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Masalah penelitian adalah bagaimanakah profil keluarga yang bekerja di 
PT Cakrayoga Bumi Manunggal dan bagaimana peningkatan kesejahteraan 
sosial keluarga petani ternak ayam petelur? Tujuan penelitian adalah 
mendiskripsikan profil keluarga yang bekerja di PT Cakrayoga Bumi Manunggal 
dan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga petani ternak ayam petelur.  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik untuk membuktikan keabsahan data dilakukan melalui 
ketekunan pengamatan di lapangan, triangulasi, pengecekan dengan teman 
sejawat dan referensi yang memadai. Teknik analisis data penelitian adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian berupa: 1) Profil keluarga yang bekerja di PT Cakrayoga 
Bumi Manunggal adalah latar belakang keluarga, pedidikan akhir pekerja, tingkat 
pendidikan anak, pekerjaan istri, dan jumlah anggota keluarga. 2) Peningkatan 
kesejahteraan sosial keluarga petani  ternak ayam petelur yang berupa 
pendapatan keluarga, pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan 
perumahan, pemenuhan kebutuhan sandang, pemenuhan kebutuhan pelayanan 
kesehatan dan pemenuhan pendidikan. 

Simpulan penelitian adalah peningkatan kesejahteraan sosial keluarga 
petani  ternak ayam petelur berupa lapangan pekerjaan sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan dan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti pemenuhan kebutuhan pangan, 
perumahan, sandang, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan 
pendidikan. Saran bagi keluarga yang bekerja di PT Cakrayoga Bumi Manunggal 
hendaknya dapat terus menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah 
diberikan tersebut, supaya semua kebutuhan yang dibutuhkan keluarga dalam 
kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi dan saran bagi PT Cakrayoga Bumi 
Manunggal  hendaknya dalam memberikan upah kepada para keluarga petani 
ternak ayam petelur disesuaikan dengan tingkat pendidikan, lama bekerja, 
presensi kehadiran dan prestasi kerja. 


