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ABSTRAK

Kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang semakin tidak menentu 
membuat perekonomian bangsa ini semeakin menurun. Berbagai upaya yang 
dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dinegeri ini masih 
jauh dari harapan. Kebanyakan orang berkeinginan bekerja di sektor-sektor 
formal, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi untuk 
menampung masyarakat usia kerja. Ada banyak cara untuk mengurangi 
pengaguran melalui sektor informal, salah satunya dengan cara beternak sapi, 
seperti yang dilakukan oleh kelompok ternak sapi desa Negeri Agung. Beternak 
sapi bisa dijadikan pekerjaan pokok ataupun sampingan, terutama di pedesaan 
karena diwilayah pedesaan masih tersedia lahan yang luas. Kebutuhan protein 
yang berasal dari daging sapi potong di Indonesia sangatlah tinggi sehingga harus 
mengimpor dari Negara lain kerana sapi potong dalam negeri belum bisa 
mencukupi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana peran program 
kandang satu atap desa Negeri Agung, dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat? dan Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peran program 
kandang satu atap desa Negeri Agung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hasil yang telah dicapai oleh program kandang satu atap kelompok ternak sapi 
desa Negeri Agung dalam meningkatkan pendapatan anggotanya, dan penulis juga 
ingin mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap program 
kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung apakah 
pengelolaanya sudah sesuai dengan syariat dan ketentuan ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan 
metode deskriptif analisis kualitatif, sumber data dari data primer dan data 
sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, 
kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota 
program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung dan 
pengambilan sampel menggunakan metode   penelitian populasi. Untuk 
menganalisis, penulis menggunakan editing dan systematizing, dengan metode 
berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari 
responden program kandang satu atap kelompok ternak desa Negeri Agung 
berperaan positif, hasil pelaksanaan dari program kandang satu atap dapat dilihat 
segi ekonomi, dapat meningkatnya penghasilan anggota ternak dan membantu 
ekonomi keluarga serta memberikan motivasi usaha, dalam pandangan ekonomi 
Islam usaha yang dilakukan diperbolehkan dalam islam dan untuk penjualan 
limbah ternak diperbolehkan selama dalam penggunanya dan pemanfaatannya 
sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan umat apalagi untuk kesehatan dan 
meningkatkan ekonomi keluarga.

Kata kunci: Pendapatan Masyarakat, Ekonomi Islam







MOTTO

               

“Dan sesunguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran 

bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya 

dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebagian dari padanya 

kamu makan”.(Q.S. Al-Mu’minun: 21).1

                                                            
1Departemen AgamaRI, Al-Qur’an  dan Terjemah,(Bandung: Diponegoro, 2009), h. 343
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak  akan terjadi 

kesalahpamahan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “Peran 

Program Kandang Satu Atap Oleh Kelompok Ternak Sapi Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pada Desa Negeri Agung Kec. Buay Pemuka 

Peliung Kab. OKU Timur). Adapun uraian beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul ini, yaitu:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan dalam sebuah peristiwa baik itu

segala sesuatu yang sifatnya positif maupun negatif, Peran juga dapat

diartikan mengatur perilaku seseorang dan juga peran menyebabkan

seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan
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individu lain sehingga yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan 

perilakunya  dengan  perilaku  orang-orang   dalam  kelompoknya.1

2. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha ketatanegaraan 

atau perekonomian, yang akan dijalankan.2

3. Kandang satu atap atau kandang kelompok merupakan model kandang

dalam suatu ruangan kandang yang didalamnya ditempatkan beberapa 

ekor ternak, secara bebas tanpa diikat, berfungsi sebagai tempat 

perkawinan dan pembesaran anak sampai disapih, atau digunakan

sebagai kandang pembesaran maupun penggemukan.3

4. Kelompok adalah kumpulan manusia yang beridentitas yang memiliki 

beberapa atribut yang sama atau hubungan dengan pihak yang sama dan 

mengatur pola-pola interaksi antar manusia.4

5. Ternak sapi  adalah binatang yang yang dipelihara (kuda, kambing, sapi

dan sebagainya), untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.5

6. Meningkatkan adalah proses atau cara menaikan derajat, taraf hidup,  

usaha, kegiatan dan sebagainnya.6

7. Pendapatan adalah  uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan 

organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, ongkos dan laba, 

Pendapatan juga dapat diartikan jumlah penghasilan yang diterima oleh 

                                                            
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi 

ke Empat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1051
2 Ibid, h. 1104
3 Bamualim, A.M. Rekomendasi Teknologi Peternakan dan Veteriner mendukung 

Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Peternakan. Diakses pada, Senin 4 april 2017 08:30 WIB.

4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi 
ke Tiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 658. 

5 Iibid. h. 1454
6 Ibid. h.1471
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para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balasan 

jasa atau faktor-faktor produksi yang disumbangkan. 7

8. Peternak adalah orang yang menernakkan atau memelihara (kuda, 

kambing, sapi dan sebagainya), untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.8

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Bagi penulis pentingnya meneliti atau menulis masalah yang akan 

diteliti terkait dengan judul proposal, hal ini dikarenakan peneliti ingin 

mengetahui dan melihat seberapa besar pengaruh program kandang satu 

atap dalam meningkatkan pendapatan peternak mengingat mayoritas 

masyarakat desa Negeri Agung petani dan buruh sedangkan hasinya belum 

cukup  untuk memenuhi kebutuhan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk  

meningkatkan ekonomi dengan cara pemeliharaan ternak sapi  sebagai 

usaha sampingan. Karena kondisi pertanian di desa Negeri Agung masih 

mengandalkan musim, maka diperlukan usaha diversifikasi pertanian yang 

salah satunya adalah beternak sapi. Usaha ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan pendapatan para petani karena dengan mengandalkan hasil 

pertanian saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

                                                            
7 Reksoprayidno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, ( Jakarta: Bina Grafika, 

2004), h. 79
8 Op. Cit. h. 1455
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2. Alasan Subjektif

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, mengingat 

adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan 

informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data primer 

maupun data sekunder, memiliki kemudahan akses serta letak objek 

penelitian mudah dijangkau oleh penulis. Selain itu judul yang penulis 

ajukan telah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah 

khususnya jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian dari

pembangunan pertanian yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi

peternakan yang tangguh, yang dicirikan dengan kemampuan 

mensejahterakan para petani peternak dan kemampuannya dalam

mendorong pertumbuhan sektor  terkait secara keseluruhannya.

Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil 

produksi, meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja serta 

memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan.9

Perkembangan usaha peternakan ini merupakan sebuah hal yang positif

dan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak 

tentunya dengan meningkatnya  pendapatan. Hal tersebut tentunya  harus 

disertai dengan adanya sebuah manajemen pengelolaan usaha  peternakan 

                                                            
9 Amin Aziz, Agro Industri Sapi Potong Prospek Pengembangan Pada PJPT II, (Jakarta: 

Pusat Pengembangan Agri Bisnis,2000), h. 100.
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yang tepat, baik disisi teknis maupun dalam manajemen pemasarannya.

Usaha peternakan yang dilakukan secara tradisional, diharapkan dapat 

membantu perekonomian serta meningkatkan pendapatan masyaraka.10

Usaha ternak sapi potong dapat dikatakan berhasil bila telah memberikan 

kontribusi pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup peternak

sehari-hari.

Berkaitan dengan kebijakan pengembangan usaha ternak sapi potong 

pada dasarnya juga mempunyai hubungan yang sinergis dengan usaha

pertanian khususnya  tanaman  pangan di mana  hubungan tersebut selain 

memberikan manfaat ekonomi, juga memberikan keuntungan dalam

konversi lahan dan meningkatkan produktivitas lahan, Sistem pertanian  

(farming system)  adalah  pengaturan usaha tani yang stabil, unik dan

layak yang dikelola menurut praktek yang dijabarkan sesuai lingkungan

fisik, biologis dan sosil ekonomi menurut tujuan, preferensi dan sumber daya

rumah tangga. Usaha tani dapat berupa usaha bercocok tanam atau 

memelihara ternak. Usaha tani yang baik adalah bersifat produktif dan

efisien yaitu memiliki produktivitas atau produksi per satuan lahan yang

tinggi.11

Menurut ketua kelompok, kandang satu atap, desa Negeri Agung 

kecamatan Buay Pemuka Peliung mengatakan, “ide ini dimulai sejak 2009

silam. Dimana saat itu situasi keamanan desa terbilang rawan. Waktu itu, 

                                                            
10Hano Hanafi, Peran Kandang Sistem Kamunal Ternak Sapi Potong Dalam Mendukung 

Kedaulatan Pangan di Yogyakarta, Vol 18, No.2, 2016:126-133, Diakses  pada Kamis 13 april 
2017, 11.32 WIB.

11 Juwarin Pancawati, Peran Ternak Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga di 
Pedesaan, Vol. 1, No. 1, 2012. Diakses pada 29 April 2017, 08:28 WIB. 
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marak terjadi pencurian hewan ternak hingga meresahkan warga. sapi masih 

diurus di kandang masing-masing di rumah, sehingga setiap malam warga 

yang memiliki ternak selalu was-was, mengingat bahwa saat itu bahkan 

hilangnya hewan ternak di desa ini hampir terjadi tiap hari”. Warga kemudian 

melakukan Musyawarah. Lalu muncullah ide kandang satu atap. 

Hewan ternak milik warga ditempatkan di bawah satu kandang besar 

dalam naungan kelompok ternak kandang satu atap. Pengelolaan ternak 

dilakukan di kandang satu atap atau yang sering disebut kandang kelompok 

oleh masyarakat desa Negeri Agung kandang satu atap merupakan model

kandang dalam suatu ruangan kandang yang didalamnya ditempatkan

beberapa ekor ternak, secara bebas tanpa diikat, berfungsi sebagai tempat 

perkawinan dan pembesaran anak sampai disapih, atau digunakan sebagai

kandang pembesaran maupun penggemukan. 

Umumnya setiap anggota kelompok memelihara ternak sapi potong di 

dalam kandang dan model pemeliharaan dilakukan secara individual sesuai 

kepemilikan. Sistem pengelolaan budidaya ternak dikelola oleh setiap 

anggota kelompok mulai dari pemberian pakan, mengawinkan ternak (IB), 

mengobati ternak, membersihkan kandang hingga memandikan ternak serta 

memasarkan. Namun pada urusan-urusan tertentu, seperti sistem keamanan 

(ronda SISKAMLING), kebersihan lingkungan, urusan peningkatan 

pengetahuan, pertemuan rutin anggota kelompok, dan urusan sosial, biasanya 

dikerjakan secara bersama-sama diatur berdasarkan musyawarah anggota 

kelompok. Kapasitas kandang ternak masing-masing anggota kelompok 
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sesuai dengan kemampuan petani antara satu hingga empat ekor per unit 

kandang. Perilaku yang terjadi dalam kelompok peternak merupakan 

kelompok sosial yang di dalamnya lebih dominan mengurus perkembangan 

dinamika peternakan dan saling terjadi interaksi antar-anggota kelompok. 

Dalam hal ini di harapkan bahwa pembangunan sub sektor peternakan 

dapat mendorong untuk kesejahteraan masyarakat, karena Salah satu tujuan

kemerdekaan Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh bangsa. Sebagaimana hal tersebut, maka kesejahteraan sosial

dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan

kelangsungan hidup masyarakat serta meningkatkan kemampuan,

kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.12

Dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 10 juga menjelaskan

                      

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka 

bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, 

amat sedikitlah kamu bersyukur”. (QS. Al-A’raf: 10).13

Allah Swt. Telah mengingatkan kepada hamba-hamba-Nya perihal karunia 

yang telah  Dia berikan kepada manusia, yaitu Allah telah menjadikan bumi 

sebagai tempat tinggal manusia, dan Allah pun telah menjadikan (gunung-

                                                            
12 Sumarjono, Pembanguan Masyarakat Desa Dalam Pembanguan Nasioan Jangka 

Panjang Tahap Ke Dua, (Yogyakarta : STPMD APMD, 1994), h. 1
13 Departemen AgamaRI, Al-Qur’an  dan Terjemah,(Bandung: Diponegoro, 2009), h. 151
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gunung) dan sungai-sungai, serta menjadikan tempat-tempat dan rumah bagi 

manusia. Allah memperbolehkan manusia menggunakannya, 

memanfaatkannya dan menundukkan awan bagi manusia untuk mengeluarkan 

rezekinya dari bumi. Allah telah menjadikan bagi manusia penghidupan di 

bumi itu, yakni mata pencaharian serta berbagai sarananya, sehingga manusia 

dapat berniaga padanya dan dapat membuat berbagai macam sarana untuk 

penghidupan mereka.

Sejalan dengan hal diatas, maka sepatutnya kita sebagai bangsa yang

berdaulat memiliki tanggung jawab untuk dapat berperan serta, membantu,

atau memberikan buah pikiran kita untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa 

khususnya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. peningkatan 

kesejahteraan masyarakat telah lama diwacanakan oleh pemerintah dan telah

lama pula dijalankan melalui program-program pemerintah yang diharapkan

dapat menyentuh langsung dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik

melalui program pemberdayaan masyarakat, sampai pada bantuan dana 

sosial, dan lain sebagainya.14

Namun  hal  tersebut  belum  cukup   untuk memberikan dampak yang 

positif bagi masyarakat miskin mengingat jumlah bantuan yang mereka

dapatkan tidak akan sebanding dengan yang dibutuhkan, ditambah lagi

kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus menerus, hal tersebut tentu 

perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah mengingat masih banyak 

penduduk yang hidup di garis kemiskinan, Salah satu hal upaya pemerintah 

                                                            
14 Mubyarto, Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan,(Jakarta: 

Kumpulan karangan, 2000), h. 20
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untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan industri kreatif maupun

industri rumah tangga melalui penciptaan Usaha Kecil Menengah (UKM).15

Dengan pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dan dengan

penyerapan tenaga kerja yang tinggi, usaha kecil menengah dapat menjadi

pendorong perekonomian daerah, baik masyarakat perkotaan maupun 

perdesaan.

Khusus untuk masyarakat perdesaan, penciptaan UKM dapat menjadi

solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan

ketersediaan sumberdaya alam dan keterampilan masyarakat. Salah satunya 

melalui ternak sapi, Prospek beternak sapi di Indonesia masih tetap terbuka 

lebar dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan kebutuhan daging sapi dari

tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, Peningkatan ini memang 

sejalan dengan peningkatan taraf ekonomi dan kesadaran akan gizi dari

masyarakat. 16 Selain itu, Ternak sapi khususnya sapi potong merupakan

salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan

masyarakat. Sebab  seekor sapi  atau kelompok  ternak  sapi bisa  

menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan

berupa daging. Dalam rangka pengembangan peternakan dalam negeri 

pengembangan ekonomi rakyat khususnya di pedesaan, banyak berdiri 

kelompok-kelompok masyarakat yang menyatukan diri dan ingin mencapai 

                                                            
15 Harimurti Subanar, Menejemen Usaha Kecil, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 130.
16Mubyarto, Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan,(Jakarta: 

Kumpulan karangan, 2000), h. 20
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kesejahteraan bersama melalui sebuah kelompok tani.17 Salah satunya 

kelompok yang berdiri di desa Negeri Agung dengan Program Kandang Satu 

Atap, Program Kandang Satu Atap ini Berdiri sejak tahun 2009 yang 

awalnya hanya beranggotakan 15 orang.

Pengelolaan ternak dilakukan di kandang satu atap atau yang sering 

disebut kandang kelompok oleh masyarakat desa Negeri Agung kandang 

satu atap merupakan model kandang dalam suatu ruangan kandang yang 

didalamnya ditempatkan beberapa ekor ternak, secara bebas tanpa diikat, 

berfungsi sebagai tempat perkawinan dan pembesaran anak sampai disapih, 

atau digunakan sebagai kandang pembesaran maupun penggemukan. 

Perkandangan model kelompok diharapkan dapat  meningkatkan 

keberhasilan reproduksi, meningkatkan pendapatan dan efisiensi penggunaan 

tenaga kerja.

Pembangunan kandang berkelompok atau yang biasa juga disebut

sebagai kandang satu atap ini, memudahkan transfer teknologi karena 

komunikasi tidak perlu dilakukan dengan menemui peternak satu persatu di 

rumahnya, melainkan  cukup  dilakukan di lokasi kandang  kelompok, dan 

di tempat kandang satu atap tersebut dilakukan pembagian kepentingan

anggota kelompok ternak, termasuk untuk pertemuan-pertemuan kelompok, 

selain itu dengan adanya kandang satu atap ini menjadika keamaan ternak 

yang semakin terjaga.

                                                            
17 Maulidin,Peran Kelompok Dalam Keberdayaan Peternak Sapi Potong, Vol 12, No.1, 

2012. Di akses pada Jum’at 13 April 2017, 11.15 WIB.
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Di desa Negeri Agung terdapa kandang satu atap, yang terletak di 

Dusun V RT 10 dengan jumlah anggotanya yang mencapai 42 Orang yang 

masing-masing anggotanya memiliki antara 1 sampai 4 sapi dalam satu

kandang satu atap, namun pendapatan yang diperolah peternak tidak 

berkembang sacara signifikan dari 42 orang anggota kelompok ternak sapi 

ada 10 orang yang pendapatannya tidak selalu meningkat dan konsisten yaitu 

dengan penghasilan   lebih kurangnya 2 juta dan yang lainnya 

berpenghalisan 3 juta setiap bulannya menurut sugiarno salah satu anggota 

peternak di kelompok ternak desa Negeri Agung ada beberapa hal yang 

menyebabkan pendapatan antara satu anggota dengan anggota lainnya tidak 

konsisten, kualitas pakan yang kurang. Jika  berbicara  masalah   ternak, 

baik itu ternak besar maupun kecil, tentu kita tidak bisa lepas dari masalah 

pakan. Pakan merupakan unsur penting yang menentukan keragaan produksi

ternak selain bibit (genetis), penyakit, dan lingkungan, Pakan utama ternak 

adalah hijauan, yaitu sekitar 60 hingga 70 persen dari total konsumsi, 

Ketersediaan pakan secara kontinyu akan mendorong kegiatan agribisnis 

akan berkembang. Pengalaman dari beternak pun menjadi salah satu penentu 

bagi peternak.18

Dengan demikian dibawah ini akan memjelaskan tetang perincian dana 

peternak sebelum dan sesudah adanya kandang satu atap.

1. Rincian anggaran pengelolaan ternak sapi Sebelum adanya kandang satu 

atap rata-rata setiap orang memelihara satu ekor ternak, dengan harga 

                                                            
18 Sugiarno, Wawancara Dengan Penulis, Negeri Agung, 06 Mei 2017
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beli ternak 8 juta dalam jangka watu satu tahun harga jual 1 ekor sapi 

menjadi 15 juta. Keuntungan : harga jual –harga beli

: 15.000.000-8.000.000

: 7.000.000

Biaya perawatan selama 1 tahun:

Bensin untuk bencari pakan ternak selama 1 tahun 1 liiter bensin untuk 2 

hari, selama 1 bulan membutuhkan 15 liter bensin.

15 liter harga bensin 10.000/liter x 12 : 150.00 x 12 bulan

              : 1.800.000

Pembuatan kandang : 150.000

Listrik untuk kandang : 36.000/tahun

Jumlah perawatan selama satu tahun : 1.986.000/tahun

Keuntungan yang diperolah saat belum adanya program kandang satu 

atap peternak sapi adalah jumlah keuntungan yang diperoleh – dengan 

biaya perawatan selama satu tahun: 7.000.000 – 1.986.000 : 5.014.000.

5.014.000 adalah keutungan yang diperolah peternak sebelum adanya 

kandang satu atap.  

2. Rincian anggaran setelah adanya kandang satu atap, setelah adanya 

kandang satu atap rata-rata peternak memelihara 3 ekor sapi.

Rincian harga : Sapi ke 1 : 8.000.000

                Sapi ke 2 : 9.000.000

                Sapi ke 3 : 8.500.000

Jumlah harga beli         : 25.500.000
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Setelah satu tahun perawatan harga jual sapi 

                Sapi ke 1 : 15.000.000

                 Sapi ke 2 : 17.000.000

                 Sapi ke 3 : 16.000.000

Jumlah harga jual ternak   : 48.000.000

Keuntungan :  harga jual- harga beli

    : 48.000.000 – 52.500.000

    : 22. 500.000

Biaya perawatan selama satu tahun

Bensin : 1.800.000

Listrik :      10.000/orang

Pembuatan kandang :    350.000/individu

Sewa tanah :      80.000/tahun

Total biaya perawatan : 2.240.000

Keuntungan yang diperolah saat belum adanya program kandang satu 

atap peternak sapi adalah jumlah keuntungan yang diperoleh – dengan 

biaya perawatan selama satu tahun: 22.500.00 – 2.240.000 : 20.260.000

20.260.000 adalah keuntungan yang di peroleh selama satu tahun di 

tambah dengan jumlah penjualan pupuk atau limbah dalam satu tahun, 

Yaitu harga pupuk 250.000/mobil x 5 mobil/tahun :  1,250.000 

Keuntungan selama satu tahun         : 20. 260.000

Jumlah keuntungan yang diperoleh      : 21.510.000

Jumlah keuntungan yang diperolah peternak sapi setelah adanya 
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kandang satu atap dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun adalah 

21.510.000. 

Dengan adanya data pendapatan peternak sapi di Desa Negeri Agung 

maka peran Program Kandang Satu Atap mampu membantu kebutuhan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang dulunya peternak 

khawatir dengan keamanan ternaknya, dan tidak bisa memelihara ternak 

yang lebih banyak dengan adanya kandang satu atap peternak tidak merasa 

khawatir tetang keamanan ternaknya yang semakin terjaga. Bahkan dengan 

adanya kandang satu atap yang tadinya hanya sebagai usaha sampingan bisa 

menjadi usaha utama. 

D.   Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran program kandang satu atap oleh kelompok ternak sapi 

desa Negeri Agung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peran program kandang 

satu atap oleh kelompok ternak sapi desa Negeri Agung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

3. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

a. Penulis ingin mengetahui hasil yang dicapai oleh kelompok ternak 

sapi desa Negeri Agung dalam peningkatan pendapatan anggotanya.

b. penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam 

terhadap program kandang satu atap desa Negeri Agung.
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4. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penyusun, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang peran kadang satu atap oleh kelompok ternak 

sapi desa Negeri Agung, Kec. buay pemuka peliung, Kab. OKU 

Timur.

b. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai 

bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang 

melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu

Dewi, dalam penelitiannya, dengan judul “Persepsi Anggota Kelompok 

Ternak Sapi  Dalam Memenuhi Kebutuhan peternak ( Kasus peternak di

Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan).

Dengan hasil penelitian hampir setiap program pembangunan masyarakat

desa dalam implementasinya banyak menggunakan pendekatan kelompok,

demikian juga program pembangunan dibidang perternakan hampir semuanya

dilaksanakan melalui pendekatan kelompok, yang lebih dikenal dengan

kelompok  tani. Peranan dan fungsi kelompok tani adalah : (1) Sebagai

kelas belajar, (2) Unit produksi usahatani, dan (3) Wahana kerjasama antar 

anggota kelompok ataupun antar kelompok dengan pihak lain. 19

Hano Hanafi, dengan penelitiannya, dengan judul “Peran Kandang 

Sistem Kamunal Ternak Sapi Potong Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan 

di Yogyakarta, dengan hasil penelitian menunjukan peranan kelompok tani

                                                            
19 Dewi, Persepsi anggota Kelompok Trnak Sapi Dalam Memenuhi Kebutuhan Peternak,

Vol. 1, Diakses Pada 12 Juni 2017.
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dalam meningkatakan pendapatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

pembelajaran kelompok, dan pemasaran. Kondisi penerapan usaha yang 

dilakukan Kelompok tani dalam bidang peternakan mampu memeberikan 

kontribusi pangan di Yogyakarta. Jika usahatani bisa dilakukan dengan

lebih efisien, maka produktifitas akan tinggi sehingga  kontribusi   yang 

diberikan akan sangat besar untuk pendapatan peternak maupun terhadap 

pemenuhan kebutuhan pangan.20

Surtikanti, dengan penelitian, dengan judul “upaya kelompok petani 

peternak sapi potong mandiri dalam meningkatkan peranakan sapi (studi 

kasus di dusun Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman). 

Mendiskripsikan tetang peternakan sapi potong yang dilakukan melalui 

peningkatan modal, peningkatan sumber makanan ternak, dan pemasaran. 

Peneitian ini adalah meneliti tentang peningkatan ekonomi melalui usaha 

ternak sapi potong.21

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai 

alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-

prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode 

penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana 

                                                            
20 Hano Hanafi, Peran Kandang Sistem Kamunal Ternak Sapi Potong Dalam Mendukung

Kedaulatan Pangan di Yogyakarta, Vol. 18, No. 2, juli 2016, Diakses pada 20 Juni 2017.
21 Surtikanti, upaya kelompok petani peternak sapi potong mandiri dalam meningkatkan 

peranakan sapi, Diakses pada 23 Juni 2017.
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penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten dan 

operasional menyangkut bagaimana penelitian tersebut dijalankan.22

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dilapangan dikancah kehidupan yang 

sebenarnya.23 Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data 

yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap 

responden kelompok teknak sapi desa Negeri Agung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaiman adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 24

2. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan acuan (sumber), peneliti 

membaginya dalam dua kategori yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari 

individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara. Yang 

menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Kandang 

                                                            
22 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 

2014), h. 147
23 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), h. 11
24Sugiyono, Op. Cit, h. 216
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Satu Atap, anggota  Kandanga Satu Atap dan masyarakat yang belum 

tergabung dalam program Kandang Satu Atap Oleh Kelompok Ternak 

Sapi desa Negeri agung.

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer dan pihak 

lainnya. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih 

lanjut.25 Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari data 

terkait Program Kandang Satu Atap dan kondisi masyarakat desa 

Negeri Agung.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 

akan diteliti dalam populasi berupa orang, perusahaan, media dan 

sebagainya.26 Dengan jumlah populasi penelitian ini adalah 42 orang

anggota Program Kandang Satu Atap Oleh Kelompok Ternak Sapi 

desa Negeri Agung, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. 

Dalam penentuan sampel, penulis pergunakan berpedoman pada 

pendapat Suharsimi Arikunto yang Menyebutkan, Apabila subjek 

penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian yang dilakukan 

                                                            
25 Ibid.
26 Sugiono, Op, Cit, h.223
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merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjeknya 

besar maka dapat diambil antar 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Berdasarkan pendapat tersebut penulis menetapkan seluruh anggota 

kelompok ternak di desa Negeri Agung sebagai sampel karena 

populasinya berjumlah 42 orang kurang dari 100, jadi penelitian ini 

merupakan penelitian populasi.27

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau 

kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.28

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dengan 

penulis tujukan kepada responden ketua, anggota kelompok ternak sapi 

dan masyarakat yang belum tergabung dalam Kandang Satu Atap desa 

Negeri Agung. Wawancara ini penulis lakukan dengan tidak terstruktur 

dan tidak formal karena untuk menghindari kekakuan antara peneliti 

dengan pihak responden.

b. Angket atau kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 
                                                            

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyaakarta: 
Rineka Cipta, 2010), h. 183.

28 Ibid, h. 194
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para responden untuk menjawab. Angket ini merupakan instrumen 

mengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari para respnden. 

metode digunakan untuk mengetahui tanggapan dari pengurus dan 

anggota dari program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa 

Negeri Agung. 

c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara 

mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan yang lainnya.29

5. Pengolahan Data

Didalam proses penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat 

penting. Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahap diatas, peneliti 

didalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing) merupakan suatu kegiatan untuk melihat 

apakah data tersebut konsisten atau tidak. Karena proses editing 

mengubah kata menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data 

tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. 

b. Sistematika Data (Sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Data yang 

telah dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan 

                                                            
29 Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan 

Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 83
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permasalahan penelitian ini dan menyesuaikannya dengan sistematika 

penulisan pedoman skripsi yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, 

dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola  dan memilih mana 

yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan.30

Untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 

penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.31

                                                            
30  Sugiyono, Op. Cit, h. 243
31 Sugiyono, Op.Cit, h. 245
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendapatan Masyarakat

1. Pengertian Pendapatan Masyarakat

Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima 

oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, 

gaji, sewa, bunga komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah dapat

didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 

memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 1

Menurut Adiwilaga, tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang 

yang diterima atau yang dihasilkan suatu masyarakat tersebut. Tingkat 

pendapatan masyarakat pada suatu daerah merupakan salah satu 

indikator untuk melihat keadaan ekonominya masyarakat tertentu. 

Dalam Islam  pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang 

yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-

aturan syariah Islam. 

Pendapatan yang merata, sebagian suatu sasaran merupakan 

masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah 

salah satu tolak ukur keberhasilan bangunan. Pendapatan perkapita 

(income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada 

periode tertentu, yang biasanya satu tahun pendapatan perkapita bisa 

                                                            
1 M. Umer Chapra, Islam dan Tentang Ekonomi (Penerjemah: Nur hadi Ihsan, Rifki 

Amar. S.E), Cet 1, h. 361
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juga diartikan sebagai jumlah dari  nilaibarang dan jasa rata-rata yang 

tesedia setiap penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu. 

Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun 

tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara 

tersebut. 2 Pendapatan perkapita sering diguanakn sebagai tolak ukur 

kemakmuran dan tingkatan pembanguanan sebuah Negara.Smakin 

besar pendapatan prkapita, semakin makmur Negara tersebut.

Tujuan pokok dijalankannyasuatu usaha perdagangan adalah untuk 

memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha 

perdagangannya. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, 

dimana uang adalah merupakan alat pembayaran atau alat pertukaran.3

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai hasil dari penjualan baik 

itu berupa uang atau barang yang diterimadan merupakan balas jasa 

untuk faktor- faktor produksi. Upaya peningkatan pendapatan ini 

ditempuh melalui usaha produktivitas  seluruh sumber   daya   manusia  

yang ada dalam keluarga. Pendapatan rumah tangga adalah penghasilan

dari keseluruhan anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk 

memenuhi keluarga ataupun perorangan anggota rumah tangga.

Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu kewaktu sesuai

kemampuan mereka. Oleh sebab itu, dengan berubahnya pendapatan

seseorang akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka untuk 

                                                            
2Bahan ajar/modul_online/ekonomi/MO/Eko 202 04.Diakses pada 23 September 2017.
3M. Umer Chapra, Loc. Cit., h. 363
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konsumsi suatu barang. Jadi pendapatan merupakan faktor yang penting

dalam mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap

suatu barang.4

Seorang pengusaha dalam melakukan usahanya akan selalu 

berfikir bagaimana mengalokasikan input seefektif dan seefisien

mungkin untuk memperoleh hasil maksimal dan memaksimumkan

keuntungan atau pendapatan. Namun, islamtidak menyukai atas 

pembuatan memaksimalkan pendapatan demikian. 

Bagaimanapun juga, praktik maksimalisasi pendapatan (laba) yang 

saatini terlalu berlebihan dalam menekan efisiensi ekonomi dan tidak 

mengindahkan implikasi yang kurang baik pada ekonomi. Dan dalam 

Islam juga telah di terang bahwa menimbun harta tidak diperbolehkan, 

yaitu tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan 

memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga 

pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang 

sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat, Negara atau pun hewan 

memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut. Seperti dijelaskan dalam 

hadist berikut:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad Bin Khalid telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin 

                                                            
4Yuliana sudermi, pengetahuan sosial Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksar, 2007), h. 133.
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Ibrahim dari Sa’ad Bin Al Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah bin 
Nafi’ bin Nadhlah Al ‘Adawi, ia berkata: aku mendengar Rasulullah 
SAW Bersabda: “tidak Menimbun kecuali ia akan berdosa.”Beliau 
mengucapkan hingga dua kali.(Sunan Ad Darimi- 2431).5

Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam 

menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam 

menentang dengan keras sifat ananiyah (egois) yang mendorong 

sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan 

atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku 

yang menjadi kebutuhan rakyat.

2. Kegunaan pendapatan perkapita

sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran 

penduduk suatu Negara, pendapatan perkapita dihitung secara berkala, 

biasanya satu tahun. Manfaat dari perhitungan per kapita antara lain :

1) Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu 

Negara dari tahun ketahun.

2) Sebagai data perbandingan  tingkat kesjahteraan  suatu Negara 

dengan Negara lain. Dri pendapatan perkapita masing-masing 

Negara dapat dilihat tingakt kesejahteraan tiap Negara. Pada daftar 

pendapatan perkapita.

3) Sebagai perbandingan tingak standar hidup suatu Negara dengan 

Negara lain, dengan mengambil dasar pendapatan perkapita suatu 

Negara rendah, sedang atau tinggi.

                                                            
5bin ‘Abdur Rahmân, ‘Abdullah. Sunan ad-Dârimî, Dâr Kitâb ‘Arabî Berikut Cetakan I, 

2000, di akses pada, 12 Agustus 2017, 10:13 WIB.



26

4) Sebagai data untuk mengambil suatu kebijakan dibidang ekonomi. 

Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil langkah dibidang ekonomi.6

Tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi yang sangat 

tidak merata akan menghasilkan kemiskinan yang absolut, jika 

ditribusinya pendapatannya konsisten, semakin tinggi pendapatan 

perkapita yang ada maka akan semakin rendah jumlah 

kemiskinan,.Akan tetapi sebagaimana telah di uangkapkan, tingginya 

tingkat pendapatan perkapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat 

kemiskinan. Pemahaman terhadap kadar dan jangkauan distribusi 

pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah 

kemiskinan di Negara-negara yang berpendapatan rendah.

3. Indikator Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, 

pangkat dan jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan umum, produktivitas, 

prospek usaha, permodalan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi 

penyebab perbedaan  tingkat pndapatan penduduk. Indikatornya 

distribusi pendapatan yang akan memberikan  petunjuk aspek 

pemerataan pendapatan yang telah tercapai. Adapun indikator dari 

pendatan perkapita antara lain:7

                                                            
6Lia Amalia, Ekonomi Pembangunan, Graha Ilmu, Jakarta, 2007, h. 30
7Ibid, h. 34
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a. Tingkat Pendapatan Masyarakat

b. Kenaikan tarap hidup dan menghilangkan kemiskinan

c. Kemajuan sosial dan ekonomi

d. Memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan 

suatu Negara.

Tingkat pendapatan masyarakat, salah satu indikator yang 

berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, bahkan tingkat pendapatan

merupakan faktor penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi 

masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak disertai 

dengan tingkat yang memadai tentu tidak mendukung terhadap 

terciptanya ekonomi masyarakat yang memadai.8

Dalam islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, 

uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan 

aturan-aturan yang bersumber dari syarat islam. Pendapatan masyarakat 

yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit 

dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur 

keberhasilan pembangunan.Bekerja dapat membuat seseorang 

memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang telah 

dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup 

terhadap besarnya pandapatan yang diterima untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, dalam islam, kebututuhan pangan, sandang, dan 

beragam kebutuhan lainnya. Dalam islam, kebutuhan memang menjadi 

                                                            
8 Yusup Wibiono, Ekonomi Masyarakat, Universutas Indonesia, 2008, h. 29
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alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kcukupan 

dalam standar kehidupan yang baik (nishab) adalah hal yang paling 

mendasar distribusi setelah itu baru di kaitkan dengan  kerja dan 

kepemilikan pribadi.9

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, 

bahkan menjadikannya seebagai sebuah kewajiban terhadap orang-

orang yang mampu, lebih dari itulah Allah akan memberikan balasan 

yang setimpal yang sesuai amalan atau kerja sesuai dengan firman  

Allah dalam Qur’an surat An-Nahl:97.

           

                   

Artinya: “barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kamu 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan 
balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan”.(QS: An-nahl : 97).10

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam  

Islam mendapatkan pahala yang sama dan bahwa alamalan saleh harus 

disertai iman. Islam memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan dibumi dan untuk 

bekrja keras untuk mencari penghidupan masing-masing.11

                                                            
9 Mustafa dwin Nasution, Pengenalan Eklisii Ekonomi  Islam, Kencana Renada Media 

Grup, Jakarta, 2007, h. 123.
10Departemen AgamaRI,Al-Quran dan Terjemah Loc.Cit., h. 278
11 Muhammad, Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam, BEFE-Yogyakarta, 2005 h. 313
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B. Pemeliharaan dan Pengelolaan Ternak Sapi

Indonesia merupakan Negara agraris dengan mayoritas masyarakat 

tinggal di pedesaan.Dalam hal ini merupakan salah satu faktor 

pembangunan nasional.Pembangunan masyarakat pedesaan dapat terlaksana 

secara efektif apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

tersebut secara berkesinambungan, sehingga masyarakat desa bisa menjadi 

masyarakat yang mandiri dalam arti dapat mengatasi berbagai masalah yang 

timbul dari dalam dan dapat meminimalisir dari berbagai dampak negatif 

yang timbul dari luar. Pedesaan mempunyai potensi sumber daya yang 

tinggi khususnya dibidang peternakan namun kurang digali secara maksimal 

sehingga belum mencapai sasaran utama yaitu kesejahteraan 

masyarakat.Dalam jurnal Chalid talib, Ismeth Inounu, dan Abdullah 

bamualim menyatakan bahwa peternakan dibagi menjadi dua yaitu:12

1. Peternakan Tradisional

Yaitu usaha peternakan yang dilakukan secara sambilan untuk

mencari tambahan penghasilan diluar pekerjaan utama.Pemeliharaan 

ternak dilakukan secara sederhana dan belum disesuikan dengan aturan 

yang telah ditetapkan.Petrnakan semacam ini mempunyai tingkat 

produksi yang relative rendah dan diusahakan sendiri oleh petani dan 

anggota sebagai usaha sambilan atau sampingan.

                                                            
12 Chalid Tabid, Ismeth Inounu dan Abdullah, Retrukturisasi Peternakan Indonesia 

Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 5, No. 1, Diakses pada Rabu, 13 September 2017, 10:49 
WIB, h. 6-9
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2. Perusahaan peternakan 

Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang diusahakan 

pada tempat-tempat tertentu, perkembangan biakan dan manfaat 

peternakan diatur dan diawasi manusia.Merupakan usaha peternakanan 

dalam skala besar, sehingga mempunyai tingkat produksi yang tinggi dan 

memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak, serta memanfaatkan hasil 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknoligi dalam pembangunan usahanya. 

Dalam melakukan usaha ternak mempunyai fungsi dan alasan yang 

mendorong usaha ternak sapi didaerah pedesaan yaitu:13

a. Sebagai usaha sampingan bagi petani dan masyarakat yang dapat 

membrikan tambahan penghasilan.

b. Bagi masyarakat Islam, ternak sapi juga dapat sebagai ternak korban 

selain domba dan kambing.

c. Hewan ternak dapat melambangkan tingkat sosial seseorang dalam 

masyarakat, seseorang yang memiliki struktur sosial lebih tinggi.

Alasan:

1) Semakin sempitnya lahan pertanian sehingga sebagian pilihan 

dengan pengembangan usaha ternak sapi untuk menambah

pendapatan.

2) Dapat memanfaatkan sumber hujauan ternak sebagai makanan 

ternak yang biasanya ada tersedia disekitar lingkungan petani.

3) Kotoran ternak sapi dapat digunakan sebagai pupuk kandang 

                                                            
13 Abas Siregar Djarijah, Usaha Ternak Sapi, (kanisius: Yogyakarta, 2001) , h. 9
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untuk menambah tingkat kesuburan tanah pertanian serta dapat  

menambah pendapatan atas penjualan pupuk.

Perkembangan jenis ternak sapi sangat ditentukan oleh manfaat 

bagi masyarakat, ternak sapi mempunyai manfaat yang sangat penting 

antara lain sebagai sumber daging, penambah pendapatan perkapita, 

sumber tenaga kerja, kotoran sebagi pupuk, serta sebagi tabungan.

Seperti halnya  peternakan yang dilakukan di desa Negeri Agung 

Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, peternakan di 

desa Negeri Agung mayoritas dilakukan secara tradisional, yaitu usaha 

peternakan yang dilakukan secara sambilan untuk mencari tambahan 

penghasilan diluar pekerjaan utama. Pemeliharaan ternak dilakukan 

secara sederhana dan belum disesuikan dengan aturan yang telah 

ditetapkan.Petrnakan semacam ini mempunyai tingkat produksi yang 

relative rendah dan diusahakan sendiri oleh petani dan anggota sebagai 

usaha sambilan atau sampingan.

3. Pemeliharan dan pembibitan ternak

Dari penjelasan penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa 

beternak sapi banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi 

kehidupan dalam masyarakat mulai dari kebutuhan gizi, tenaga kerja, 

hewan kurban, menambah pendapatan, dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu, dengan diperolehnya keuntungan ganda dalam memelihara dan 

mengelola peliharaanya oleh kerenanya perlu adanya penangan yang baik 

guna menjaga pertumbuhan ternaknya mulai dari perkandangan, 
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pembibitan, pakan ternak, penjagaan, serta pemasaran kerana pemberian 

pakan yang tidak memenuhi syarat, pengawasan kesehatan yang tidak 

insentif, pengobatan dan vaksinasi yang kurang, menyebabkan 

produktivitas ternak tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, 

peternak harus mengelola dengan baik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhinya adalah:14

a. Perkandangan

Dalam memelihara sapi, harus tersedia kandang walau hanya 

sederhan, adapun fungsinya adalah melindungi sapi dari hujan dan 

panas matahari, mampermudah perawatan dan pemantauan, dan 

menjaga keamanan dan kesehatan sapi.Kandang untuk memelihara 

sapi harus bersih dan tidak lembab pembuatan kandang harus 

memperhatikan beberapa persyaratan pokok yang meliputi kontruksi, 

letak, ukuran dan perlengkapan kandang.

Sistem perkandangan  ternak di desa Negeri Agung itu sendiri 

dibuat kandang satu atap atau yang di sebut kandang kelompok oleh 

masyarakat desa Negeri Agung, merupakan kandang dalam satu 

ruangan kandang yang didalamnya di tempatkan beberapa ekor ternak, 

secara bebas tanpa terikat, berfungsi sebagai tempat perkawinan dan 

pembesaran ternak sampai disapih, atau digunakan sebagai kandang 

pembesaran dan penggemukan, selain itu dengan dibuatnya kandang 

satu atap memudahkan untuk komunikasi antar peternak karena tidak 

                                                            
14Ibid, h. 18-27
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perlu mendatangi satu persatu kerumahnya, melainkan cukup 

dilakukan dilikasi kandang satu atap, dan menjadikan keamanan 

ternak semakin terjaga.

b. Pemilihan bibit/sapi bakalan

Tujuan utama pemeliharaan sapi potong adalah untuk 

menghasilkan daging.Sapi dipelihara dengan baik, setelah tumbuh 

besar dan gemuk dapat langsung dijual atau disembelih dahulu 

kemudian dijual dalam bentuk daging.Oleh karena itu, keberhasilan 

pemeliharaan sapi ini sangat ditentukan oleh kualitas sapi bakaln yang 

dipilih.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sapi 

bakalan untuk sapi potong adalah:15

1) Jenis sapi 

Sapi bakaln yang cocok untuk sapi potong adalah sapi bali. Jenis 

sapi ini selain pertumbuhanya cepat juga efisien dalam 

penggunaan pakan, karena mempunyai kemapuan yang tinggi 

menyerap semua pakan yang masuk dalam perut dan usus, karean 

itu, sapi ini sering kali dijuluki sapi produktif.Jenis sapi lain yang 

cocok untuk sapi potong adalah PO, Brahman, Simental, dan 

Brangus.

2) Jenis kelamin

Usaha sapi potong sebaiknya dipilih sapi jantan, karena 

                                                            
15Bambang  Op., Cit.,h. 99
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pertumbuhanya lebih cepat dibandingkan dengan sapi 

betina.Alasan lainnya adalah untuk menghindari penyusutan 

populasi sapi betina yang masih produktif.

3) Keadaan fisik

Untuk sapi potong dipilih sapi yang sehat dan tidak terlalu kurus.

4) Umur 

Untuk umur dipilih sapi yang berumur antara 1-4 tahun.Sapi yang 

terlau muda atau terlalu tua kurang menguntungkan karena 

pertumbuhan atau penambahan berat dagingnya relatif lambat.

5) Postur tubuh

Postur tubuh sapi bakalan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:

a) Badannya panjang, bulat silindris, dan bila dilihat dari 

samping tampak membentuk segi empat.

b) Dada depan lebar, dalam, dan menonjol.

c) Kepala pendek dan dahinya relative lebar.

d) Kulit halus, bersih, supel, tidak kering, dan tidak kendor.

e) Kaki relative besar dan kuat.

f) Tinggi badan, panjang, proporsi seimbang.

c. Pakan 

Pakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

kehidupan ternak untuk menunjang pertumbungan dan kesehatan 

tubuh sapi. Fungsi makan bagi tubuh sapi adalah sebagai kebutuhan 
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hidup poko dan untuk pertumbuhan guan pembentukan serta 

menggantikan jaringan yang telah rusak sehingga ternak dapat 

melakukan fungsi proses dalam tubuh secara normal. Pemberian 

pakan dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehingga untuk petrumbungan dan reproduksi.Makanan yang dapat 

diberikan untuk ternak sapi adalah:16

1) Pakan hijau

Pakan hijau adalah berupa makanan kasar yang terdiri dari 

rumput, daun-daunan dan jerami.Pakan ini menjadi sumber 

utama bagi ternak (gizi dan tenaga).

2) Kosentrat 

Kosentrat adalah beruapa makanan penguat, beperti bekatul, 

dedak, ampas singkong, bungkil kelapa, gaplek, ampas tahu, 

maupun jagung yang telah dihaluskan.Makanan ini mudah 

dicerna dan tujuannya untuk menambah gizi dan meningkatkan 

konsumsi.

3) Mineral

Mineral adalah beruapa air minum dan garam mineral yang 

berfungsi sebagai perangsang nafsu makan yang sangat 

dibutuhkan dalam fungsi psikologi tubuh sapi. Fungsi air minum 

antara lain sebagai pengatur panas tubuh sapi, membantu proses 

pencernaan makan dan penguatan zat-zat makanan serta 

                                                            
16 Hamli Syaifullah dan abu Bakar, Beternak Sapi Potong, Infra pustaka, Tanggerang 

Selatan, 2013, h. 49
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mengeluarkan sisa.17

Pemberian pakan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 

penggembalaan (pasture Fattening), keraman (dry lot fattening), 

dan kombinasi cara pertama dan kedua. Pengembalaan 

dilakukan dengan melepas sapi-sapi dipadang rumput, yang 

biasanya dilakukan di daerah yang mempunyai tempat 

pengembalaan cukup luas, dan memerlukan waktu sekitar 5-7 

jam per hari. Dengan cara ini, maka tidak perlu memerlukan 

ransum tambahan pakan penguat karean sapi telah memakan 

bermacam-macam jenis rumput yang telah tua maupun rumput 

muda yang mengandung sejumlah gizi yang dibutuhkan sapi.

Pakan dapat diberikan dengan cara dijatah atau disuguhkan yang 

dikenal dengan istilah kareman. Sapi dikandangkan dan pakan 

diperoleh dari ladang, sawah atau tempat lain. Setiap hari sapi 

memerlukan pakan kira-kira sebanyak 10% dari berat badanya dan 

juga pakan tambahan 1%-2% dari berat badan.

Ternak di Desa Negeri Agung itu sendiri peternak memberikan 

pakan secara keraman, pakan yang dihasilkan dari ladang karena 

mayoritas peternak bekerja sebagai petani.

d. penjagaan kesehatan 

pengendalian penyakit sapi yang paling baik adalah menjaga 

kesehatan sapi dengan tindakan pencegahan karena pada dasarnya 

                                                            
17Ibid, h. 50
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biaya pencegahan lebih kecil dari pada pengobatan. Tindakan 

pencegahan untuk menjaga kesehatan sapi adalah:18

1) menjaga kebersihan kandang besrta peralatan.

2) Sapi yang sakit dipisahkan dengan sapi yang sehat dan segera 

melakukan pengobatan.

3) Mengusahakn lantai kandang selalu kering.

4) Memeriksa kesehatan sapi secara teratur dan melakukan 

vaksinasi sesuai petunuk.

5) Tidak membiarkan tubuh sapi kotor.

6) Menyimpan pakan ternak ditempat yang bersih dan kering, serta 

memberikan makan rumput yang bersih.

Dalam perkembangbiakan dikenal dengan istilah dewasa 

kelamin dan dewasa tubuh.Dewasa kelamin adalah suatu keadaan 

diaman alat reproduksi ternak mulai berfungsi walupun kondisi tubuh 

belum siap bunting.Sedangkan dewasa tubuh adalah keadaan sapi 

yang telah siap bunting.Sapi betina mencapai tahap dewasa kelamin 

pada umur 9 bulan dan mencapai dewasa tubuh 15 bulan. Pada 18-22 

bulan sapi betina siap dikawinkan dan akan melahirkan keturunan 

pertamanya pada umur 2,5-3 tahun. Sedangkan sapi jantan mulai 

dewasa kelamin pada 6-12 bulan dan siap dikawinkan setelah umur 15 

bulan.Dalam mengembangbiakkan sapi yang harus diperhatikan 

adalah tanda-tanda birahi, lamanya masa birahi. Dan cara 

                                                            
18 Endang Purbowati, Agriflo Sapi, (Yogyakarta: Penebar swadaya, 2016), h. 180
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mengawinkannya. Sapi birahi dapat dikethui tanda-tandanya dari 

prilaku dan perubahan fisik, gelisah, rebut, melenguh, dan nafsu 

makannya turun. Masa birahi berlangsung selama kurang lebih 36 

jam, dan berulang setiap 17-24 hari sekali atau rata-rata 21 hari sekali.

Mengawinkan sapi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, 

pasture matting atau perkawianan secara alami berlangsung ditempat 

pengembalaan secara spontan tanpa campur tangan manusia. yang 

kedua hand matting atau perkawinan buatan biasanya dilakukan 

dengan 2 cara pula, yaitu mecampurkan sapi betina yang sedang birahi 

dikandang sapi jantan, atau inseminasi buatan (kawin suntik) 

Perkawinan secara inseminasi buatan (IB) dilakukan dengan cara 

memasukan semen (air mani sapi jantan kedalam saluran reproduksi 

sapi betinan dengan bantuan alat dan hanya dilakukan oleh petugas.19

Penjagaan kesehatan bagi peternak di desa Negeri Agung, 

banyak hal yang dilakukan salah satunya menjaga kebersihan 

kandang, dan ada penyuluhan kesehatan biasanya oleh dinas 

peternakan setempat tentang bagaimana perawaant ternak.

e. Pemasaran Ternak

Pemasaran dapat dinefinisikan sebagai kegiatan menyampaikan 

barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Pemasaran 

adalah proses dalam masyarakat dengan mana struktur permintaan 

barang ekonomis dan jasa-jasa diantisipasi dan dipenuhi melalui 

                                                            
19Ibid, h. 190
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promosi, pertukaran, dan distribusi dari barang dan jasa-jasa 

tersebut.20

Kerangak pemasaran dalam bisnis Islam adalah kerangka 

aktivitas yang dilandasi saling ridha dan rahmat antara penjual dan 

pembeli, dalam sebuah aktiviats didalam sebuah pasar.Inti dari 

pemasaran adalah metode strategi.Rencana-rencana haruslah sesuai 

dengan anggaran, dan seringkali harus diubah sesuai batas-batas 

anggaran.Pemasaran sangat mendorong keberhasilan usaha ternak sapi 

potong, karena dengan pemasaran peternak dapat memperoleh 

keuntungan.Dalam memasarkan ternak kepada konsumen dapat 

dilakukan secara langsung maupun dipasarkan di pasar hewan.

Pemasaran ternak di desa Negeri Agung biasanya dilakukan 

secara langsung yaitu pembeli datang langsung ke pemilik peternak 

apa bila harga yang ditawarkan sesuai dan saling setuju maka 

penjualan ternak dilakukan.

C. Analisis Pendapatan Peternakan

usaha ternak dapat diartikan bagaimana seseorang mengalokasikan

sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh

keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif apabila 

petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki 

sebaik-baiknya dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya

                                                            
20 Ika Yunia Fauziah, Etika Bisnis dalamIslam. (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, , 

2013), h. 4
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tersebut menghasilkan output yang melebihi input. 21

1. Penerimaan 

Penerimaan dari usaha ternak sapi adalah selisih antara nilai jual

dengan nilai beli awal. Penerimaan tersebut merupakan tujuan dari 

pemeliharaan sapi potong. Namun, selama ini belum diamati kenaikan

berat badannya dibandingkan dengan harga. Pendapatan rata-rata 

peternak baik per  tahun maupun per  unit ternak ada kecenderungan bila 

semaki   tinggi strata kepemilikan maka semakin tinggi pendapatan yang

dihasilkan, harga jual seekor sapi potong ditentukan oleh peternak

dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama

mengelola usaha tersebut. Penerimaan usaha peternakan sapi dengan cara 

menjumlahkan antara jumlah sapi yang telah dijual, jumlah ternak sapi

yang telah dikonsumsi dan jumlah ternak sapi yang masih ada

dijumlahkan dengan nilai harga jualyangberlaku sekarang.22

2. Biaya 

Pengeluaran ternak adalah semua biaya operasional dengan tanpa 

memperhitungkan bunga dari modal ternak dan nilai kerja pengelola

ternak. Pengeluaran meliputi upah buruh, pembelian bahan-bahan, 

ongkos angkutan, perbaikan dan sewa unsur-unsur produksi,

pembanyaran pajak, bunga pinjaman, pungutan-pungutan wajib dan 

pengurangan nilai inventaris. Penggunaan tenaga kerja keluarga

termasuk juga pengeluaran yang berbentuk tidak tunai. Menurut Abdul 
                                                            

21 Sukartawi, usaha Ternak dan tanaman,( Jakrta: penebar swadaya , 2012), h. 35.
22 Bambang Sugeng, Seri Agribisnis Sapi Potong, (Yogyakarta: putaka Pelajar, 2013) h. 

29
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Wahab jenis biaya terdiri dari:

a. Biaya Explisit adalah biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan

input yang dibutuhkan   dalam   proses produksi, meliputi:  kandang, 

indukan dan peralatan.

b. Biaya implisit adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh tingkat

output atau produksi, antara lain adalah transportasi, air, pakan,

upah perbaikan kandang,  pembelian bahan  bangunan,  obat-obatan, 

inseminasi buatan,  listik,  penyusutan alat, penyusutan kandang.

3. Pendapatan dan Keuntungan

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran

selama pemeliharaan ternak sapi (dalam ukurun waktu tertentu misalnya 

satutahun). Pendapatan peternak sapi potong dipengaruhi oleh berbagai

faktor, baik faktor sosia lmaupun ekonomi. Faktor-faktor tersebut

antaralain: jumlah ternak sapi, umur   peternak,   tingkat pendidikan,   

jumlah tanggungan   keluarga,  motivasi beternak,  dan  jumlah   tenaga   

kerja.23

4. Peningkatan Ekonomi Melalui Peternakan

Salah satu usaha diversifikasi pertanian yang dilakukan petani adalah 

sektor peternakan, yaitu beternak sapi, kambing, ayam dan lain-

lain.Ternak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ternak sapi, 

ternak sapi merupakan salah satu komoditas ternak yang sejak lama 

mendampingi usaha pokok petani.Dewasa ini ternak sapi di pedesaan 

                                                            
23 Sukartawi, Loc ; Cit, h. 40



42

belum diusahakan secara besar-besaran.Pada umumnya petani hanya 

memiliki satu sampai dengan empat ekor sapi saja. Dengan tujuan hanya 

sebagai tabungan dan cara pemeliharaannya mesih bersifat tradisional 

sehingga peternakan yang masih bersifat tradisional harus diarahkan ke 

peternakan yang lebih maju. Dalam usaha pemberdayaan langakah yang 

diambil lebih tepat apabila menyesuiakan dengan kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi.Adapun masalah dapat terletak pada modal, 

manajemen usaha kekurangan SDM ataupun dalam pemasaran.24

Menurut Suseno TW, sebagaimana yang di kutip Arwan Susilo dalam 

usaha pemberdayaan usaha kecil dan menengah tidak akan lepas dari empat 

pilar utama, yaitu:

a. Memperkuat permodalan

b. Meningkatkan manajemen usaha 

c. Meningkatkan sumber daya manusia

d. Memperluar pemasaran

Sama halnya dengan pemberdayaan ekonomi melalui peternakan, 

bentuk usaha dapat dilakukan melalui keempat pilar tersebut.Akan tetapi 

bentuk pemberdayaan harus lebih diprioritaskan terhadap masalah yang 

dihadapi.

Modal dapat disamakan dengan dana, jadi yang dimaksud modal 

adalah semua dana yang tersedia untuk menjalankan usaha yang meliputi 

modal sendiri dan modal pinjaman. Modal tidak hanya penting untuk 

                                                            
24 Amin Aziz, Op. Cit., h. 105
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memulai bisnis akan tetapi akan membantu kegiatan operasi. Sebagai 

Negara berkembang secara fundamental memiliki dua tipe permodalan bagi 

usaha kecil.Yaitu pertama, pinjaman dari yang biasanya dari Bank dengan 

pengembalian system bunga.Kedua, adalah modal sendiri.

Menurut Syahbenol Hs. Dalm bukunya Suseno Tw, jenis pembiayaan 

dan permodalan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah adalah 

sebagai berikut,25Modal sendiri danModal pinjaman dari luar, seperti Bank, 

Koperasi dan lain-lain.Pemilik usaha kecil biasanya lebih percaya pada 

modal sendiri. Ketika tidak mencukupi baru akan mempertimbangkan 

pinaman dari luar. Berkaitan dengan hal tersebut, modal yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah modal berupa uang yang berkualitas dan untuk 

pemeliharaan yang diharpakan dapat meningkatkan nilai jual.Dan   dalam 

hal ini modal yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan modal sendiri 

atau masing-masing dari anggota kelompok, besar kecilnya modal itu 

tergantung dari kesanggupan dari anggota kelompok ternak kandang satu 

atap tersebut.

Dalam meningkatkan usaha hal yang terpenting yang harus 

dipersiapkan adalah manajemen usaha.Sama halnyadalam uasah ternak, 

agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, peternak harus mampu 

mengeloala uasahanya dengan baik dari awal sampai akhir (pemasaran).

Suatu usaha akan baik apabila manajemennya baik juga, program 

kandang satu atap yang dikelola oleh kelompok ternak sapi desa Negeri 
                                                            

25Arwan susilo, Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Ternak Sapi Andini seto di Dusun 
Ngaliyan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul, (Yogyakarta, 2007), h. 21 Diakses pada, Kamis, 14 
September 2017, 11:22 WIB.
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Agung tentunya yang diharapkan dari setia anggotanya agar dapat 

memeprbaiki manajemen usaha dari program kandang satu atap. 

SDM merupakan hal yang sangat mendukung terhadap keberhasilan 

usaha. Apabila SDM bagus, maka manajemen usaha dan hal lain 

diharapkan juga baik. Dalam meningkatkan SDM, khususnya dalam 

peternakan dapat dilakukan melalui pembinaan penyuluhan, pelatihan 

dan cara lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

petrnak. Uhasa pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara  

berdampingan. 

Usaha penyuluhan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM ini 

sangat didukung dengan adanya UU no. 9 Tahun 1995, yang menyatakan 

bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan 

pengembangan SDM. Langkah-langkan yang ditempuh adalah:26

1) Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan

2) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial

3) Membentuk lembaga pendidikan serta pelatihan usaha kecil

4) Menyediakan tenaga penyuluh.

Model pemasaran yang banyak dilakukan usaha kecil di Indonesia 

adalah pemasaran bersama dengan sasaran pasar yang telah ada 

(ditemukan) dan tanpa biaya pemasaran, melainkan transportasi.Hal ini 

dikarenakan pasar konsumen telah ada jauh sebelum mereka berproduksi, 

dan bahkan ada pula yang memanfaatkan pasar sebagai sarana untuk 

                                                            
26Tiktik Sartika Pratomo dan Abdul Rachman, Ekonomi Skala Kecil…, h. 28.
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mendapatkan kredit permodalan dari investor. 27 Apalagi didukung 

dengan peluang pasar, maka kemungkinan modal dari investor akan 

mudah diperoleh.

Dalam usaha kecil dan menengah, pemasaran hal yang sangat 

penting dilakukan setelah proses produksi, sam halnya usaha ternak sapi 

terutama di pedesaan, hal yang sangat penting adalah daerah pemasaran 

dilakukan secara langsung kepada konsumen, dijual di pasar, atau dapat 

melalui makelar.Pemasaran ternak yang dilakukan oleh kelompok ternak 

kandang satu atap desa Negeri Agung ini dilakukan di tempat atau secara 

langsung di kandang ternak antara penjual dan pembeli.

D. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang 

mempelajari prilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah 

islam.28 Definisi lain mengartikan ekonomi Islam adalam kumpulan norma 

hokum yang bersumber dari al-Quran dan hadis yang mengatur urusan 

perekonomian umat manusia. Definisi lengkap harus mengakomodasikan 

sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam.Syarat 

utama adalah memasukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi.29Hal ini 

juga dijelaskan oleh Ruslan Abdul Ghofur Noor.Secara khusus nilai-nilai 

                                                            
27 Harimurti Subanar, Manajemen Usaha Kecil, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 130
28 Veitzal Rifai dan Andi Buchari, Islamic Economic, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.

6
29 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4
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dalam system ekonomi Islam bersumber dari al-Quran dan Sunnah, yang 

menjadi dasar dari pandangan hidup Islam dan selalu dipegang dalam 

menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.Semua 

permasalahan yan berkembang termasuk ekonomi harus tetep tunduk pada 

prinsip-prinsip syariat.30

2. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam secara garis besar adalah:31

a. Berbagai sumber daya dipegang sebagai pemberian atau titipan 

Allah SWT kepada manusia.

b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.

c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.

d. Ekonomi Islam menolak akumulasi terjadinya kekayaan yang 

dikuasai oleh segelintir orang saja.

e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaanya 

direncanakan untng kepentingan orang banyak.

f. Tidak monopoli.

g. Seseorang harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan 

diakhirat nanti.

h. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas 

(nisab).

i. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

                                                            
30 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 62
31 Loc. Cit.,
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Prinsip ekonomi Islam menurut Hasan Aedy, yaitu sebagai berikut:32

a. Tidak bebas nilai (terhubung dengan nilai-nilai Islam).

b. Berorientasi kepada maslahah.

c. Kebutuhan primer manusia terbatas.

d. Alat pemuas kebutuhan manusia yang sumbernya dari alam 

jumlahnya tidak terhingga sedangkan yang diproduksi oleh 

manusia relative terhingga.

e. Dalam system simpan pinjam menggunakan system bagi hasil.

f. Dalam semua hasil yang dicapai manusia, ada campur tangan Allah

SWT.

g. Harta manusia adalah titipan Allah da nada hak orang lain 

didalamnya.

h. Tenaga kerja adalah mitra kerja, bukan sekedar faktor produksi.

i. Tujuan akhir dalam aktivitas ekonomi adalah kesejahteraan dan 

kebahagiaan dunia dan akhirat.

j. Mengutamakan sektor rill.

k. Semua aktifitas hanya terbatas untuk hal-hal yang halal.

layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki 

fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala 

bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia, yaitu 

                                                            
32 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi ekonomi Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 15-16
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menciptakan kemaslahatan bersama dan mecapai kebahagiaan di dunia 

maupun di akhirat.

3. Kerja dalam Pandangan  Islam 

bekerja dalam Islam adalah bentuk dari pada kepatuhan beragama juga 

praktik ibadah. Maka umat Islam dikenakan kewajiban untuk bekerja 

seperti ibadah-ibadah lainya. Allah berfirman dalam Al-Quran (Q.S. At-

Taubah 9:105) 

                   

          

Artinya: “Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib 
dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan”. (Q.S. At-Taubah 9:105) 

Dalam praktiknya umat Islam dianjurkan untuk menghasilkan dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonom, seperti bertani,

berkebun, menangkap ikan, beternak, perdagangan dan lain 

sebagainya.Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya 

ibadah. Oleh karenya bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya 

sunguh-sungguh dengan mengeluarkan semua asset, fikiran, zikirnya 

sebagai bekal actual atau menampakkan dirinya sebagai hamba Allah 

yang menundukkan dunia dan menepatkan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat yang baik.bekerja tidak hanya untuk mencari rezeki dan 
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penghidupan, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan dan rasa syukur 

kepada Allah yang telah menciptakan manusia.33

4. Prinsip-prinsip Kerja dalam Ekonomi Islam34

a. Memenuhi janji/kewajiban

Islam memandang janji adalah suatu perihal yang sangat 

penting.Oleh karenanya para pekerja Islam harus memandang janji 

sebagai bagian yang harus dipraktikkan dalam bekerja.Allah 

berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah, 2:100

                 

Artinya “dan mengapa setiap kali mengikat janji, sekelompok 
mereka melanggarnya? Sedangkan sebagian besar dari mereka 
tidak beriman.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:100).

b. Tangung jawab

Islam memandang tangung jawab diri pribadi sebagai perihal penting 

dalam bekerja.Dalam beberapa ayat, Allah menegaskan mengenai 

perihal tersebut.Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan 

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (Q.S. An-Nahl 16:97).

                                                            
33 Azuar Junaidi, “Parameter Prestasi Kerja dalam Perspektif Islam”, Jurnal Manajemen 

dan Bisnis, Vol. 14 edisi April 2014, h. 34-35, di akses pada 22 September 2017, 13:15 WIB. 
34Ibid, h. 38-46
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Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya 
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. 
An-Nahl 16:97).

c. Bersunguh-sungguh

Selain dari pada bersinguh-sunguh juga merupakan perihal penting 

untuk di pegang, sersunguh-sunguh yang dimaksud disini 

sesungguhya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah 

dan berjihad dijalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah 

dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang (Q.S. Al-Baqarah 

2:218). 

             

          

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang 
yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu 
mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah 2:218).

Kesungguhan dalam bekerja akan membuat hasil mengungtungkan 

atau meningkat. Selain itu kesunguhan dalam bekerja juga 

menunjukkan kesungguhan pekerja dalam mencari keredhaan 

Allah.Oleh karenanya orang-orang yang bersunguh-sunguh taan 

kepada Allah.
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d. Keadilan 

Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi atau perbedaan 

menghadapi sesuatu hal.Para pekerja dalam bekerja harus 

mempunyai nil-nilai keadilan di dalam dirinya dan dipraktikkan 

dalam kehidupan bekerja.Allah memerintahkan agar manusia 

bersikap adil agar semua orang mencapa kebaikan bersama.

e. Transparansi 

Transparansi adalah berbicara mengenai keterbukan.Keterbukaan 

dalam bekerja adalah berterus-terang, tidak menutupi kebaikan 

hanya karena ingin memperoleh keuntungan sendiri.Allah berfirman 

dalam ayat-ayat-Nya mengenai pentingnya keterbukan seseorang, 

                   

          

Artinya:“dan sesungguhnya sebagian di antara mereka 
menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.”
(Q.S. Al-Baqarah 2:146). 

f. Kerjasama

Kerjasama di dalam organisasi adalah aspek penting untuk 

dilakukan.Para pegawai tidak mungkin dapat bekerja sendiri-sendiri 

untuk mencapai tujuan. Pekerjaaan yang dilakukan bersama-sama 

akan membawa kebaikan bersama.

g. Skill 

Skill atau kompetisi adalah keterampilan yang dimiliki oleh 

seseorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.Seorang 
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pekerja harus mahir dan mampu melakukan sesuatu agar mempunyai 

keterampilan didalam dirinya.

h. Produktifitas dan kesempurnaan

Produktifitas dan kesempurnaan adalah tujuan akhir sebuah 

organisasi. Setia pekerjaan yang dilakukan harus mencapai tingkat 

produktifitas yang tinggi, atau dengan kata lain mencapai 

kesempurnaan dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan. Produktifitas 

juga dituntut oleh Allah ada di dalam diri manusia, seperti terlihat di 

dalam firman Allah di bawah ini.

             

       

Artinya:“Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat 
dan berusaha kearah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia
beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya 
dibalas dengan baik.” (Q.S. Al-Isra’ 17:19).

5. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Islam

a. Tujuan Ekonomi Islam

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya urusan sosial, 

politik dan ekonomi.Dalam hal ini tujuan Islam pada dasarnya ingin 

mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat.Beberapa 

pemikiran tokoh Islam mengenai tujuan dari ekonomi Islam dapat 

dijabarkan dalam uraian sebagai berikut. Dr. Muhammad Rawasi 
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Qal’aji dalam bukunya yang berjudul Mabahis Fil Iqtishad Al-

Islamiyah menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya 

dapat dijabarkan dalam 3 hal, yakni :

1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat 

fundamental, sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat 

melakukan pembangunan. Salah satu langkah yang dapat 

dilakukan dalam rangka menumbuhkan pertumbuhan ekonomi 

dalam Negara adalah dengan jalan mendatangkan investasi.

Berbicara tentang pembangunan, Islam memiliki konsep 

pembangunan tersendiri yang di ilhami dari nilai-nilai dalam 

ajaran Islam.

2) Mewujudkan kesejahteraan manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam 

sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya 

peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan 

dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya 

kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada 

terpenuhinya kesejahteraan dunia dan akhirat.

3) Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil

Dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sudah menjadi 

ketentuan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan 

kecakapan yang berbeda-beda. Namun demikian perbedaan 



54

tersebut tidaklah dibenarkan menjadi sebuah alat untuk 

mengekspliotasi kelompok lain. Dalam hal ini kehadiran 

ekonomi Islam bertujuan membangun mekanisme distribusi 

kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtikar) 

dan monopoli sumber daya alam di sekolompok masyarakat.35

b. Manfaat Ekonomi Islam

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat 

yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

1) Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga 

islam-nya tidak lagi setengah-setengah. 

2) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga 

keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun 

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendapatkan keuntungan 

dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi 

hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah 

terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.

3) Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai 

ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.

4) Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan 

syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat 

Islam.

                                                            
35Ahmad Muhamad Al-Assal, Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya,

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), h. 45
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5) Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, 

deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti 

mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana 

yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor 

perdagangan riil.

6) Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan 

amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada 

lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-

usaha dan proyek yang halal.36

Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan aktualisasi nilai-nilai 

Islam dalam aktifitas kehidupan manusia dalam rangka mewujutkan 

kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat perbedaan pandangan 

diantara para tokoh ekonomi islam dasarnya berakar pada 3 

permasalah utama yang diantaranya adalah Pertama Metodologi 

yang di pakai dalam membangun ekonomi Islam dan sistem ekonomi 

Islam. Akan tetapi tujuan dan manfaat yang akan dicapai tetap sama 

mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat.

6. Pengeloaan Peternakan dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Bagi umat Islam, Al Quran merupakan pedoman hidup yang 

berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat.Tak terkecuali ilmu 

pengetahuan semua jenis ilmu pengetuahuna telah tercantum dalam 

                                                            
36Ibid, h. 48
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kitab suci umat Islam ini.Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam 

Al Quran adalah ilmu peternakan.37

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an  surah Al-Mu’minun 

ayat 21 sebagai berikut: 

                     

        

Artinya: “Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat 
suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) 
yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat 
untukmu, dan sebagian dari kamu makan”. (QS: Al-Mu’minun: 21).38

Peternakan adalah kegiatan mengebangbiakkan dan membudidaya         

hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan 

tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas  pada pemeliharaan saja, 

memelihara dan peternakan perbedaanya terletak pada tujuan yang 

ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan 

penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang 

telah dikombinasikan secara optimal kegiatan di bidang peternakan 

dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti 

sapi, kerbau, kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan 

kecil seperti ayam, kelinci dan lain sebagainnya.39

                                                            
37 Dian Nugroho, 2011, peternakan dalam perspektif  Islam, Vol. 1, No. 1, h. 1 Diakses 

pada, Sabtu 23 September 2017, 13:23 WIB.
38Departemen AgamaRI, Al-Quran dan Terjemah Loc.Cit., h. 343
39 Bernhard Limbong, Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi, (Jakarta: 

Margareta Pustaka, 2013), h. 122 
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7. Pengelolaan Limbah Ternak dalam pandangan Ekonomi Islam

Sartiawan didalam penelitiannya menjelaskan bahwa hukum dalam 

mengelola limbah ternak yang digunakan baik untuk pupuk biologis 

hukumnya adalah boleh.Didalm kesimpulanya dijelskan bahwa 

mengenai benda-benda najis para fuqaha berselisih pandang.Menurut 

mahzab hanafiyah danzahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain 

yang dinyatakan dalam al-quran dan hadis, seperti babi, bangkai, 

khamer, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah 

diperjualbelikan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagi berikut:

Artinya: jabir bin Abdullah ra. Mendengar Rasulullah SAW pada 
hari fathul makkah pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-
Nya dikatakan, “Ya Rasulullah, Bagaimana Pendapatmu dengan lemak 
bangkai; itu bisa untuk memoles perahu, melumuri kulit dan digunakan 
orang untuk penerangan?” Beliau bersabda “Tidak.Itu 
haram.”Kemudian Rasulullah SAW saat itu bersabda.“Semoga Allah 
membinasakan Yahudi.Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan 
lemak bangkai, mereka melelehkan lemak itu, lalu mereka jual dan 
memakan harganya.“(HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’I, at-timidzi, ibn 
Majah dan Ahmad).40

Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh 

syara’ boleh memperjualbelikan. Mahzab hanafi menegaskan: boleh 

menjualbelikan minyak terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk 

makan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan kotoran yang tercampur 

                                                            
40 Ilfi Nur Dian, Hadits-hadits Ekonomi, (Malang: UIN Maliki Press), h. 120
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debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun 

dia najis barangnya.Yang mereka larang adalah memperjualbelikan 

bangkai, kulit bangkai sebelum dimasak, babi dan arak yang memang 

diharamkan dalam Islam.41

Demikian juga menurut Atik Sofiati dalam skripsinya dijelaskan 

bahwa pengelolaan limbah yang digunakan baik untuk pupuk organic 

ataupun biologis boleh untuk diperjualbelikan.Meskipun bahan dasar 

nya najis.Namun dalam prakteknya sudah mengalami perubahan wujud 

yaitu dari padat menjadi bahan bakar/biogas.Perubahan ini menjadi 

manfaat bagi manusia untuk memasak karena biogas mengandung 

kalor/panas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar disisni jual 

beli tersebut diperbolehkan.42

Limbah ternak yang dikelola dengan baik akan memberikan yang 

besar dalam kehidupan manusia seperti pupuk organic yang digunakan 

untuk pupuk pertanian, dan biogas bermanfaat bagi manusia untuk 

memasak. Dari kaedah kefiqhian yang menyatakan pada setiap yang 

menuju atau membawa kemaslahatan umat, maka disitulah terdapat 

ketetapan Allah SWT. Ketetap (hukum) Allah yang dimaksud adalah 

Aturan allah untuk melaksanakan atau kebolehan dalam menggunakanya 

dan memanfaatkan sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan umat, 

                                                            
41Sartiawan,jurnal ilmu ternak, pengelolaan limbah ternak pada kawasan budidaya sapi 

potong, Vol. 13, No. 1, 2013. h. 56. Diakses pada 24 September 2017, 13:12 WIB.
42 Atik Sofiati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Biogas(Stadi Kasus Di 

MCK Sanimas, Kampung Bustaman, Kel. Purwodinatan, Semarang), 2010, h. 60-61
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baik itu dalam bermuamalah apalagi untuk kesehatan dan meningkatkan 

ekonomi keluarga.43

Dari pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam  

pandangan Islam terhadap pengelolaan limbah ternak baim yang 

dimanfaatkan untuk pupuk pertanian ataupun biogas serta 

memperjualbelikannya diperbolehkan dalam Islam selama hal itu 

bermanfaat dan tidak merugikan.  

                                                            
43 Krisna Werdianti, Op.Cit, h. 70-71
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BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara umum, keadaan topografi desa Negeri Agung berupa tanah 

datar dan berombak. Rata-rata ketinggian desa kurang dari 500 meter dari 

ketinggian permukaan laut. Desa Negeri Agung terdiri dari 5 dusun dan 10 

RT  dengan luas desa Negeri Agung 20,00 Km2 . jika dilihat dari luas 

wilayah setiap desa, desa yang memiliki luas paling terbesar di kecamatan 

Buay Pemuka Peliang adalah desa Negeri Pakuan Dengan luas wilayah 

sebesar 45,00 km2 (26%), sedangkan desa Negeri Agung Adalah desa yang 

luasnya terkecil yaitu sebesar 20,00 km2 (1,2%). Sebagai dokumen 

perencanaan desa, maka seluruh rencana yang program dan pembangunan 

yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus 

dapat menghantarkan tercapainya visi-misi kepala desa. Dengan adanya 

visi-misi dapat mengintegrasikan dengan adanya keinginan masyarakat desa 

untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa ke depan, 

dimana proses penyesuannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat 

Dusun/RW sampai tingkat desa. Adapun visi desa Negeri Agung yaitu 

“Desaku beriman, masyarakatku tentram dan aman”, agar visi tercapai 

maka ditetapkan misi sebagai berikut “meningkatkan kemajuan di berbagai 

bidang dengan menggali segala potensi yang ada di desa Negeri Agung”.1

                                                            
1 Profil Desa Negeri Agung 
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1. Potensi Desa

a. Luas Desa Negeri agung : 20,00  km2

b. Jumlah Penduduk : 2.322 Jiwa

c. Jumlah KK : 602 KK

d. Laki-laki : 1204 Jiwa

e. Perempuan : 1118 Jiwa

2. Letak Geografis Desa

Batas Wilayah Desa:

a. Sebelah Utara : Desa Banumas

b. Sebelah Selatan : Desa Perjaya

c. Sebelah Barat : Desa Negeri Agung Jaya

d. Sebelah Timur : Desa Pulau Negara 

3. Keadaan Topografis

Secara tpopgrafis Desa Negeri Agung Merupakan daratan tinggi 

dengan keadaan tanah sebagian besar terdiri dari: 

a. Perladangan/palawija : 350 Ha

b. Persawahan/sawah tadah hujan : 293 Ha

c. Perkebunan : 1980 Ha

d. Lain-lain/sungai : 361 Ha
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                                      Tabel 2
               Jumlah Ternak di Desa Negeri agung

No Jenis 
Ternak

Jumlah Peternak/orang Jumlah 
Ekor

Presentase 

1 Sapi Kelompok (42 orang) 120 34%
2 Kambing Rumah Tangga (3 orang) 25 20%
3 Ayam Rumah Tangga (2 orang) 28 24%
4 Entok Rumah Tangga (1 orang) 19 19%
5 Bebek Rumah Tangga (1 Orang) 15 2%

Sumber: Profil Desa Negeri Agung 2016

Dari tabel diatas jika dilihat dari jumlah ternak yang ada di desa 

Negeri Agung jumlah ternak sapi yaitu sebanyak 120 ekor dengan 

presentase 34% dengan ternak kelompok. Ternak ayam yaitu 28 ekor 

dengan jumlah ternak 2 orang dengan presentase 24% yang dilakukan 

dalam usaha rumah tangga, ternak kambing yaitu 25 ekor dengan 

presntase 20% dengan jumlah peternak 3 orang yang dilakukan dalam 

usaha rumah tangga, ternak Entok yaitu 19 ekor dengan presentase 19% 

dengan jumlah peternak 1 orang yang dilakukah dalam usaha rumah 

tangga, ternak Bebek yaitu sebanyak 15 ekor dengan presentase 2%  

dengan jumlah peternak 1 orang yang dilakukan dalam usaha rumah 

tangga. 
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4. Kondisi Sosial Budaya 

Tabel 3
Keadaan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
jiwa

Presentase

1 Tidak Tamat SD 740 28%
2 SD 761 29%
3 SLTP 555 25%
4 SLTA 443 17%
5 Diplomak/Sarjana 10 0,35%

Jumlah 2509 100%
Sumber: Profil Desa Negeri Agung 2016

Dari tabel diatas dilihat bahwa tingkat pendidikan pada  taraf

pendidikan tingkat SD lebih mendominasi dibandingkan dengan 

pendidikan lainnya namun, hamper sama dengan jumlah tingkat yang 

tidak tamat SD yaitu, tidak tamat SD yaitu sebanyak 740 orang dengan 

presentase 28%. Tamat SD yaitu 761 orang dengan presentase 29%. 

SLTP yaitu sebanyak 555 orang dengan presentase 25%. SLTA yaitu 

sebanyak 443 orang dengan presentase 17%. Diplomak/Sarjana yaitu 10 

orang dengan presentase 0,035%.

        Tabel 4
Keadaan Keagamaan

No Agama Jumlah Presentase
1 Islam 2308 99,54%
2 Kristen Protestan 10 0,34%
3 Kristen Katolik 4 0,10%
4 Hindu - -
5 Budha - -

Jumlah 2322 100%
Sumber: Profil Desa Negeri Agung, 2016
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Dari tabel diatas dilihat bahwa keadaan keagamaan jumlahnya 

lebih banyak yang beragama Islam dibandingkan dengan agama yang 

lain, yaitu islam sebanyak 2308 orang dengan presentase 99,54%. Kristen 

Protestan yaitu 10 orang dengan presentase 0,34%. Kristen Katolik yaitu 

sebanyak 4 orang dengan presentase 0,10%. Sedangkan untuk agama 

Hindu dan Budha tidak ada.  Jika dilihat dari keagamaan masyarakat 

yang ada di desa Negeri Agung dengan mayoritas adalah beragama 

Islam.

                 Tabel 5
         Mata pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah
1 Petani 721
2 Buruh Tani 113
3 Peternak 42
4 Pedagang 10
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7
6 TNI/Polri 1
7 Perangkat Desa 6
8 Industri Kecil 13
9 Buruh Industri 18

10 Pensiunan 2
Jumlah 933

Sumber: Profil Desa Negeri Agung 2016

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja 

dengan mata pencaharian terbesar adalah petani, dan di bandingkan 

dengan jumlah tenaga kerja yang dengan mata pencahariannya peternak 

sangat lebih sedikit. Hal ini dapat dilihat dari presentase penduduk yang 

bekerja dengan mata pencaharian sebagai berikut: petani yaitu sebanyak 

721 orang dengan presentase 70,8%. Peternak yaitu sebanyak 42 orang 
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dengan presentase 3,9%. Sedangkan untuk buruh tani yaitu 113 orang 

dengan presntase 11,9%. Dan untuk mata pencaharian lainnya di desa 

Negeri Agung hanya 13% dari jumlah mata pencaharian keseluruhan.

B. Gambaran Umum Kelompok Ternak Sapi Desa Negeri Agung

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kandang Satu Atap Desa Negeri Agung2

Prayitno, ketua Kelompok kandang satu atap, desa Negeri Agung 

kecamatan Buay Pemuka Peliung mengatakan, “ide ini dimulai sejak 

2009 silam. Dimana saat itu situasi keamanan desa terbilang rawan. 

Waktu itu, marak terjadi pencurian hewan ternak hingga meresahkan 

warga. sapi masih diurus di kandang masing-masing di rumah, sehingga 

setiap malam warga yang memiliki ternak selalu was-was, mengingat

bahwa saat itu bahkan hilangnya hewan ternak di desa ini hampir terjadi 

tiap hari”. Warga kemudian melakukan Musyawarah. Lalu muncullah ide 

kandang satu atap. 

Hewan ternak milik warga ditempatkan di bawah satu kandang besar 

dalam naungan kelompok ternak kandang satu atap. Pengelolaan ternak 

dilakukan di kandang satu atap atau yang sering disebut kandang 

kelompok oleh masyarakat desa Negeri Agung kandang satu atap 

merupakan model kandang dalam suatu ruangan kandang yang 

didalamnya ditempatkan beberapa ekor ternak, secara bebas tanpa diikat, 

berfungsi sebagai tempat perkawinan dan pembesaran anak sampai 

                                                            
2 Prayitno, Wawancara Dengan Penulis, Negeri Agung, 29 November 2017, 10:05 WIB. 
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disapih, atau digunakan sebagai kandang pembesaran maupun 

penggemukan. 

Umumnya setiap anggota kelompok memelihara ternak sapi potong 

di dalam kandang dan model pemeliharaan dilakukan secara individual 

sesuai kepemilikan. Sistem pengelolaan budidaya ternak dikelola oleh 

setiap anggota kelompok mulai dari pemberian pakan, mengawinkan 

ternak (IB), mengobati ternak, membersihkan kandang hingga 

memandikan ternak serta memasarkan. Namun pada urusan-urusan 

tertentu, seperti sistem keamanan (ronda SISKAMLING), kebersihan 

lingkungan, urusan peningkatan pengetahuan, pertemuan rutin anggota 

kelompok, dan urusan sosial, biasanya dikerjakan secara bersama-sama 

diatur berdasarkan musyawarah anggota kelompok. Kapasitas kandang 

ternak masing-masing anggota kelompok sesuai dengan kemampuan 

petani antara satu hingga empat ekor per unit kandang. Perilaku yang 

terjadi dalam kelompok peternak merupakan kelompok sosial yang di 

dalamnya lebih dominan mengurus perkembangan dinamika peternakan 

dan saling terjadi interaksi antar-anggota kelompok. 

Pembangunan kandang berkelompok atau yang biasa juga disebut

sebagai kandang satu atap ini, memudahkan transfer teknologi karena 

komunikasi tidak perlu dilakukan dengan menemui peternak satu persatu

di rumahnya, melainkan  cukup  dilakukan di lokasi kandang  kelompok, 

dan di tempat kandang satu atap tersebut dilakukan pembagian 

kepentingan anggota kelompok ternak, termasuk untuk pertemuan-
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pertemuan kelompok, selain itu dengan adanya kandang satu atap ini 

menjadikan keamaan ternak yang semakin terjaga. Untuk keamanan 

ternak di desa Negeri Agung setiap malamnya ada pembagian jadwal 

ronda malam antara 10 sampai 11 orang. 

Awalnya kandang satu atap ini hanya beranggotakan 15 orang dan

ternak sapi 15 ekor milik kelompok ternak, sekarang sudah bertambah 

menjadi sebanyak 124 ekor milik kelompok beranggotakan 42 orang ini.

Untuk keberlangsungan kandang satu atap ini, masing-masing anggota 

dikenakan iuran sepuluh ribu perbulan. Dana dipakai untuk pembayaran 

listrik kandang dan kebutuhan lain. Kandang satu atap di desa Negeri 

Agung merupakan program lingkungan masyarakat desa Negeri agung, 

dan ternak yang dimiliki oleh anggota kandang satu atap merupakan 

ternak milik pribadi/individu hanya kandang dan pemeliharaannya saja 

yang ditempatkan menjadi satu dalam kandang satu atap.

Seiring dengan perkembangan usaha ternak yang dilakukan oleh 

kelompok tersebut, bahwa beternak sapi tidak lepas dari limbah ternak. 

Limbah ternak adalah buangan yang dihasilkan dari sisa kegiatan 

metabolism ternak, yang terdiri atas fases, uris, keringat dan sisa 

metaboisme yang lain. Dengan demikian, apa bila limbah yang ada di 

kelola dengan baik maka akan menghasilkan nilai tambah bagi kelompok 

ternak, hasilnya dapat dijual untuk pemasukan kelompok. Selain itu 

apabila limbah dikelola dengan baik maka dapat menjaga kelestarian 

lingkungan dari pencemaran kotoran ternak serta dapat memanfaatkan 
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limbah ternak sebagai pupuk organik untuk petani dan juga menjadi 

sumber pendapatan bagi kelompok ternak serta menambah peluang usaha 

dengan adanya kegiatan tersebut.

2. Program kandang satu atap desa Negeri Agung 

Program kandang satu atap merupakan program lingkungan desa 

Negeri Agung, ada bebrapa program yang dilaksanakan oleh kelompok 

ternak kandang satu atap desa Negeri Agung antara lain:3

a. Penyuluhan pengelolaan kelompok ternak sapi

Program penyuluhan pengelolaan bertujuan untuk memberdayakan 

anggota serta masyarakat agar mereka mampu mengelola suatu 

kelompok dan juga  mampu membuat suatu program kelompok 

yang  mana program tersebut nantinya akan membantu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga perekonomian 

mereka sendiri.

b. Pembuatan Pupuk

Program pembuatan pupuk bertujuan untuk memberdayakan anggota 

kelompok ternak sapi kandang satu atap agar mereka memanfaatkan 

kotoran hewan ternak mereka dengan efektif dan efisien. Nantinya, 

mereka tidak perlu membeli pupuk untuk memupuk tanaman

yang mereka miliki melainkan menggunakan, pupuk dari kotoran

ternak yang mereka miliki yang telah diolah. Pembuatan pupuk ini

juga bermanfaat untuk membantu meningkatkan  perekonomian  

                                                            
3 Prayitno, Wawancara Dengan Penulis, Negeri Agung, 30 November 2017, 11:14 WIB.
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mereka   karena  dengan  adanya program   pembuatan   pupuk,   

anggota dan   masyarakat   mampu menjual pupuk yang telah

mereka buat.

c. Prgoram  penyediaan sarana ternak  

Prgoram penyediaan sarana ternak sapi bertujuan  untuk mendukung 

terlaksananya program penggemukan sapi yang merupakan program 

unggulan kelompok ternak sapi.

d. Program penggemukan sapi 

bertujuan untuk memberdayakan anggota agar mereka mampu

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perekonomian yang 

meningkat. Program ini sangat menjadi harapan baik bagi pengelola, 

anggota, maupun masyarakat untuk membantu pemberdayaan 

masyarakat  sekitar.
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3. Struktur Kepengurusan

STRUKTUR KEPENGURUSAN KANDANG SATU ATAP 

KELOMPOK TERNAK DESA NEGERI AGUNG4

                                                            
4 Profil Kandang Satu Atap Kelompok Ternak desa Negeri Agung
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4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran yang dibutuhkan dalam peternakan sapi 

potong diantaranya adalah sebagai berikut:5

a. Sekop 

Peralatan ini dapat dipergunakan untuk mengambil atau membuang 

kotoran, baik kotoran ternak sapi, kerbau, ternak maupun 

kambing, disamping untuk membuang kotoran ternak dapat 

juga membuang limbah padat yang ada di lingkungan sekitar 

kandang. Disamping itu peralatan ini juga dapat dipergunakan untuk 

mengaduk atau mencampur pakan kosentrat atau penguat

b. Sapu 

Sapu lidi adalah peralatan kandang yang dipergunakan untuk 

membersihkan kandang dan lingkungan di sekitar kandang, sapu 

sebaiknya yang dibuat dari lidi daun pohon aren atau daun pohon 

kelapa. Karena sapu dari lidi ini lebih kuat dan lebih cocok 

dipergunakan di kandang ternak.

c. Ember 

Ember Peralatan kandang yang dipergunakan untuk membawa atau 

mengangkut air, makanan penguat, untuk memandikan ternak dan 

lain sebagainya. Agar ember yang dipergunakan di kandang 

mempunyai umur pakainya kuat dan lama , maka ember atau dalung 

                                                            
5 Yustina, Usaha Tani Terpadu Ternak dan Tanaman, (Bandung,  Alfabeta, 2014), h. 23
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yang dipakai sebaiknya yang anti karat (korosi), seperti ember 

plastik.

d. Selang Air

Selang air. Peralatan slang air ini dipergunakan untuk 

mengalirkan air dari tempat yang permukaannya lebih tinggi ke 

tempat yang lebih rendah. Disamping itu slang juga dapat 

dipergunakan untuk memandikan ternak, mencuci kandang dan 

peralatan.

e. Gerobak dorong 

Gerobak dorong ini dapat dipergunakan untuk mengangkut pakan 

konsentrat, kotoran atau limbah padat seperti (sampah, sisa-sisa 

rumput, dan limbah lainnya) ke tempat pembuangan, tempat 

penampungan ataupun tempat penanganan limbah

f. Tempat pakan dan minum 

Tempat pakan pada umumnya dibuat atau dipasang permanen disisi 

kandang seperti tempat pakan untuk ternak sapi, dan kerbau. Tempat 

pakan dapat dibuat dari bahan papan dan beton. Kadang-kadang 

tempat pakan tidak dibuat permanen, akan tetapi cukup dengan 

baskom atau ember plastik yang tahan pecahTempat minum hampir 

sama dengan tempat pakan, baik itu pembuatannya maupun bahan 

untuk membuatnya. Tempat minum penempatannya biasanya 

berdekatan dengan tempat pakan. Pada saat membuat tempat minum 

usahakan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibersihkan.
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g. Peralatan pengelolaan limbah

Digunakan untuk mengumpulkan limbah, seperti cangku, sekop, 

gerobak dorong dan lain-lain. Limbah ternak adalah buangan yang 

dihasilkan dari sisa kegiatan metabolism ternak, yang terdiri atas 

fases, uris, keringat dan sisa metaboisme yang lain. Dengan 

demikian, apa bila limbah yang ada di kelola dengan baik maka akan 

menghasilkan  nilai tambah bagi kelompok ternak, hasilnya dapat 

dijual untuk pemasukan kelompok. Selain itu apabila limbah dikelola 

dengan baik maka dapat menjaga kelestarian lingkungan dari 

pencemaran kotoran ternak serta dapat memanfaatkan limbah ternak 

sebagai pupuk organik untuk petani dan juga menjadi sumber 

pendapatan bagi kelompok ternak serta menambah peluang usaha 

dengan adanya kegiatan tersebut.

h. Listrik 

penerangan diperlukan untuk memudahkan pengontrolan ternak 

dimalam hari. Adanya lampu penerangan memudahkan ternak 

melakukan aktifitasnya dimalam hari, dalam program kandang satu 

atap desa Negeri Agung untuk biaya listrik setiap anggota dikenakan 

biaya iuran sebesar  sepuluh ribu rupiah perbulannya. 

i. Kandang ternak 

Dalam memelihara sapi, harus tersedia kandang walau hanya 

sederhan, adapun fungsinya adalah melindungi sapi dari hujan dan 

panas matahari, mampermudah perawatan dan pemantauan, dan 
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menjaga keamanan dan kesehatan sapi. 6 Di desa Negeri Agung 

kandang yang dibuat kandang satu atap merupakan model kandang

dalam suatu ruangan kandang yang didalamnya ditempatkan

beberapa ekor ternak, secara bebas tanpa diikat, berfungsi sebagai

tempat perkawinan dan pembesaran anak sampai disapih, atau

digunakan sebagai kandang pembesaran maupun penggemukan. Dan 

setiap anggota kandang satu atap ini membayar sewa tanah yang 

digunakan untuk kandang satu atap kepada pemilik tanah setiap 

anggota membayar 10 Kg beras setiap tahunnya. 

5. Perkembangan Program Kandang Satu Atap Kelompok Ternak Sapi 

Desa Negeri Agung

Sebelum menganalisa data responden, peneliti akan mengolah terlebih 

dahulu data dari hasil jawaban responden terhadap beberapa pernyataan 

dan pertanyaan dari kuesioner yang diajukan oleh penulis. Kemudian 

menggabungkan hasil jawaban responden dari pilihan alternatif jawaban 

yang disediakan dalam jawaban kuesioner. Kemudian dilakukan 

perhitungan berdasarkan jawaban presentase dari data tersebut untuk 

kemudian menemukan hasilnya.

Untuk mencari nilai presentase yang dapat dipercaya kebenarannya, maka 

penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

P =   X 100%

                                                            
6 Yustina, Ibid, h. 25



75

Keterangan:

P: Presentase (%).

F: Kualitas hasil yang diperoleh berdasarkan jawaban responden.

N: Total jumlah respoonden secara keseluruhan.7

Berikut adalah hasil pengelolaan data dari jawaban responden:

Tabel 6
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SD 19
2 SMP 10
3 SMA 9
4 Diploma/Sarjana 4

  Sumber: Hasil Kuesioner Anggota, 2017

Dari tabel diatas dilihat bahwa tingkat pendidikn tingaktannya lebih 

banyak anggota yang berpendidikan SD sederajad dibandikan dengan 

Diplomak/Sarjana atau dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dari 

jumlah yaitu untuk tingkat SD sebanyak 19 orang, SMP yaitu 

sebanyak 10 orang, SMA sebanyak 8 orang dan untuk 

Diploma/Sarjana hanya 4 orang.

Tabel 7
Responden berdasarkan tingkat pendapatan

No Pendapatan Jumlah
1 < Rp. 500.000 10
2 Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 16
3 Rp. 1.000.000 – Rp. 200.000 14
4 > Rp. 2000.000 2

Total 42
   Sumber: Hasil kuesioner kelompok ternak desa Negeri Agung, 2017

                                                            
7 Jariah, Analisis Pengelolaan Keuangan Pribadi pada Mahasiswa dalam Perspektif 

Manajemen Islam, (Bandar Lampung: SKRIPSI UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 78.
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Hasil responden menyatakan bahwa pendapatan anggota kelomok 

ternak sapi kandang satu atap Desa Negeri Agung, menurut hasil yang 

ada bahwa 10 dari 42 responden menyatakan bahwa rata-rata 

pendapatan mereka adalah < Rp. 500.000 per bulan, 16 orang 

Rp500.000 – Rp.1000.000,  14 orang berpenghasilan Rp.1.000.000 –

Rp.2000.000 di setiap bulannya, dan 2 orang berpenghasilan 

>Rp.2000.000 2 0rang di setiap bulannya.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden dengan sampel 

sebanyak 42 responden desa Negeri Agung Kec. Buay Pemuka Peling 

menunjukkan jawaban hasil dari 12 item pernyataan/pertanyaan, di 

antaranya sebagai berikut:

Keterangan: SS : Sangat Setuju

S :Setuju

RR : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

Tabel 8
Distribusi Hasil Jawaban Kuesioner

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
S
S

% S % RR % T
S

% Responden %

Usaha ternak 
sapi potong 
mempunyai 

potensi

20 48
%

22 52
%

- - - - 42 100
%

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden dalam pertanyaan pertama 

mengenai potensi usaha ternak sapi potong, hasil jawaban tertinggi 
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responden memilih setuju sebanyak 52% atau 22 responden kemudian 

jawaban sangat setuju 48% atau 20 responden, dari 42 sampel, dan jawaban 

terendah pada pilihan ragu-ragu dan tidak setuju sebanyak 0% atau 0 

responden dari 42 sampel.

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % T

S
% Responden %

Motivasi setiap 
anggota mampu 

memberikan
semangat kepada 

anda agar 
populasi ternak 

anda meningkat?

12 29% 16 38
%

8 19
%

6 14
%

42 100%

Dari hasil penelitian terhadap responden, mengenai motivasi setiap 

anggota dapat memberikan semangat untuk meningkatkan populasi ternak, 

maka hasil jawaban tertinggi responden memilih setuju sebanyak 38% atau 

16 responden, jawaban sangat setuju 29% atau 12 responden, ragu-ragu 

sebanyak 19% atau 8 responden dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada 

pilihan tidak setuju dengan jumlah 14% atau 6 responden dari 42 sampel. 

Jawaban tertinggi responden sangat setuju sebanyak 29% atau 12 

responden, karena memberikan motivasi dan semangat terhadap sesama 

anggota kelompok dapat meningkatkan populasi ternak apabila populasi 

ternak meningkat makan perekonomian masyarakat meningkat. 
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Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Untuk ternak 
sapi potong 
tidak 
membutuhkan 
biaya yang 
besar?

22 52
%

16 38
%

4 10
%

- - 42 100%

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden mengenai biaya 

peternakan yang tidak terlalu besar mengenai sarana dan prasarana, maka 

hasil jawaban tertinggi responden memilih sangat setuju 52% atau 22 

responden, jawaban setuju 38% atau 16 responden, ragu-ragu 10% atau 4 

responden dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada pilihan tidak setuju 

dengan jumlah 0% atau 0 responden dari 42 sampel. Dalam segi sarana dan 

parasaran peternakan sapi potong tidak terlalu besar karena dilakukan secara 

berkelompok lahan yang digunakan oleh kelompok ternak sapi potong desa 

Negeri Agung pembayarannya juga tidak besar setiap anggota membayar 40 

Kg beras setiap panennya kepada pemilik tanah.

Petanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

guna menjaga 
transparasi 
setiap anggota 
diadakan rapat 
rutin setiap 
bulanya?

35 83
%

7 16
%

- - - - 42 99%

Dari pertanyaan ke empat, hasil jawaban responden dalam penelitian 

mengenai transparansi antar anggota kandang satu atap melakukan 

kumpulan dan rapat setiap bulannya, maka hasil jawaban tertinggi 
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responden memilih sangat setuju 83% satau 35 responden, jawaban setuju 

7% atau 16 responden, dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada pilihan 

ragu-ragu dan tidak setuju dengan jumlah 0% atau 0 responden dari 42 

sampel. program kandang satu atau desa Negeri Agung guna menjaga 

transparansi antar anggota, program kandang satu atap desa Negeri Agung  

mealakukan pertemuan/rapat setiap bulannya dan setiap tahunnya ada 

pergantian kepengurusan agar tidak terjadi cemburu sosial antar anggota.

pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Usaha ternak 
sapi potong 
mempunyai 
potensi yang 
sangat 
besar?

10 24
%

9 21
%

20 48% 3 7% 42 100%

Dari hasil penelitian terhadap responden dalam pertanyaan berikutnya 

mengenai usaha peternakan sapi potong mempunyai potensi yang cukup 

besar, maka hasil jawaban tertinggi responden memilih ragu-ragu sebanyak 

48% atau 20 responden, jawaban ssangat setuju 24% atau 10 responden, 

setuju sebanyak 21% atau 9 responden  dari 42 sampel, dan jawaban 

terendah pada pilihan  tidak setuju dengan jumlah 7% atau 3 responden dari

42 sampel. 

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Usaha ternak 
sapi potong 
akan 
maksimal bila 
dilakukan 
dalam skala 
kecil?

15 35
%

17 40
%

5 12% 5 12% 42 99%
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Berdasarkan hasil jawaban kuesioner mengenai usaha ternak sapi 

potong akan maksimal bila dilakukan dalam skala kecil, maka hasil jawaban 

tertinggi responden memilih setuju sebanyak 40% atau 17 responden,

jawaban sangat setuju sebanyak 35% atau 15 responden dari 42 sampel, dan 

jawaban terendah pada pilihan  ragu-ragu dan tidak setuju dengan jumlah 

12% atau 5 responden dari 42 sampel. 

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Budidaya 
ternak sapi 
potong 
mendatangkan 
keuntungan 
yang besar 
bagi anda?

20 48
%

10 23
%

8 19% 4 10% 42 100%

Pada pertanyaan berikutnya, dari hasil penelitian terhadap responden 

mengenai budidaya ternak sapi potong mendatangkan keuntungan yang 

sangat besar, maka hasil jawaban tertinggi responden memilih sangat setuju 

sebanyak 48% atau 20 responden, jawaban setuju 23% atau 10 responden, 

ragu-ragu sebanyak 19% atau 8 responden  dari 42 sampel, dan jawaban 

terendah pada pilihan  tidak setuju dengan jumlah 10% atau 4 responden 

dari 42 sampel. 

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Keuntungan 
yang didapat 
mampu 
mensejahterak
an keluarga 
anda?

11 26
%

18 43% 13 31
%

- - 42 100%
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Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner terhadap 

responden mengenai keuntungan yang didapat mampu mensejahterakan 

keluarga, maka hasil jawaban tertinggi responden memilih jawaban setuju 

48% atau 18 responden,  ragu-ragu  sebanyak 31% atau 13 responden, 

sangat setuju sebanyak 26% atau 11 responden  dari 42 sampel, dan jawaban 

terendah pada pilihan  tidak setju dengan jumlah 0% atau 0 responden dari 

42 sampel. pendapatan yang dihasilkan dari beternak sapi potong oleh 

anggota biasanya dijadikan untuk investasi dan tabungan apabila ada 

kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya sekolah, tabungan untuk 

memebuat rumah dan lain-lain. 

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Perkembangan 
usaha ternak  
sapi mampu 
meningkatkan 
strata sosial 
anda?

10 23
%

17 40
%

12 29% 3 7% 42 99%

Dari hasil penelitian terhadap responden dalam pertanyaan berikutnya 

mengenai perkembangan usaha ternak sapi potong mampu meningkatkan 

strata sosial bagi peternak yang menekuninnya, maka hasil jawaban tertinggi 

responden memilih jawaban setuju sebanyak 40% atau 17 responden, 

jawaban ragu-ragu 29% atau 12 responden, sangat setuju sebanyak 23% 

atau 10 responden  dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada pilihan  tidak 

setuju dengan jumlah 7% atau 3 responden dari 42 sampel. Jawaban tertnggi 

responden memilih setuju sebanyak 40% atau 17 responden ini disebabkan 
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karena anggota tersebut tekun dan tidak keluar masuk dari anggota program 

kandang satu atap sekalipun hanya usaha sampingan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan peternak. 

Petanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Dengan adanya 
program 
kandang satu 
atap dapat 
mengembangka
n potensi anda?

23 55
%

9 21
%

8 19
%

2 5% 42 100%

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner mengenai adanya program 

kandang satu atap dapat mengembangkan potensi peternak, maka hasil 

jawaban tertinggi responden memilih sangat setuju sebanyak 55% atau 23 

responden, jawaban setuju sebanyak 21% atau 9 responden, ragu-ragu 19% 

atau 8 responden dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada pilihan tidak 

setuju dengan jumlah 5% atau 2 responden dari 42 sampel. Jawab tertinggi 

responden memilih sangat setuju karena anggota dapat memanfaatkan 

potensi yang ada seperti rumput, lahan pertanian dan lain sebagainnya 

dengan memelihara ternak sapi dengan program kandang satu atap. 

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Usaha ternak 
sapi potong 
memiliki 
kerugian, 
resiko, yang 
kecil?

9 21
%

8 19
%

12 29
%

13 31
%

42 100%
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Dari hasil jawaban responden dalam penelitian mengenai usaha ternak 

sapi potong memiliki kerugian (resiko) yang kecil, maka hasil jawaban 

tertinggi responden memilih tidak setuju sebanyak 31% atau 13 responden, 

jawaban ragu-ragu sebanyak 29% atau 12 responden, sangat setuju 21% 

atau 9 responden dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada pilihan setuju 

dengan jumlah 19% atau 8 responden dari 42 sampel.

Pertanyaan Hasil Jawaban Kuesioner Total
SS % S % RR % TS % Responden %

Banyak orang 
yang dapat 
berpenghasilan 
besar dengan 
menjalankan 
usaha peternakan?

14 33
%

6 14
%

20 48
%

2 5% 42 100%

Dari hasil jawaban responden dalam penelitian mengenai banyak 

orang yang berpenghasilan besar dengan beternak sapi potong, maka hasil 

jawaban tertinggi responden memilih ragu-ragu sebanyak 48% atau 20 

responden, jawaban sangat setuju sebanyak 33% atau 14 responden, setuju 

14% atau 6 responden dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada pilihan 

tidak setuju dengan jumlah 5% atau 2 responden dari 42 sampel. Karena 

menurut peternak besar kecilnya penghasilan tergantung bagaimana 

peternak dan ketekunan peternak dalam usahanya. 

Tujuan pelaksanaan program yang dilakukan oleh kelompok ternak 

sangatlah bagus akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. 

Seperti pernyataan bapak solikin mengenai tujuan pelaksanaan program 

kandang satu atap:“Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 



84

anggota kelompok” Pernyataan dari bapak solikin dapat dibuktikan dengan 

adanya peningkatan jumlah hewan ternak yang dimiliki anggota. Anggota 

yang tadinya hanya memiliki satu ternak, kini sudah mampu memiliki 

hewan ternak sapi 2 sampai 4 ekor. Hal ini membutikan adanya peningkatan 

perekonomin dan kesejahteraan anggota dengan adanya program kandang 

satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung.                                   
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BAB IV

ANALISIS DATA

A. Hasil Yang Telah Dicapai Program Kandang Satu Atap Kelimpok 

Ternak Sapi Desa Negeri Agung

hasil merupakan tujuan akhir atau tujuan dari suatu proses 

perencanaan untuk mengetahui hasil perlu melihat bagaimana aspek-aspek 

keberhasilan. Keberhasilan pelaksanaan pemeberdayaan masyarakat dapat 

dilihat melalui bagaimana cara pengurus dan anggota menyusun sebuah 

program diantaranya hasil yang telah dicapai program kandang satu atap 

kelompok ternak sapi desa Negeri Agung :

1. Peningkatan permodalan 

Awal mula berdirinya program kandang satu atap kelompok ternak 

desa Negeri Agung adalah adanya ide dari masyarakat setempat yang 

berkeinginan bersama-sama untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki di daerah tersebut, juga mengingat kebutuhan ekonomi keluarga 

yang meningkat dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, anggota kelompok 

ternak di desa Negeri Agung berinisiatif untuk memebetuk program 

kandang satu atap yang dibentuk tahun 2009 Selain itu dengan adanya 

program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung 

masyarakat semakin akrab dan terjalin suatu komunikasi sosial yang baik 

sehingga mendukung kesejahteraan bagi anggota kelompok dan 

masyarakat, dengan terbentuknya program kandang satu atap Desa 
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Negeri Agung selain ternak semakin terjaga memudahkan transfer 

teknologi karena komunikasi tidak perlu dilakukan dengan menemui

peternak satu persatu di rumahnya, melainkan  cukup  dilakukan di lokasi 

kandang kelompok.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh kelompok ternak sapi Desa 

Negeri Agung harus melalui proses perencanaan dan penentuan tujuan, 

dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh anggota 

seperti yang dinyatakan dalam wawancara dengan bapak joko salah satu 

pengurus kandang satu atap desa Negeri Agung: “ pertama kita 

berkoordinasi dengan warga yang memiliki sapi kemudian 

bermusyawarah untuk menyewa tanah kepada salah satu pemilik tahan 

didesa Negeri agung untuk di bangun kandang sapi”1

Pernyataan dari bapak joko dibuktikan dengan tindakan yang 

dilakukan oleh beliau guna mendukung terbentuknya kandang sapi untuk 

kelompok. Tujuan pelaksanaan program yang dilakukan oleh kelompok 

ternak sangatlah bagus akan memberikan dampak positif bagi lingkungan 

sekitar. Seperti pernyataan bapak solikin mengenai tujuan pelaksanaan 

program kandang satu atap:“Meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan anggota kelompok” 2

Pernyataan dari bapak solikin dapat dibuktikan dengan adanya 

peningkatan jumlah hewan ternak yang dimiliki anggota. Anggota yang 

                                                            
1 Joko, Wawancara dengan penulis, Negeri Agung, 28 Desember 2017, 11:03 WIB.
2 Solikin, wawancara dengan penulis, Negeri Agung, 28 Desember 2017, 13:05 WIB.
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tadinya hanya memiliki satu ternak, kini sudah mampu memiliki hewan 

ternak sapi 2 sampai 4 ekor yang dari tahun ketahun meningkat tahun 

2015 dengan jumlah 95 ekor, tahun 2016 105 ekor dan tahun 2017 

dengan jumlah ternak 120 ekor. Hal ini membutikan adanya peningkatan 

perekonomin dan kesejahteraan anggota dengan adanya program 

kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung.

Seperti yang ditujukan oleh hasil kuesioner penelitan kepada 

kelompok ternak dari hasil penelitian terhadap responden dalam 

pertanyaan berikutnya mengenai perkembangan usaha ternak sapi potong 

mampu meningkatkan strata sosial bagi peternak yang menekuninnya, 

maka hasil jawaban responden memilih jawaban sangat setuju sebanyak 

23% atau 10 responden  dari 42 sampel, setuju sebanyak 40% atau 17 

responden, jawaban ragu-ragu 29% atau 12 responden, dan jawaban   

tidak setuju dengan jumlah 7% atau 3 responden dari 42 sampel. 

Jawaban tertnggi responden memilih setuju sebanyak 40% atau 17 

responden ini disebabkan karena anggota tersebut tekun dan tidak keluar 

masuk dari anggota program kandang satu atap sekalipun hanya usaha 

sampingan sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak. 

pendapatan yang dihasilkan dari beternak sapi potong oleh anggota 

biasanya dijadikan untuk investasi dan tabungan apabila ada kebutuhan 

yang mendesak seperti untuk biaya sekolah, tabungan untuk membuat 

rumah dan lain-lain.



88

2. Pemeliharaan dan pembibitan ternak program kandang satu atap 

desa Negeri Agung

Beternak sapi banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi 

kehidupan dalam masyarakat mulai dari kebutuhan gizi, tenaga kerja, 

hewan kurban, menambah pendapatan, dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu, dengan diperolehnya keuntungan ganda dalam memelihara dan 

mengelola peliharaanya oleh kerenanya perlu adanya penangan yang baik 

guna menjaga pertumbuhan ternaknya mulai dari perkandangan, 

pembibitan, pakan ternak, penjagaan, serta pemasaran kerana pemberian 

pakan yang tidak memenuhi syarat, pengawasan kesehatan yang tidak 

insentif, pengobatan dan vaksinasi yang kurang, menyebabkan 

produktivitas ternak tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena 

itu, peternak harus mengelola dengan baik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhinya adalah:

a. Perkandangan

Dalam memelihara sapi, harus tersedia kandang walau hanya 

sederhana, adapun fungsinya adalah melindungi sapi dari hujan dan 

panas matahari, mampermudah perawatan dan pemantauan, dan 

menjaga keamanan dan kesehatan sapi. Kandang yang ada di desa 

Negeri Agung adalah kandang satu atap yaitu model kandang dalam 

suatu ruangan kandang yang di dalamnya ditempatkan beberapa ekor

ternak, secara bebas tanpa diikat, berfungsi sebagai tempat 

perkawinan dan pembesaran ternak sampai disapih, atau digunakan
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sebagai kandang pembesaran maupun penggemukan dengan ukuran 

4x4 M untuk satu kandangnya. 

b. Pakan 

Sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok ternak kandang 

satu atap yaitu semi intensif siang hari digembala/angon diladang 

atau dikebun. Pada malam hari ternak dikandangkan secara kolektif 

dan diberi makan pada malam hari. Untuk memenuhi kebutuhan 

pasar maka peternak harus memelihara ternaknya dengan baik agar 

dapat bersaing dalam pasaran, dengan memberikan pakan yang bagus 

maka ternak yang dihasilkan akan seperti yang menjadi program 

unggulan dalam kandang satu atap yaitu penggemukan sapi, dengan 

penggemukan sapi peternak yang tadinya membeli ternak seharga 15 

juta sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik, maka 

peternak bisa menjual ternaknya yang tadinya hanya seharga 15 juta 

bisa menjadi 20 juta setelah beberapa bulan pemeliharaan. Dalam hal

ini pakan yang diperoleh peternak desa Negeri Agung yaitu:

1) Peternak kandang satu atap memperoleh pakan dengan cara yaitu 

dari tanaman rumput yang ada diladang, galengan sawah 

tupangsari dari tanaman karet serta tanaman rumput yang ditanam 

di pekarangan rumah, rumput alam yang tumbuh di bawah 

perkebunan karet atau jerami padi pada saat musim panen. Jumlah 

rumput yang diberikan sesuai kebutuhan yaitu 10% dari berat 

badan atau perkiraan saja.
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2) Penyediaan pakan konsentrat memanfaatkan suberdaya lokal yang 

ada didesa, seperti dedak. 

c. Pembibitan 

Tujuan utama pemeliharaan sapi potong adalah untuk menghasilkan 

daging.Sapi dipelihara dengan baik, setelah tumbuh besar dan gemuk 

dapat langsung dijual atau disembelih dahulu kemudian dijual dalam 

bentuk daging.Oleh karena itu, keberhasilan pemeliharaan sapi ini 

sangat ditentukan oleh kualitas sapi bakaln yang dipilih.

1) Cara persilangan untuk mendapatkan bibit unggul adalah dengan 

melaksanakan kawin suntik (inseminasi buatan) atau kawin alam 

dengan mengunakan pejantan terutaman pejantan dari hasil kawin 

suntik. Untuk kawin suntik atau inseminasi buatan, Peternak desa 

Negeri Agung sudah bekerja sama denga mantri atau dokter 

hewan di desa Negeri Agung, Ketika Peternak ingin mendapatkan 

bibit unggul peternak bisa Menggunakn jasa dari mantri atau 

dokter hewan desa dengan sekali penyuntikan peternak 

membeyarnya dengan seharga 350 ribu. 

2) Cara seleksi bibit dan pencatatan

Seleksi bibit dilakukan dengan dua cara yaitu individu dan 

silsilah:

a) Cara individu dengan melihat fisik sapi seperti: sapi sehat, 

tidak cacat cermin hidungnya tidak basah, nafas dengan 

frekuensi 30/menit, gelambir longgar bergelantungan, punuk 
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besar, leher dan tanduk pendek, kulit tebal dan mengkilat, 

mata bersinar, kaki tegap dan besar dan nafsu makan tinggi.

b) Secara silsilah dapat dilakukan pada kelompok seperti 

mempunyai keturuan kembar, produksi banyak, dan 

mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya dengan 

baik. 

d. Pencegahan penyakit

Program kandang satu atap mekukan pencegahan penyakit dengan 

cara, Kebersihan kandang, pakan, air minum, dan lingkungan harus 

dijaga dan pakan yang diberikan harus bermutu dan jumlah yang 

cukup dan diberikan obat cacing minimal 4 ( empat) bulan sekali.

Selain dengan obat cacing pencegahan penyakit yang dilakukan oleh 

peternak di desa Negeri Agung juga menggunakan ramuan tradisional 

seperti jamu yang biasanya diberikan 3 bulan sekali.

e. Pemanfaatan limbah 

Pemanfatan limbah yang dilakukan kelompok sudah diolah menjadi 

pupuk organik. Dalam pemanfaatan limbah yang dilakukan oleh 

peternak di desa Negeri Agung hanya sebagian peternak saja yang 

ikut serta dalam pembuatan pupuk dikarenakan mesin pembuatan 

pupuk tersebut bukan milik pribadi dari program kandang satu atap 

melainkan milik pemborong pembuatan pupuk organik, sehingga

anggota kelompok belum tertarik dengan pengelolaan pupuk organik 

karena para peternak tidak mau repot peternak hanya menjual 
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limbahnya ke pemborong dan ada peternak yang menjual limbahnya

dan ikut serta bekerja untuk pembuatan pupuk organik dengan 

pemborong. sehingga limbah ternak jarang dikelola, limbah ternak 

secara langsung dibawa keperkebunan ditaburkan sebagai pupuk 

tanaman  selebihnya di jual kepemborong. 

f. Kegiatan program kandang satu atap 

1) Pertemuan rutin

Pertemuan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

kelompok ternak untuk mengevaluasi keadaan kandang, 

keamanan kandang, kebersihan kandang dan keperluan kandang 

lainnya.

2) Keamanan kandang 

Keamanan kandang merupakan kegiatan kelompok dalam 

penjagaan kendang yang dilakukan setiap malamnya.Kegiatan ini 

adalah untuk menjaga ternak dari hal-hal yang tidak diinginkan 

yang dapat merugikan anggota seperti kemalingan. Oleh karena 

itu jadwal penjagaan kandang dilakukan 10 sampai 11 orang 

setiap malamnya dari jam 20:00 s/d 06:00 WIB  digilir dua 

malam sekali. 

3) Gotong Royong

Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-

sama oleh anggota kandang satu atap untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Seperti bersih-bersih lingkungan di sekitar kandang 
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dan perbaikan kandang. Dengan demikian, penulis menyimpulkan 

bahwa kegiatan gotong royong yang dilakukan anggota kandang 

satu atap merupakan kegiatan yang memberikan nilai positif, 

karena dengan adanya gotong royong pekerjaan akan lebih terasa 

ringan serta cepat terselesaikan.

3. Peran Program Kandang satu atap

Pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas 

bagaimana individu, kelompok, ataupun kamunitas berusaha mengontrol 

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan memebentuk masa depan 

sesuai dengan usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan 

kesadaran atau pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap 

perkembangan soaial, ekonomi sehingga pada akhirnya masyarakat 

mamiliki kemampuan untuk memeperbaiki dan meningkatkan 

kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang 

berdaya.

Pelaksanaan program kandang satu atap kelompok ternak sapi 

Desa Negeri Agung dilakukan dari pembentukan kelompok, peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 

program kandang satu atap kelompok ternak sapi Desa Negeri Agung 

yang menggunakan tanah milik salah satu warga di desa Negeri Agung. 

Pengurus dan anggota bekerja sama memecahkan masalah yang sedang 

dialami oleh masyarakat. Kerjasama yang dilakukan antara pengurus dan 
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anggota untuk meningkatkan perekonomian dan juga menciptakan 

lingkungan yang bebas dari kotoran sapi.

Dari hasil penelitian program kandang satu atap kelompok ternak 

sapi Desa Negeri Agung merupakan usaha yang dilakukan untuk 

menghimpun para pemilik sapi yang berada di desa Negeri Agung untuk 

memajukan desa mereka dan meningkatkan perekonomian serta status 

sosial masyarakat. Tujuan yang diharapkan dari pemberdayaan adalah 

meningkatkan kesejahteraan anggota program kandang satu atap 

kelompok ternak sapi Desa Negeri Agung. Hasil penelitian Surtikanti 

yang berjudul “upaya petani peternak sapi potong mandiri dalam 

meningkatkan peranan sapi studi kasus di dusun Girikerto Kecamatan 

Turi Sleman” yang menunjukan bahwa masyarakat yang sebelumnya 

memelihara sapi disamping rumah dan mengganggu lingkungan 

sekitarnya serta penghasilan mereka yang hanya pas-pasan kini telah 

berubah. 3 Dengan adanya program kandang satu atap maka mampu 

memberikan kotribusi yang baik bagi peternak selain memudahkan 

transparansi teknologi karena komunikasi tidak perlu dilakukan dengan 

menemui satu persatu dirumahnya cukup dilakukan dilokasi kandang.  

Selain itu juga lingukungan sekitar menjadi tidak tercemar dari limbah 

yang ditimbulkan oleh ternak sapi. 

Kegiatan-kegiatan kelompok ternak sapi di desa Negeri Agung 

dapat dilihat dari aktifitas anggota kelompok yaitu program penyuluhan 

                                                            
3 Surtikanti, upaya kelompok petani peternak sapi potong mandiri dalam meningkatkan 

peranakan sapi, Diakses pada 23 januari  2018.
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pengelolaan kelompok, program pembuatan pupuk, program 

penggemukan sapi. Pada program kegiatan pembuatam pupuk, anggota 

kelompok diharapkan mampu bekerjasama dalam proses pembuatan 

pupuk. Selain itu, program kegiatan pembuatan pupuk juga mampu 

membantu memepermudah anggota kelompok yang memilki lahan 

pertanian sehingga mereka tidak perlu membeli pupuk dari luar 

melainkan menggunakan pupuk yang telah dibuat bersama dikelompok 

ternak.

Pada program kelompok penggemukan sapi, diharapkan anggota 

kelompok mampu mengelola waktu sebaik mungkin agar sapi yang 

proses penggemukan memeperloleh hasil yang maksimal. Program 

penggemukan sapi ini juga bertujuan untuk memenuhi pasar daging sapi 

yang kini kian meningkat. Selain itu juga program pengemukan sapi 

bertujuan untuk memenuhi Qurban saat hari raya idul adha. Sehingga 

pada saat tiba hari raya idul adha maka sapi yang telah dipelihara dengan 

baik mampu bersaing  untuk memenuhi kebutuhan pasar daging. 

Program penyuluhan pengelolaan ternak sapi bertujuan agar 

anggota dan pengurus kelompok ternak sapi mampu memanaje kelompok 

agar menghasilkan produk yang memiliki ciri khas tersendiri, penyuluhan 

juga bertujuan memebrikan ilmu-ilmu tambahan mengenai mengelola 

suatu kelompok, memelihara sapi, dan kegiatan apa yang dilakukan 

dalam kelompok. Selain dari kegiatan-kegiatan yang ada di program 

kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung juga terdapat 
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faktor pendudukung dan yang memepengaruhi program kandang satu 

atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung, faktor pendukung 

program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung 

yaitu: (1) adanya dukungan dari warga, pemerintah desa dan fasilitas 

yang memadai, (2) semangat dari anggota kelompok untuk terus 

berkembang , (3) pakan sapi tidak terlalu sulit untuk diperoleh, (4) dan 

lokasi yang strategis. Dalam sebuah organisasi atau kelompok tentu ada 

faktor pendukung dan faktor penghambat adapun faktor penghambat 

yang mempengaruhi program kandang satu atap kelopok ternak sapi 

Desa Negeri Agung yaitu, faktor tenaga yang tidak mencukupi karena 

kebanyakan dikelola oleh pemilik sapi masing-masing. 

Program kandang satu atap dibagun sesuai rancangan dengan 

memperhatikan berbagai persyaratan dengan memperhatikan berbagai 

persyaratan teknis, antara lain ketepatan lahan/lokasi kandang, ukuran, 

bentuk dan bahan bangunan, kelengkapan kandang, kesesuaiaan arah 

matahari, serta ketersediaan air. Oleh karena itu kandang satu atap layak 

secara teknis. Adapun dampak positif dari program kandang satu atap  

kelompok ternak sapi desa Negeri agung yaitu:

(1) Peningkatan Anggota kelompok

Berdasarkan dari teori yang terdahulu menjelaskan, bahwa 

tujuan pengembangan ekonomi local salah–satunya adalah 

memberikan kesempatan kerja penuh bagi masyarakat local dengan 

upaya pemanfatan potensi sumberdaya yang dimiliki di daerah 
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tertentu. Pemanfaatan potensi sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki 

di daerah tertentu harapannya dapat memberikan lapangan pekerjaan 

serta dapat menyerap tenaga kerja.Pekerjaan yang layak, dan 

memberikan stimulasi kegiatan ekonomi pada secara luas dan 

berkelanjutan dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat lokal.

Program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri 

Agung merupakan usaha dalam rangka mengelola peternakan dan 

pemanfaatan limbah ternak. Usaha kelompok tersebut memiliki 

tujuan dan latar belakang yang sama yaitu dapat memberikan 

peningkatan pendapatan serta memberikan peluang kerja khususnya 

bagi anggota kelompok ternak sapi desa Negeri Agung pada 

umumya bagi masyarakat lokal. Berdasarkan dari hasil observasi, 

pengamatan lapangan, wawancara dan hasil dari kuesioner. Penulis 

menyimpulakan, bahwa program kandang satu atap kelompok ternak 

sapi desa Negeri Agung berperan positif dalam peningkatan 

kesadaran bekerja, hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota yang 

awalnya hanya beranggotakan 15 orang sekarang menjadi 42 orang 

anggota kandang satu atap.

(2) Tata cara perkandangan dan peningkatan pengetahuan

Tata cara perkandanagan yang baik akan membuat ternak 

merasa semakin nyaman dan kesehatan ternak terjamin. Kandang 

yang baik penting untuk melindungi ternakdari gangguan angin 
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kencang, panas terik matahari dan hujan, dan menjamin agar ternak 

nyaman dan sehat sehingga mengurangi angka kematian serta 

memudahkan pengelolaan sehingga produksinya dapat optimal.

Dengan adanya program kandang satu atap selain ternak semakin 

terjaga, makasemakin eratnya interaksi dalam kelompok dan 

semakin terbinanya kepemimpinan kelompok, semakin terarahnya 

peningkatan secara tepat tentang jiwa kerja sama antar sesama petani 

peternak, serta memudahkan transfer teknologi karena komunikasi

tidak perlu dilakukan dengan menemui peternak satu persatu di 

rumahnya, melainkan  cukup  dilakukan di lokasi kandang 

kelompok.

Peningkatan pengetahuan yang dimiliki anggota kelompok 

ternak dapat dilihat dari bagaimana anggota kelompok menentukan 

waktu yang tepat dalam memberikan makan sapi mereka. Selain itu 

juga mereka mampu menentukan makanan apa saja yang baik 

dikonsumsi oleh sapi agar proses penggemukan berjalan dengan 

maksimal. Peningkatan pengetahuan juga dapat dilihat dari 

seberapa beraninya anggota kelompok jika salah satu dari mereka 

dipilih menjadi ketua atau koordinator pelaksanaan program. 

Sedangkan peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh anggota 

dapat dilihat dari bagaimana anggota mampu mengelola sapi-sapi 

mereka sehingga yang tadinya hanya memiliki satu ekor saja kini 

menjadi tiga sampai emapat ekor. 
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(3) Peningkatan pendapatan 

Kelompok pada dasarnya adalah gabungan dua orang atau lebih 

yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, dimana interaksi 

yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu. 

Berdirinya kelompok ternak sapi kandang satu atap Desa Negeri 

Agung berdampak positif terhadap perekonomian anggota. 

Perubahan ekonomi yang dirasakan oleh anggota dapat dibuktikan 

dari jumlah sapi yang dimilki oleh anggota. Anggota yang tadinya 

hanya memiliki satu hewan ternak, kini sudah mampu memiliki 

hewan ternak sampai empat ekor. Dengan pengelolaan yang baik 

peternak yang tadinya membeli ternak dengan harga lima belas juta 

dengan program penggemukan maka peternak bisa menjual sapi 

tersebut dengan jangka waktu beberapa bulan seharga duapuluh 

juta rupiah satu ekornya. Hal ini membuktikan adanya peningkatan 

perekonomian dan kesejahteraan anggota dengan adanya program 

kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung. Selain 

itu masyarakat semakin akrab dan terjalin suatu komunikasi sosial 

yang baik sehingga mendukung kesejahteraan baik bagi anggota 

kelompok dan masyarakat sekitar kandang kelompok. 

(4) Pupuk 

Pada program kegiatan pembuatam pupuk, anggota kelompok 

diharapkan mampu bekerjasama dalam proses pembuatan pupuk. 

Selain itu, program kegiatan pembuatan pupuk juga mampu 
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membantu memepermudah anggota kelompok yang memilki lahan 

pertanian sehingga mereka tidak perlu membeli pupuk dari luar 

melainkan menggunakan pupuk yang telah dibuat. Pemanfatan 

limbah yang dilakukan kelompok sudah diolah menjadi pupuk 

organik. Namun hanya saja anggota kelompok belum tertarik 

dengan pengelolaan pupuk organik karena para peternak tidak mau 

repot sehingga limbah ternak jarang dikelola, limbah ternak secara 

langsung dibawa keperkebunan ditaburkan sebagai pupuk tanaman.

Dalam setiap program yang di uapayakan oleh masyarakat guna 

untuk mencapai kesejahteraan bersama tentunnya ada dampak yang 

ditimbulkan dari program atau kegiatan tersebut baik itu dampak 

positif maupun dampak negatif, adapun dampak negatif dari adanya 

program kandang satu atap diantara yaitu:

(1) Dari segi waktu

Pada sistem kandang satu atap, lokasi kandang terletak jauh dari 

rumah hunian peternak, dengan demikian, harus mengalokasikan 

waktu dan tenaga kerja lebih banyak untuk melakukan kegiatan 

pemeliharaan ternak, baik untuk mengantar hijauan pakan ke 

kandang, memberikan pakan, membersihkan kandang, dan 

bergiliran melakukan penjagaan ternak pada malam hari. dengan 

jalan yang rusak maka ada beberapa peterrnak yang menunda-

nunda untuk membersihkan kandang, sedangkan kotoran ternak 
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harus dibersihkan setiap pagi dan ternak dikeluarkan dari kandang 

untuk dimandikan.  

(2) Dari segi dana 

Pengeluaran ternak adalah semua biaya operasional dengan tanpa 

memperhitungkan bunga dari modal ternak dan nilai kerja 

pengelola ternak. Biaya tunai juga harus dikeluarkan oleh peternak, 

misalnya untuk penerangan dan pembayaran sewa tanah, peternak 

harus berkorban tenaga dan biaya dengan adanya program kandang 

satu atap. Biaya sewa tanah yang setiap tahunya naik seiring 

dengan jumlah ternak yang dimiliki oleh ternak semakin banyak 

ternak yang dimilki maka sewa tanah dari peternak bertambah, 

dalam hal ini dikhawatirkan adanya pemanfaatan dari pemilik tanah 

dikerenakn setiap tahunnya sewa tanah naik. 

Dari beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya program 

kandang satu atap penulis menyimpulkan bahwa, dengan adanya 

kandang satu atap desa Negeri Agung berperan positif, hasil 

pelaksanaan kandang satu atap desa Negeri Agung dapat dilihat dari 

segi pengetahuan dan sosial, meningkatkan pengetahuan dan 

mengikatkan pendapatan bagi anggota program kandang satu atap, 

namun ada beberapa anggota yang pengasilannya menurun, 

dikarenakan kurang tekun dan bersunguh-sungguhnya anggota dalam 

pemeliharaan dan perawatan ternak, seperti memberi pakan dan 

membersihkan kandang ternak. 
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B. Tinjauan Ekonomi Islam Tetang Program Kandang Satu Atap 

Kelompok Ternak Sapi Desa Negeri Agung

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian dari

pembangunan pertanian yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi

peternakan yang tangguh, yang dicirikan dengan kemampuan 

mensejahterakan para petani peternak dan kemampuannya dalam mendorong

pertumbuhan sektor  terkait secara keseluruhannya. Pembangunan

peternakan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi,

meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja serta memberikan 

kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan.

Khusus untuk masyarakat perdesaan, penciptaan UKM dapat menjadi

solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan

ketersediaan sumberdaya alam dan keterampilan masyarakat. Salah satunya 

melalui ternak sapi, Prospek beternak sapi di Indonesia masih tetap terbuka 

lebar dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan kebutuhan daging sapi dari

tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, Peningkatan ini memang 

sejalan dengan peningkatan taraf ekonomi dan kesadaran akan gizi dari

masyarakat. Dalam rangka pengembangan peternakan dalam negeri 

pengembangan ekonomi rakyat khususnya di pedesaan, banyak berdiri 

kelompok-kelompok masyarakat yang menyatukan diri dan ingin mencapai 

kesejahteraan bersama melalui sebuah kelompok tani. Salah satunya 

kelompok yang berdiri di desa Negeri Agung dengan Program Kandang Satu 

Atap, Program Kandang Satu Atap ini Berdiri sejak tahun 2009 yang 



103

awalnya hanya beranggotakan 15 orang.

Pengelolaan ternak dilakukan di kandang satu atap atau yang sering 

disebut kandang kelompok oleh masyarakat desa Negeri Agung kandang 

satu atap merupakan model kandang dalam suatu ruangan kandang yang 

didalamnya ditempatkan beberapa ekor ternak, secara bebas tanpa diikat, 

berfungsi sebagai tempat perkawinan dan pembesaran anak sampai disapih,

atau digunakan sebagai kandang pembesaran maupun penggemukan. 

Perkandangan model kelompok diharapkan dapat  meningkatkan 

keberhasilan reproduksi, meningkatkan pendapatan dan efisiensi penggunaan 

tenaga kerja.

Pembangunan kandang berkelompok atau yang biasa juga disebut

sebagai kandang satu atap ini, memudahkan transfer teknologi karena 

komunikasi tidak perlu dilakukan dengan menemui peternak satu persatu di 

rumahnya, melainkan  cukup  dilakukan di lokasi kandang  kelompok, dan 

di tempat kandang satu atap tersebut dilakukan pembagian kepentingan 

anggota kelompok ternak, termasuk untuk pertemuan-pertemuan kelompok, 

selain itu dengan adanya kandang satu atap ini menjadika keamaan ternak 

yang semakin terjaga. Tujuan dari terbentuknya kandang satu atap adalah 

untuk mensejahterakan anggotanya terkait dengan tujuan dari ekonomi islam 

bahwasannya Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya urusan sosial, 

politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan ekonomi Islam pada dasarnya 

ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat.  Dengan 
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terbentuknya kandang satu atap kelompok ternak sapi Desa Negeri Agung 

Merupakan Salah satu usaha dari masyarakat setempat untuk membentuk 

kelompok  untuk mencapai kemaslahatan bersama. 

Dalam praktiknya umat Islam dianjurkan untuk untuk menghasilkan dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, seperti  bertani, 

berkembun, menangkap ikan, berternak, Berdagang dan lain sebagainya. 

Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya sebagai ibadah. 

Oleh karena itu bekerja bagi seseorang muslim adalah suatu upaya sungguh-

sungguh dengan mengeluarkan semua aset, fikiran, dan zikirnya sebagai 

bentuk menampakkan dirinya sebagai hamba Allah yang harus 

menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat  yang baik. 

Bekerja dalam Islam adalah bentuk dari pada keputusan beragama 

sekaligus juga merupakan praktik ibadah. Maka umat Islam dikenakan 

kewajiban untuk bekerja seperti ibadah-ibadah lainnya. Allah berfirman di 

dalam Al-Quran (Q.S Al-Jum’ah 62:10):

                      

       

Artinya:“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 

kamu beruntung”. (Q.S Al-Jum’ah 62:10).4

                                                            
4 Departemen AgamaRI, Al-Quran dan Terjemah, Loc.Cit., h. 554
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Ayat ini merupakan pesan penting kepada umat Islam untuk bekerja di 

dalam kehidupan ini. Dan dalam ayat lain Allah juga berfirman tetang bekerja 

(Q.S 53, An-Najm : 39).

      

Artinya: “Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperbolehkan selain 

apa yang telah diusahakannya”. (Q.S 53, An-Najm : 39).5

Dalam praktiknya umat Islam dianjurkan untuk menghasilkan dan 

berperan dalam bebagai bentuk aktifitas ekonomi, seperti bartani, berkebun, 

beternak, menangkap ikan, perdagangan, dan lain sebaagainya.Islam 

memberkati pekerjaan dunia dan menjadikannya sebagai ibadah. Oleh Karena 

itu bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya sungguh-sungguh dengan 

mengeluarkan semua asset, fikiran, dan zikirnya sebagai bentuk actual atau 

menapkkan dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukan dunia dan 

menempatkan dirinya sebagai bagian masyarakat yang lebih baik.

Selain Al-Quran, banyak pula Hadis Rasulullah SAW yang menyuruh 

umatnya untuk bekerja. Hadis Riwayat Bukhari No. 4932 menyatakan bahwa: 

telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan 

kepada kami Abdullah bin Yazid al Anshari dari Abu Mas’ud Al Anshari 

maka aku berkata; Dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wasalam, beliau bersabda 

yang artinya: “jika seseorang muslim memberi nafkah pada keluarganya 

dengan niat mengharapkan pahala, maka bainya hal itu adalah sedekah”

                                                            
5 Departemen AgamaRI, Al-Quran dan Terjemah, Loc.Cit., h. 527
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Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang telah dikemukakan di atas terlihat 

bahwa bekerja adalah konsep yang cukup penting di dalam Islam.Bekerja 

tidak hanya untuk mencari rezeki dan penghidupan, tetapi juga sebagai 

bentuk penyembahan, keputusn dan rasa syukur kepada Allah yang telah 

menciptakan manusia.

Pelihal diatas menggambarkan bahwa bekerja di dalam Islam mempunyai 

makna penting dalam kehidupan baik diduinia maupun di akhirat.Berkaitan 

dengan hal tersebut adalah salah satunya bentuk yang telah dipraktikkan atau 

diupayakan pada program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa 

Negeri Agung yakni bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan 

sebagainnya kewajuban kepada keluarga yaitu dengan membentuk sebuah 

kelompok pengelolaan hewan ternak sapi.

Namun demikian, Islam tidak hanya memandang bekerja adalah untuk 

keperluan material saja akan tetapi juga untuk kepentingan rohaniah manusia, 

karena tujuan dalam Islam bukan semata-mata untuk mencari kebahagiaan 

dunia lebih dari itu adalah untuk kebahagiaan akhirat. Olah sebab itu Islam 

memberikan petunjuk serta prinsip tidak menyalahi aturan dalam bekerja, dan 

dalam memenuhi kebutuahan ekonomi keluarga. 

Adapun prinsip bekerja dalam Islam sebagai berikut:6

                                                            
6 Azuar Juliandi, “parameter prestasi Kerja dalam Perspektif  Islam”, Jurnal Manajemen 

dan Bisnis, Vol. 14 edisi April 2014, h. 34-35
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1. Memenuhi janji atau kewajiban

Islam Memandang janji adalah salah satu perihal yang sangat 

penting. Oleh karenanya para pekerja harus memandang janji sebagian 

yang harus dipraktikkan dalam bekerja.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak prayitno selaku ketua 

program kandang satu atap bahwasannya untuk menjadi anggota program 

kandang satu atap anggota wajib membayar sewa tanah setiap panennya 

dan membayar penerangan atau biaya listrik dan ikut giliran dalam 

penjagaan ternak setiap malamnya.

2. Tanggung jawab

Islam memandang tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan pada aspek kehidupan dan termasuk juga dalam aktifitas 

ekonomi Karena, pada hakekatnya semua yang dikerjakan oleh manusia 

akan dimintai pertanggungjawabannya. 

a. Tanggung jawab terhadap kelompok 

Dengan adanya kandang satu atap menjadikan setiap anggota 

bertanggungjawab atas kebersihan kandang dan pengelolaan terhadap 

limbah dari kotoran ternak, sehingga limbah dapat terkelola dengan 

baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar. 

b. Tanggung jawab terhadap keluarga  

Berkaitan dengan hal tersebut, program kandang satu atap sudah 

beruapaya untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga 

rumah tangga yaitu untuk menafkahi anak dan istri yakni dengan 



108

melakukan usaha sampingan hewan ternak sapi dengan harapan dapat 

membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan adanya 

program kandang satu atap anggota dapat menyekolahkan sampai 

kelur kota dengan penghasilan yang diperolah dari beternak sapi 

dengan program kandang satu atap. Hal ini di tunjukkan dengan hasil 

kuesioner pertanyaan mengenai perkembangan usaha ternak sapi 

potong mampu meningkatkan strata sosial bagi peternak yang 

menekuninnya, maka hasil jawaban tertinggi responden memilih 

jawaban setuju sebanyak 40% atau 17 responden, jawaban ragu-ragu 

29% atau 12 responden, sangat setuju sebanyak 23% atau 10 

responden  dari 42 sampel, dan jawaban terendah pada pilihan  tidak 

setuju dengan jumlah 7% atau 3 responden dari 42 sampel. Jawaban 

tertnggi responden memilih setuju sebanyak 40% atau 17 responden 

ini disebabkan karena anggota tersebut tekun dan tidak keluar masuk 

dari anggota program kandang satu atap sekalipun hanya usaha 

sampingan sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak. 

3. Bersungguh-sungguh

kesunguhan dalam bekerja akan membuat hasil menguntungkan atau 

meningkat.Selain itu kesungguhan dalam bekerja juga menunjukan 

kesungguhan pekerja dalam mencari keridhaan Allah. Oleh karenanya

orang-orang yang bersunguh-sungguh berarti taat kepada Allah.Dengan 

demikian penulis menyimpulkan bahwa program kandang satu atap telah 

memanfaatkan potensi yang dimiki.
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Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu pengurus 

program kandang satu atap ada 7 orang diantara 42 orang yang 

penghasilannya menurun. Hal ini dikarenakan anggota kelompok ternak 

sapi yang berpenghasilan menurun kurang tekun dan bersungguh-

sungguh, malas dalam membersihkan kandang dan pengurusan ternak 

yang kurang misalnya dalam hal pakan yang kurang berkualitas, 

kurangnya kualitas pakan ternak maka akan mengurangi kualitas dari 

daging yang dihasilkan dan ternak yang dihasilkan tidak mampu bersaing

dalam usaha ternaknya sehingga dapat membedakan penghasilan antara 

anggota satu dengan yang lainnya, apabila anggota kelompok 

bersungguh-sungguh dan tekun dalam usaha ternaknya, maka hasil yang 

diperoleh dapat membantu memenuhi kebutuhannya yaitu untuk biaya 

sekolah anak-anaknya, kebutuhan sehari-hari, membangun rumah dan lain 

sebagainnya. Karena pepatah Islam mengatakan siapa yang bersunguh-

sungguh maka dia akan mendapat.

4. Transparansi 

Transparansi adalah berbicara mengenai keterbukaan, keterbukaan 

dalam bekerja adalah berterus-terang, tidak menutupi kebaikan hanya 

karena ingin memeperoleh keuntungan diri sendiri.Dari hasil kuesioner 

responden pertanyaan ke empat, hasil jawaban responden dalam 

penelitian mengenai transparansi antar anggota kandang satu atap 

melakukan kumpulan dan rapat setiap bulannya, maka hasil jawaban 

tertinggi responden memilih sangat setuju 83% satau 35 responden, 
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jawaban setuju 7% atau 16 responden, dari 42 sampel, dan jawaban 

terendah pada pilihan ragu-ragu dan tidak setuju dengan jumlah 0% atau 0 

responden dari 42 sampel. program kandang satu atau desa Negeri Agung 

guna menjaga transparansi antar anggota, program kandang satu atap desa 

Negeri Agung  melakukan pertemuan/rapat setiap bulannya dan setiap 

tahunnya ada pergantian kepengurusan agar tidak terjadi cemburu sosial 

antar anggota.

5. Kerjasama

Kerjasama dalam organisasi adalah aspek penting untuk dilakukan.

Para pegawai tidak mungkin dapat bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai 

tujuan. Dari analisis penulis menyimpulkan bahwa kerjasama yang 

dilakukan oleh program kandang satu atap sudah cukup baik khususnya 

antar sesama anggota. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh program 

kandang satu atap adalah gotong royong, Gotong royong merupakan 

kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh anggota kandang satu atap 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti bersih-bersih lingkungan di 

sekitar kandang dan perbaikan kandang. kegiatan gotong royong yang 

dilakukan anggota kandang satu atap merupakan kegiatan yang 

memberikan nilai positif, karena dengan adanya gotong royong pekerjaan 

akan lebih terasa ringan serta cepat terselesaikan.

6. Skill

Skill adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang pekerja 

dalam melaksanakan pekerjaannya.Seseorang pekerja harus mahir dan 
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mampu melakukan sesuatu agar pekerjaannya berhasil dengan 

baik.Perintah mengenai perlunya mengupayakan ketermapilan di dalam 

diri manusia dapat dilihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut. 

“sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai”. (Q.S. Al-Qashas 

28:26). Dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya.

7. Produktivitas dan kesempurnaan

Produktivitas dan kesempurnaan adalah tujuan akhir dari sebuah 

organisasi. Setiap pekerja yang dilakukan oleh pekerja harus mencapai 

tingkat produktivitas yang tinggi, atau dengan kata lain mencapai 

kesempurnaan dalam menghasilkan sesutau pekerjaan. Produktivitas juga 

dituntut oleh Allah ada di dalam diri manusia, seperti terlihat di dalam 

firman Allah berikut ini: “Dan barang siapa yang menghendaki 

kehidupan akhirat dan berusaha kea rah itu dengan bersunguh-sungguh 

sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang 

usahanya dibalas dengan baik.”(Q.S. Al-Isra 17:19). Hasil penelitian 

yang telah diharapkan sebelumnya bahwa hasil yang didapat pada 

program kandang satu atap, tercapai dengan baik bagi anggota yang tekun 

dan bersungguh-sungguh menjalankan usha ternaknya karena dalam 

program kandang satu atap di desa Negeri Agung ini Merupakan program 

dari lingkungan masyarakat itu sendiri, meskipun dalam kandang satu 

atap namun pengurusan ternaknya dilakukan secara individu. Dan untuk 

anggota yang belum maksimal dikarenakan kurangnya kesunggukan dan 
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ketekunan dalam merawat tenak seperti pemberian pakan atau hijauan dan 

lain sebagainnya.

Sedangkan untuk pengelolaan limbah ternak yang dilakukan oleh program 

kandng satu atap hanya dikelola sebagian untuk pupuk organik yang 

digunakan untuk pupuk perkebunan dan jual kepada pemborong.Karena 

untuk pembuatan pupuk biogas alatnya belum memadai.

Adapun dalam pandangan Islam terhadap pemanfaatan limbah ternak 

pupuk organik dan biogas dan meperjual belikannya hukumnya 

diperbolehkan selama dalam menggunakannya dan memanfaatkan sesuatu 

yang dapat membawa kepada kemaslahatan umat, baik itu dalam 

bermu’amalah apalagi untuk kesehatan dan meningkatkan ekonomi keluarga.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti dapatkan mengenai 

“Peran Program Kandang Satu Atap Kelompok Ternak Sapi dalam 

Meningkatkan Pendapat Peternak Ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam 

desa Negeri Agung Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur” maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung 

berperan positif, hasil pelaksanaan dari program kandang satu atap juga 

dapat dilihat dari segi sosial yaitu meningkatkan pengetahuan komunikasi 

antar anggota kelompok. Dilihat dari segi ekonomi yaitu meningkatnya 

penghasilan anggota dan membantu ekonomi keluarga serta memberikan

motivasi usaha dan dilihat dari segi pendidikan yaitu meningkatnya 

pengetahuan mengenai cara penggemukan sapi, pembuatan pupuk, serta 

merawat sapi agar selalu sehat dari penyakit.

2. Dalam pandangan ekonomi Islam usaha yang dilakukan oleh program 

kandang satu atap kelompok ternak sapi Desa Negeri Agung diperbolehkn 

dalam Islam mengenai penjualan limbah yang dilakukan oleh usaha 

program kandang satu atap diperbolehkan selama dalam menggunakannya 

dan memanfaatkan sesuatu yang dapat membawa kepada kemaslahatan 

umat, baik itu dalam bermu’amalah apalagi untuk kesehatan dan 

meningkatkan ekonomi keluarga.
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B. Saran

Dari hasil analisa diatas dan penarikan kesimpulan sebelumnya, penulis akan 

mengemukakan beberapa saran dalam upaya kerja dalam pengelolaan usaha 

program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa Negeri Agung sebgai 

berikut:

1. Manajemen program kandang satu atap kelompok ternak sapi desa 

Negeri Agung harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola 

keuangan kelompok ternak sapi.

2. Kinerja pengurus harus lebih ditingkatkan dan lebih bertangung jawab 

dalam mengelola kelompok ternak.

3. Pengurus dan anggota harus mampu bekerja sama dalam mencari 

solusi bila terdapat masalah dalam kelompok ternak.

4. Pengurus dan anggota harus lebih meningkatkan motivasi dan inovasi 

dalam beternak sapi agar mampu bersaing dengan anggota  ternak sapi 

lainnya.

5. Perlu adanya pembinaan dalam hal manajemen usaha agar peternak 

mampu mengelola usahanya dengan baik.

6. Pengurus dan anggota bersama-sama mencari strategi dalam 

meningkatkan pemasaran sapi dipasar lokal.
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Gambar 1: Lokasi Penelitian

            

Gambar 2: Keadaan Kandang dan peternakan sapi

           

         



Gambar 3: Pertemuan rutin anggota kelompok ternak sapi kandang satu atap desa Negeri 
Agung.    

                                

Gambar 4: wawancara dengan ketua kelompok ternak sapi kandang satu atap desa Negeri 
Agung                

    

Gambar 5: pembuatan pupuk 
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