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ABSTRAK

Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak
terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/pihak lain. Jika dampaknya merugikan,
maka hal itu disebut eksternalitas negativ. Sebaliknya, jika dampaknya
menguntungkan disebut eksternalitas positif. Keberadaan perusahaan peternakan
ayam mas yang begitu dekat dengan rumah warga, membuat masyarakat sering
mengeluhkan dampak negatif yang ditimbulkan. Namun, masyarakat juga
merasakan dampak positif dengan adanya perusahaan peternakan ayam mas.
Rumusan masalah dari skripsi ini adalah (1). Bagaimana eksternalitas
dari keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas di Desa Karang Sari. (2).
Bagaimana eksternalitas dari keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas
tehadap pendapatan
masyarakat di Desa Karang Sari. (3). Bagaimana
eksternalitas dari keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas tehadap
pendapatan masyarakat di Desa Karang Sari dalam Perspektif Ekonomi Islam.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1).Untuk menggambarkan eksternalitas
dari keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas di Desa Karang Sari.
(2).Untuk menggambarkan eksternalitas dari keberadaan Perusahaan Peternakan
Ayam Mas tehadap pendapatan masyarakat di Desa Karang Sari. (3). Untuk
menggambarkan eksternalitas dari keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas
tehadap pendapatan masyarakat di Desa Karang Sari dalam Perspektif Ekonomi
Islam.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer di dapat dari wawancara
dengan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan, alat analisis yang digunakan
adalah metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Perusahaan Peternakan
Ayam Mas menimbulkan eksternalitas positif dan negatif yaitu penyerapan
tenaga kerja, munculnya usaha-usaha baru, pencemaran lingkunga, dan tingkat
kesehatan masyarakat menurun. Eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan
peternakan ayam mas berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat
sekitar. Sebelum adanya perusahaan peternakan ayam mas, rata-rata tingkat
pendapatan masyarakat berada pada tingkat rendah <Rp.1000.000. Namun setelah
adanya perusahaan peternakan ayam mas, rata-rata tingkat pendapatan masyarakat
berada pada tingkat sedang Rp.1.000.000-Rp.5.000.000.
Kegiatan yang di lakukan masyarakat dan perusahaan peternakan ayam
mas telah sesuai dengan teori ekonomi islam. Dilihat dari cara masyarakat
mendapatkan penghasilan dengan cara yang baik, bekerja keras dengan jujur
sehingga pendapatan yang dihasilkan halal dan dapat dipergunakan untuk
kemanfaatan. Perusahaan peternakan ayam mas juga telah menerapkan beberapa
prinsip ekonomi islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip keseimbangan dan prinsip
tanggung jawab.
Kata Kunci : Eksternalitas, Peternakan Ayam, Pendapatan Masyarakat
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MOTTO
              

 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik.
(Q.S. Al-A’raf:56).1

     

Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
(Q.S. Ar-Rahman 27: ayat 60)2

1
2

Kelompok gema insani, Al-Qur’an spesial Wanita dan Terjemahnya. h, 158
Ibid, h, 534
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Penegasan judul merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan
skripsi ini, penulis berupaya agar judul skripsi yang digunakan tepat dan
tersampaikan kepada khalayak ramai. Sebagai kerangka awal guna mendapat
gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami sekripsi ini.
Sebelum penulis menguraikan lebih pembahasan lanjut, terlebih dahulu akan
dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi
pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan
adanya penegasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini.
Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan
terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping
itu langkah lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah
“ANALISIS EKSTERNALITAS PETERNAKAN AYAM TERHADAP
PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Pada Perusahaan Peternakan Ayam Mas Desa Karang
Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

2

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai
berikut:
1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagianya dan
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 1
2. Eksternalitas adalah dampak tindakan suatu pihak terhadap pihak lain.2
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik,
benih, bibit, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternaka, panen, pasca
panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaanya (pasal 1angka 1). 3
4. Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya
dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa,
maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam
proses produksi.4
5. Prspektif Ekonomi Islam,Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha
manusi untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai
falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.5

1

Zaenal Arifin Dan Amran Tasai, Kumpulan Kosa Kata Ilmiah Untuk Perguruan Tinggi
(Jakarta: Akademika Presindo, 2013), h. 32
2
N. Gregory Mankiw, eston Quah, Peter Wilson, pengantar Ekonomi Mikro Edisi Asia
(Jakarta: salemba empat, 2012), h.235
3
UU No. 18 tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, pasal 1angka 1.
4
Yuliana sudremi, Pengetahuan Sosial Ekonomi kelas X, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.
133
5
Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) unuversitas islam Yogyakarta
atas kerjasama dengan bank Indonesia, ekonomi islam (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),h.119

3

Ekonomi islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan
segala fenomena tentang prilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam
setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel
independen (ikut memengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi),
dengan demikian segala Ilmu Ekonomi Kontemporer yang telah ada bukan
berarti tidak sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Selama teori yang ada sesuai
dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama
itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk teori
ekonomi islam.6
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang
dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang
berdasarkan pada firman Allah SWT, Sunnah Rosul serta ijtihad para ulama
tentang kegiatan ekonomi. Yang dimaksud skripsi ini adalah sebuah kajian
tentang bagaimana Eksternalitas yang ditimbulkan dari adanya Perusahaan
Peternakan Ayam Mas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif
Ekonomi Islam.

6

Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.5

4

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan penulis memilih judul “Analisis Eksternalitas
Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Peternakan Ayam Mas Desa Karang
Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan), yaitu sebagai berikut:
1. Secara objektif
Karena dengan keberadaan perusahaan peternakan ayam mas yang begitu
dekat dengan masyarakat, masyarakat sering mengeluhkan keberadaanya
yang membawa dampak bagi lingkungan dan masyarakat sendiri. Hal ini
yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan pembuktian tentang
Eksternalitas apa sajakah yang timbul dengan adanya perusahaan
peternakan ayam mas dan dampaknya bagi pendapatan masyarakat dalam
perspektif ekonomi islam.
2. Secara Subjektif
a. Meberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang
ekternalitas yang dikaitkan dengan keadaan masyarakat. Judul tersebut
memberikan

penambahan

dalam

mengembangkan

wawasan,

sehinggaakan menambah literatur kajian eksternalitas yang dikaitkan
dengan kesejahteraan masyarakat.
b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai jurusan penulis yakni Ekonomi
Syariah. Dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan
yang berkaitan dengan Ekonomi Pembangunan.
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c. Penulis melakukan penelitian di Perusahaan Peternakan Ayam Mas
dan masyarakat disekitar peternakan di desa karang sari. Karena
berdasarkan pengamatan, dengan berdirinya peternakan ayam mas
banyak menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar, baik
dampak negatif maupun dampak positif.

C. Latar Belakang
Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang
meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup
masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan. Selain itu, pembangunan juga
meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan
ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kesehatan dan pendidikan
serta pemberantasan kemiskinan. Dalam pembangunan tersebut terkandung
suatu upaya yang terus menerus dilakukan oleh penduduk negara guna
mencapai sasaran kesejahteraan yang dinginkannya baik dalam jangka pendek
(short run) maupun dalam jangka panjang (long run).7
Tujuan

dari

adanya

pembangunan

pada

hakekatnya

adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada
penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan

7

Imam Muklis, Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam Perspektif Teoritis, Jurnal Ekonomi Bisnis No.3. tahun 2012, h.1.
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sosial dan pembangunan masyarakat.8 Namun, pesatnya pertumbuhan
ekonomi sektor industri selalu di imbangi dengan pesatnya degredasi mutu
lingkungan. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri selalu
mengakibatkan rendahnya mutu lingkungan.
Setiap kegiatan usaha bertujuan agar memperoleh pendapatan yang
maksimal dengan efesiensi ekonomi yang tinggi sehingga kelangsungan hidup
usaha tetap terjaga. Usaha peternakan ayam ras petelur mempunyai prospek
yang sangat baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan
produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup
tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyakat.9
Keberhasilan suatu usaha dibidang peternakan ditentukan oleh
berbagai unsur yang terlibat. Pelaku dalam usaha peternakan adalah yang
menyediakan sarana produksi, industri atau orang yang melakukan budidaya
ternak, dan yang menangani hasil ternak. Saling keterkaitan tiga unsur inilah
yang menjadikan usaha peternakan cepat berkembang. 10
Peternakan Ayam Mas

merupakan perusahaan yang awalnya di

dirikan oleh bapak H.Mansur yang tidak lama kemudian berpindah alih

8

Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.

31.
9

Karlia S. Walukow. Et.al, Penampilan Produksi Ayam Ras Petelur Mb 402 Yang Diberi
Ransum Mengandung Minyak Limbah Ikan Cakalang, jurnal zootek, vol. 37, no. 1, januari 2017, h.
124.
10
Fachri, Yasin, Agrribisnis Riau Dan Perkebunan Berbasis Kerakyatan (Pekanbaru:UNRI
Press, 2003), h.168.
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menjadi milik Dr. Kuswandi. Pada masa kepemilikan Dr. Kuswandi
peternakan ini memiliki tiga jenis usaha ayam, mulai dari ayam potong, ayam
pejantan dan ayam petelur. Pada tahun 2007 peternakan ini kembali dijual dan
berpindah kepemiikan menjdi peternakan bapak H. Rahmadi sampai sekarang
ini.
Peternakan Ayam Mas memiliki luas lahan sekitar 14 H, yang
memiliki 10 kandang ayam layer, 2 kandang ayam growing dan 2 kandang
ayam brooding. Peternakan ini merupakan peternakan yang dirancang untuk
menghasilkan ayam petelur, dalam satu hari peternakan dapat menghasilkan
12 ton telur. Peternakan berupaya menghasilkan telur-telur yang berkualitas
dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi telur.
Banyaknya usaha peternakan ayam boiler yang berada di lingkungan
masyarakat dirasakan mulai mengganggu warga, terutama peternakan ayam
yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Masyarakat banyak
mengeluhkan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam boiler
karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari
usahanya. Dampak yang dapat ditimbulkan peternakan ayam adalah bau,
munculnya lalat dan kekhawatiran menyebarkan virus flu burung (H5N1).11

11

Purnomo, Zulfan Saam, Elda Nazriati, Analisis Bau Limbah Perternakan Ayam di

Pemukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang di Desa Sei Lembu
Makmur, jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Juli 2015, Volume 3, Nomor 1, h.58.
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Ketika suatu industri dibangun untuk menghasilkan suatu output, disisi
lain berpotensi menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengagguran.
Karena dalam suatu perekonomian, suatu kegiatan mempunyai keterkaitan
dengan aktivitas lainya. Aktivitas yang dilakukan melalui mekanisme pasar
tidak akan menimbulkan masalah, namun aktivitas yang dilakukan tidak
melalui mekanisme pasar dapat menimbulkan berbagai masalah. Keterkaitan
suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar
adalah apa yang disebut dengan eksternalitas.
Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang disebabkan oleh suatu
aktivitas atau transaksi yang dikenakan atau ditimpahkan beberapa pihak
diluar aktivitas atau transaksi. Contohnya adalah limbah dan polusi.12
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar atau tidak
akan memeberikan dua akibat utama, baik itu akibat baik (positif) maupun
akibat buruk (negatif). Peternakan Ayam Ras yang di dirikan pada suatu
daerah akan berdampak terhadap masyarakat sekitarnya terutama masyarakat
yang ada di tempat di dirikanya peternakan ayam ras. Baik dampak positif
maupun dampak negatifnya, seperti adanya penyerapan tenaga kerja yang
akan menjadi pendapatan pekerja dan dapat memperbaiki keadaan ekonomi
masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, tenaga kerja yang
terserap di Peternakan Ayam Mas sebanyak 40 orang.

12

Karl E. Case dan Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid II Edisi ke 8 (Jakarta: Erlangga,
2012),h. 426.
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Selain eksternalitas positif, masyarakat juga akan merasakan
eksternalitas negatif dari keberadaan Peternakan Ayam Mas. Eksternalitas
negatif telah banyak mengakibatkan kerugian secara luas dalam masyarakat,
yang berarti mengakibatkan ketidakefesienan ekonomi.
Eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh Peternakan Ayam Mas
salah satunya adalah pencemaran udara dan banyaknya lalat yang berkeliaran.
Pencemaran udara merupakan limbah yang sangat menggangu masyarakat
sekitar dan merupakan salah satu penyebab kerusakan alam akibat ulah
manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-A’raf ayat 56 :13

              
 
Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya
rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
(Q.S. Al-A’raf:56).
Dari ayat di atas dapat kita fahami bahwa Allah SWT melarang
manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini, karna segala kerusakan yang
timbul akibat ulah manusia baik itu individu ataupun kelompok akan
mempengaruhi kehidupan manusi yang lainya.

13

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Wanita Dan Keluarga (Jakarta: Al-Huda Kelompok
Gema Insani, 2016), h, 158.
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Salah satu penyebab timbulnya eksternalitas yaitu adanya sumber daya
milik bersama atau sumber daya- sumber daya yang dapat digunakan tanpa
biaya. Sumber daya-sumber daya milik umum ini merupakan sesuatu yang
diperoleh setiap orang secara gratis, contohnya adalah Air dan udara.
Udara yang berada di sekitar Perusahaan Peternakan Ayam Mas dapat
dikatakan berkurang karena, udara telah tercemar oleh limbah kegiatan
produksi di peternakan ayam tersebut. Selain itu udara juga tercemar akibat
polusi adanya kendaraan konsumen yang keluar masuk peternakan.
Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Perusahaan
Peternakan Ayam Mas semakin meningkat. Limbah peternakan ayam boiler
berupa feses, sisa pakan, air dari pembersihan ternak yang menimbulkan bau.
Senyawa yang menimbulkan bau ini dapat mudah terbentuk dalam kondisi
anaerob seperti tumpukan kotoran yang masih basah. Senyawa tersebut dapat
tercium dengan mudah walau dalam konsentrasi yang sangat kecil. Bau
tersebut berasal dari kandungan gas amoniak (NH3) yang tinggi dan gas
hidrogen sulfida (H2S), dimetil sulfida, karbon disulfida dan merkaptan.
Karena dampak negatif yang belum teratasi, udara yang tercemar tak jarang
membuat masyarakat bersin-bersin bahkan mereka kehilangan nafsu makan
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yang disebabkan oleh bau yang sangat menyengat dan banyaknya lalat yang
masuk ke rumah-rumah warga.14
Saat ini, keresahan yang dialami oleh masyarakat sekitar mulai
berkurang hal ini karena Perusahaan Peternakan Ayam Mas mulai mencari
cara untuk mengurangi kadar bau yang dihasilkan dari tumpukan veses ayam.
Dampak positif pun kini mulai dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya
peternakan ayam mas petani tidak susah-susah lagi mencari bahan pupuk
organik, mereka dapat membeli dengan harga murah dan lebih terjangkau.
Tanggapan masyarakat sekitar Perusahaan Peternakan Ayam Mas kini
sudah semakin baik, meskipun pada awalnya masyarakat tidak setuju dan
merasa terganggu dengan keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas
tersebut. Namun seiring bejalanya waktu dan semakin baiknya perusahaan
dalam mengatasi masalah yang timbul, saat ini masyarakat justru mengalami
peningkatan perekonomian dengan keberadaan perusahaan peternakan ayam
mas.15
Keberadaan Peternakan Ayam Mas diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan

masyarakat setempatnya, selain itu juga untuk membuka

lapangan kerja baru bagi masyarakat sendiri. Dengan meningkatnya

14

Wawancara dengan bapak maryono, masyarakat sekitar Perusahaan Peternakan Ayam Mas,
5 februari 2018, pukul 14:30
15
Wawancara dengan ibu maisyuri, masyarakat sekitar Perusahaan Peternakan Ayam Mas, 5
februari 2018, pukul 16:00
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pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan perekonomian bagi
masyarakatnya.
Dengan demikian akan terlihat bagaimana eksternalitas yang
ditimbulkan dari Peternakan Ayam Mas baik eksternalitas positif maupun
negatif yang akan dikaitkan dengan pendapatan masyarakat di Desa Karang
Sari.
Dampak yang ditimbulkan oleh Ayam Mas terhadap kesejahteraan
masyarakat ini perlu diadakan pembuktian. Dari paparan latar belakang yang
ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis
Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadapa Pendapatan Masyarakat Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Peternakan Ayam Mas Di
Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah
Dari paparan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Eksternalitas Dari Keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam
Mas Di Desa Karang Sari ?
2. Bagaimana Eksternalitas Dari Keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam
Mas Tehadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Karang Sari?
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3. Bagaimana Eksternalitas Dari Keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam
Mas Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan dan
manfaat sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk Menggambarkan Bagaimana Eksternalitas Dari Keberadaan
Perusahaan Peternakan Ayam Mas Di Desa Karang Sari.
b. Untuk Menggambarkan Bagaimana Eksternalitas Dari Keberadaan
Perusahaan Peternakan Ayam Mas Tehadap Pendapatan Masyarakat
Di Desa Karang Sari.
c. Untuk Menggambarkan Bagaimana Eksternalitas Dari Keberadaan
Perusahaan Peternakan Ayam Mas Tehadap Pendapatan Masyarakat
Di Desa Karang Sari Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis
Hasil

penelitian

ini

dapat

memeberikan

wawasan

mengenai

eksternalitas yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan, memberikan
sumbangan

pemikiran,

pengetahuan

dan

menambah

literature

mengenai eksternalitas. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
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b. Secara praktis
Bermanfaat bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan dan penentuan kebijakan dalam menangani Eksternalitas
yang ditimbulkan oleh Peternakan Ayam Mas Dan penelitian ini
berguna secara teknis untuk melihat dan menggambarkan keberadaan
Perusahaan Peternakan Ayam Mas Terhadap Pendapatan Masyarakat
di Desa Karang Sari berdasarkan penelitian yang dilakukan.

F. Metodologi Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah.
Jenis penelitian ini mempunyai proses yang lain dengan proses pada
penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu
masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu kasus
yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksusd untuk generalisasi.16

16

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), h. 6.
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1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang
dilakukan dalam kancah yang sebenernya. Karena pada dasarnya
penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggali
data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Sehingga
dengan metode ini akan mendapatkan informasi-informasi dan data yang
terdapat dalam Perusahaan Peternakan Ayam Mas dan masyarakat
sekitar.17
Penelitian ini bersifat descriptive. Penelitian descriptive adalah
penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu,
tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.18
2. Sumber Data
Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa
sesuatu yang diketahui atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan
lewat angka, symbol, kode, dan lainya. 19 Berdasarkan sumbernya data
dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau
objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data

17

Nor Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis. Desetasi Dan Karya Ilmiah (Jakarta:
Kencana, 2013), h, 34.
18
Ibid, h, 35.
19
Sugiono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2015),
h.225.
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tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dapat pula
berasal dari lapangan.20
Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan
dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun
yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa
diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.21
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, maka
untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis
menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui
survei dengan cara tatap muka, dan wawancara kepada masyarakat.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari Peternakan Ayam Mas dan Kantor
Kelurahan Desa Karang Sari.
3. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik lapangan dan
kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara
membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian lapangan
penulis menggunakan metode-metode seperti
a. Observasi

20
21

Ibid, h, 226.
Ibid, h, 226.
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Studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala
psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.22 Dalam menggunakan
observasi, penulis bertujuan langsung ke Peternakan Ayam Mas dan
masyarakat dilingkungan Peternakan Ayam Mas, dengan melihat cara
kerja dan sistem yang berlangsung pada kawasan Peternakan Ayam
Mas.
b. Metode wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antar dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin mendapat informasi dari seseorang
lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 23
Dalam metode ini peneliti menggunakan metode wawancara
terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan
dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang- kadang
disertai jawaban- jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar
pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan, dan
hipotesis penelitian. Dalam wawancara berstruktur, pewawancara terikat
dengan daftar pertanyaan dan alternatif jawaban yang ditentukan.
Wawancara dilakukan kepada penanggung jawab

Peternakan Ayam

Mas dan masyarakat yang ditinggal di sekitar Peternakan Ayam Mas.

22

Cholid Narbuko, H Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian Cetakan Ke 13 (Jakarta: bumi
aksara, 2013), h.70.
23
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan
Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.180.
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c. Metode dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel-variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
4. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk di teliti oleh
peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk
mengungkap fakta-fakta dilapangan.24
Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian
kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Lincolin dan Guba
mengemukakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif
(naturalistic) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian
konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel tidak di dasarkan dengan
perhitungan statistik. Sampel yang di pilih berfungsi untuk mendapatakan
informasi yang maksimum, bukan untuk di generalisasikan.25
Berdasarkan penjelasan diatas maka penentuan subjek penelitian
dalam penelelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau

24

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Ketiga Belas

(Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2006), h.145.
25

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D
(Bandung : Alfabeta, 2007), h. 301.
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responden dalam penelitian ini di lakukan dengan cara purposive sampling
yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang di tentukan dengan
menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Purposive
sampling sering di sebut juga sebaga judgment sampling. Secara sederhana
diartikan sebagai pemilihan sampel yang di sesuaikan dengan tujuan
tertentu.
Jadi, pengambilan subjek penelitian atau responden dengan
menggunakan Purposive Sampling dinyatakan cocok dengan masalah
penelitian yang akan peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas
tujuan peneliti dalam mengungkap masalah dalam penelitian ini. Subjek
penelitian di tentukan berdasarkan orang yang di anggap paling tau tentang
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga akan
memudahkan peneliti menelusuri situasi yang di teliti.
Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan
yang akan di teliti yaitu tentang eksternalitas yang ditimbulkan Perusahaan
Peternakan Ayam Mas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa
Karang Sari. Maka subjek penelitian yaitu masyarakat sekitar perusahaan
peternakan ayam mas yang sudah tinggal lebih dari 15 tahun sebanyak 4
orang dan masyarakat sekitar yang berstatus karyawan di Perusahaan
Peternakan Ayam Mas yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 8
orang.
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Pemilihan subjek penelitian atau responden berdasarkan orang
orang yang di anggap paling tahu dan atas pertimbangan tertentu memiliki
informasi yang di butuhkan oleh peneliti. Maka alasan pengambilan subjek
sebanyak 12 responden merupakan masyarakat dan karyawan yang telah
tinggal dan bekerja lama di Perusahaan Peternakan Ayam Mas. Subjek ini
diharapkan dapat member informasi-informasi dan data yang lengkap dan
terperinci tentang eksternalitas Perusahaan Peternakan Ayam Mas Desa
Karang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.
5. Metode Analisis Data
Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis
menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Alat analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan berfikir deduktif. Pendekatan berfikir deduktif adalah berangkat
dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari
fakta-fakta

dan

peristiwa-peristiwa

yang

umum,

kongkrit,

ditarik

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat-sifat khusus.26
Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif), artinya mencatat
secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta
dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape,
dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-

26

Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 93.
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lain)

kemudian

peneliti

harus

membanding-bandingkan,

mengkombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan.27

27

Ibid, h.94.

22

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Eksternalitas
1. Pengertian Eksternalitas
Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak
terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/pihak lain. Jika dampaknya
merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika
dampaknya menguntungkan disebut eksternalitas positif.1
Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena
beberapa aktivitas atau transaksi yang di limpahkan atau dikenakan pada
pihak lain diluar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut tumpahan
atau efek lingkungan.2
Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari
satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada
kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut.
Syarat terjadinya eksternalitas ada dua yaitu :
a. Adanya pengaruh dari suatu tindakan dan
b. Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima.

1
2

h. 388.

N Gregory Mankiw, Op. Cit, h. 235
Cash E. Karl dan Ray C. Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi 8 (Jakarta : Erlangga, 2012),
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Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat (benefit to
society) maupun beban atau biaya (cost on society) dikarnakan adanya
aktivitas produksi dan konsumsi. Manfaat atau beban ini tidak hanya
dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan
tersebut dengan pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat,
namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak berhubungan
langsung dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut.
Limpahan (spill over) dari manfaat atau beban ke masyarakat yang
berkepentingan dengan aktivitas tersebut dinamakan eksternalitas, atau
dampak keberadaan suatu aktivitas produksi atau konsumsi terhadap
masyarakat luas yang tidak berhubungan atau berkepentingan langsung
dengan aktivitas tersebut.3
Ditinjau dari dampaknya, ekternalitas dapat dibagi menjadi dua
yaitu :
a. Eksternalitas positif
Eksternalitas positif adalah apabila dampak dari suatu tindakan
terhadap orang lain

yang tidak

memberikan

kompensasi

menguntungkan. Masyarakat akan mersakan adanya eksternalitas
atau dampak positif dari keberadaan suatu aktivitas (produksi atau

3

Henry Faizal Noor, Ekonomi Publik Edisi 2 (Jakarta: Permata Puri Media, 2015), h.179.
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konsumsi)

bila

kualitas

barang

dan

jasa

sangat

sedikit

dibandingkan kebutuhan masyarakat.4
b. Eksternalitas negativ
Eksternalitas negativ adalah apabila dampaknya bagi orang lain
yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan.
Eksternalitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup (seperti
polusi air dan udara, kebisingan, suara rebut-ribut) semuanya
mempengaruhi kepuasan orang lain.masyarakat akan merasakan
adanya eksternalitas atau dampak negative dari kegiatan konsumsi
dan produksi bila kualitas konsumsi dan produksi barang dan jasa
menghasilkan limpahan kerugian atau konsumsi barang dan jasa
menghasilkan limpahan kerugian atau kesulitan (harmfull spill
over) bagi masyarakat. Dengan kata lain, eksternalitas negatif
terjadi apabila aktivitas produksi atau konsumsi menimbulkan
beban, gangguan, kerugian atau biaya bagi masyarakat (cost on
society).
Eksternalitas

bisa

terjadi

karena

agen-agen

ekonomi

mempengaruhi agen-agen aktivitas ekonomi lainya tanpa di
refleksikan dalam transaksi-transaksi pasar.

4

Ibid, h. 180.
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2. Bentuk-Bentuk Eksternalitas
Bentuk-bentuk eksternalitas dapat dibedakan menjadi 4 yaitu :5
a. Eksternalitas produsen-produsen
Eksternalitas produsen terhadap produsen terjadi ketika output dan
input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output
dan input yang digunakan oleh perusahaan lain. Seorang produsen bisa
menimbulkan eksternalitas positif atau eksternalitas negativ terhadap
produsen lainya.
b. Eksternalitas produsen-konsumen
Aktivitas seorang produsen dapat menimbulkan efek terhadap utilitas
tanpa mendapat kompensasi apapun juga. Misalnya saja suatu pabrik
mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara. Udara kotor
tersebut terpaksa dihirup oleh masyarakat yang tinggal di sekitar
pabrik sehingga menyebabkan utilitas mereka untuk tinggal disekitar
pabrik turun. Dalam hal ini pabrik tidak memberikan ganti rugi dalam
bentuk apapun juga kepada masyarakat dan pabrik tersebut akan
menentukan tingkat produksi dimana harga barang produksi sama
dengan biaya marginal.

5

Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik Edisi ke tiga (Yogyakarta : BPFEYOGYAKARTA), h.121.

26

c. Eksternalitas konsumen-produsen
Analisa ekternalitas konsumen-produsen hanyalah merupakan kasus
yang berkebalikan dari analisa eksternalitas produsen terhadap
konsumen. Apabila suatu aktivitas konsumen memberikan dampak
pada sutu perusahaan, optimalitas penggunaan sumber-sumber
ekonomi terjadi apabila biaya marginal aktivitas konsumen (yaitu
harga-harga barang yang dikonsumsikan) sama dengan keuntungan
marginal yang diterima oleh semua orang (keuntungan marginal
konsumen ditambah dengan nilai produksi marginal bagi perusahaan
yang terkena eksternalitas).
d. Eksternalitas Konsumen-Konsumen
Aktivitas konsumsi seseorang dapat langsung mempunyai tingkat
kepuasan/ atau utilitas orang lain tanpa ada suatu kompensasi (dalam
hal eksternalitas positif) atau biaya (dalam hal eksternalitas negativ)
apapun juga.eksternalitas konsumen-konsumen ini tidak banyak
mendapat perhatian dari para ahli ekonomi lingkungan karena tidak
ada pengaruh yang nyata dalam perekonomian. Eksternalitas
konsumen-konsumen dapat dibedakan
fisik dan dampak kejiwaan (psyhic).

dampaknya antara dampak
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3. Faktor-Faktor Penyebab Eksternalitas
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksternalitas yaitu: 6
a. Keberadaan barang publik
Barang publik (public goods) yang sering disebut barang social
(social goods), atau barang kolektif (collective goods) adalah barang
yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh
seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain
untuk turut menikmatinya barang yang tidak ada tandingan dalam
konsumsi dan/atau manfaat tidak bisa dipisahkan.
Barang publik atau public goods memliki dua karakteristik yaitu :
1. Tidak ada pesaing (non rival) dalam konsumsi
Suatu barang bersifat non rival jika untuk suatu level produksi
tertentu, biaya pembiayaan marginal kepada seorang konsumen
tambahan adalah nol. Untuk kebanyakan barang yang disediakan
secara suasta atau privat, biaya marjinal untuk memproduksi
barang tersebut secara lebih banyak adalah positif. Tetapi untuk
sejenis jumlah barang, para konsumen tambahan tidak memberikan
biaya.
2. Tidak bersifat eksklusif atau sulit memperolehnya (nonexclusife)
Sifat pertama yang mebedakan barang-barang public dengan
barang-barang lainya adalah apakah orang-orang bisa menikmati
6

Henri faizal noor, Op. Cit., h.193.
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barang-barang yang dibeli dan dimilkinya secara sendiri-sendiri
atau tidak. Untuk barang-barang privat, biasanya ekslusivitas ini
bisa dilakukan. Jadi kalau barang-barang privat bisa dipisahkan
pengkonsumsianya, maka barang-barang publik sangat sulit
dipisah pisahkan pengonsumsianya.
Barang bersifat nonekslusif jika orang-orang tidak dapat
diabaikan dalam pengkonsumsianya. Sebagai akibatnya, sulit atau
bahkan tidak mungkin untuk mengenakan biaya atas orang-orang
yang menggunakan bang-barang nonekslusif (barang-barang yang
dapat dinikmati tanpa membayar secara langsung).
Konsep-konsep non-ekslusive dan non-rivali dalam banyak hal
berhubungan erat satu sama lain. Kebanyakan barang yang tidak
bisa dipisahkan pengkonsumsianya (non-exclusive) juga bersifat
tidak bersaing (non-rivaly) pertahanan nasional dan pengontrolan
nyamuk adalah dua contoh barang yang sulit dipisahkan
pengkonsumsian unit-unit tambahan melibatkan biaya menejerial
sosial nol.
b. Sumber daya Milik Bersama
Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya- sumber daya
dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya-sumber daya milik umum
ini merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis.
Akibatnya, sumber daya akan di manfaatkan secara berlebihan. Air
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dan udara merupakan dua contoh paling umum dari tipe sumber daya
ini.
c. Kegagalan Pemerintah
Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab kegagaglan pemerintah.7
1. Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak
yang tidak diperkirakan terlebh dahulu. Misalkan saja, kebijakan
pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan
petani cengkeh naik, ternyata membawa dampak permintaan
tembakau

menurun

sehingga

pendapatan

petani

tembakau

menurun.
2. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah,
oleh karena itu campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan
manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar dari
pada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
3. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender dan system
yang komplek.
4. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar
keuntungan pribadi atau rent seeking behavior

7

Guritno Mangkoesoebroto, Op. Cit, h. 122
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4. Solusi Untuk Mengatasi Eksternalitas
Terdapat beberapa kebijakan utuk mengatasi ekternalitas yang negatif
baik dari produksi maupun konsumsi atas pemanfaatan barang publik dan
milik bersama. Cara ini lah yang disebut sebagai internalisasi eksternalitas
yaitu pencapaian intensif (berupa pajak atau subsidi) agar orang-orang
bersedia menanggung atau memperhitungkan dampak-dampak eksternal
dari tindakan mereka.
Beberapa kebijakan internalisasi yaitu diantaranya :8
a. Regulasi/ peraturan
Salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar atau inefesiensi
akibat terjadinya ekonomi eksternal adalah regulasi atau larangan
pemerintah. Dengan melarang aktivitas yag meningkatkan ekonomi
eksternal maka disekonomi eksternal tersebut bisa dicegah. Regulasi
digunakan untuk mengatasi eksternalitas yang akan tambah parah
menurut perhitungan akan parah maka pemerintah mengeluarkan
peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan akan suatu pihak
kepada piha-pihak penyebab dan sumber eksternalitas itu.

8

Guroto Mangkoesubroto, Loc.Cit. 125.

31

b. Pajak pigovion
Pajak pigovion adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi
berbagai dampak dari suatu ekternalitas negative. Pemerintah dapat
melakukan kebijakan dengan pendekatan pasar yaitu pemerintah akan
memeberikan

intensif

yang

besar

kepada

perusahaan

yang

memberikan eksternalitas positif dan mengenakan pajak yang besar
kepada perusahaan yang eksternalitas negatifnya lebih besar.
c. Pendekatan sosial
Pendekatan ini tidak melibatkan pemerintah, akan tetapi perusahaanlah
yang lebih aktif memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya
atas

pertimbangan

akan

adanya

kerugian

masyrakat

karena

beroprasinya perusahaan mereka.

B. Peternakan Ayam
1. Pengertian Peternakan Ayam
Peternakan merupakan salah satu subsektor agribisnis yang
mempunyai prospek yang sangat bagus bila dikembangkan secara optimal.
Kemajuan dan perkembangan subsektor peternakan akan membawa
dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani .9

9

Dyah Listyo Purwaningsih, Peternakan Ayam Ras Petelur Di Kota Singkawan , Jurnal

Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura Volume 2 / Nomor 2 / September 2014, h.29.
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Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 20014 , peternakan
adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih,
bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya
ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaa nnya.
Secara garis besar dapat diartikan bahwa peternakan ayam ras
petelur adalah segala urusan yang berkaitan dengan produksi terkait
dengan pengolahan, pemasaran, pengusahaan dan tempat tinggal ternak
yaitu ayam ras petelur yang dikembangkan dari fase anakan hingga fase
dewasa yang sedang menjalani masa berproduksi.
2. Bibit Ayam Ras Petelur
Bibit adalah ayam muda yang akan di pelihara menjadi ayam
dewasa penghasil telur untuk di konsumsi . bibit merupakan faktor utama
dalam usaha ayam ras petelur untuk menunjang keberhasilan suatu usaha
dalam mencapai produktivitas yang di kehendaki.
Memilih bibit yang baik hendaknya peternakan ayam mengetahui
pedoman pemilihan ayam yaitu, DOC berasal dari induk yang sehat, bulu
tampak halus dan penuh, pertumbuhanya baik, punya nafsu makan yang
bagus, tidak ada letakan kotoran di duburnya, berat badan sekita 35-40
gram dan tidak ada cacat fisik. 10

10

Ibid, h. 30.
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3. Kandang Ayam Ras Petelur
Pengadaan kandang ayam ras petelur tergantung pada tahap mana
kita akan memulai usaha. Peternak yang memulai usaha dari membeli
induk ayam maka membutuhkan tiga jenis kandang, yaitu kandang untuk
induk penghasil bibit, kandang untuk DOC sampai kandang ayam
berumur 3 bulan, dan kandang batteray. Peternak yang memulai usaha
dengan membeli bibit dara, maka kandang yang digunakan adalah jenis
batteray saja. 11
Kandang merupakan tempat berteduhnya ternak dari pengaruh
buruk iklim, seperti hujan, panas matahari, atau gangguan-gangguan
lainya. Kandang yang nyaman dan memenuhi syarat perkandangan maka
akan memberikan dampak positif bagi ternak sehingga ternak menjadi
senang dan tidak stress. Ternak juga akan memberikan imbalan produksi
yang lebih baik bagi peternak atau pemelihara.
Kandang untuk ayam ras petelur digolongkan menjadi dua
kandang diantaranya:12
a. Kandang kloni
Kandang kloni adalah kandang yang terdiri dari satu kandang akan
tetapi kandang tersebut di huni oleh banyak ayam, umumnya terdiri
dari ratusan bahkan ribuan ayam, tanpa ada pengaruh individual dalam
11

Ibid, h. 31
Nofiandi irawan, panen telur setiap hari dari kandang 100 m cetakan ke tiga, (Jakarta: PT
AgroMedia Pustaka), h. 29. 2017
12

34

kloni itu. Kandang seperti ini biasanya digunakan untuk ayam petelur
bibit.
b. Kandang individual
Kandang individual ini lebih dikenal dengan sebutan cage. Cirri dari
kandang individual ini adalah terdapat pengaruh individu di dalam
kandang tersebut menjadi dominan, karna satu kotak dalam peternakan
ayam petelur komersial.
4. Pakan Ayam Ras Petelur
Aspek yang paling penting dari usaha tani ayam ras petelur adalah
manjemen pakan, diperlukan jaminan tentang ketersediaan jumlah pakan
yang cukup, dengan mutu yang memadai, sehingga ternak dapat
memenuhi potensi produktifya. 13
Pemberian pakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi ayam
agar dapat berpoduksi tinggi. Jenis pakan yang baik adalah pakan yang
sesuai dengan nilai gizi yang dibutuhkan oleh ayam. Ayam buras petelur
dalam setiap kg berat badanya memerlukan 8 gram protein, 3 g lemak, dan
20-25 g karbohidrat. Pakan yang diperlukan oleh satu ayam pada umur
produktif yang berbobot 2 kg adalah sekitar 100 gram/ hari dengan
kandungan protein sekitar 16-17% .

13

Edy Susanto1, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Terhadap
Pembelian Telur Ayam Ras Di Pasar Wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Jurnal Ternak
Vol. 06 No.01 Juni 2015.
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C. Pendapatan Masyarakat
1. Konsep Pendapatan Secara Umum
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang
berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan
anggota-anggota keluarga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan
untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang
bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item
yaitu:14
a. Tinggi Rp.> 5.000.000
b. Sedang Rp. 1.000.000-5.000.000
c. Rendah Rp. <Rp. 1.000.000
Pendapatan

seseorang

juga

didefinisikan

sebagai

banyaknya

penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan
oleh seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno
mendefinisikan

bahwa

pendapatan

dapat

diartikan

sebagai

total

penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.15
Dengan kata lain bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah
keseluruhan uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga.

h.79

14

Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 57.

15

Reksoprayitno, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi (Jakarta: Bina Grafika, 2004),
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Selama jangka waktu tertentu. Dimana pendapatan terdiri dari upah atau
penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga,
atau deviden serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah
seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. 16
2. Sumber-Sumber Pendapatan
Selain klasifikasi terdapat beberapa sumber penerimaan rumah tangga
yang dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:
a. Pendapatan dan gaji upah adalah balas jasa terhadap kesediaan
menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis
sangat tergantung dari produktivitasnya.
b. Pendapatan dari aset produktif
Aset produktif adalah aset yang memberikan masukan atas balas jasa
penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. Pertama, aset
finansial (financial asset) seperti deposito yang menghasilkan
pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas
modal atau (capital gain) bila diperjualbelikan. Kedua, aset bukan
finansial (Realasset) seperti rumah yang memberikan penghailan
sewa.

16

Paul A Samuelson, Wiliam D Nordhaus, Mikro Ekonomi Edisi Revisi Ke-14 (Jakarta:
Erlangga, 1992), h.258.
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c. Pendapatan dari pemerintah
Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah
pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang
diberikan. Negara-negara yang telah maju penerimaan transfer
diberikan dalam bentuk bantuan.

3. Menentukan pendapatan
Berikut ini adalah mengenai pendapatan yang riil, yaitu pendapatan
pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya.17
a. Pendapatan pokok
Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi
periodik. Jenis pendapatan ini merupakan sumber pokok yang bersifat
permanen..
b. Pendapatan tambahan
Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang
dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan.
c. Pendapatan lain
Pendapatan

lain-lain

adalah

pendapatan

yang

tidak

terduga.

Pendapatan lain-lain berupa bantuan dari orang lain.

17

Arkam Ridha, Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah Cetakan Ke-1 (Solo: Tayiba
Media. 2014), h. 118-119.
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D. Konsep Ekonomi Islam
1. Prinsip ekonomi dalam islam
Prinsip ekonomi dalam islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang
membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang di gali dari AlQur’an dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman
dasar sebagai individu dalam berprilaku ekonomi..18
Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, kegiatan yang dilakukan selain
mengacu pada beberapa prinsip ekonomi islam, kegiatan ekonomi atau
usaha yang kita lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan
menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang
lain dan akan membawa kemaslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain.
Prinsip dasar etika islami dan prakteknya dalam bisnis yaitu:19
1. Adl (Keadilan)
Prinsip Keadilan sangat di tekankan dalam perekonomian islam kepada
seluruh umat manusi, baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang
tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan masyarakat
banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membeda-bedakan orang lain baik
dari status, kekayaan dan kondisi social. prakt dalam bisnisnya sebagai
berikut:
18

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op.Cit.65-69
Sri Nawatmi, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol 9, No 1,
April 2010, h, 57
19
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a. terdapat kesamaan perlakuan.
b. kesamaan hak kompensasi.
c. tidak adanya pihak yang dirugikan.
2. quilibrium (keseimbangan)
Keseimbangan, kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip etis
yang harus ditetapkan dalam aktivitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis :
a. Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat seperti
kebebasan beribadah.
b. Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan sekitarnya.
3. Responsibility (tanggung jawab)
Merupakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggung
jawab menurut sayid Quth adalah tanggung jawab yang seimbang dalam
segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang
dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu
dengan yang lainya. Aplikasi dalam bisnisny:
a. Upah harus sesuai dengan UMR
b. Pemberian upah harus tepat waktu
c. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon.

2. Eksternalitas dalam Perspektif Ekonomi Islam
Sebagaimana diketahui bahwasanya eksternalitas adalah dampak
tindakan suatu pihak terhadap kondisi sosial pihak lain. Proses usaha yang
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dilakukan oleh Peternakan Ayam Mas adalah bidang produksi ayam ras
petelur untuk menghasilkan telur-telur yang berkualitas.
Produksi dalam islam, islam mendorong pemeluknya agar
berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya
seperti pertanian, peternakan, perburuan, industry, perdagangan, dan
sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan
benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau sang pencipta
mereka dan menjadaikannya lebih makmur dan sejahtera.20
Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi
untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekadar
memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memilki daya
beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan
berkembang baik secara kulitatif maupun kuantitatif, tidak dengan
sendirinya mengidentifikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah
artinya produk yang menggunung jika hanya digunakan oleh segelintir
orang yang memilki uang banyak. Sebagai dasar berproduksi, Allah telah
menyediakan bumi dan isinya bagi manusia untuk diolah bagi
kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.21

20

Lukman Hakim, prinsip-prinsip ekonomi islam (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 64.
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana, 2007),
Cet. Ke-2, h. 104-106.
21

41

Produksi adalah sebuah proses yang telah lahir dimuka bumi ini
semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangan penting bagi
keberlangsungan hidup dan peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya
produksi lahir dan tumbuh dan menyatu dengan manusia dan alam. Maka
untuk menyatukan manusia dengan alam ini, Allah telah menetapkan
bahwa manusi berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan
medan, seangkan manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar
dimuka bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya.22
Seorang muslim harus menyadari bahwa manusia di ciptakan
sebagai khalifah fiil ardi (pemimpin di bumi) yang harus mampu
mengarahkan amal perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan
dan kemaslahatan dimuka bumi ini. Tanggung jawab manusia sebagai
khalifah adalah mengelola resources yang telah di sediakan oleh Allah
secara efesian dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat
ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan harus di hindari oleh manusia
adalah berbuat kerusakan di bumi.
Dengan demikian segala macam kegiatan ekonomi yang di
anjurkan untuk mmencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan
utility atau nilai guna resources tidak disukai dalam islam. Nilai universal
lain dalam ekonomi islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk
mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan
22

Adi Warman Karim, Op, Cit, h. 128.
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memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan
tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian, penentuan input dan output
dari produksi harus sesuai dengan hokum islam dan tidak mengarahkan
kepada kerusakan.
Bekerja mengelola sesuatu (bahan mentah) menjadi suatu barang
yang bermanfaat bagi manusia atau dengan istilah lain “industry”
meruakan usaha produksi yang di perbolehkan dalam islam. Para nabi
berindustri dengan memperoleh sebagian asbab rezekinya. 23
3. Pendapatan Dalam Ekonomi Islam
Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang diperoleh
harus bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan yang halal akan
membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat
dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi dan perdagangan
barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa didunia
namun juga siksa diakhirat kelak. Harta yang diperoleh secara halal akan
membawa keberkahan didunia dan keselamatan diakhirat.24
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 114 yang
berbunyi:

23
24

Lukman Hakim, Op, Cit, h.80.
Almalia,”Sinergitas Pendidikan Dan Pendapatan Dalam Strategi Manajemen Keuangan

Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, (Bandar Lampung: Skripsi Program Ekonomi
Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 32.
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Artinya: “maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah
diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika
kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (Q.S. An-Nahl:
114).

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah telah membimbing
hamba-Nya agar menemukan rezeki yang memiliki dua kriteria yang
mendasar. Kriteria yang pertama adalah halal yang kedua adalah thayyib
(baik dan bergizi). Halal adalah yang telah ditetapkan oleh Allah,
sedangkan thayyib adalah yang tidak membahayakan tubuh dan akal.
Mengingat nilai-nilai islam merupakan faktor endogen dalam
rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh
proses aktivitas ekonomi didalamnya, harus dilandasi legalitas halalharam mulai dari produktivitas (kerja), hak pemilikan, konsumsi, transaksi
dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut
kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan
proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa menolerir distribusi
pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen
distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum
(wajib-sunnah).
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E. Penelitian Terdahulu
1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rhenica selvia pada tahun 2016
dengan judul penelitian Analisis Eksternalitas PT. Phillips Seoafood
Indonesia Lampung Plant Terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan
Campang Jaya Kecamatan Suka Bumi Bandar Lampung. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui eksternalitas positif dan negative
dari keberadaan PT.Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant Terhadap
Perekonomian Masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Suka
Bumi Bandar Lampung.
Berdasarkan hasil penelitian, eksternalitas positif dari PT. Phillips
Seafood Indonesia Lampung Plant antara lain: adanya tenaga kerja yang
terserap terkait keberadaan PT. Phillips Indonesia Lampung Plant,
meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum, berkembangnya
struktur ekonomi yaitu adanya peluang usaha seperti warung makan, toko
klontongan, rumah kontrakan/kos-kosan karena keberadaan PT. Phillips
Indonesia Lampung Plant. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari
keberadaan PT. Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant antara lain:
terjadinya pencemaran lingkungan, perusakan infrastruktur jalan serta
kesehatan masyarakat menurun akibat lingkungan yang tercemar.
Tabel 1 : Ringkasan Penelitian Analisis eksternalitas positif dan negative dari
keberadaan PT.Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant Terhadap
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Perekonomian Masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan
Suka Bumi Bandar Lampung.
A

B
Analisis eksternalitas positif dan negative dari keberadaan

Judul

PT.Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant Terhadap
Perekonomian

Masyarakat

Kelurahan

Campang

Jaya

Kecamatan Suka Bumi Bandar Lampung.

Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

Penulis/

Rhenica selvia/2016

Tahun
Untuk Mengetahui eksternalitas positif dan negative dari

Tujuan

keberadaan PT.Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant
Terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Campang
Jaya Kecamatan Suka Bumi Bandar Lampung.
Jenis

Data Sumber data yang digunakan adalah data primer dan

Dan

Hasil

sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode

Penelitian
statistik deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan
keberadaan PT. Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant
menimbulkan eksternalitas positif dan eksternalitas negative.
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2. Sekripsi Penelitian dari wayan suryadi desta tahun 2016, dengan judul
penelitian Analisis Eksternalitas PT. Fermentech Indonesia Terhadap
Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Desa Gunung Pasir
Jaya Lampung Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana dan seberapa besar pengaruh eksternalitas yang diberikan oleh
PT. Fermentech Indonesia terhadap tingkat pendapatan, penyerapan
tenaga kerja, lingkungan,dan kesehatan masyarakat di desa Gunung Pasir
Jaya kabupaten Lampung Timur. Dari hasil penelitian ini ditemukan
bahwa PT. Fermentech Indonesia memberikan eksternalitas positif
maupun eksternalitas negative.
Tabel 2 : Ringkasan Penelitian Analisis Eksternalitas PT. Fermentech
Indonesia Terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Masyarakat Desa Gunung Pasir Jaya Lampung Timur.
A
Judul

B
Analisis Eksternalitas PT. Fermentech Indonesia Terhadap
Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Desa
Gunung Pasir Jaya Lampung Timur.

Penulis

wayan suryadi desta

Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung/ 2016

Tujuan

Tujuan

dari

penelitian

ini

adalah untuk

mengetahui

bagaimana dan seberapa besar pengaruh eksternalitas yang
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diberikan oleh PT. Fermentech Indonesia terhadap tingkat
pendapatan,

penyerapan

tenaga

kerja,

lingkungan,dan

kesehatan masyarakat di desa Gunung Pasir Jaya kabupaten
Lampung Timur.
Metode
dan Hasil

Data

yang

digunakan

adalah

data

primer.

Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara,
dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa
PT. Fermentech Indonesia memberikan eksternalitas positif
maupun eksternalitas negatif. Eksternalitas

3. Skripsi penelitian dari Mariyana tahun 2017, judul penelitian ini adalah
eksternalitis produk CPO terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar
dalam perspektif ekonomi islam (studi pada PT kalirejo lestari kabupaten
lampung tengah), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksternalitas
produk CPO terhadap social ekonomi masyarakat sekitar dalam perspektif
ekonomi islam . hasil penelitian ini bahwa eksternalitas negative produk
CPO PT kalirejo lestari memberikan dampak buruk bagi masyarakat arena
penanganananya kurang baik, Selain eksternaltas negative PT kalirejo
lestari juga menghasilkan eksternalitas positif. Kegiatan yang dilakukan
masyarakat PT kalirejo lestari juga sudah sesuai dengan teori ekonomi
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islam seperti jual beli dan sewa menyewa. Prinsip ekonomi islam juga
diterapkan di PT kalirejo lestari seperti prinsip keadilan, keseimbangan
dan tolong menolong.
Tabel 3 : Ringkasan Penelitian Eksternalitas Produk CPO terhadap sosial
ekonomi masyarakat sekitar dalam perspektif ekonomi islam
(studi pada PT kalirejo lestari kabupaten lampung tengah)
A
Judul

B
Eksternalitas

Produk

CPO

terhadap

sosial

ekonomi

masyarakat sekitar dalam perspektif ekonomi islam (studi
pada PT kalirejo lestari kabupaten lampung tengah)
Penulis

Mariyana tahun 2016

Penerbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Eksternalitas
Produk CPO Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar
Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Metode

Metode kualitatif

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksternalitas yang
ditimbulkan PT Kalirejo Lestari adalah eksternalitas negativ
dan positif. Dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat PT
kalirejo lestari telah sesuai dengan teori ekonomi islam.
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BAB III
PENYAJIAN DATA PENELITIAN
A. Gambaran Umum Desa Karang Sari
Desa Karang Sari merupakan salah satu desa yang berada diwilayah
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang terletak 60 km dari
ibu kota Kabupaten Lampung Selatan dengan total luas Desa Karang Sari
5.905.000 Ha/m2. Desa Karang Sari memiliki jumlah KK 1.447 total jumlah
penduduk sebanyak 5.326 pada tahun 2017 yg terdiri dari jumlah laki-laki
2.637 dan perempuan 2.689 yang mayoritas memiliki mata pencaharian
petani. 1
Letak Geografis Desa Karang Sari, memiliki Batas Wilayah Sebelah
Utara berbatasan dengan Desa Karang Anyar, Sebelah Selatan berbatasan
dengan Desa Fajar Baru, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa

Jatimulyo,

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Fajar Baru. Orbitasi Karang Sari
memiliki Jarak ke ibu kota kecamatan 13 Km, Jarak ke ibu kota
kabupaten/kota 60 Km, Jarak ke ibu kota provinsi 15 Km.
1. Sejarah Berdirinya Peternakan Ayam Mas
Peternakan Ayam Mas merupakan usaha yang bergerak dibidang
usaha tani. Produk utama yang dihasilkan oleh Peternakan Ayam Mas
adalah telur. Selama sebelas tahun beroprasi, Peternakan Ayam Mas telah
berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat di desa karang sari.

1

Dokumen Kelurahan Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.
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Peternakan Ayam Mas ini merupakan perusahaan yang awalnya
di dirikan oleh bapak H.Mansur yang tidak lama kemudian berpindah alih
menjadi milik Dr.Kuswandi. pada masa kepemilikan Dr. Kuswandi
peternakan ini memiliki tiga jenis usaha ayam, mulai dari ayam potong,
ayam pejantan dan ayam petelur. Pada tahun 2007 peternakan ini kembali
dijual dan berpindah kepemiikan menjdi peternakan bapak H. Rahmadi
sampai sekarang ini.2
Peternakan Ayam Mas ini memiliki luas lahan sekitar 14 H, yang
memiliki 10 kandang ayam laye, 2 kandang ayam growing dan 2 kandang
ayam brooding. Peternakan ini merupakan peternakan yang diancang
untuk menghasilkan ayam petelur, dalam satu hari peternakan dapat
menghasilkan 12 ton telur. Peternakan berupaya menghasilkan telur-telur
yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan
konsumsi telur.
2. Visi dan Misi Peternakan
Peternakan Ayam Mas merupakan usaha peternakan yang
memiliki visi menjadi usaha yang berkembang di dalam sektor peternakan
yang professional, efisien, jujur dan berusaha semaksimal mungkin
memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat.3
Sedangkan Misi Peternakan Ayam Mas yaitu, meningkatkan
ketersediaan bahan pangan asal ternak untuk memenuhi kebutuhan dan
2

Wawancara dengan Kepala Kandang Perusahaan Peternakan Ayam Mas, 27 januari 2017,
pukul 13:10
3
Dokumen Perusahaan Peternakan Ayam Mas
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kecukupan gizi masyarakat menuju kecukupan gizi protein hewani,
meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang berperan aktif dalam
kegiatan usaha peternakan melalui penciptaan lapangan pekerjaan,
memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan dan lingkungan
setempat.
3. Ruang Lingkup dan Kapasitas Perusahaan
Peternakan Ayam Mas ini dirancang untuk menghasilkan telur-telur
yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan
konsumsi telur. Dalam satu hari Peternakan Ayam Mas dapat
menghasilkan 12 ton telur. Dengan di dukung lahan sekitar 14 H, yang
memiliki 10 kandang ayam layer, 2 kandang ayam growing

dan 2

kandang ayam brooding.
4. Lokasi Penelitian
Peternakan Ayam Mas berlokasi di Desa Karang Sari Kecamatan
Jati Agung Lampung Selatan. Peternakan ini dikelilingi oleh tanaman
pohon sawit yang ditanami mengelilingi bagian belakang, kanan dan kiri
lahan perusahaan.

Area Peternakan Ayam Mas ini dibagi menjadi

beberapa bagian, bagian depan merupakan area untuk kantor, gudang
pakan dan tempat penimbangan, bagian tengah merupakan area
peternakan yaitu berisi 10 kandang ayam layer, 2 kandang ayam growing
dan 2 kandang ayam boording, bagian kiri merupakan area mass pegawai,
musholah, kolam budidaya ikan lele, bagian kanan merupakan area
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penanaman sayur mayur yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari
karyawan yang tinggal di peternakan.
5. Setruktur Organisasi dan Ketenaga Kerjaan
Peternakan Ayam Mas di Desa Karang Sari memiliki 40 pekerja
yang terdiri dari 3 orang staff dan 37 orang non-staff. Karyawan staff
terdiri dari 1 kepala kandang dan 2 orang administrasi. Sedangkan
karyawan non-staff terdiri dari 37 orang, bagian pergudangan 5 orang,
kebersihan kandang 5 orang, dan satpam 1 orang.

Untuk di bagian

kandang dibagi menjadi dua bagian, 4 orang bagian kandang ayam
brooding dan 22 orang bagian kandang ayam layer. Waktu kerja yang di
atur oleh Peternakan Ayam Mas adalah sebagai berikut:
a. Pada pukul 07:00 adalah pemberian pakan kepada ternak ayam
b. Pada pukul 11:00 adalah pengambilan telur dari kandang ternak
c. Pada pukul 15:00 adalah waktu pemberian pakan kepada ternak ayam.
d. Pada pukul 16:00 adalah waktu pengambilan telur dari kandang ternak
Setelah selesai memberi pakan kepada ternak, kepala kandang
mengijinkan karyawan untuk menggunakan waktu seperti bercocok tanam
sayur mayur di sekitar kebun peternakan, atau memanfaatkan waktunya untuk
kegiatan memancing di sekitarkolam peternakan.
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Gambar 1 Setruktur Organisasi di Peternakan Ayam Mas

Pemilik Peternakan

Kepala Kandang

Administrasi

Bagian Kebersihan
Kandang

Bagian Pergudangan

Bagian Kandang

Satpam

Sumber : dokumen Peternakan Ayam Mas Desa Karang Sari Kecamatan Jati
Agung
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6. Fasilitas dan Keselamatan Karyawan
Peternakan Ayam Mas di Desa Karang Sari memberikan fasilitas,
keselamatan dan kesehatan untuk para karyawanya. Fasilitas yang terkait
bidang pekerjaan yang di sediakan oleh perusahaan antara lain masker,
sarung tangan, penutup rambut/ kepala. Kemudian perusahaan juga
menyediakan fasilitas untuk para karyawanya antara lain mass tempat
tinggal, listrik, kamar mandi, dan musholah.4
7. Proses Produksi
Proses produksi yang di lakukan oleh Peternakan Ayam Mas di
Desa Karang Sari dimulai dari tahap DOC (Day Old Chicken) sampai
dengan pengemasan telur dan siap untuk di jual.5
a. Tahap DOC (Day Old Chicken)
Tahap ini merupakan tahap awal kehidupan bagi ayam ras petelur
sebagaimana sebutan kutuk sehari (kuri) pada ayam buras. Masa
periode DOC adalah masa awal kehidupan awal calon bibit ayam
petelur. Pada periode DOC adalah masa susah dan masa kritis yang
membutuhkan perhatian khusus dari petani ternak ayam ras petelur.
DOC adalah bibit calon ayam petelur yang dibeli dari perusahaan
parent stock , sebutan DOC berlaku bagi anak ayam berumur 0-1 hari.
Jenis bibit ayam yang digunakan Peternakan Ayam Mas adalah

4

Wawancara dengan Bapak sakri, Salah Satu Karyawan Di Perusahaan Peternakan Ayam
Mas, 01 februari 2018, pukul 13
5
Wawancara Dengan Kepala Kandang Perusahaan Peternakan Ayam Mas, 27 januari 2018,
pukul 14:00
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lohman dan isabron. Pakan yang diberikan berupa pakan jadi buatan
pabrik dalam bentuk pakan yang halus. Peternakan Ayam Mas
membeli bahan pakan dengan merek Sentra Provit.
Peternakan Ayam Mas memberikan perawatan pada masa
periode DOC dengan ketelitian dan kehati-hatian .Dilakukan
penjagaan ketat selama 24 jam dimulai dari DOC datang sampai DOC
berumus 2 minggu. Penjagaan dilakukan pada pengawasan lampu
pemanas, temperature suhu di dalam kandang, kebutuhan pakan,
resiko listrik mati dan gangguan dari hewan yang ada di sekitar
kandang.
Kandang yang digunakan oleh Peternakan Ayam Mas pada
masa DOC tidak sama umumnya dengan kandang yang digunakan
ayam petelur yaitu kandang baterai dan postal atau kandang litter.
Kandang DOC harus dilengkapi dengan lampu pemanas, lampu
penerang dan penutup kandang pada saat malam hari.
Pada masa DOC anak ayam akan berada pada fase stater atau
0-8 minggu. Pada fase ini perusahaan menekankan pemberian pakan
jenis prestater karena jenis pakan ini mengandung protein yang tinggi
sebesar 21%-22%. Pada fase ini, anak ayam dari 1-5 hari diberi pakan
sesering mungkin dengan cara di tebar di atas tempat yang ber Alaskan
Koran.
Pada fase Peternakan Ayam Mas memberikan vaksin untuk
menjaga bibit ayam agar tumbuh sehat tanpa serangan penyakit. Pada
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umur 3 hari ayam diberi vaksin jenis New Castel Disease (Nd. Ib.
Life), pada umur 1 minggu ayam diberi vaksin jenis New Castel
Disease (Nd. Ib. Kile), pada umur 2 minnggu ayam diberi vaksin jenis
Gumboro atau Infectious Bursal Disease (IBD), pada umur 3 minggu
atau 21 hari ayam diberi vaksin jenis Infectious Bursal Disease 2
(IBD), pada umur 28 hari ayam diberi vaksin jenis N. Ib. Life, pada
umur 5 minggu ayam di beri vaksin jenis Invluenza (AI), Pada umur 6
minggu ayam diberi vaksin jenis Inveksius Langire Trakitis (ILT),
pada umur 7 minggu ayam diberi vaksin jenis Cacar Ayam (Poks).6
b. Tahap Grower
Pada tahap grower Peternakan Ayam Mas memberikan
pengawasan pada anak ayam ras petelur tidak terlalu ketat. Masa
grower merupakan masa pertumbuhan anak ayam. Messkipun tidak
begitu membutuhkan pengawasan yang ketat , namun tidak boleh
lengah dalam penanganan masa periode grower, Pada masa periode
grower juga harus dilakukan program vaksinasi. Vaksin yang
diberikan oleh Peternakan Ayam Mas yaitu, pada umur 9 minggu
ayam diberi vaksin jenis Korisa/ Snot (pilek), pada umur 12 minggu
ayam diberi vaksin jenis Influenza (AI), Pada umur 14 minggu ayam
di beri vaksin jenis Nd.Ib. EDS. Periode grower berlaku pada anak
ayam ras petelur yang berumur 8-16 minggu. Ayam grower
6
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menempati kandang yang berbeda dengan kandang DOC. Waktu yang
tepat memindahkan ayam ras petelur ke kandang abterai atau
kekandang postal dilakukan saat berumur 8 minggu. Pada kandang
baterai tidak lagi dibutuhkan lampu penghangat, tetapi tetap
diperlukan sinar cahaya pada waktu malam hari dan sinar matahari
pada waktu siang hari. Penggunaan cahaya juga harus diperhitungkan
benar kebutuhanya agar tidak berpengaruh pada hasil produksi telur
yang kecil-kecil akibat terlalu banyak mendapatkan cahaya.7
c. Tahap layer
Tahap layer merupakan masa periode ayam ras bertelur.
Diawal produksi biasanya telur ayam tidak normal atau masih
berukuran kecil-kecil. Masa bertelur ayam pada periode layer dimulai
pada umur 22-24 minggu. Peternakan Ayam Mas pada periode layer
mulai melakukan pencatatan sebagai recording usaha budidaya ayam
petelur.

Pencatatan

produksi

telur akan memudahkan

dalam

mengidentifikasi pada ayam petelur yang di budidayakan, pencatatan
ini merupakan alat untuk melakukan pengafkiran pada ayam-ayam
petelur yang tidak produktif.
Dengan manajemen pemberian pakan yang normal sesuai
teknologi anjuran pada ayam petelur mampu membuat ayam bertelur
sampai 30 bulan atau 2,5 tahun pemeliharaan. Ayam petelur dikatakan
7
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tidak produktif apabila dalam waktu lima hari hanya mampu bertelur
dua atau tiga kali saja. Kemudian ayam dikatakan tidak lagi produktif
atau Afkir pada umur 90 minggu, ketiak ayam sudah afkir makan
Peternakan memanen ayam atau menjual ayam sebagai ayam
pedaging.8
d. Pengemasan
Setelah melalui proses produksi telur-telur yang sudah di panen
akan melalui fase pemilihan dalam pengemasan, akan dibedakan
melalui ukuran telur. Setalah itu telur di kemas menggunakan krat
yang terbuat dari kertas keras guna meberikan keamana pada telurtelur tersebut. Dalam satu krat dapat berisi sekitar 30 biji. Peternakan
Ayam Mas dalam satu hari dapat memperoduksi atau mngahsilkan
telur sebanyak 12 ton.

B. Eksternalitas Keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas
Dalam menjalankan proses produksinya, Perusahaan Peternakan Ayam
Mas tentunya menimbulkan eksternalitas terhadap pihak-pihak yang ada di
sekitarnya, khususnya masyarakat di Desa Karang Sari. Eksternalitas yang di
timbulkan Peternakan Ayam Mas

dapat berupa eksternalitas positif dan

negativ.

8
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1. Eksternalitas Positif Perusahaan Peternakan Ayam Mas
a. Penyerapan Tenaga Kerja
Perusahaan Peternakan Ayam Mas menjadi salah satu
perusahaan yang mampu meberikan peluang lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sekitar. Perusahaan Peternakan Ayam Mas ini tidak hanya
menyerap tenaga kerja namun memberikan keuntungan lebih kepada
masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat,
beliau menuturkan dengan lokasi perusahaan yang dekat dengan
rumah, memberikan akses yang mudah untuk masyarakat berangkat
bekerja, mereka dapat meminimalisir waktu, biaya ataupun ongkos.
Sehingga pendapatan yang mereka dapatkan tidak lagi digunakan
untuk biaya ongkos atau keperluan pekerjaan, melainkan dapat
digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti biaya sekolah anak,
kebutuhan makanan keluarga, menabung bahkan berinvestasi dalam
bentuk emas.9 Dengan berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam Mas
kini sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 40 orang.
b. Terciptanya Peluang Usaha Baru
Keberadaan perusahaan peternakan ayam mas ternytaa tidak
hanya mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar, namun
memberikan peluang masyarakat untuk membuka usaha-usaha baru

9
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baik itu masyarakat yang bekerja di dalam perusahaan maupun
masyarakat yang berada disekitar perusahaan.
Beberapausaha baru yang timbul dengan berdirinya peternakan ayam
mas adalah sebagai berikut:
1. Budidaya lele
Perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang
bekerja di peternakan untuk menggukan lahan sekitar peternakan
yang masih kosong untuk digunakan bercocok tanam sayur mayur
ataupun budidaya ikan lele. Sehingga masyarakat memiliki
pendapatan lain, tidak hanya dari gaji pokoknya sebagai karyawan
melaikan ada hasil dari usaha lainya yang

membantu

meningkatkan pendapatan masyarakat. 10
2. Berdagang
Berdagang merupakan pekerjaan yang banyak sekali dilakukan
oleh masyarakat baik itu di suatu kelompok (pasar) maupun
individu.

Berdagang

dianggap

pekerjaan

yang

mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti halnya usaha
dagang yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar perusahaan
peternakan ayam mas.
Adapun kegiatan berdagang yang dilakukan masyarakat di sekitar
perusahaan peternakan ayam mas sangat bervariasi, mulai dari

10
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warung kuliner yang menjual beragam makanan seperti, pecel,
soto, mie ayam dan warung jajanan ataupun minuman dingin.
Berdagang yang dilakukan ini semata mata untuk membantu
peningkatan pendapatan atau perbaikan perekonomian keluarga.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung makan yang
ada di sekitar perusahaan peternakan ayam mas beliau menuturkan
bahwasanya, keberadaan perusahaan peternakan ayam mas dapat
membantu

peningkatan

pendapatan

keluarganya. 11

Karena

sebelumnya beliau berdagang dengan cara keliling kampung,
setelah adanya peternakan ayam mas beliau dapat membuka
warung yang mempermudah berdagangnya dan menambah
peningkatan pendapatannya.
2. Eksternalitas Negatif Perusahaan Peternakan Ayam Mas
Eksternalitas negative yang ditimbulkan oleh perusahaan peternakan ayam
mas adalah sebagai berikut:
a. Pencemaran Lingkungan
Pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah yang sampai saat
ini masih terjadi di sekitar lingkungan industri. Hal ini banyak
menyababkan keresahaan masyarakat sekitar.
Melihat dari permasalahan yang terjadi di sekitar Perusahaan
peternakan ayam mas menunjukan bahwa pembangunan suatu industri

11

Wawancara dengan Ibu Sarimah, Pemilik Warung Pecel Di Sekitar Perusahaan Peternakan
Ayam Mas, 02 februari 2018, pukul 09:00

62

tidak memperhatikan persoalan-persoalan yang berakibat pada
keruskan lingkungan dan mmepengaruhi kesejahteraan masyarakat
sekitar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, ada
beberapa masalah yang terjadi di sekitar Perusahaan peternakan ayam
mas diantaranya seperti yang di tuturkan oleh salah satu warga yang
tinggal dilingkungan perusahaan peternakan ayam mas. Bahwa
keberadaan peternakan ayam mas dirasa mengganggu masyarakat,
dengan keadaan udara yang begitu bau, dan lalat yang berterbangan
disekitar rumah rumah warga.12
b. Kesehatan Masyarakat Menurun
Salah satu dampak negative dari adanya pembangunan atau oprasional
suatu usaha yaitu kesehatan masyarakat menurun dan sering kali
terabaikan oleh perusahaan dan pemerintah selaku pemberi izin atas
pembangunan dan oprasional suatu perusahaan sehingga dapat
merugikan masyarakat secara langsung.
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar
peternakan ayam mas, menuturkan bahwa Pencemaran lingkungan
yang disebabkan oleh perusahaan peternakan ayam mas berupa bau tak
sedap yang berasal dari veses ayam yang menumpuk dan
menghasilkan gas yang sangat bau, dan lalat yang tak jarang hinggap”

12
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di dalam rumah masyarakat menyebabkan kesehatan masyarakat yang
tinggal di sekitar perusahaan peternakan ayam mas menurun.13
Dampak positif dari penyerapan tenaga kerja dan timbulnya
usaha-usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berefek
pada perbaikan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dampak negative yaitu terjadiya pencemaran lingkungan seprti udara
yang baunya sangat menyengat dan banyaknya lalat yang berkeliaran
di rumah masyarakat menyebabkan menurunya tingkat kesehatan
masyarakat.
C. Pendapatan Masyarakat
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang
berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggotaanggota keluarga. Tingkat pendapatan masyarakat sekitar perusahaan
peternakan ayam mas diketahui pendapatan bersih dari masing-masing
individu berbeda-beda sesuai dengan setatus pekerjan dan pekerjaan
sampingan yang menjadi pendapatan tambahan setiap individu.
berikut merupakan daftar pendapatan masyarakat desa karang sari yang
tinggal di sekitar perusahaan peternakan ayam mas :

13
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Tabel.4
Distribusi Pendapatan Masyarakat Sekitar Perusahaan Peternakan
Ayam Mas

Nama
Harijono
Sakri
Imam

Pekerjaan
Dahulu
karyawan

Pekerjaan
Sekarang
Kepala
kandang
Karyawan
Karyawan

Buruh
Tk
bangunan
Irawan
Buruh
Karyawan
Taufik
karyawan Karyawan
Sarimah
Tk.Cuci
Pedagang
Sartini
IRT
Pedagang
Minarni
IRT
Karyawan
Sidik
Karyawan Karyawan
Purwanto karyawan Karyawan
Kurniawa IRT
Pedagang
ti
Sainem
Buruh
Karyawan
Sumber: Data di Olah tahun 2018

Pendapatan
Dulu
2.000.00000

Pendapatan Pendapatan
Sekarang
Tambahan
4.000.000
-

Total
Pendapaatan
4.000.000

500.000
1.000.000

2.000.000
2.000.000

300.000
700.000

2.300.000
2.700.000

700.000
1.600.000
500.000
300.000
400.000
1.500.000
1.200.000
300.000

2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.200.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000

500.000
1.000.000
200.000
1.000.000
600.000
-

2.500.000
3.000.000
1.000.000
1.200.000
2.200.000
3.000.000
2.600.000
1.000.000

800.0000

2.000.000

400.000

2.400.000

Jika dilihat dari tabel diatas, tidak ada masyarakat yang memiliki
penghasilan yang rendah, dihitung dari jumlah pendapatan saat ini atau
pendapatan tetap dengan jumlah pendapatan tambahan, rata-rata diatas
1.000.000. sehingga dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat saat ini
mengalami peningkatan di bandingkan dengan pendapatan mereka dulu.
Masyarakat juga menuturkan bahwa keadaan ekonomi keluarganya
saat ini jauh lebih baik. Hal ini karena pendapatan mereka juga jauh lebih baik
di bandingkan dengan pendapatan mereka dulu. Dahulu beliau bekerja sebagai
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buruh yang pendapatanya tidak menentu atau dalam satu bulan kurang dari
Rp.1.000.000, setelah bekerja menjadi karyawan di perusahaan peternakan
ayam mas, beliau mendapat pendapatan yang tetap yaitu Rp. 2.000.000,
belum lagi di tambah dengan pendapatan tambahan yang bisa mencapai
1.000.000. Hal ini menunjukan adanya peningkatan pendapatan dari sebelum
beliau bekerja di perusahaan peternakan ayam mas dan sesudah menjadi
karyawan.14

14
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Peternakan Ayam Mas, 01 februari 2018, pukul 15:15

66

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Dalam suatu pembangunan

terkandung suatu upaya yang terus menerus

dilakukan oleh penduduk Negara guna mencapai sasaran kesejahteraan yang di
inginkannya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Karena tujuan
dari pembangunan sendiri adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya,
menciptakan keadilan sosial dan pembangunan masyarakat.
Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri selalu di imbangi
dengan pesatnya degredasi mutu lingkungan. Semakin pesatnya pertumbuhan
ekonomi sektor industri selalu mengakibatkan rendahnya mutu lingkungan. Aktivitas
sektor industri yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki

keterkaitan

dengan aktivitas masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut Sering menimbulkan dampak,
baik itu berupa dampak positif maupun dampak negativ, hal ini yang disebut dengan
eksternalitas.
Keberadaan perusahaan peternakan ayam mas yang dekat dengan lingkungan
masyarakat akan menimbulkan banyak dampak baik itu dampak positif maupun
dampak negative. Seperti meningkatnya pendapatan masyarakat yang disebabkan
oleh adanya lapangan pekerjaan dan inovasi yang dilakukan masyarakat dengan
keberadaan perusahaan peternakan ayam mas.
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A. Eksternalitas Yang Ditimbulkan Dari Keberadaan Perusahaan Peternakan
Ayam Mas
1. Eksternalitas positif
a. Penyerapan Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna mengahasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dapat kita lihat dari fakta bahwa
sekarang semakin banyak anak-anak bangsa yang menempuh pendidikan
di perguruan tinggi guna menjadi sumber daya manusia yang memiliki
potensi diri. Dengan demikian semakin banyaknya tenaga kerja harus di
imbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat tidak
harus mencari pekerjaan di tempat lain.
Lapangan pekerjaan merupakan suatu tempat dimana masyarakat
mampu meberdayakan sumber daya manusianya atau potensi yang
dimiliki

dalam

pekerjaan

sehingga

mereka

dapat

meningkatkan

perekonomian keluarganya. Keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam
Mas dirasa menjadi salah satu lapangan perkajaan bagi masyarakat sekitar.
Karena dalam proses usaha perusahaan Peternakan Ayam Mas
membutuhkan tenaga kerja sehigga ini menjadi salah satu peluang untuk
masyarakat menjadi tenaga kerja.
Karena sejak berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam mas,
masyarakat memilki kemudahan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan
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atau menciptakan usaha baru yang dapat meningkatkan perekonomian
keluarga. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya pengangguran di
sekitar Perusahaan Peternakan Ayam Mas khususnya.
Tidak hanya itu saja, dengan adanya Perusahaan Peternakan
Ayam Mas yang memiliki

lokasi perusahaan dekat dengan rumah

masyarakat, memberikan akses yang mudah untuk masyarakat berangkat
bekerja, mereka dapat meminimalisir waktu, biaya ataupun ongkos.
Sehingga pendapatan yang mereka dapatkan tidak lagi digunakan untuk
biaya ongkos atau keperluan pekerjaan, melainkan dapat digunakan untuk
kebutuhan rumah tangga seperti biaya sekolah anak, kebutuhan makanan
keluarga, menabung bahkan berinvestasi.
Berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam Mas di rasakan telah
membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang dekat dengan
tempat tinggal dengan upah yang dapat membantu pengeluaran konsumsi
sehari-hari dan peningkatan perekonomian keluarganya.
b. Terciptanya Peluang Usaha Baru
Keberadaaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas di Desa Karang
Sari ini ternyata memiliki prospek yang lebih luas, selain menyiapkan
lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, Perusahaan Peternakan
Ayam Mas mampu membangkitkan semangat masyarakat sekitar akan
inovasi usaha-usaha baru yang tadinya tidak mereka fikirkan justru saat ini
mereka lakukan guna mendapatkan pendapatan.
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Adapun usaha-usaha baru yang masyarakat lakukan dengan adanya
Perusahaan Peternakan Ayam Mas adalah sebagai berikut:

1. Budidaya Lele
Perusahaan Peternakan Ayam Mas merupakan perusahaan yang
memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, hal ini
sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar, selain dekat dengan
rumah, perusahaan mempunyai kebijakana yang berbeda dari
perusahaan peternakan ayam lainya. Salah satu kebijakan yang
diberikan kepada karyawan dari Perusahaan Peternakan Ayam Mas
yaitu, karyawan di perbolehkan untuk menggunakan lahan perusahaan
yang kosong. Lahan kosong sekitar perusahaan di manfaatkan oleh
karyawan untuk usaha budidaya ikan lele, berternak kambing, dan
menanam sayur mayur.
Kebijkan yang diberikan Perusahaan Peternakan Ayam Mas memiiki
tujuan agar masyarakat yang menjadi karyawan di Perusahaan
Peternakan Ayam Mas tidak hanya memilki pendapatan dari gaji yang
diberikan perusahaan, tetapi memiliki pendapatan lain dari usaha
sampingan sebagai pendapatan tambahan.
Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang menjadi
karyawan kini tidak hanya memiliki pendapatan dari gaji saja,
melaikan ada pendapatan tambahan dari usaha-usaha yang mereka
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lakukan diluar pekerjaan sebagai karyawan. Dengan pendapatan yang
semakin meningkat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
dan mengalami peningkatan perekonomian atau taraf hidup yang jauh
lebih baik dari sebelumnya.
2. Berdagang
Berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam Mas ternyata banyak
menimbulkan beberapa macam usaha dagang disekitarnya. Berdagang
dianggap

pekerjaan

yang

mampu

meningkatkan

pendapatan

masyarakat. Seperti halnya usaha dagang yang dilakukan oleh
masyarakat di sekitar perusahaan peternakan ayam mas.
Adapun usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar
perusahaan peternakan ayam mas sangat bervariasi mulai dari warung
kuliner yang menjual beragam makanan seperti, pecel, soto, mie ayam.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, alasan mengapa mereka
memilih usaha dagang karena sebelumnya mereka berdagang dengan
cara keliling kampung, setelah adanya peternakan ayam mas mereka
dapat membuka warung yang mempermudah berdagangnya dan
menambah peningkatan pendapatannya.
2. Eksternalitas Negatif
a. Pencemaran lingkungan
Peningkatan Pertumbuhan ekonomi industri

selalu di sertai

dengan rendahnya mutu lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan
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peningkatan taraf hidup suatu masyarakat senantiasa menimbulkan
dampak bagi lingkungan hidup berupa pencemaran udara, air dan darat.
Kerusakan yang terjadi baik itu di udara, air maupun darat, sebagian besar
adalah karena ulah manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Pencemaran lingkungan memang tidak bisa dihilangkan namun
pencemaran lingkungan dapat di minimalisir dengan tindakan-tindakan
yang benar. Karena usaha mengurangi tingkat pencemaran akan sangat
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada warga sekitar
pencemaran yang dilakukan oleh Perusahaan Peternakan Ayam Mas
seperti, penurunan kualitas udara, bau dan banyaknya lalat yang
berkeliaran di rumah-rumah warga.
Pencemaran yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar
Perusahaan Peternakan Ayam Mas adalah bau limbah veses dan
banyaknya lalat yang berkeliaran di rumah masyarakat. Bau dan
banyaknya lalat yang ditimbulkan oleh sisa hasil produksi perusahaan
peternakan ayam mas sangat menggagu warga, warga kerap kehilangan
nafsu makan sehingga menjadi salah satu penyebab turunya tingkat
kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu minarni, bau dan
banyaknya lalat yang berkeliaran sangat menggangu aktivitas sehari-hari
mereka. Tidak hanya itu, dengan berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam
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Mas yang dikelilingi oleh tanaman sawit kerap membuat warga resah
dengan banyaknya binatang-binatang yang membahayakan seperti, ular,
kalajengking, bahkan biawak yang tak jarang memangsa ternak warga.
Saat

ini

Perusahaan

Peternakan

Ayam

Mas

melakukan

penanggulangan pencemaran lingkungan berupa lalat-lalat yang masuk di
rumah warga dengan membagikan obat anti lalat kepada masyarakat
sekitar Perusahaan Peternakan Ayam Mas.
b. Kesehatan masyarakat menurun
Pencemaran

lingkungan

yang

dihasilkan

oleh

Perusahaan

Peternakan Ayam Mas berupa bau yang tak sedap dan banyaknya lalat
yang timbul akibat adanya sisa proses produksi menyebabkan tingkat
kesehatan masyarakat menurun. Kesehatan masyarakat menurun di
sebabkankan oleh apapun dampak negative yang dirasakan sehari-hari
oleh masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan ayam mas.
Pencemaran lingkungan yang dirasakan masyarakat secara terus
menerus atau dalam jangka panjang, akan membuat kesehatan masyarakat
menurun. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat kerap mengeluh
banyak sekali lalat yang masuk ke dalam rumah dan hinggap-hinggap di
makanan, tempat sholat dan ruang tamu. Bau yang tidak sedap pun kerap
membuat masyarakat kehilangan nafsu makan, jika hal ini terus dirasakan
akan membuat tingkat kesehatan masyarakat menurun.
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Perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk
melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama pada
pihak yang berkepentingan (stakeholder), lingkungan alam serta
kesejahteraan secara umum. Peberian Corporat Social Responsibiliti
adalah salah satu pendekatan yang di lakukan oleh perusahaan terhadap
masyarakat sekitar. Perusahaan memberikan subsidi telur kepada
masyarakat sekitar Perusahaan Peternakan Ayam Mas setiap sebulan
sekali.

B. Pendapatan Masyarakat dari Keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam
Mas.
1. Tingkat Pendapatan
Pendapatan menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah
masyarakat dikatakan sejahtera atau tidaknya. Pendapatan ini berupa
materi yang dapat di gunakan untuk mecukupi kebutuhan sehari-hari
masyarakat.
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat
yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan
anggota-anggota keluarga. Tingkat pendapatan masyarakat sekitar
perusahaan peternakan ayam mas diketahui pendapatan bersih dari
masing-masing individu berbeda-beda sesuai dengan setatus pekerjan dan
pekerjaan sampingan yang menjadi pendapatan tambahan setiap individu.
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Berikut merupakan daftar pendapatan masyarakat desa karang sari yang
tinggal di sekitar perusahaan peternakan ayam mas :
Tabel 5
Distribusi Pendapatan Masyarakat Sekitar Perusahaan Peternakan
Ayam Mas

Nama
Harijono
Sakri
Imam

Pekerjaan
Dahulu
karyawan

Buruh
Tk
bangunan
Irawan
Buruh
Taufik
karyawan
Sarimah
Tk.Cuci
Sartini
IRT
Minarni
IRT
Sidik
Karyawan
Purwanto karyawan
Kurniawa IRT
ti
Sainem
Buruh

Pekerjaan
Sekarang
Kepala
kandang
Karyawan
Karyawan

Pendapatan
Dulu
2.000.00000

Pendapatan Pendapatan
Sekarang
Tambahan
4.000.000
-

Total
Pendapaatan
4.000.000

500.000
1.000.000

2.000.000
2.000.000

300.000
700.000

2.300.000
2.700.000

Karyawan
Karyawan
Pedagang
Pedagang
Karyawan
Karyawan
Karyawan
Pedagang

700.000
1.600.000
500.000
300.000
400.000
1.500.000
1.200.000
300.000

2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.200.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000

500.000
1.000.000
200.000
1.000.000
600.000
-

2.500.000
3.000.000
1.000.000
1.200.000
2.200.000
3.000.000
2.600.000
1.000.000

Karyawan

800.0000

2.000.000

400.000

2.400.000

Sumber: data di olah tahun 2018
Tabel 6
Distribusi Pendapatan Masyarakat Sekitar Perusahaan Peternakan
Ayam Mas
No Tingkat pendapatan
Rata-rata tingkat Rata-rata tingkat
pendapatan dulu pendapatan
Sekarang
1
Tinggi > Rp. 5.000.000
2
Sedang Rp. 1.000.0005 orang
12 orang
Rp. 5.000.000
3
Rendah< Rp. 1.000.000
7 orang
-
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Dilihat dari tingkatan golongan pendapatan masyarakat sekitar
perusahaan peternakan ayam mas, rata-rata pendapatan mereka dahulu
adalah rendah yaitu <Rp.1000.000 sebanyak 7 orang, dan yang berada
pada tingkat pendapatan sedang Rp.1.000.000.-Rp.5.000.000 sebanyak 5
orang.
Sedangkan dilihat dari rata-rata tingkat pendapatan sekarang,
mereka rata-rata berada pada tingkat pendapatan sedang Rp.1.000.000Rp.5.000.000 sebanyak 12 orang dan tidak ada masyarakat yang berada
pada tingkat pendapatan rendah.
Hal

ini

disebabkan adanya

peningkatan

status

pekerjaan

masyarakat yang dahulu pekerjaan mereka sebagai buruh atau pekerjaan
yang tidak tetap lainya dengan pendapatan tidak menentu atau kurang
dari Rp.1.000.000/ bulan. Namun, setelah mereka bekerja menjadi
karyawan di Perusahaan Peternakan Ayam Mas, mereka mendapatkan
pendapatan yang tetap yaitu Rp. 2.000.000 /bulan. Selain pendapatan
tetap, masyarakat juga memiliki pendapatan tambahan dari usaha lainya
seperti berdagang, berkebun, beternak dan budidaya ikan lele yang dapat
mencapai Rp.1.000.000, sehingga pendapatan mereka bertambah.
Dengan pendapatan sedemikian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan
hidunya dan kelurganya.
Dengan demikian, berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam Mas
selain mampu menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,
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Perushaan Peternakan Ayam Mas mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat yang dapat kita lihat dari pendapatan masyarakat sebelum
bekerja di Perusahaan Peternakan Ayam Mas dan sesudah bekerja di
Perusahaan Peternakan Ayam Mas.

C. Eksternalitas Perusahaan Peternakan Ayam Mas Terhadap Pendapatan
Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Umat islam yakin bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi,
dan segala apa yang ada diantaranya untuk kesejahteraan umat manusia, dan
untuk itu manusia harus memanfaatkanya seoptimal mungkin tanpa
menimbulkan kerusakan dan ketidak adilan dimuka bumi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa eksternalitas adalah dampak yang
ditimbulkan karna adanya proses usaha atau perusahaan yang diterima atau
dialami oleh masyarakat (atau dampak suatu pihak terhadap kondisi sosial
pihak lain) proses produksi yang dilakukan oleh Perusahaan Peternakan Ayam
Mas adalah ternak ayam petelur yang menghasilkan telur-telur ayam
berkualitas.
Dalam perspektif islam semua persoalan kehidupan manusia tidak
terlepas dari koridor syariah yang di turunkan dari dua sumber utamanya yaitu
Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pemahan produksi dalam islam memiliki arti
bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperoleh
secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan
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masyarakat, menopang eksistensi serta meninggikan derajat manusia. Hal ini
berkaitan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah fiil ardi (pemimpin di
bumi) yang harus mampu membawa kebaikan dan menciptakan kemaslahatan
bagi umat. Karena manusia diciptakan memiliki tanggung jawab yaitu
mengelola kekayaan yang ada di muka bumi ini secara optimal dan efisien
agar keadilan dan kesejahteraan dapat di tegakkan.
Telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa kegiatan Perusahaan
Peternakan Ayam Mas memberikan dampak yang positif bagi peningkatan
pendapatan

masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan

Perusahaan Peternakan Ayam Mas yang mampu menyediakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga keadaan ekonomi masyarakat
yang berada di lingkungan perusahaan peternakan ayam mas semakin baik.
Selain itu, Perusahaan Peternakan Ayam Mas juga mampu membuat
masyarakat sekitar berfikir kreatif sehingga munculah usaha-usaha baru yang
mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar.
1. Eksternalitas Perusahaan peternakan ayam mas dalam perspektif ekonomi
islam
a. Penyerapan tenaga kerja
Keberadaan Perusahaan Peternakan Ayam Mas dirasa telah
memberikan kontribusi dan kemudahan bagi masyarakat sekitar,
karena dalam penerimaan karyawan atau tenaga kerja Perusahaan
Peternakan Ayam Mas mengutamakan masyarakat sekitar. Sehingga
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masyarakat tidak harus mencari pekerjaan yang jauh dari keluarganya
dan menghabiskan ongkos yang banyak. Dalam hal ini dengan
berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam Mas telah timbul unsur
tolong menolong.
Allah SWT Berfirman Dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2:
             

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Dari ayat diatas Allah SWT telah memerintahkan kita sebagai
manusia dimuka bumi sekaligus sang khalifah agar kita dapat tolong
menolong dalam kebaikan terhadap sesama kita. karena islam telah
banyak mengajarkan agar segala sesuatu yang kita kerjakan baik
berkaitan dengan konsumsi ataupun produksi tidak hanya dapat
membawa kemaslahatan untuk diri sendiri namun dapat membawa
kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain. Perusahaan Peternakan
Ayam Mas dan masyarakat sekitar telah mengimplementasikan sikap
tolong-menolong,

perusahaan

menolong

masyarakat

dengan

memberikan kemudahan untuk mendapat pekerjaan dan msyarakat
menolong perusahaan

dengan membantu proses produksi

Perusahaan Peternakan Ayam Mas.

di
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b. Terciptanya peluang usaha baru
1) Budidaya lele
Dengan berdirinya Perusahaan Peternakan Ayam Mas yang memiliki
kebijakan berbeda dengan perusahaan peternakan lainya membuat
masyarakat yang bekerja di Perusahaan Peternakan Ayam Mas mampu
menciptakan usaha baru. Perusahaan Peternakan Ayam Mas
memberikan kebijakan masyarakat yang bekerja di perusahaan
diperbolehkan memanfaatkan lahan kosong sekitar perusahaan.
Kebanyakna dari mereka memanfaatkan lahan untuk budidaya ikan
lele, beternak kambing, dan menanam sayur mayur. Dengan begitu
masyarakat memilki tambahan pendapatan yang dapat mereka
gunakan untuk konsumsi makanan sehari-hari keluarganya. Allah
SWT Berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 172 “
           
  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya
kamu menyembah”
Dari ayat diatas Allah telah memerintahkan hambanya untuk
mencari rezeki yang halal dari usaha mereka dan dari rezeki yang
telah Allah berikan. Karena rezeki yang halal akan senantiasa
membawa kehupan pada ketentraman dan kesejahteraan.
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2) Berdagang (jual beli)
Kegiatan jual beli atau berdagang yang dilakukan masyarakat
sekitar merupakan salah satu usaha yang di pilih masyarakat untuk
mendapatkan pendapatan tambahan. Berdagang yang mereka
lakukan bermacam-macam,dari berjualan soto, pecel, nasi ayam
,dan jajanan cemilan.
Allah SWT Berfirman Dalam Surat Al-Maidah Ayat 175
     
Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”.
Jual beli atau berdagang menurut bahasa berarti al-Ba’I Al-Tijarah
dan Al-Mubadalah. Sedangkan menurut istilah jual beli atau
berdagang adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau
barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah
pihak. Kegiatan jual beli atau berdagang yang terjadi Di
Perusahaan Peternakan Ayam Mas bila ditinjau dari segi benda
yang dijadikan objek jual beli maka termasuk jual beli benda yang
kelihatan pada waktu melakukan akad benda ada di depan penjual
dan pembeli. Jual beli yang dilakukan di Sekitar Perusahaan
Peternakan Ayam Mas berupa jual beli makanan.
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Selain menimbulkan eksternalitas positif, perusahaan peternakan
ayam mas juga menimbulkan eksternalitas negatif . Apabila disesuaikan
dengan prinsip-prinsip ekonomi islam maka keberadaan perusahaan
peternakan ayam mas telah menerapkan beberapa prinsip yaitu:
a. Prinsip keadilan
Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam perekonomian islam
kepada seluruhumat manusia, baik dalam menjalankan aktivitas
sehari-hari yang tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan
dengan masyarakat banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membedabedakan orang lain baik dari setatus, kekayaan dan kondisi sosial .
Perusahaan Peternakan Ayam Mas menerapkan prinsip
keadilan untuk karyawan, yaitu apabila ada karyawan yang mengalami
kesulitan ataupun musibah seperi sedang sakit, perusahaan peternakan
ayam mas memberikan bantuan untuk berobat bahkan perusahaan
peternakan ayam mas memberikan kartu BPJS kepada seluruh
karyawan yang bekerja di Perusahaan Peternakan Ayam Mas, ini
merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada karyawan dan
kepedulian perusahaan terhadap karyawan.
Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong firman
Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 90:
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari ayat diatas, jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kita
semua untuk berbuat adil kepada sesama, Untuk itu Perusahaan
Peternakan Ayam Mas menerapkan prinsip keadilan kepada setiap
karyawan tanpa membeda-bedakan status dan jabatan dalam bekerja di
Perusahaan Peternakan Ayam Mas.
b. Prinsip keseimbangan
Prinsip keseimbangan memiliki peran penting dalam mencapai
kemenangan, karena dengan keseimbangan manusia akan mencapai
kemaslahatan (falah). Allah telah melarang manusia berbuat kerusakan
di muka bumi ini, dan mengelola sumber daya yang Allah sediakan
untuk kemaslahatan sehingga Allah menghadiahkan negeri akhirat.
Untuk itu manusia harus berdoa, menjaga kelestarian alam dan tidak
berbuat kerusakan, agar manusi mencapai keseimbangan kebaikan
dunia dan kebaikan akhirat.
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Seimbang dapat di artikan tidak berat sebelah, baik itu tentang
urusan dunia ataupun urusan akhirat, Baik itu urusan individu maupun
urusan orang lain. Kegiatan ekonomi harus dibangun dengan
menyeimbangkan nilai dunia dan akhirat.
Sebagaimana Allah STW Berfirman dalam surat Al-Imran
ayat 148
           
Artinya: Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia
dan pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orangorang yang berbuat kebaikan.

Prinsip keseimbangan yang diterapkan oleh Perusahaan
Peternakan Ayam Mas yang dilihat dari lingkunga Perusahaan
Peternakan Ayam Mas, Perusahaan Peternakan Ayam Mas menanam
pepohonan sawit di sekitatar perusahaan peternakan ayam mas, hal ini
bertujuan untuk mengurangi kadar bau yang di hasilkan dari proses
produksi Perusahaan Peternakan Ayam Mas.
Selain itu, Perusahaan Peternakan Ayam Mas juga menerapkan
prinsip keseimbangan kepada karyawan, kebijakan yang di berikan
kepada karyawan adalah mereka bebas melaksanakan ibadah terutama
bagikaryawan muslim. Perusahaan Peternakan Ayam Mas juga
mewajibkan seluruh karyawan untuk membaca yasin dan tahlil
bersama-sama setiap dua minggu sekali. Tujuannya agar terjalin
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kekeluargaan diantara sesama karyawan dan pimpinan perusahaan,
Dan menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat.
c. Prinsip Tanggung jawab
Prinsip tanggungung jawab Merupakan pertanggungjawaban
atas setiap tindakan. Prinsip tanggung jawab menurut sayid Quth
adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang
lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara
individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan yang
lainya. Aplikasi prinsip tanggung jawab dalam bisnisnya adalah upah
harus sesuai dengan UMR dan Pemberian upah harus tepat waktu.
Perusahaan yang baik dalam etika bisnis islam harus
membayar upah karyawan sesuai dengan perjanjian dan tepat waktu,
perusahaan harus membayar upah karyawan sebelum keringat
karyawan kering.Nabi Muhammad Saw bersabdah, “Berikanlah Upah
Kepada

Karyawan

Sebelum

Kering

Kringatnya”.

Hadis

ini

mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh di tunda-tunda
dan Pembayarn upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
Perusahaan Peternakan Ayam Mas menerapkan prinsip
tanggung jawab kepada seluruh karyawan, sikap tanggung jawab yang
diaplikasikan oleh perusahaan peternakan ayam mas kepada karyawan
yaitu perusahanaan telah memberikan upah dengan sesuai kepada
masyarakat

yakni

Rp.2.000.000

dalam

sau

bulan, kemudian
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perusahaanpun memberikan upah kepada masyarakat dengan tepat
waktu yakni di setiap awal bulan.
2. Pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.
Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang diperoleh harus
bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan yang halal akan membawa
keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan
yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram
bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa didunia namun juga
siksa diakhirat kelak. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa
keberkahan didunia dan keselamatan diakhirat.
Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 114 “



Artinya: “maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah
diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika
kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (Q.S. An-Nahl:
114)

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah telah memerintahkan
hamba-Nya agar menemukan rezeki yang memiliki dua kriteria yang
mendasar. Kriteria yang pertama adalah halal yang kedua adalah thayyib
(baik dan bergizi). Halal adalah yang telah ditetapkan oleh Allah,
sedangkan thayyib adalah yang tidak membahayakan tubuh dan akal.
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Masyarakat sekitar perusahaan peternakan ayam mas menuturkan bahwa
pendapatan mereka berasal dari kerja keras sebagai karyawan di dalam
perusahaan, bekerja dengan rasa tanggung jawab dan tidak curang ini yang
selalu mereka tanamkan dalam diri sendiri sehingga apa yang merak
hasilkan akan menjadi rezeki dan karunia yang halal serta membawa
keberkahan dalam kehidupan mereka.
Upah yang di dapat dari hasil usaha mereka akan sangat
berguna untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Dengan upah
yang di dapatkan mereka dapat menggunakan untuk memberikan anakanaknya pendidikan yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Oleh karena
itu, dengan adanya perusahaan peternakan ayam mas dapat memberikan
lapangan pekerjaan yang tetap,serta memberikan kesempatan masyarakat
untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan halal sehingga
meningkatkan

pendapatan

masyarakat

kemaslahatan bagi orang banyak.

sekitarnya

dan

membawa
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Perusahaan Peternakan Ayam
Mas menimbulkan eksternalitas

positif dan negatif yaitu penyerapan

tenaga kerja, munculnya usaha-usaha baru, pencemaran lingkungan, dan
tingkat kesehatan masyarakat menurun.
2. Eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan peternakan ayam mas
berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Sebelum
adanya perusahaan peternakan ayam mas, rata-rata tingkat pendapatan
masyarakat berada pada tingkat rendah <Rp.1000.000. Namun setelah
adanya perusahaan peternakan ayam mas, rata-rata tingkat pendapatan
masyarakat berada pada tingkat sedang Rp.1.000.000-Rp.5.000.000.
3. Kegiatan yang di lakukan masyarakat dan perusahaan peternakan ayam
mas telah sesuai dengan teori ekonomi islam. Dilihat dari cara masyarakat
mendapatkan penghasilan dengan cara yang baik, bekerja keras dengan
jujur sehingga pendapatan yang dihasilkan halal dan dapat dipergunakan
untuk kemanfaatan. Perusahaan peternakan ayam mas juga telah
menerapkan beberapa prinsip ekonomi islam, yaitu prinsip keadilan tidak
membeda-bedakan dalam menolong karyawan, prinsip keseimbangan
yaitu menanam pepohonan untuk mengurangi kadar pencemaran
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lingkungan, dan prinsip tanggung jawab yaitu memberika upah kepada
karyawan sesuai dengan pekerjaan dan diberikan tepat waktu.

B. SARAN
1. Untuk Perusahaan Peternakan Ayam Mas lebih memperhatikan kembali
pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar, agar tetap terjadi
keseimbangan antara pelaksanaan kegiatan perusahaan dan masyarakat.
2. Sehubungan dengan akan ditambahnya jumlah kandang ayam, diharapkan
akan menambah penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar sehingga
akan lebih meningkatkan pendapatan banyak orang khususnya masyarakat
sekitar yang ikut serta merasakan eksternalitas negatif yang ditimbulkan
perusahaan.
3. Menjaga kebersihan merupakan perihal yang dianjurkan oleh islam, untuk
perusahaan dan karyawan sudah semestinya merawat dan menjaga
kebersihan musholah yang berada di dalam perusahaan dan memulai
kembali koperasi yang dulu pernah dibuat dan dilaksanakan, diharapkan
koperasi yang akan di dirikan lagi adalah koperasi berbasis syariah.
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