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SARI 

 

Harlina, Aprilia Ika. 2010. Perilaku Sehat Masyarakat Di Sekitar Peternakan Ayam 

Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Jurusan 

Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. 
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Desa Pakujati merupakan sentra penghasil telur. Peternakan ayam yang 

berdekatan dengan pemukiman penduduk Desa Pakujati dapat mempengaruhi 

perilaku sehat dan polusi udara. Kondisi peternakan ayam yang kurang menjaga 

kebersihan lingkungan mengakibatkan banyak bibit penyakit dan dapat menyerang 

pada masyarakat Desa Pakujati. Fakta yang ada di Desa Pakujati sebenarnya 

masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan peternakan yang sangat dekat 

dengan lingkungan tempat tinggal mereka karena polusi udara yang disebabkan oleh 

peternakan ayam yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana 

respon dan tanggapan masyarakat mengenai keberadaan peternakan ayam di Desa 

Pakujati?, (2) Bagaimana pola perilaku kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat 

Pakujati dalam kehidupan sehari-hari? Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui 

respon dan tanggapan masyarakat mengenai keberadaan peternakan ayam di Desa 

Pakujati. (2) Mengetahui pola perilaku kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat 

Pakujati. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Desa 

Pakujati Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Subjek penelitian ini adalah 

Narti, Tarti, Erni, Katem, Edi, Yuda Eko, Rumiyati, Sudaryo, Marsiti, Sumartin, 

informannya adalah H. Sulaeman dan Tumsiah sebagai pengelola peternakan ayam, 

dan Siti Aminah sebagai Kepala Desa Pakujati. Fokus penelitian berupa: pengelolaan 

peternakan dan limbahnya di peternakan ayam Desa Pakujati, respon dan tanggapan 

masyarakat terhadap keberadaan peternakan ayam, serta perilaku sehat yang 

dilakukan oleh masyarakat Pakujati dalam kehidupan sehari-hari. Setelah 

mendapatkan landasan pustaka, kemudian dilakukan pengumpulan data dari subjek 

penelitian serta dokumen dengan metode wawancara (interview) serta dokumentasi. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan peternakan ayam 

dilakukan oleh pemilik peternakan ayam yang dibantu oleh beberapa pegawai. 

Respon dan tanggapan masyarakat mengenai keberadaan peternakan ayam di Desa 

Pakujati sangat baik karena dapat menyerap tenaga kerja pada masyarakat Desa 

Pakujati, supaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian. 

Respon dan tanggapan masyarakat yang negatif masyarakat selalu menggunjing 

pemilik peternakan ayam karena bau dari peternakan ayam menjadi polusi udara. 

Masyarakat desa Pakujati sangat baik dalam menjaga kesehatan lingkungan dan 
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perilakunya sehari-hari, karena mereka tahu bahwa kesehatan itu lebih penting bagi 

kelangsungan hidupnya. Mereka selalu membersihkan lingkungan rumahnya secara 

rutin supaya tidak menjadi sarang penyakit. 

Simpulan dari skripsi ini adalah perilaku positif masyarakat Desa Pakujati 

yaitu berperilaku sehat, dengan cara selalu membersihkan tangan dan anggota tubuh 

lain setelah melakukan aktivitas, selalu menutup makanan, dan selalu membersihkan 

lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat Desa Pakujati juga selalu bergotong 

royong dalam segala hal termasuk membersihkan desanya, sedangkan perilaku 

negatifnya yaitu tidak menggunakan masker, ventilasi udara yang tidak dilengkapi 

penyaring (kasa), dan sebagian masyarakat terbiasa MCK di sungai yang tercemar 

dari limbah peternakan.  

Saran dari skripsi ini adalah bagi masyarakat seharusnya lebih menjaga 

kebersihan rumah, menutup makanan, menggunakan air bersih, menjaga kebersihan 

badan, selalu menggunakan masker, karena apabila tidak menggunakan masker maka 

akan terkena penyakit paru-paru atau asma. Bagi pengelola peternakan seharusnya 

lebih menjaga kebersihan kandang, mengelola limbah dengan baik agar mengurangi 

bau dan lalat di sekitar lingkungan pemukiman, berkomunikasi secara aktif dengan 

warga sekitar agar terjalin kesepakatan yang menguntungkan semua pihak,  

menjauhkan peternakan dari wilayah pemukiman warga supaya tidak menimbulkan 

polusi udara, lebih waspada terhadap penyakit pada ayam karena dapat menular pada 

manusia, memberikan vaksinasi secara rutin agar ternak ayam tidak terkena penyakit. 

Bagi pemerintah Desa seharusnya menjadi mediator untuk mempertemukan 

keinginan warga dan pengelola peternakan ayam dan harus lebih tanggap terhadap 

penyakit pada ternak ayam supaya tidak menular pada masyarakat Desa Pakujati, 

penyampaiannya dilakukan pada waktu temu warga dan temu kelompok peternak 

ayam di kantor Desa Pakujati. 

 


