  teoretis  penelitian  kualitatif (Moleong, 2002: 14). 

Landasan teori yang dipakai di sini yaitu teori tindakan yang di kemukakan 

oleh Max Weber. Dalam teorinya Max  Weber  mengatakan bahwa individu  

manusia  dalam  masyarakat  merupakan aktor  yang  kreatif  dan  realitas  sosial  

bukan  merupakan  alat  yang  statis  dari  pada paksaan  fakta  sosial.  Artinya  

tindakan  manusia  tidak  sepenuhnya  ditentukan  oleh norma, kebiasaan, nilai, dan  

sebagainya yang  tercakup di dalam konsep  fakta  sosial. Dari konsep tersebut 

adanya peternakan ayam yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakat desa 

Luragung merupakan tindakan masyarakat yang tidak ditentukan oleh konsep fakta 

sosial seperti yang dikemukakan Weber, sehingga teori tindakan Max Weber 

digunakan untuk mengkaji penelitian ini, karena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan.  

Max Weber  mendefinisikan  sosiologi  sebagai  ilmu  tentang  institusi  

sosial. Sosiologi  Weber  adalah  ilmu  tentang  perilaku  sosial.  Menurutnya  terjadi  

suatu pergeseran  tekanan  ke  arah  keyakinan,  motivasi,  dan  tujuan  pada  diri  

anggota masyarakat,  yang  semuanya  memberi  isi  dan  bentuk  kepada  

kelakuannya.  Kata perikelakuan  dipakai  oleh  Weber  untuk  perbuatan-perbuatan  
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yang  bagi  si  pelaku mempunyai  arti  subyektif.  Pelaku  hendak mencapai  suatu  

tujuan  atau  ia  didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi  sosial menurut 

Weber  terjadi  hanya  kalau  dan sejauh mana  arti maksud  subyektif  dari  

tingkahlaku membuat  individu memikirkan dan menunjukan suatu keseragaman 

yang kurang lebih tetap. 

Max  Weber  dalam  memperkenalkan  konsep  pendekatan  verstehen  untuk 

memahami makna  tindakan  seseorang, berasumsi bahwa  seseorang dalam 

bertindak tidak haya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam 

lingkungan berfikir dan perilaku orang  lain. Konsep  pendekatan  ini  lebih 

mengarah pada  suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau in 

order to motive. 

Interaksi sosial merupakan perilaku  yang bisa dikategorikan sebagai 

tindakan sosial. Dimana  tindakan  sosial merupakan proses  aktor  terlibat dalam 

pengambilan-pengambilan  keputusan  subjektif  tentang  sarana  dan  cara  untuk  

mencapai  tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua 

jenis perilaku manusia, yang ditujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, 

yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. tindakan sosial 

(social action) adalah tindakan yang  memiliki  makna  subjektif  (a  subjective  

meaning) bagi  dan  dari  aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia 

yang memiliki arti subjektif dari yang  melakukannya.  Baik  yang  terbuka  maupun  

yang  tertutup,  yang  diutarakan secara  lahir  maupun  diam-diam,  yang  oleh  

pelakunya  diarahkan  pada  tujuannya. Sehingga  tindakan sosial  itu bukanlah 
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perilaku yang kebetulan  tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentu dan makna 

tertentu.  

Weber  secara khusus mengklasifikasikan  tindakan  sosial yang memiliki 

arti-arti  subjektif  tersebut  kedalam  empat  tipe. Atas  dasar  rasionalitas  tindakan 

sosial, Weber membedakan  tindakan  sosial manusia  ke  dalam  empat  tipe,  

semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami. 

1.      Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational)  

Tindakan  ini  merupakan  suatu  tindakan  sosial  yang  dilakukan  seseorang 

didasarkan  atas  pertimbangan  dan  pilihan  sadar  yang  berhubungan  dengan  

tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.  

2.      Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational)  

Sedangkan  tindakan  rasional  nilai  memiliki  sifat  bahwa  alat-alat  yang  

ada hanya  merupakan  pertimbangan  dan  perhitungan  yang  sadar,  sementara  

tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang 

bersifat absolut.  

3.      Tindakan  Afektif (Affectual Action)  

Tipe  tindakan  sosial  ini  lebih didominasi perasaan  atau  emosi  tanpa  

refleksiintelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak 

rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.  

4.      Tindakan  Tradisional(Traditional Action)    
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Dalam  tindakan  jenis  ini, seseorang memperlihatkan perilaku  tertentu 

karena kebiasaan  yang  diperoleh  dari  nenek  moyang,  tanpa  refleksi  yang  sadar  

atau perencanaan. 

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu  tindakan  individu 

sepanjang  tindakan  itu mempunyai makna atau arti subjektif  bagi dirinya dan 

diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan 

kepada benda mati tidak masuk  dalam  kategori  tindakan  sosial,  suatu  tindakan  

akan  dikatakan  sebagai tindakan  sosial  ketika  tindakan  tersebut  benar-benar  

diarahkan  kepada  orang  lain. Karena itu pula Weber mengeluarkan beberapa jenis 

interaksi sosial dari teori aksinya. Beberapa asumsi fundamental teori aksi (action 

theory) antara lain :  

a.  Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari    

situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.  

b.  Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu.  

c.  Dalam  bertindak manusia  menggunakan  cara  teknik  prosedur,  metode  serta 

perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.  

d.  Kelangsungan  tindakan manusia  hanya  dibatasi  oleh  kondisi  yang  tak  dapat  

diubah dengan sendirinya.  

e.  Manusia  memilih,  menilai,  dan  mengevaluasi  terhadap  tindakan  yang  

sedang terjadi dan yang akan dilakukan.  
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f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan  timbul pada 

saat pengambilan keputusan. 

g. Studi mengenai antar hubungan  sosial memerlukan pemakaian  teknik 

penemuan yang bersifat subyektif (Ritzer. 2001,126) 

 Berdasarkan asumsi di atas, hal tersebut cocok dengan apa yang terjadi di 

lapangan. Sehingga teori ini digunakan untuk menganalisis perilaku sosial, karena 

secara umum teori ini lebih khusus dalam mengkaji tindakan manusia dalam 

mengatasi perubahan-perubahan di sekitarnya, seperti halnya kasus adanya 

peternakan di sekitar lungkungan mayarakat desa Luragung, kecamatan 

Kandangserang, kabupaten Pekalongan 
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C. Kerangka Berfikir 

Secara singkat alur penelitian (kerangka berfikir) dapat digambarkan  

melalui bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

 Dalam mendirikan sebuah usaha peternakan ayam ada berbagai hal yang 

perlu diperhatikan, salah satunya adalah ketentuan dalam pendirian kandang yang 

harus jauh dari lingkungan tempat tinggal masyarakat, serta dalam pengolahan 

limbah peternakan haruslah dikelola secara benar sehingga tidak menimbulkan 

dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Meskipun pada kenyataanya masih 

juga memberikan dampak negatif seperti bau kotoran ayam yang mengganggu 

aktivitas keseharian masyarakat sekitar kandang. Akan tetapi ada juga dampak 

Usaha Peternakan Ayam 
Broiler 

Perilaku Sosial 
Masyarakat 

Teori Tindakan Max 
Weber 

Perubahan Lingkungan 
Masyarakat 

Respon Masyarakat 
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positif dengan adanya usaha peternakan ayam broiler ini yaitu membantu 

perkembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan memperkerjakan masyarakat 

sekitar sehingga menambah lapangan pekerjaan di desa Luragung.  

Dampak usaha peternakan ayam broiler tersebut menyebabkan perubahan 

lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan yaitu  perubahan 

perilaku sosial masyarak sekitar  yang meliputi perubahan perilaku sadar  akan 

hidup sehat, perubahan meningkatnya kebutuhan daging, dan perubahan pada 

perkembangan ekonomi masyarakat sekitar peternakan. Dari perubahan perilaku 

sosial masyarakat yang terjadi di sekitar peternakan  tersebut kemudian dikaji 

menggunakan teori tindakan Max Weber. Dimana dalam teori ini tindakan manusia 

muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari    situasi eksternal dalam 

posisinya sebagai objek. Situasi eksternal di sini yaitu perubahan lingkungan yang 

terjadi di sekitar usaha ayam broiler. Dari kajian tersebut akan didapat bagaimana 

respon masyarakat dan juga  perilaku sosial  

Adapun respon yang masyarakat nantinya akan muncul ada yang merespon 

negatif ada positif, bahakan ada respon masyarakat yang biasa biasa saja dalam arti 

masyarakat  tidak peduli akan keberadaan kandang peternakan yang ada di desa 

Luragung. Selain respon juga akan timbul perilaku sosial masyarakat yang tidak 

seperti biasanya hal ini dikarenakan akan keberadan kandang peternakan ayam 

broiler yang ada di desa Luragung, yaitu perilaku sadar akan hidup sehat, perilaku 

meningkatnya kebutuhan dading dan juga perubahan pada perkembangan 

perekonomian masyarakat yang ada di sekitar peternakan ayam broiler yang ada di 

desa Luragung, kecamatan Kandangserang.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Respon yang diberikan oleh masyarakat bermacam macam dimana 

masyarakat ada  yang memberikan respon positif, negatif, dan juga netral. 

Respon positif ini diberikan oleh beberapa  masyarakat yang pada dasarnaya  

mereka mendapat kontribusi langsung dengan adanya peternakan itu, 

Seperti halnya mereka dipekerjakan dipeternakan tersebut. Respon negatif 

juga banyak diungkapkan oleh banyak warga karena dengan adanya 

kandang peternakan memberikan polusi berupa munculnya bau tidak enak 

yang mengganggu sistem pernafasan, selain itu juga memunculkan lalat 

yang dihasilkan oleh kotoran ayam, dan yang dikhawatirkan lagi 

memunculkan penyakit flu burung. Akan tetepi dari respon negative dan 

positif tersebut sampai saat ini tidak menimbulkan pro dan kontra dalam 

masyarakat dikarenakan respon tersebut tidak masyarakat samapaikan 

secara terbuka kepada masyarakat lain. 

2. Perubahan perilaku sosial yang dimunculkan oleh masyarakat yaitu 

kesadaran akan hidup sehat, dimana sebelum adanya kandang peternakan 

pola hidup sehat masyarakat terutama masyarakat yang tingal disekitar 

peternakan itu kecil, akan tetapi setelah adanya kandang mereka cenderung 



75 
 

 
 

lebih menyadari pentingnya hidup sehat karena kekhawatir akan penyakit 

yang disebabkan oleh peternakan tersebut. Meningkatan konsumsi daging 

ayam, hal ini ditujukan untuk masyarakat ekonomibawah yang ada di sekitar 

peternakan. Dimana keberadaan kandang dapat membantu mereka dalam 

memperbaiki kebutuhan gizinya. Merubah kehidupan ekonomi masyarakat 

yang tinggal di sekitar peternakan. Keberadaan kandang dapat juga dapat 

membantu merubah kehidupan ekonomi masyarakat sekitar peternakan 

khususnya, karena dengan keberadaan kandang dapat memberikan lapangan 

pekerjaan. Sehingga masyarakat dapat bekerja dan mendapat upah yang 

pasti selama kandang terus beroprasi. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan, disampaikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Meskipun dalam upaya mengurangi  masalah sudah dilakukan akan tetapi 

pada kenyataanya masih belum maksimal, hal itu dikarenakan terkendalanya 

alat untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan dari kandang tersebut sulit 

didapat contoh saja obat lalat. Sampai saat ini pemilik kandang belum 

menemukan obat pembasmi lalat yang maksimal menghilangkan lalat 

tersebut. Maka dari itu pemilik kandang harus mencari alternatif lain guna 

mengatasi munculnya lalat tersebut. Misal saja pemilik kandang mencari 

lewat internet yang dijual secara online, atau bisa juga dapat menggunakan 

obat yang sifatnya herbal dari tumbuh tumbuhan yang ada disekitar. 
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2. Selain sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat, pemilik usaha 

seharusnya mau bekerja sama dengan masyarakat untuk membagi ilmunya 

dalam berwirausaha sebagai peternak ayam. Sehingga warga masyarakat 

desa Luragung bisa memeperoleh ilmu dalam beternak ayam. 

3. Aparat setempat seharusnya memberikan aturan atau kebijakan  kepada 

orang yang akan mendirikan usaha peternakan, mengenai tempat yang akan 

dijadikan usaha peternakan tersebut. Dimana tempat benar-benar sesuai 

dengan yang ditentukan oleh dinas peternakan. Sehingga tidak menimbulkan 

masalah sosial kepada masyarakat sekitar. Misal saja membuat peraturan 

desa untuk mendirikan usaha peternakan ayam atupun pendirian uasaha 

lainya yang dapat menimbulkan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat
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