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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Safril (2009) dalam penelitiannya tentang “Dampak 

Sosial Keberadaan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Pada 

Wilayah Pemukiman Masyarakat”. Penelitiannya menjelaskan 

tentang pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh 

peternakan ras petelur yang berada pada pemukiman penduduk 

dan keberadaan peternakan ras petelur belum memberikan 

dampak baik terhadap masyarakat sekitar. Rusadi (2015) 

dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Sosial Ekonomi 

Terhadap Minat Pemuda Dalam Beternak Sapi Potong”. Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa dengan adanya peternakan 

sapi potong yang ada di Desa Bonto memberikan pengaruh 

yang positif bagi para pemuda desa. Minat pemuda untuk 

beternak sapi potong  memberikan pengaruh yang sebenarnya. 

Minat pemuda untuk beternak sapi potong akibat lingkungan 

masyarakat dan status sosial peternak sapi potong. 

Ketertarikan pemuda akan sapi potong dipengaruhi oleh 

meningkatnya status sosial yang dialami para peteranak sapi 

potong. Lingkungan yang mayoritas penduduknya beternak 

sapi potong memberikan pengaruh juga bagi pemuda untuk 

memilih beternak sapi potong dari pada bekerja di perkotaan. 

Anjani (2015) penelitiannya yang berjudul “Dampak 

Sosial Ekonomi Akibat Adanya Usaha Ternak Ayam Broiler”, 

menyebutkan respon masyarakat tentang keberadaan 

peternakan ayam petelur di pemukiman masyarakat 

memberikan respon yang apatis bagi masyarakat desa. 

Masyarakat cenderung tidak menghiraukan keberadaan usaha 
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ternak ayam broiler. Dampak sosial yang diberikan yaitu ada 

dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya yaitu 

adanya bau yang tidak sedap sehingga mengganggu aktifitas 

kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal didekat usaha 

risih karena kotoran ayam broiler dan juga banyaknya lalat. 

Damapak positifnya yaitu warga mendapatkan konstribusi dari 

pemilik usaha ternak, memperbaiki ekonomi keluarga karena 

dibutuhkan tenaga kerja dan warga dengan mudah 

mendapatkan pinjaman uang. Dampak ekonomi yang 

ditimbulkan yaitu munculnya peternak-peternak baru akibat 

ketertarikan mereka untuk beternak. Status sosial yang baik 

bagi pemilik usaha memberikan ketertarikan warga untuk 

mencoba beternak. 

 Syahfitri (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Respon Masyarakat terhadap Usaha Peternakan Ayam 

Petelur” menyebutkan bahwa, dalam penelitian ini mencari 

bagaimana masyarakat merespon keberadaan peternak yang 

berada dilingkungan warga. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena, menekankan 

pada makna, penalaran, meneliti hal-hal yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih 

lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil 

akhir. Pengukuran untuk mengetahui respon masyarakat, 

peneliti hanya melakukan interview dan pendekatan secara 

mendalam terhadap responden. Primalia (2009) dalam 

skripsinya “Respon masyarakat terhadap limbah Usaha 

Peternakan sapi perah di Dekat Pemukiman Penduduk” juga 

menyebutkan bahwa, pada penelitian ini ingin mencari tahu 

apakah dengan pengelolaan limbah yang dilakukan pemilik 

usaha mengganggu aktifitas warga dan berpengaruh terhadap 
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keadaan sosial ekonomi warga setempat. Untuk mengetahui 

hal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan diskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana 

masyarakat menanggapi dan perubahan apa yang terjadi 

terhadap adanya pengelolaan limbah tersebut. Peneliti 

melakukan wawancara dan pendekatan secara mendalam 

untuk mengatahui respon yang diterima masyarakat. Hasilnya 

adalah masyarakat tidak terlalu peduli mengenai keberadaan 

pengelolaan limbah tersebut. Ketidak tahuan masyarakat 

mengenai dampak bau yang dihasilkan oleh limbah terebut 

yang menyebabkan mereka tidak terlalu peduli.  

 Fatimah (2011) menyebutkan dalam skripsinya 

“Dampak Sosial Pembangunan Usaha Peternakan Ayam Di 

Klaten”menyebutkan bahwa, dampak peternakan ayam petelur 

yang berada didekat pemukiman penduduk memberikan 

dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Pasalnya dengan 

berdirinya usaha-usaha peternakan ayam petelur dan 

berkembangnya usaha peternakan ayam petelur dapat 

memberikan peluang kerja bagi ibu rumah tangga. Banyak dari 

kalangan wanita khususnya ibu rumah tangga yang bekerja 

menjadi buruh ternak ketimbang menjadi seorang buruh tani. 

Pada saat ini gaji yang didapat dari buruh ternak lebih tinggi 

dibandingkan dengan buruh tani. Pekerjaan menjadi buruh 

ternak tidak terlalu berat dan dapat membantu ekonomi 

keluarga.  

2.2. Usaha Ayam Petelur 

 Ayam ras petelur adalah jenis ayam unggul yang 

induk nenek moyangnya merupakan ayam impor yang telah 

mengalami perbaikan genetik melalui proses persilangan dan 

seleksi dengan tujuan produksi sebagai penghasil telur. 
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Rahayu et al (2001) bahwa ayam ras adalah ayam yang induk 

atau nenek moyangnya merupakan ayam impor, sedangkan 

ayam tipe petelur adalah ayam ayam yang dapat menghasilkan 

relatif banyak telur dalam waktu yang singkat. Merdeka 

(2010) mendefinisikan ayam ras sebagai jenis ayam dari luar 

negeri yang perbaikan mutu genetic. Fasa (2012) Secara 

spesifik menyebutkan bahwa ayam yang terseleksi untuk 

tujuan produksi telur dikenal dengan ayam petelur. 

Persilangan dan seleksi dilakukan cukup lama hingga 

menghasilkan ayam petelur unggul seperti sekarang. 

Persilangan yang dilakukan, apabila menemukan sifat jelek 

selalu dibuang dan sifat baik  akan diperlukan,sehingga 

terciptalah ayam petelur unggul. 

 Usaha peternakan ayam petelur menjadi salah satu 

alternatif dalam bisnis peternakan Indonesia. Usaha ternak 

ayam ras petelur ini mampu menyerap tenaga kerja banyak, 

usaha ini juga memiliki posisi yang strategis dalam 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka 

penyediaan protein hewani. Ayam ras petelur akan 

menghasilkan telur ayam sebagai produk utamanya dan daging 

ayam sebagai produk sampingan. Ayam broiler produk yang 

dihasilkan hanya berupa daging, sehingga ayam petelur 

memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ayam petelur 

lebih tahan akan penyakit dari pada ayam broiler dan juga 

kualitas bibit lebih unggul.  

ayam petelur untuk saat ini dan yang akan datang 

cukup menjanjikan karena seiring dengan pertambahan 

penduduk, permintaan akan telur semakin bertambah. Triana 

(2007) skala usaha 500 ekor saja dapat memperoleh 

pendapatan sebesar Rp 1.891.145, sehingga ayam petelur 

sangat layak untuk dijadikan usaha. Ayam petelur memiliki 
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prospek pasar yang sangat baik dan merupakan pendorong 

utama penyedia sumber protein hewani nasional.   

2.3 Respon Masyarakat 

 Respon merupakan rangsangan masyarakat mengenai 

keberadaan peternakan ayam petelur. Manfaat adanya 

peternakan ayam petelur bagi mereka merupakan salah satu 

respon yang mereka terima. Respon dalam istilah psikologi 

yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang 

yang di terima oleh panca indra. Penunjang dan melatar 

belakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan 

partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang 

karena sikap merupakan kecendrungan atau kesediaan 

seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu 

rangsangan tertentu. Respon juga diartikan sebagai suatu 

tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum 

pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau 

penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu 

fenomena tertentu (Sobur, 2003). 

 Keberadaan peternakan ayam petelur yang berada 

didekat lingkungan masyarakat akan menimbulkan respon 

yang berbeda terhadap masyarakat. Susanto (1988) 

mengatakan respon merupakan reaksi, artinya penerimaan atau 

penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang 

mereka terima terhadap perubahan yang terjadi disekitarnya. 

Sikap acuh tak acuh masyarakat tentang adanya usaha 

peternakan adalah mereka tidak memperdulikan apa yang 

terjadi disekelilingnya. Artinya kandang yang didirikan 

didekat lingkungan mereka tidak menimbulkan perubahan 

yang berarti terhadap mereka. 
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 Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana 

respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek 

tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. 

Ahmadi (1999) respon merupakan bentuk kesiapan dalam 

menentukan sikap baik dalam bentuk positif atau negatif 

terhadap obyek atau situasi. Respon negatif merupakan bentuk 

sikap yang tidak baik, menolak dan melarang bagaimana objek 

tersebut terhadap apa yang mereka rasakan. Respon dalam 

penelitian ini adalah disebabkan oleh rangsangan keberadaan 

peternakan ayam. Seseorang mempunyai respon yang berbeda 

dalam menanggapi keberadaan peternakan ayam. Hal ini 

tergantung rangsangan yang diterima, jika rangsangan positif 

maka respon juga positif.  

2.4 Dampak Remitan Terhadap  Keberadaan Peternakan 

Ayam Petelur  

2.4.1 Terciptanya Peluang Usaha  

  Masalah utama yang dihadapi di daerah pedesaan 

tampaknya adalah masalah pekerja miskin dan bukan semata-

mata masalah pengangguran. Industrialisasi pedesaan 

merupakan bagian penting dalam strategi penanganan 

ketenaga kerjaan di daerah pedesaan. Effendy (1996) 

Industrial adalah salah satu strategi yang ampuh untuk 

mengikis keterbelakangan Negara-negara sedang berkembang. 

Effendy dan Weber (1993) Peningkatan penghasilan 

masyarakat pedesaan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu 

disertifikasi dan intensifikasi pertanian. Strategi ini dapat 

meningkatkan produksi yang pada gilirannya akan 

meningkatkan penghasilan dan dapat menciptakan peluang 

kerja untuk masyarakat pedesaan.  
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  Penetrasi ekonomi uang ke pedesaan khususnya Jawa 

semakin intensif melalui program pembangunan disektor 

pertanian yag lebih dikenal sebagai Revolusi Hijau. Analisis 

mendalam terhadap Revolusi Hijau menunjukkan bahwa 

disatu sisi, revolusi hijau memang telah mampu meningkatkan 

hasil pertanian dan pendapatan petani yang memiliki lahan 

luas, namun disisi lain ternyata memberikan dampak yang 

kurang menguntungkan bagi pemilik lahan yang sempit dan 

penduduk tidak berlahan. Harris dan Nyoman (2002) 

Menyatakan bahwa terdapat empat dampak yang negatif yang 

dimunculkan oleh revolusi hijau yaitu pesatnya peningkatan 

jumlah petani yang tidak bertanah, penyempitan peluang kerja 

pedesaan, turunnya tingkat pendapatan petani secara terus 

menerus dan berkembangnya mobilitas secara besar-besaran.  

  Lapangan pekerjaan pada saat ini dapat memberikan 

pekerjaan bagi masyarakat pedesaan masih bertumpu pada 

sektor pertanian, sedangkan lahan pertanian semakin terbatas. 

Mobilitas tenaga kerja merupakan solusi utama bagi penduduk 

desa untuk mendapatkan pekerjaan, akan tetapi mereka hanya 

akan bertumpu pada sektor informal perkotaan. Terciptanya 

peluang usaha di  pedesaan merupakan cara masyarakat dalam 

mengatasi jumlah kesempatan kerja. Remitan merupakan 

modal yang tepat digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan 

sebagai modal dalam menjalankan usaha. Dibyantoro dan alie 

(2014) Pemanfaatan remitan ekonomi dapat membantu 

distribusi modal di pedesaan terutama peningkatan pendapatan 

individu maupun keluarga TKI. Adanya usaha peternakan 

yang berada di desa diharapkan mampu menciptakan usaha 

kecil skala rumah tangga untuk mengurangi masalah ekonomi 

rumah tangga. Harris dan Nyoman (2002) Lahan pertanian 

yang semakin sempit dan juga hasil pertanian yang tidak 
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kunjung membaik pembangunan pada bidang peternakan 

merupakan salah satu pengembangan produksi manusia dalam 

pengelolaan lahan sempit yang ada. Produksi dibidang 

peternakan merupakan pertahanan kelanjutan pembangunan 

pertanian yang menempatkan manusia sebagai perencana, 

pelaksana dan sekaligus pemanfaatan pembangunan. 

  Baik Remitan ekonomi maupun remitan sosial pelaku 

mobilitas internasional  nyata memberikan pengaruh besar 

bagi keluarga yang tinggal di Negara asal. Remitan tidak 

hanya mempercpat pertumbuhan ekonomi pedesaan asal TKI 

apabila bentuk-bentuk penggunaan remitan (khususnya uang) 

mengarah pada kegiatan-kegiatan produksi yang dapat 

meningkatkan output per kapita maupun populasi, 

meningkatkan produktivitas serta mendorong transformasi 

strukturan ekonomi pedesaan yang selama ini sangat 

tergantung pada sektor pertanian. Dibyantoro dan Alie (2014) 

mengatakan bahwa bentuk-bentuk penggunaan remitan oleh 

mantan TKI yang berbentuk, dilihat dari prioritas 

penggunaannya,terdapat dua pola penggunaan remitan yang 

berbentuk yaitu pola penggunaan remitan produktif dan 

konsumtif.  

    Pola penggunaan remitan produktif karena 

penggunaannya lebig ditujukan utuk prioritas yang terkait 

dengan bidang pertanian seperti sub sektor peternakan dalam 

menciptakan usaha peternakan. Sedangkan pola penggunaan 

konsumtif terbentuk karena adanya prioritas terkait kebutuhan 

sehari-hari seperti penggunaan renovasi rumah dan 

pembayaran hutang.  Baik remitan ekonomi maupun sosial 

sangat memberikan pengaruh terhadap keluarga pedesaan. 

Benar tidak hanya aliran remitan para tenaga kerja tersebut 

dapat menimbulkan pengaruh positif bagi kemunitas di daerah 
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asal TKI sangat tergantung pada bagaimana cara mereka 

memanfaatkan serta memberdayakannya. Mantra (2003) 

berpendapat bahwa efek positif remitan terhadap komunitas di 

daerah asal , dapat tercipta apabila aliran uang, pengetahuan 

gagasan serta modal ke pedesaan asal TKI dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan setempat.  

  Munculnya usaha peternakan di daerah pedesaan 

memberikan pengaruh yang baik bagi penduduk desa. 

Penduduk desa yang bisanya hanya mengandalkan hasil dari 

pertaniannya saja, sekarang juga dapat memanfaatkan 

keuntungan lain diluar sektor pertanian. Effendi (2000) 

berpendapat bahwa kegiatan diluar sektor pertanian 

merupakan salah satu strategi kelangsungan hidup. Kegiatan 

tersebut memberikan peluang berusaha dan merangsang 

pertumbuhan ekonomi pedesaan serta mampu menekan 

mobilitas tenaga kerja keluar dari pedesaan. Mendukung 

pengembangan usaha di pedesaan yang memiliki modal perlu 

diikut sertakan untuk menanamkan modalnya.  

  Modal merupakan bagian yang sangat penting bagi 

masyarakat di pedesaan untuk mengembangkan usaha mereka 

dengan ketersedian lahan yang cukup. Ketersediaan lahan 

yang cukup untuk mengembangkan usaha menjadi kurang 

terealiasasikan akibat keterbatasan modal. Pengaruhnya adalah 

akan semakin banyaknya pengangguran, kemiskinan dan 

kebodohan di pedesaan. Mobilitas merupakan solusi utama 

penduduk desa untuk mendapatkan remitan untuk dijadikan 

modal usaha didaerah asalnya.  

  Remitan merupakan salah satu cara masyarakat dalam 

mendapatkan modal. (Harris, 2002) menyatakan bahwa 

remitan memiliki pengaruh yang nyata terhadap aktivitas 

ekonomi. Remitan yang dihasilkan oleh pekerja luar negeri 
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ataupun local yang semakin tinggi makan modal dalam 

membangun usaha akan semakin besar. Pengaruh yang 

nampak akibat adanya modal untuk usaha adalah pergeseran 

status pekerjaan akan terjadi, yang dulunya menjadi buruh tani 

maka dapat berubah statusnya menjadi pengusaha ternak ayam 

petelur. Dampak perubahan yang terjadi akibat adanya remitan 

akan mampu memberikan income yang positif bagi pelaku 

usaha dan masyarkat. Banyaknya pelaku usaha peternakan 

dapat memberikan aspek positif bagi pelaku usaha yang lain 

dalam menciptakan sektor-sektor non pertanian maupun sektor 

peternakan.  

  Peluang usaha yang dihasilkan dari usaha-usaha 

rumahan memberikan dampak yang positif bagi 

perkembangan perekonomian masyarakat desa. Pasalnya 

pekerjaan yang diberikan dari skala rumah tangga tidaklah 

membutuhkan keterampilan maupun pendidikan formal yang 

tinggi. Sigit (1989) Lapangan kerja yang dapat dimasuki 

angkatan kerja masyarakat desa pada saat ini adalah pekerjaan 

pada usaha skala kecil rumah tangga, karena masyarakat 

pedesaan tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan tidak 

memiliki keterampilan yang khusus. Perkembangan dan 

peluang kerja sub sektor peternakan di pedesaan merupakan 

salah satu alternatif terbaik dalam menghadapi keterbatasan 

peluang kerja di pedesaan (Harris dan Nyoman, 2002). 

2.4.1 Menciptakan Kesempatan Kerja  

  Upaya untuk menyediakan lapangan kerja dan tingkat 

penghidupan yang layak merupakan tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal 

tersebeut, maka diperlukan upaya untuk mengembangkan 

sektor informal karena telah terbukti mampu menyerap 

angkatan kerja dalam jumlah besar. Pengembangan sektor 
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informal, khususnya industry kecil dan industry rumah tangga 

perlu dilakukan karena mengandung keuntungan-keuntungan. 

Suratiyah (1995) mengemukakan bahwa keberadaan usaha 

rumah tangga memiliki keuntungan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar berlokasi di pedesaan sehingga jika 

dikaitkan dengan kenyataan bahwa tenaga kerja 

semakin meningkat, sedangkan garapan petani 

semakin berkurang. Industri rumah tangga merupakan 

jalan keluar untuk mengatasi pengangguran dan 

setengah pengangguran. 

2. Menggunakan bahan baku dari lingkungan setempat 

sehingga biaya produksi dapat ditekan. 

3.  Upah tenaga di lingkungan setempat relatif murah. 

4. Produksi yang relatif kecil serta tingkat pendapatan 

kelompok bawah yang rendah sesungguhnya 

merupakan suatu kondisi yang diperlukan bagi industri 

kecil dan rumah tangga untuk bisa bertahan 

5. Tetap ada permintaan terhadap beberapa jenis 

komoditas yang tidak diproduksi secara maksimal yang 

merupakan salah satu aspek pendukung kuat. 

  Peranan usaha-usaha rumah tangga dalam sistem 

perekonomian pedesaan sangat penting, sebab dapat menyerap 

angkatan kerja. Sub sektor peternakan di pedesaan dipandang 

penting karena mempunyai empat manfaat yaitu menciptakan 

kesempatan kerja dengan biaya yag relatif murah, berperan 

dalam meningkatkan mobilitas tabungan, mempunyai 

kedudukan komplementer, dan dapat menyediakan barang-

barang dengan harga yang terjangkau, karena letaknya 

menyebar dan dekat dengan konsumen. 

  Penduduk pedesaan kebanyakan tingkat pendidikan 

dan keterampilan yang rendah, mereka hanya bekerja pada 
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lapangan usaha kecil apa saja yang tidak membutuhkan 

keterampilan khusus. Sub sektor peternakan di pedesaan 

berperan penting karena telah memberikan ruang bagi mereka 

untuk dapat tetap bertahan hidup dari pada menjadi 

pengangguran. Effendy (2000) berpendat bahwa sektor usaha 

di pedesaan merupakan penampung kelebihan tenaga kerja 

pada saat program pembangunan tidak dapat menyediakan 

peluang kerja. Pencari kerja yang hanya memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah mampu menghasilkan peluang 

kerjanya sendiri, karena adanya usaha kecil dipedesaan. 

Yustika (2000) berpendapat bahwa sektor informal memiliki 

ciri dengan modal terbatas, teknik tradisional, kesempatan 

kerja elastis, terdapat banyak tenaga kerja yang tidak diberi 

upah, pemberian kredit pribadi dan ketergantungan faktor 

ekstern ringan. 

2.4.3 Status Ekonomi Masyarakat 

 Status ekonomi masyarakat pedesaan dinilai dari 

beberapa faktor yaitu pekerjaan, pendapatan, kepemilikan 

barang, pengeluaran dan harga barang yang dibutuhkan 

(Soetjiningningsih, 2004). Pada umumnya, pekerjaan 

merupakan simbol status seseorang dalam masyarakat. 

Pekerjaan yang layak dan memiliki penghasilan yang tinggi 

dapat meningkatkan satatus ekonomi seseorang dimata 

masyarakat. Masyarakat pedesaan umumnya bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sumardi dan Dieter 

(1982) mengatakan keperluan minimum seorang individu atau 

keluarga adalah sebagai berikut : makan, pakaian, rumah, 

kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi. Semua kebutuhan yang 

dapat terpenuhi dalam sebuah keluarga pedesaan, dapat 

meningkatkan status seseorang tersebut dimata masyarakat.  
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 Pendapatan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi status ekonomi dalam masyarakat. Masyarakat 

yang memiliki pendapatan yang rendah atau cenderung miskin 

akan memiliki status yang rendah dimata masyarakat. Status 

ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan 

dengan harga barang pokok (Kartono, 2006). Semakin tinggi 

harga barang pokok yang dibeli akan semakin tinggi status 

ekonomi seseorang dimata masyarakat. Pendapatan rata-rata 

penduduk desa golongan menengah kebawah relatif kecil Rp 

400.000 – Rp 600.000 /bulannya.  (Friedman, 2004) Golongan 

tingkat yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 500.000 

merupakan golongan menengah kebawah. Penghasilan yang 

rendah akan mempengaruhi tingkat kepemilikan barang, 

pendidikan dan kesehatan.  

 Tingkat pendidikan seseorang tergantung dari 

pekerjaan dan pendapatan yang diterima oleh individu atau 

seseorang. Individu yang memiliki pendapatan yang tinggi 

cenderung akan memiliki pendidikan yang tinggi, akibat 

pekerjaan yang didapat mempunyai gaji yang tinggi. Sumardi 

dan Dieter (1982) berpendapat bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, makin tinggi 

pendidikan suatu masyarakat semakin tinggi pendapatan serta 

status seseorang tersebut dimata masyarakat. Masyarakat yang 

mampu untuk membiaya anaknya sampai jenjang pendidikan 

yang tinggi merupakan suatau pencapaian yang bagus bagi 

masyarakat Desa. Orang tersenut akan dihormati dan 

dijunjung tinggi sebagai masyarakat yang mempedulikan 

status pendidikan keluarganya. 

 Pengembangan subsektor peternakan diharapkan dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat 



24 
 

memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. 

Peternakan dapat dikatakan sebagai sasaran utama dalam 

memperoleh keuntungan (Pradasari, 2013). Salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di 

pedesaan adalah terbatasnya jumlah dan jenis lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Umumnya pekerjaan masyarakat 

pedesaan hanya terpusat pada sektor pertanian dengan 

pengelolaan secara tradisional. (Jinghan, 1999).  

 Sebagian masyarakat pedesaan memanfaatkan ternak 

sebagai usaha sampingan, karena kehidupan masyarakat 

pedesaan pada umumnya masih bertumpu pada usaha-usaha 

kecil rumah tangga. Kenyataan yang telah ada tidak 

mengherankan apabila jumlah pendapatan masyarakat 

pedesaan tergolong rendah. Rendahnya pendapatan 

masyarakat desa tidak terlepas dari kesempatan kerja yang 

tersedia di pedesaan. Suratiyah (1995) mengatakan bahwa bagi 

rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai faktor produksi 

tenaga kerja, pendapatan ditentukan oleh besarnya kesempatan 

kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat upah yang diterima.  

 Sebagian masyarakat pedesaan memanfaatkan ternak 

sebagai usaha sampingan, karena kehidupan masyarakat 

pedesaan pada umumnya masih bertumpu pada usaha-usaha 

kecil rumah tangga. Kenyataan yang telah ada,tidak 

mengherankan apabila jumlah pendapatan masyarakat 

pedesaan tergolong rendah. Rendahnya pendapatan 

masyarakat desa tidak terlepas dari kesempatan kerja yang 

tersedia di pedesaan. Suratiyah (1995) mengatakan bahwa bagi 

rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai faktor produksi 

tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya 

kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat upah 

yang diterima.  
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2.5 Dampak Negatif Bagi Masyarakat dan Penanganannya 

Limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan ayam 

terutama berupa kotoran ayam dan bau yang kurang sedap 

serta air buangan. Air buangan berasal dari cucian tempat 

pakan dan minum ayam serta keperluan domestik lainnya. 

Jumlah air buangan ini sedikit dan biasanya terserap ke dalam 

tanah serta tidak berpengaruh besar terhadap lingkungan 

sekitar. Rachmawati (2000) berpendapat bahwa pencemaran 

akan terjadi apabila didalam lingkungan hidup manusia baik 

yang bersifat fisik, biologis maupun sosial, terdapat suatu 

bahan yang merugika eksistensi manusia. Masalah 

pencemaran biasanya dibedakan dalam beberapa klasifikasi, 

seperti pencemaran udara, timbulnya lalat yang banyak, 

kekawatiran warga terhadap penyebaran virus flu burung. 

Pemeliharaan ayam petelur biasanya dilakukan dengan 

sistem baterai, yakni sejumlah tertentu ayam dipelihara dalam 

kandang-kandang terpisah dan ditempatkan agak tinggi dari 

permukaan tanah, dengan dasar kandang berlubang-lubang 

sehingga kotoran akan jatuh dan bertumpuk di bawah kandang 

di atas tanah. Limbah ternak umumnya merupakan sisa produk 

yang menjadi media fisik, kimia, dan biologis baik bagi 

makhluk mati maupun hidup yang selama proses akan 

menurunkan mutu lingkungan. Limbah ternak secara fisik 

mempunyai bentuk yang tidak menarik dan mengeluarkan bau 

busuk yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk lainnya 

(Luthfianto, Mahajoeno dan Sunarto, 2012). 

Peternakan ayam petelur memiliki potensi pencemaran 

lingkungan udara. Sumber pencemaran atau penyebab 

pencemaran lingkungan dalam usaha peternakan ayam petelur 

adalah berupa kotoran, lalat yang muncul dan bisa 

menimbulkan sesak nafas yang dapat mempengaruhi hidup 
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makhluk yang lainnya. Sumber pencemaran usaha peternakan 

ayam berasal dari kotoran ayam yang berkaitan dengan unsure 

nitrogen dan sulfida yang terkandung dalam kotoran tersebut, 

yang pada saat penumpukan kotoran atau penyimpanan terjadi 

proses dekomposisi oleh mikroorganisme membentuk gas 

amonia, nitrat, dan nitrit serta gas sulfida. Gas-gas tersebutlah 

yang menyebabkan bau (Rachmawati, 2000). Bau kotoran 

ayam selain berdampak negative terhadap kesehatan manusia 

yang tinggal di lingkungan sekitar peternakan, juga berdampak 

negatif terhadap ternak dan menyebabkan produktivitas ternak 

menurun. Pengelolaan lingkungan peternakan yang kurang 

baik dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak itu 

sendiri, karena gas-gas tersebut dapat menyebabkan 

produktivitas ayam menurun, sedangkan biaya kesehatan 

semakin meningkat, yang menyebabkan keuntungan peternak 

menipis.  

Ada banyak cara untuk mengatasi permasalahan bau 

yang ditimbulkan feses ayam petelur antara lain: penggunaan 

zeolit pada pakan, penambahan kapur pada kotoran dan 

penggunaan mikroba probiotik starbio pada pakan. 

Penggunaan zeolit lebih dari 4% dalam pakan, memberikan 

kemungkinan yang lebih besar dalam menurunkan 

pembentukan gas amonia, tetapi perlu diperhatikan efek 

samping dari penggunaan zeolit yang lebih tinggi. Zeolit 

merupakan bahan penyerap yang tidak selektif, sehingga 

dikhawatirkan unsur nutrisi lain yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan ayam juga akan terserap. Penambahan zeolit 

dalam pakan ayam pedaging atau petelur dengan dosis yang 

terlalu tinggi tidak dianjurkan (Sutarti dan Rachmawati, 1994).  

Penambahan kapur 1% dan 3% pada kotoran ayam 

dapat mengurangi gas amonia. Sedangkan penggunaan 
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mikroba starbio sebanyak 0,025%-0,05% pada pakan dapat 

menurunkan kadar amonia dilingkungan kandang (Arifiani, 

1997). Penggunaan kapur pada kotoran ayam selain 

mengurangi cemaran amonia ke udara, juga pupuk yang 

dihasilkan akan mengandung nitrogen yang cukup tinggi, 

karena tidak banyak nitrogen yang hilang sebagai amonia. 

Kehilangan nitrogen pada kotoran merupakan kerugian bagi 

para peternak, karena pupuk yang dihasilkan kualitasnya akan 

berkurang, kandungan nitrogennya menjadi lebih rendah. 

Penggunaan kapur 1% yang ditaburkan pada kotoran ayam, 

memberikan kualitas kotoran ayam sebagai pupuk organik 

dengan konsentrasi nitrogen 4,96 mg/g bobot kering atau 

0,496%, masih termasuk kualitas pupuk organik yang baik 

Permasalahan bau juga dapat diatasi dengan 

memanfaatkan limbah ternak berupa kotoran ayam yang dapat 

diolah menjadi biogas dan pupuk. Setiap usaha peternakan 

baik itu berupa sapi, ayam, kambing, kuda maupun babi akan 

menghasilkan kotoran yang memiliki kandungan unsur hara 

yang tinggi, sehingga banyak petani menggunakannya sebagai 

pupuk dasar. Pupuk kandang segar adalah kotoran yang 

dikeluarkan oleh ternak sebagai sisa proses makanan yang 

disertai urine dan sisa-sisa makanan sedangkan pupuk kandang 

yang telah membusuk adalah pupuk kandang yang telah 

disimpan lama sehingga telah mengalami proses pembusukan 

atau penguraian oleh jasad renik (mikroorganisme) yang ada 

dalam permukaan tanah.  

Keberadaan lalat dapat diberantas dengan cara 

biologis, kimiawi, elektrik dan tekhnis. Secara biologis yaitu 

pemberantasan yang melibatkan makhluk lainnya yang 

merupakan predator lalat, contohnya kumbang parasit, lebah. 

(Rachmawati, 2000) Cara biologis lainnya dengan 
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menggunakan hormone serangga sintesis yang dicampurkan 

ke dalam pakan ternak. Pemberantasan lalat secara kimiawi 

dengan menggunakan berbagai macam racun serangga yang 

efektif dalam membunuh lalat. Secara elektrik yaitu dengan 

menggunakan lampu neon yang memiliki daya tarik 

pandangan lalat, sehingga lalat yang mendekati lampu akan 

tersetrum aliran listrik dan mati. Sedangkan secara teknis yaitu 

menggunakan alat penangkap lalat yang paling sederhana 

hingga modern. Keberadaan lalat  juga dapat diatasi dengan 

memelihara kotoran ayam agar tetap kering dan secara 

mekanik yaitu dengan biosekuriti yang meliputi manajemen 

kebersihan (pembersihan dan disenfeksi kandang, terutama 

setelah panen) dan manajemen sampah (pembuangan litter, 

kotoran dan bangkai ayam). 

Pengawasan atau pemantauan lingkungan sudah harus 

dimulai dan dilaksanakan oleh pemilik peternakan. Pihak lain 

yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di 

sekitar usaha peternakan tersebut juga diminta untuk 

memantau dan melaporkan jika terjadi kasus pencemaran 

lingkungan oleh usaha peternakan tersebut. Kegiatan 

pengelolaan lingkungan yang dilakukan perlu dipantau untuk 

melihat apakah cukup efektif atau tidak, atau ada hal-hal yang 

mungkin timbul baik yang disebabkan oleh kegiatan itu sendiri 

yang sebelumnya tidak terduga maupun oleh sebab lain di luar 

usaha peternakan tersebut. Pemantauan lingkungan menjadi 

sangat penting, karena hasilnya merupakan umpan balik untuk 

perbaikan kegiatan pengelolaan lingkungan, bila ternyata hasil 

pemantauan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan. 

Pemantauan dapat berguna pula sebagai alat untuk menilai 

kondisi lingkungan dari waktu ke waktu (Rachmawati, 2000). 


