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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 

 Daerah-daerah di Kabupaten Kediri sangat potensial 

untuk pengembangan ternak ayam petelur salah satunya adalah 

Desa Pojok yang berada di Kecamatan Wates. Adapun batas-

batas dari Desa Pojok adalah sebagai berikut :  

 a. Sebelah Utara : Desa Wonorejo, Desa Pagu 

 b. Sebelah Timur : Desa Segaran, Desa Wonorejo 

 c. Sebelah Selatan : Desa Duwet 

 d. Sebelah Barat : Desa Ngletih 

  Berikut adalah gambar denah wilayah Kecamatan 

Wates, dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2. Peta Kecamatan Wates 

  Berdasarkan peta pada Gambar 2. ditunjukkan 

beberapa wilayah yang berada di Kecamatan Wates yang 

terdiri dari 18 desa. Desa yang memiliki komoditi ternak ayam 

petelur terbesar berada 5 desa yaitu Pojok, Gadungan, Wates, 

Duwet dan Temboro yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Pemilihan lokasi dipilih dengan sengaja pada Desa Pojok 

karena mempunyai populasi peternakan ayam petelur yang 
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mengalami berkembangan dari 45 peternak pada tahun 2005 

dan meningkat menjadi 114 peternak pada tahun 2015. Kedua, 

dampak dari perkembangan ayam petelur terhadap investasi 

yang dilakukan oleh mantan TKI dengan memanfaatkan 

remitan. Ketiga, respon masyarakat terhadap adanya 

peternakan ayam petelur yang cenderung lebih positif dengan 

terciptanya kesempatan kerja dan peluang usaha. Keempat, 

jumlah mobilitas internasional yang semakin berkurang akibat 

berkembangnya peternakan.  

  Dilihat secara letak geografis Desa Pojok berada 

diwilayah timur kabupaten Kediri yang tepatnya berada 

dibawah lereng Gunung Kelud. Desa Pojok berada pada 

ketinggian 187 meter dpl, daerah yang mempunyai keadaan 

yang sejuk dan dingin. Dilihat dari letak wilayah, 

menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang 

bagus untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. 

Lokasi mendirikan kandang merupakan syarat yang harus 

diperhatikan, karena kelembaban dan suhu lingkungan yang 

terlalu tinggi akan menyebabkan ternak lebih rentan terkena 

penyakit (Priyatno, 1999; 2004).  

  Jumlah curah hujan di Desa Pojok selama satu tahun 

terakhir (2016) menunjukkan hari dan hujan sebanyak 148 hari 

dengan jumlah curah hujan 2.501 m3. Banyaknya curah hujan 

berpengaruh terhadap iklim dan suhu didaerah tersebut. Suhu 

rata-rata antara 21-28oC, yang merupakan wilayah potensial 

untuk usaha peternakan ayam petelur. Priyatno (2004) 

berpendapat bahwa suhu yang cocok untuk pengembangkan 

usaha peternakan ayam petelur berkisar antara 210C-270C. 

Suhu sangat berpengaruh terhadap produksi ayam petelur, 

suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan dampak negatif 

terhadap produksi ayam. Bird et.al (2003) berpendapat bahwa 
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suhu lingkungan yang terlalu tinggi dapat menurunkan 

produksi telur. Dilihat dari kondisi letak wilayah dan kondisi 

wilayah, merupakan daerah yang memiliki potensi yang bagus 

untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur.  

   Luas wilayah yang dimiliki suatu daerah merupakan 

salah satu faktor penentu dalam meningkatkan produksi dan 

produktifitas dari wilayah tersebut. Tersedianya lahan luas 

merupakan faktor pendukung untuk mengembangkan usaha 

peternakan. Luas wilayah Desa Pojok memiliki luas wilayah 

10,51% dari total luas wilayah Kecamatan Wates yang 

merupakan desa kedua dengan wilayah terluas (BPS, 2016). 

Perbedaan luas wilayah pada suatu kecamatan merupakan 

salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan 

pembangunan dari wilayah tersebut. Penggunaan lahan 

terbesar di Desa Pojok adalah lahan pertanian yang mencapai 

43,46%, sedangkan untuk lahan peternakan yang hampir 

keseluruhan berada dipekarangan rumah mencapai 41,14% 

dari total wilayah.  

Tabel 5. Jenis penggunaan lahan di Desa Pojok  

Jenis Penggunaan Lahan Luas lahan (Ha) 
Persentase 
(%)  

Pertanian 35.289,52 43,46 

Ladang 8.761,48 10,79 

Bangunan dan 
Pekarangan 

33.405,68 41,14 

Lainnya 3.727,08 4,59 

Jumlah 81.200 100% 

 Sumber: BPS (2016) 
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  Berdasarkan Tabel 5, lahan yang paling luas adalah 

pertanian mencapai 43,46% dari keseluruhan wilayah. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa pojok adalah 

petani. Para petani tersebut akhirnya memutuskan untuk 

menciptakan peluang usaha sendiri seperti peternakan, poultry 

shop, jasa pembuatan batterey dan usaha rumah potong ayam 

skala rumah tangga. Petani yang hanya memiliki 1 lahan 

terpaksa harus berangkat menjadi TKI untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga. Hal tersebut akibat dari  hasil penjualan 

pertanian menurun sebesar 4,34% (Dinas Pertanian Kabupaten 

Kediri, 2016). Hasil panen yang menurun banyak petani 

mengalami kerugian, sehingga untuk produksi selanjutnya 

harus hutang untuk bibit dan pupuk. Penggunaan untuk hasil 

panennya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Hutang faktor 

terberat yang menyebabkan petani harus pergi melakukan 

mobilitas, agar kebutuhan dapat tercukupi. Mantra 

(1998;2003) faktor yang mendorong penduduk untuk 

meninggalkan desa antara lain karena penghasilan di desa 

relatif rendah, pekerjaan di bidang pertanian relatif kurang. 

Meskipun lahan pertanian masih tersedia banyak, namun hasil 

yang tidak sesuai dengan perkiraan membuat petani 

mengalami keterpurukan. Petani ini akhirnya juga 

mengembangkan usaha peternakan, poultry shop, RPA skala 

rumah tangga dan usaha pembuatan batteray dengan 

memanfaatkan lahan kosong yang tersisa dipekarangan rumah. 

Penggunaan lahan untuk pekarangan rumah mencapai 41,14% 

dari total luas lahan, hal ini dikarenakan lahan yang tersedia 

dipekarangan rumah masih tersedia untuk mengembangkan 

usaha. Memanfaatkan lahan pekarangan merupakan cara bagi 

masyarakat untuk mengurangi modal usahanya dan mudah 

untuk mengelolanya. Masih tersedianya lahan yang luas untuk 
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peternakan, tidak menutup kemungkinan jumlah populasi 

ternak akan semakin bertambah. 

4.1.1 Distribusi Penduduk Desa Pojok 

  Kondisi pendudukan merupakan hal yang harus 

menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk 

dengan jumlah tinggi tanpa didukung oleh sumber daya yang 

berkualitas akan menjadi faktor penghambat dalam 

pembangunan suatu wilayah. Penduduk Desa Pojok 

berdasarkan sensus tahun 2010 yaitu 5.519 jiwa. Desa Pojok 

terdapat 2.832 jiwa penduduk laki-laki dan 2.667 jiwa 

penduduk wanita. Melihat kondisi penduduk masyarakat Desa 

Pojok yang didominasi oleh laki-laki merupakan faktor yang 

sangat penting dalam meningkatnya jumlah peluang usaha di 

desa tersebut. Jumlah penduduk desa berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada Tabel 6.   

Tabel 6. SUPAS Penduduk Desa Pojok berdasarkan jenis 
kelamin tahun 2016.  

Desa Pojok Jumlah Presentase % 

Laki-laki 2.832 52,31 

Perempuan 2.687 48,69 

Jumlah 5.519 100% 

Sumber : BPS (2016)   

  Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha peternakan 

ayam petelur laki-laki sangat berperan dalam perkembangan 

peternakan. Rata-rata peternak yang berada di Desa Pojok 

adalah laki-laki 52,31% yang cenderung memiliki 

keterampilan dan tenaga yang lebih besar dibandingkan 

dengan perempuan. Usaha peternakan tidak lepas dari peran 
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serta tenaga kerja yang mengelola. Tanaga kerja pada usaha 

peternakan ayam petelur merupakan salah satu faktor produksi 

terpenting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha. 

Tenaga kerja dalam usaha tani ternak sebagian besar berasal 

dari keluarga petani yang terdiri dari ayah sebagai kepala 

keluarga, istri dan anak. Peranan laki-laki sebagai peternak 

umumnya lebih banyak, dimana tidak hanya mengurus 

pengelolaannya seperti pemberian pakan dan minum, vaksin 

dan menangani seleksi bibit. Namun keterlibatan perempuan 

juga menjadi hal yang sangat penting dalam berkembangnya 

suatu usaha yang dijalankan, karena keluarga juga ikut andil 

untuk menjalankan usaha peternakan.   

  Distribusi penduduk berdasarkan ketenaga kerjaan 

disajikan pada Tabel 7. sebelum perkembangnya usaha 

peternakan, jumlah peluang usaha yang dapat memberikan 

kesempatan kerja bagi masyarakat masih sedikit. Jika tingkat 

pertumbuhan penduduk tinggi, maka seperti pengiriman 

tenaga kerja khususnya TKI yang dikirim keluar negeri akan 

semakin meningkat. Pengiriman tenaga kerja yang tinggi 

keluar negeri akibat tidak diimbangi adanya kesempatan kerja 

yang cukup. Desa Pojok merupakan salah satu wilayah yang 

menyumbang pengiriman tenaga kerja luar negeri seperti 

disajikan pada Tabel 7.  

Tabel 7. Ketenagakerjaan luar negeri Desa Pojok tahun 2015.  

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan (2016) 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

Laki-laki 50 17,24 

Perempuan  240 82,76 

Jumlah 290 100 
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Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa jumlah 

pengiriman TKI luar negeri yang dikirim wilayah Desa Pojok 

berjumlah 290 orang. Jumlah pengirim TKI di Desa Pojok 

sendiri kebanyakan adalah perempuan sebanyak 82,76%  

sedangkan laki-laki sebanyak 17,24%. Jumlah pengiriman TKI 

ini diakibatkan karena jumlah penyerapan tenaga kerja 

dipedesaan sangat rendah. Kebanyakan tenaga kerja yang 

bekerja menjadi TKI adalah perempuan yang bekerja di 

sekitaran asia tenggara, sedangkan untuk laki-laki dikirim ke 

Korea. Uang yang dikirim oleh TKI Korea selama kontrak 4 

tahun 10 bulan mencapai 870 juta, sehingga dapat dijadikan 

modal untuk membangun peternakan ayam petelur.  

  Perempuan sangat berperan dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga dengan hasil remitan saat menjadi TKW. 

Akibat dampak keberadaan peternakan ayam petelur, akhirnya 

mantan pelaku mobilitas dapat memanfaat uang kiriman 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usaha 

didaerahnya sendiri. Hubungan para pelaku mobilitas 

internasional dengan kampung halaman masih tetap kuat, 

karena tujuan utama mereka melakukan mobilitas adalah agar 

mendapatkan penghasilan untuk dikirim ke daerah asal. 

Jumlah remitan yang dikirim oleh TKW kepada keluarganya 

rata-rata sebesar 1-2 juta perbulannya tergantung tempat kerja 

maupun kerjaan saat menjadi TKW. (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kediri 2016).  

   Hasil penelitian yang diperoleh 10 peternak dan juga 

usaha skala rumah tangga yang tercipta akibat dampak 

peternakan seperti  tempat pemotongan ayam dan jasa 

pembuatan batteray adalah hasil dari remitan. Modal yang 

yang digunakan dengan memanfaatkan remitan memiliki 

peran yang penting dalam peningkatan jumlah peluang usaha 
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yang tercipta di Desa Pojok. Investasi yang dilakukan oleh 

mantan TKI sangat berperan dalam berkembangnya usaha 

peternakan, sehingga banyak terbuka peluang usaha dan 

penyerapan tenaga kerja.   Melihat perkembangan usaha 

peternakan pada saat ini akibat modal yang didapat dapat 

mengurangi jumlah pengiriman TKI. Jumlah pengiriman 

tenaga kerja luar negeri mengalami penurunan dibanding data 

pada tahun 2005 yaitu sebanyak 25% dan pada tahun 2010 

mengalami penurunan sebesar 17% (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kediri, 2016). Penurunan jumlah 

tenaga kerja tidak luput dari peran adanya kesempatan kerja 

diwilayah tersebut. 

4.1.2 Distribusi Populasi Ternak  

  Sub sektor peternakan di Desa Pojok merupakan salah 

satu potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat 

menjadi salah satu pemasok  kebutuhan akan protein hewani, 

baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat maupun 

untuk seluruh wilayah yang di propinsi Jawa Timur. Adapun 

jenis dan populasi berbagai jenis ternak yang dimiliki ataupun 

yang diusahakan oleh masyarakat di Desa Pojok dapat dilihat 

pada Tabel 8 berikut.    

Tabel 8. Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Desa Pojok.  

No Jenis Ternak 
  2010  
( Ekor )             

  2015 
( Ekor ) 

1 Sapi 4.53 4.33 
2 Kerbau 23 32 
3 Kambing 5.83 5.83 
4 ayam petelur 735.500 825.500 
5 ayam pedaging 234.200 250.220 

Jumlah 
 

1.075.600 1.076.768 

Sumber: Dinas Peternakan (2016) 
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  Tabel 8. dapat dilihat bahwa terdapat beraneka ragam 

jenis ternak di Desa Pojok yaitu terdiri atas ternak besar 

seperti kerbau, sapi dan ternak kecil seperti kambing serta 

ternak unggas seperti ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. 

Ternak yang mengalami peningkatan populasi adalah ayam ras 

petelur 5,45%  dan ayam pedaging 3,31 %. Mengingat 

terdapat 2 poultry shop yang dapat memudahkan pemasaran, 

penyedia pakan serta obat-obatan didaerah tersebut, tidak 

mengherankan apabila peternakan ayam petelur menempati 

peringkat teratas. Selain itu, kegunaan poultry shop dalam 

menyediakan bibit merupakan faktor yang sangat penting 

dalam perkembangan ayam petelur. 

   Melihat potensi perkembangan peternakan ayam 

petelur yang besar tidak menutup kemungkinan dalam 

meningkatnya jumlah kesempatan kerja yang tercipta dan 

kemajuan perekonomian masyarakat Desa Pojok dapat 

meningkat. Perkembangan populasi peternakan di Desa Pojok 

diakibatkan akibat banyaknya masyarakat yang beternak ayam 

petelur.   

  Peningkatan jumlah populasi peternakan ayam petelur 

di Desa Pojok ini terjadi sejak tahun 2005 yang dapat dilihat 

pada Tabel 9. Hal ini terjadi akibat potensi ayam petelur dalam 

meningkatkan jumlah konsumsi akan protein yang tinggi dan 

juga jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat. 

Jumlah ternak yang berada di Desa Pojok lebih cepat 

dibandingkan Desa lain yang berada di Kecamatan Wates.  
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Tabel 9. Perkembangan Peternakan Ayam Petelur di 

Kecamatan Wates. 

Desa 
2005 

(Ekor) 
2010 

(Ekor) 
2015 

(Ekor) 
Pojok 534.215 

(25,49%) 
735.500 

(35,49%) 
825.500 
(39,40%) 

Gadungan 235.220 
(33,31%) 

236.335 
(33,47%) 

234.500 
(33,21%) 

Temboro 934.600 
(27,33%) 

1.285.322 
(37,58%) 

1.200.305 
(35,09%) 

Duwet 375.210 
(41,66%) 

222.120 
(24,66) 

303.400 
(33,68%) 

Wates 185.200 
(28,15%) 

220.450 
(33,50%) 

252.315 
(38,35%) 

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Kediri (2016) 

  Data yang ditunjukkan Tabel. 9, perkembangan 

jumlah populasi ternak ayam petelur yang mengalami 

peningkatan paling pesat berada di Desa Pojok. Perkembangan 

populasi yang berada Pojok setiap 5 tahunnya rata-rata 

meningkat 6,96%. Peternakan ayam petelur berkembang 

akibat lahan yang tersedia di Desa Pojok masih sangat luas 

dapat dilihat pada Tabel. 5  dan juga banyaknya investasi 

peternakan semakin bertambah. Selain itu terdapatnya 2 

poultry shop sangat memiliki peran dalam bertambahnya 

jumlah populasi ternak. Pasalnya keberadaan poultry shop 

berperan penting dalam peminjaman modal, penyedia bibit 

dan pakan yang memudahkan masyarakat  untuk  memulai 

usaha peternakan ayam petelur. Selain itu, usaha tersebut juga 

menjualkan telur dari peternak yang ditukar dengan pakan dan 

obat-obatan. Paran peternak tidak perlu repot-repot harus 

mencari pengepul yang untuk menjual telurnya.  
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4.2 Respon Masyarakat 

Peternakan ayam petelur di Desa Pojok berjarak 100-

500 meter dari rumah penduduk, dimana peternak membangun 

kandang tepat dibelakang rumah. Kandang yang berada dekat 

dengan lingkungan warga akan menyebabkan pro dan kontra 

bagi masyarakat sekitar kandang. Melihat keadaan yang 

demikian masyarakat merespon yang berbeda-beda akibat 

adanya peternakan dilingkungan mereka. Adapun respon 

positif, negatif dan juga tidak merespon keadaan yang sedang 

terjadi disekitarnya.  

Respon yang masyarakat terima diukur dengan 

melakukan observasi dan wawancara, sehingga dari jawaban 

informan dapat ditentukan bagaimana respon yang diberikan. 

Fokus penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar 

kandang yang berjarak 100-500 meter dari kandang, sehingga 

memang merasakan bagaimana keadaan yang dirasakan 

disekitar peternakan. Selain itu, wawancara juga dilakukan 

terhadap pelaku usaha yang melihat peluang akibat dari 

adanya peternakan ayam petelur.  

Pertanyaan yang menjadi pembuka saat melakukan 

wawancara terhadap masyarakat Desa Pojok adalah masalah 

pengaruh keberadaan peternakan ayam petelur terhadap 

pemanfaatan remitan yang dilakukan oleh mantan TKI untuk 

modal usaha. Hasil dari jawaban informan menunjukkan 

bahwa akibat dari keberadaan peternakan ayam petelur 

tersebut, masyarakat yang dulunya bekerja keluar negeri dapat 

memanfaatkan remitan tersebut untuk modal usaha 

peternakan. Menurut penuturan Taji (32 tahun) mantan TKI 

Korea.  

 “Saya tertarik untuk melakukan investasi usaha 
peternakan ayam petelur ini karena melihat 
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perkembangan yang terjadi membuktikan bahwa usaha 
ini cukup menjanjikan. Selain itu, kesuksesan yang 
dialami peternak-peternak lain akibat melakukan usaha 
peternakan merupakan faktor pendorong saya untuk 
menjadikan remitan sebagai modal usaha. 

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan 

terhadap dampak peternakan merupakan pengaruh 

masyarakkat dapat menjadikan remitan sebagai modal dalam 

menciptakan peluang usaha. Pilihan untuk menjadikan remitan 

sebagai modal usaha merupakan salah cara bagi pelaku 

mobilitas untuk memanfaatkan uang tersebut agar lebih 

produktif. Dibandingkan untuk memperbaiki rumah maupun 

untuk mencukupi kehidupan seharai-hari, investasi usaha 

untuk jangka panjang lebih menghasilkan keuntungan. 

Penuturan dari Suhadi (35 tahun) pemilik usaha pemotongan 

ayam. 

 “Memanfaatkan remitan untuk modal usaha merupakan 
cara agar uang tersebut dapat digunakan untuk tujuan 
yang lebih produktif. Selain itu, dengan memiliki usaha 
sendiri akan lebih menguntungkan, sehingga usaha istri 
saya saat menjadi TKI tidak habis sia-sia hanya untuk 
keperluan rumah tangga. 

  Menanggapi pernyataan dari kedua informan diatas 

menunjukkan bahwa, perkembangan peternakan dapat 

diterima masyarakat untuk memanfaatan remitan sebagai 

modal usaha. Irwan (2002) remitan dapat berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan modal yang dilakukan oleh mantan 

pelaku mobilitas. Perkembangan peternakan dapat 

memberikan angin segar bagi masyarakat desa dalam 

menciptakan peluang usaha, sehingga dapat dijadikan contoh 

bagi pekerja TKI untuk tidak berperilaku konsumtif.  
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 Terciptanya peluang usaha akan mendapatkan respon 

positif dari masyarakat melihat kesempatan kerja yang tersedia 

akan semakin bertambah, sehingga mereka dapat memperoleh 

penghasilan. Hasil wawancara tentang bagaimana peran 

peternakan terhadap terciptanya kesempatan kerja bagi 

masyarakat sekitar kandang. Ternyata informan menjawab 

bahwa keberadaan peternakan ini dapat menarik pekerja yang 

berada disekitar kadang, sehingga mereka merasa diuntungkan 

dengan adanya usaha tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dari 

pernyataan informan Edi (45 tahun) yang merupakan pekerja 

peternakan yang tinggal didekat kandang. 

 “Saya merasa senang dengan adanya usaha peternakan 
ini yang dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat 
desa, sedangkan pendidikan saya hanya tamatan SMP. 
Jaman sekarang ini intansi mana yang dapat 
mempekerjakan orang dengan pendidikan rendah, kalau 
bukan peternakan ini. 

Banyaknya tercipta kesempatan kerja akibat dari 

bertambahnya populasi peternakan. Jumlah tenaga kerja yang 

dapat terserap mencapai 85 orang, hampir keseluruhan berasal 

dari Desa Pojok sedangkan sebagian terdapat 10 orang dari 

luar desa. Berdasarkan penuturan Pria (35 tahun) masyarakat 

yang bekerja di peternakan. 

“Peternakan ayam petelur sebenarnya lebih 
menguntungkan, dapat membuka lapangan pekerjaan 
untuk masyarakat sekitar. Sebelumnya saya dan 
masyarakat sini bekerja serabutan dengan menjadi buruh 
tebang tebu yang bekerja pada musim panen saja. Namun 
saat ini dengan terciptanya kesempatan kerja, kami 
memiliki pekerjaan tetap.”   
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 Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa, 

Terciptanya kesempatan kerja untuk masyarakat mendapatkan 

respon yang positif. Semakin bertambahnya jumlah tenaga 

kerja yang terserap merupakan salah satu bentuk timbal balik, 

sehingga penduduk desa dapat menikmati hasil dengan 

mendapatkan pekerjaan. Ilham (2015) berpendapat bahwa 

usaha peternakan ayam ras yang dapat tercipta di pedesaan 

sangat berpengaruh dalam menciptakan kesempatan kerja dan 

menjadi sumber pendapatan. Selain itu, pekerja yang berada 

dipedesaan berpendidikan rendah yang merupakan pekerja 

kasar. Pembangunan peternakan berpihak pada masyarakat 

desa yang pada umumnya lebih menggunakan tenaganya 

untuk bekerja dibandingkan soft skil.  Dampak perkembangan 

peternakan dalam mengurangi pengangguran merupakan bukti 

bahwa memberikan masyarakat pekerjaan dapat mengurangi 

beban mereka. Bagong dan Karnaji (2005) kesempatan kerja 

yang tercipta diwilayah pedesaan merupakan salah satu cara 

mengurangi pengangguran dan kemiskinan.  

Banyaknya investasi yang dilakukan masyarakat untuk 

peternakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatnya 

kesempatan kerja.  Tidak hanya laki-laki, perempuan yang 

menjadi ibu rumah tangga juga dapat menikmati hasil dari 

usaha peternakan. Sebagian pekerja merupakan ibu rumah 

tangga, sehingga beban suami dalam mencari nafkah dapat 

terbantu. Berdasarkan penuturan Mujiati (35 tahun) 

masyarakat yang bekerja menjadi anak kandang. 

“Berkembangnya usaha Peternakan ayam petelur lebih 
menguntungkan, karena dapat membuka lapangan 
pekerjaan bagi ibu rumah tangga. Mulai saat ini tidak 
hanya mengasuh anak saja tetapi dapat membantu 
menambah  penghasilan rumah tangga.”  
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 Melihat realita yang terjadi, perkembangan peternakan 

ayam petelur yang berada dekat dengan pemukiman penduduk 

lebih menguntungkan karena dapat menciptakan kesempatan 

kerja. Memberikan peluang bagi ibu rumah tangga untuk 

bekerja, sehingga dapat membantu suami dalam memperoleh 

pendapatan rumah tangga. Aswiyati (2016) mengatakan bahwa 

peran perempuan pedesaan selain menjadi ibu rumah tangga, 

juga berperan dalam membantu suami untuk mencari nafkah.  

 Kendati melihat dari jawaban informan yang 

cenderung merespon positif, namun ada beberapa yang 

negatif. Melihat pembangunan kandang yang tidak jauh dari 

lingkungan penduduk, dapat menimbulkan respon negatif bagi 

masyarakat. Hasil wawancara mengenai bagaimana dampak 

yang ditimbulkan terhadap aktifitas peternakan yang berada 

sangat dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Menurut 

informan, wabah lalat merupakan salah satu dampak yang 

ditimbulkan akibat dari pembangunan kandang yang berada 

100-500 meter dari lingkungan tempat tinggal penduduk. 

Berikut penuturan dari Ponari (54 tahun) masyarakat yang 

tinggal disekitar kandang.    

“Dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan 
kandang yang berada dekat dengan lingkungan 
penduduk yang paling sering adalah serangan lalat 
yang terkadang membuat saya risih. Namun peternak 
sering meminta maaf dan memberikan kami sembako 
sebagai ucapan maafnya. 

 Hal sama juga dituturkan oleh salah satu infoman 

yang mengatakan bahwa, pemilik ternak harus selalu fokus 

terhadap dampak seperti serangan lalat dan bau yang 

ditimbulkan. Masyarakat lebih menekankan terhadap tanggung 
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jawab peternak mengenai  beberapa hal yang dapat 

meresahkan warga.  

“Sebenarnya mengenai keberadaan peternakan ini kami 
selaku masyarakat yang tinggal berdampingan dengan 
kandang tidak memiliki masalah, melihat peran 
peternak mengambil tindakan untuk memberikan ganti 
rugi berupa sembako. Hal tersebut membuat kami 
merasa bahwa kami diperhatikan oleh peternak, selain 
itu karena hidup bertetangga harus saling menjalin 
hubungan yang baik. 

  Namun demikian, ada informan yang tidak peduli atau 

tidak merespon mengenai keberadaan peternakan ayam 

petelur. Menurut pengakuan salah satu informan, ia tidak 

peduli aktifitas peternakan yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan sekitar. Masyarakat tersebut bekerja diluar kota, 

sehingga jarang berada dirumah untuk melakukan aktifitas. 

Berikut penuturan dari Roni (30 tahun) yang tinggal 100 meter 

dari peternakan.  

“Saya tidak mengetahui aktifitas yang diakibatkan oleh 
peternakan ayam petelur tersebut, namun peternak 
sering datang kerumah saya untuk menanyakan 
keadaan sekitar sini apakah ada masalah atau tidak. 
Akibat saya jarang berada dirumah, sehingga kalau 
menanyakan bagaimana peternakan tersebut tidak 
terlalu memperdulikan selagi pemiliknya baik terhadap 
saya” 

 Melihat kondisi yang demikian memang dibutuhkan 

peran dari peternak dalam mengatasi keluhan yang terjadi. 

Letak untuk pembangunan kandang juga harus dilihat agar 

jarak dengan penduduk tidak terlalu dekat. Selainitu, sikap 

peternak yang dapat mengurangi kemarahan masyarakat, 

sehingga usaha peternakan tidak mendapatkan protes keras 
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dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran 

peternak dalam menjaga lingkungan sangat dibutuhkan, 

sehingga suasana lingkungan kandang akan lebih nyaman. 

4.3 Peluang Usaha Tercipta 

 Peternakan ayam petelur di Desa Pojok pada saat ini 

tengah mengalami perkembangan (Tabel 7), dikarenakan 

permintaan pasar yang semakin meningkat dan usaha 

peternakan cukup menjanjikan. Subsektor peternakan sangat 

potensial untuk dikembangkan, karena merupakan salah satu 

penggerak ekonomi masyarakat. Peran peternakan dalam 

meningkatkan jumlah usaha, merupakan cara masyarakat 

dalam melihat peluang yang ada. Masih sedikitnya 

pembangunan industri dipedesaan membuat masyarakat harus 

memutar otak untuk dapat meningkatkan pendapatan rumah 

tangga, sehingga harus menciptakan usaha sendiri.  

Peluang usaha yang tercipta akibat keberadaan usaha 

peternakan didekat pemukiman penduduk, diharapkan dapat 

memberikan pengaruh terhadap meningkatkan pendapatan. 

Banyaknya peluang usaha yang tercipta tidak akan menutup 

kemungkinan bahwa laju dari mobilitas dapat berkurang. 

Terjadinya mobilitas penduduk merupakan akibat dari upah 

didaerah asal lebih besar dibandingkan daerah tujuan. 

Seseorang pergi meninggalkan desa akibat motif ekonomi 

yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.  

 Peluang yang ditimbulkan karena berkembangnya 

ayam petelur bukan hanya beternak saja, namun ada muncul 

usaha lain namun masih dalam lingkup peternakan. 

Munculnya usaha-usah kecil rumah tangga yang memiliki 

kaitan dengan usaha peternakan merupakan solusi yang tepat 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Berikut ini 
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adalah usaha yang dihasilkan oleh dampak remitan terhadap 

keberadaan  usaha peternakan ayam petelur yaitu: 

4.3.1 Peternakan 

Selain memberikan lapangan pekerjaan bagi warga 

desa, peran peternakan ini memberikan cara bagi masyarakat, 

khususnya pemilik modal untuk mendirikan usaha 

peternakannya sendiri. Masuknya remitan yang dibawa oleh 

mantan TKI untuk invetasi usaha peternakan merupakan 

dampak perkembangan peternakan. Selain itu, melihat prospek 

yang baik dari peternakan merupakan faktor pendorong bagi 

masyarakat untuk mulai menekuni usaha tersebut. Lonjatan 

permintaan produk peternakan ayam petelur merupakan 

peluang yang sangat baik untuk berkembangnya usaha 

peternakan di dalam negeri, khususnya pada daerah pedesaan. 

Menurut penuturan Bambang (55 tahun) peternak.  

“Sebelum saya menjadi peternak, pekerjaan utama saya 
adalah sebagai petani tebu. Pada 5 tahun terakhir ini, 
hasil panen tebu yang saya dapatkan tidak sesuai dengan 
yang saya harapkan atau bisa dikatakann mengalami 
kerugian. Hasil yang tidak memuaskan dari hasil panen 
tebu inilah yang membuat saya mengambil keputusan 
untuk beternak ayam petelur. Selain itu melihat 
kesuksesan dari peternak-peternak terdahulu yang 
membuat saya memutuskan untuk beternak ayam petelur.  

 Mendirikan usaha peternakan ayam petelur di daerah 

pedesaan memberikan keuntungan tersendiri bagi peternak. 

Keuntungannya adalah untuk mendirikan kandang, peternak 

tidak susah untuk mencari lahan kosong. Peternak 

memanfaatkan lahan yang berada dibelakang rumah untuk 

mendirikan kandang. Menurut penuturan peternak, Muslim 

(45 tahun). 
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 “Mendirikan usaha peternakan itu hal yang paling utama 
adalah masih tersedianya lahan untuk mendirikan 
kandang. Saya memanfaatkan lahan kosong dibelakang 
rumah untuk mendirikan kandang. Keuntungannya untuk 
menghemat modal, sehingga saya mampu membangun 
kandang dengan kapasitas yang lebih besar.  

 
 Kondisi yang disebutkan informan diatas 

menunjukkan bahwa, usaha peternakan ayam petelur memiliki 

prospek yang baik untuk kedepannya. Dinas Peternakan 

Kabupaten Kediri (2015) menjelaskan bahwa produksi telur di 

Kabupaten Kediri mencapai 10.455.987 kg/tahun. Data 

tersebut menunjukkan bahwa sektor peternakan tersebut 

menyajikan peluang yang dapat dijadikan sebagai salah satu 

pilihan untuk mengembangkan usaha peternakan. Seiring 

dengan perkembangnya peternakan ayam petelur, para petani 

ini akhirnya melakukan investasi untuk usaha peternakan 

tersebut dengan mengandalkan modal dari hasil panen. Lahan 

yang masih tersedia dipekarangan rumah yang tidak terpakai 

dimanfaatkan oleh petani ini untuk membangun kandang, 

sehingga modal yang digunakan tidak terlalu besar. Modal 

sangat penting dalam memulai usaha, sehingga harus 

diperhitungkan dalam penggunaanya dalam menciptakan 

usaha (Amirullah dan imam, 2005). 

 Penggunaan remitan untuk modal usaha yang 

dilakukan oleh mantan TKI merupakan bentuk dari dampak 

perkembangan peternakan ayam petelur. Modal yang 

digunakan peternak untuk memulai usahanya sebagian berasal 

dari hasil bekerja di luar negeri. Remitan yang digunakan saat 

bekerja sengaja dikumpulkan untuk membangun usaha 

peternakan. Uang tersebut dikumpulkan sebagai biaya awal 
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produksi untuk membangun kandang dan bibit. Menurut 

penuturan Taji (32 tahun) manta TKI.  

“Modal awal yang saya gunakan untuk memulai usaha 
ini merupakan hasil dari saya bekerja menjadi TKI di 
Korea. Gaji yang saya dapatkan selama 4 tahun 
terkumpul 350 juta, sehingga sebagian dapat saya 
gunakan untuk biaya produksi peternakan ini. 
Ketertarikan saya untuk memulai usaha ini karena ingin 
merubah pendapatan keluarga saya, karena tidak 
selamanya akan bekerja di Negara lain. 

 Pemanfaatan remitan yang dilakukan oleh pelaku 

mobilitas merupakan salah satu cara untuk menjadikan uang 

tersebut agar lebih produktif. Pendapat yang sama dituturkan 

oleh Suhadi (35 tahun) Peternak.  

“Penggunaan uang hasil bekerja menjadi TKI yang 
diinvestasikan menjadi usaha peternakan merupakan salah 
satu cara dalam menggunakan remitan agar lebih 
produktif. Akhirnya hasil dari bekerja saya selama 10 
tahun menjadi buruh dinegara lain tidak sia-sia.” 

 Usaha peternakan merupakan salah satu cara yang 

tepat bagi mantak TKI untuk mempegunakan remitan untuk 

dikembangkan sebagai modal produksi dalam menciptakan 

peluang usaha. Hal ini dapat mendorong para pelaku mobilitas 

internasional dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di 

pedesaan. Sugeng (43 tahun) peternak.  

“Uang yang saya dapatkan saat menjadi TKI di Korea 
dulu memang lebih produktif apabila dipergunakan untuk 
membangun usaha peternakan. Hal ini selain dapat 
mengembangkan uang remitan yang saya dapatkan, juga 
dapat memperbaiki ekonomi keluarga. 
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 Memanfaatkan remitan dalam membangun usaha 

merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengembangkan 

uang tersebut dalam bentuk usaha. Remitan akan menjadi 

berkembang lebih besar apabila digunakan dalam membangun 

usaha (Todaro, 2003). Meningkatnya populasi ternak 

merupakan salah satu peran dari remitan yang dimanfaatkan 

untuk memulai usaha. Investasi yang dilakukan para mantan 

TKI untuk membangun usaha peternakan ini akan membantu 

masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Peran 

dari pemanfaatan remitan dalam mengembangkan peluang 

usaha lebih produktif dibandingkan dengan digunakan hanya 

untuk membangun rumah ataupun untuk keperluan rumah 

tangga. Mantan TKI yang dapat menggunakan remitannya 

dengan melakukan investasi untuk mengembangkan usaha 

peternakan, merupakan salah satu cara yang tepat bagi mereka 

untuk memulai usaha di negara sendiri. Dibyantoro dan Alie 

(2010) mengatakan bahwa Penggunaan remitan mengarah 

pada kegiatan-kegiatan produksi maupun usaha dapat 

meningkatkan output per kapita, meningkatkan produktifitas 

serta mendorong transformasi structural ekonomi pedesaan. 

Hal ini akan membentuk para pekerja luar negeri lebih 

produktif dalam menggunakan remitannya. Effendy (2004) 

mengatakan bahwa remitan masuk dapat digunakan dalam 

mengembangkan usaha merupakan salah satu cara yang lebih 

produktif.  

 Menciptakan peluang usaha sendiri dengan modal 

yang didapat saat menjadi TKI akan mempengaruhi orang 

tersebut untuk mengurungkan niatnya untuk pergi bekerja 

keluar negeri. Pengatuh terhadap penggunaan remitan yang 

lebih produktif di pedesaan akan meningkatkan pendapatan 

apabila penggunaanya dapat dikembangkan dalam 
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membangun usaha. Penuturan Taji (32 tahun) mantan TKI 

Korea. 

 “Usaha peternakan ini membutuhkan perhatian yang 
khusus dan perawatan yang intensif, sehingga keinginan 
saya untuk bekerja keluar lagi tidak saya lakukan. Selain 
itu, meninggalkan keluarga sangat berat saya rasakan 
karena kangen dengan istri dan anak saya merupakan 
faktor utama saya untuk tidak kembali.” 

  
  Penghasilan yang didapat juga mempengaruhi orang 

untuk melakukan mobilitas, karena hasil yang didapat sudah 

dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Suhadi (35 tahun) 

mantan TKI yang sekarang menjadi peternak. 

 “Penghasilan yang saya dapatkan saat ini sudah lebih 
dari cukup untuk apa harus pergi lagi untuk bekerja di 
Negara orang. Selama 1 bulan saja saya mendapat 
penghasilan 5-10 juta dengan batin yang puas, 
sedangkan saat menjadi TKI penuh dengan tekanan dari 
atasan. 

 Faktor ekonomi keluarga yang semakin membaik 

dapat merupakan alasan utama masyarakat tidak lagi 

melakukan mobilitas. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang 

harus dipenuhi sudah dapat teratasi. Penuturan Sugeng (43 

tahun). 

 “Saya merasa pendapatan saya saat ini sudah lebih dari 
cukup untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan 
rumah tangga. Tabungan juga sudah ada, rumah juga 
sudah lumayan bagus apalagi yang harus saya perlukan 
dan tidak perlu untuk pergi lagi harus jauh dari keluarga.  

 Menanggapi penuturan informan tersebut 

menunjukkan bahwa, beratnya seseorang jauh dari keluarga 
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merupakan rasa yang tidak dapat disembunyikan. Peluang 

usaha yang dapat diciptakan oleh mantan TKI, merupakan cara 

mereka untuk dapat berkumpul dengan keluarga. Selain itu, 

penghasilan yang didapat di daerah asal sudah dapat menutup 

kebutuhan ekonomi keluarga merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan mobilitas. 

Dibyantoro dan Muhammad (2014) berpendapat bahwa 

seseorang melakukan mobilitas internasional maupun lokal 

dipengaruhi oleh tingkat upah didaerah asal dan tujuan. Motif 

ekonomi merupakan faktor utama seseorang harus melakukan 

mobilitas dengan tujuan dapat mengatasi kesenjangan yang 

terjadi di daerah asal. Effendy (2004) berpendapat bahwa 

faktor kemiskinan dan masalah ekonomi yang tak kunjung 

selesai merupakan daktor pendorong orang melakukan 

mobilitas.  

4.3.2 Usaha Pemotongan Ayam  

 Usaha pemotongan ayam dengan skala rumah tangga 

merupakan peluang usaha yang menjanjikan, disamping 

keberadaan usaha peternakan ayam petelur. Melihat adanya 

peternakan yang berada dekat dengan masyarakat merupakan 

solusi yang tepat untuk mendirikan usaha pemotongan ayam. 

Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha pemotongan 

ayam sebesar 10 juta dan dapat memberikan pendapatan 1-2 

juta perbulannya. Menurut penuturan pemilik usaha 

pemotongan ayam Sutresno (50 Tahun). 

“Saya mendirikan usaha pemotongan ayam ini berkat 
adanya usaha peternakan ayam petelur. Dulunya sebelum 
usaha peternakan ini berkembang saya tidak begitu 
tertarik, melihat belum banyaknya masyarakat yang 
membutuhkan jasa pemotongan ayam. Namun setelah 
usaha peternakan semakin banyak dan permintaan dari 
masyarakat yang semakin tinggi akhirnya saya 
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memutuskan untuk mendirikan usaha ini. Alhamdulilah 
sekarang saya memperoleh pendapatan tetap 1-2 juta 
perbulannya. 

Modal tersebut sengaja dikumpulkan oleh mantan TKI 

untuk membangun usaha tersebut setelah pulang. Hal ini 

menunjukkan bahwa, kepergian yang dilakukan oleh pelaku 

mobilitas akhirnya digunakan untuk mencari modal bukan 

untuk terus bekerja diluar negeri. Menurut penuturan Waginah 

(45 Tahun) seorang pelaku mobilitas.  

“Dulunya itu uang yang saya dapatkan saat menjadi 
TKW selama bertahun-tahun habis hanya untuk 
memperbaiki  rumah. Namun setelah adanya solusi untuk 
mendirikan usaha pemotongan ayam ini, akhirnya hasil 
saya bekerja terkumpul untuk modal. Terciptanya usaha 
inilah akhirnya saya lebih memilih untuk mengelolanya 
sendiri, ketimbang kembali bekerja di Negara lain. 

Penuturan yang sama dikatakan oleh Sutresno (50 

Tahun) pemilik pemotongan ayam. 

 “Uang yang saya gunakan untuk membuka usaha tempat 
pemotongan ayam merupakan hasil dari tabungan istri 
saya yang bekerja menjadi TKW di Malaysia. Dulunya 
saya sempat bingung harus dibuat untuk apa uang 
tabungan ini, saya pikir lebih baik untuk membangun 
rumah dari pada habis dan tidak menghasilkan apa-apa. 
Setelah saya berpikir untuk membuka usaha pemotongan 
ayam, alhamdulilah akhirnya pendapatan yang diperoleh 
lebih dari cukup. 

 
 Keberadaan peternakan ayam petelur memberikan 

peluang kepada masyarakat desa untuk menciptakan peluang 

usaha sendiri. Modal yang diperlukan untuk usaha dengan 
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skala rumah tangga sebesar 8-10 juta, hanya digunakan untuk 

membeli peralatan seperti alat pemotong ayam, pencabut bulu 

dan bangunan untuk tempat pemotongan ayam. Sukirno 

(2000) Penanaman atau investasi dalam teori adalah 

pengeluaran yang digunakan untuk membeli peralatan yang 

diperlukan untuk memulai usaha. Selain itu, dengan 

meningkatnya jumlah permintaan masyarakat untuk jasa 

pemotongan ayam, terutama bagi penjual soto, nasi goreng, 

penjual dipasar dan warung sangat berperan munculnya usaha 

tersebut. Sukirno (2005) berpendapat bahwa semakin 

bertambahnya jumlah permintaan barang maupun jasa, 

merupakan faktor peluang usaha semakin meningkat.  

Modal yang digunakan pemilik usaha pemotongan 

ayam didapat dari istrinya yang dulunya merupakan seorang 

TKW yang bekerja di Malaysia. Setelah berdiri usaha tersebut, 

sekarang istrinya memutuskan untuk tidak kembali akibat 

adanya peluang usaha di desa. Selama 10 tahun akhirnya 

remitan yang dikumpulkan yang didapatkan dengan 

menghemat biaya hidup di tempat bekerja, sehingga rata-rata 

uang yang dikirim sebesar 2-3 juta per bulannya. Kejadian 

yang seperti dituturkan oleh informan tersebut menunjukkan 

bahwa, remitan yang dapat dikumpulkan menjadi modal usaha 

akan lebih produktif ketimbang digunakan untuk keperluan 

rumah tangga. Mantra dan Keban (1999; 2005) berpendapat 

bahwa, dengan menghemat biaya hidup saat melakukan 

mobilitas dan mengumpulkan sebanyak mungkin untuk modal 

usaha, merupakan salah satu cara dalam memanfaatkan 

remitan. Uang yang dapat dijadikan untuk membuka peluang 

usaha sendiri akan lebih produktif, ketimbang dihabiskan 

hanya untuk keperluan rumah tangga. Suratiyah (1995) 

berpendapat bahwa keberadaan wanita Indonesia yang pergi 
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menjadi TKW lebih ditonjolkan untuk menjadikan uang hasil 

kerjanya menjadi modal usaha.  

Selain remitan, modal yang digunakan untuk 

membangun usaha pemotongan ayam didapat dari hasil panen 

pertanian tebu. Hasil panen tersebut digunakan untuk modal, 

sehingga produksi untuk menanam tebu dapat ditutupi dengan 

pendapatan dari usaha tersebut. Penuturan dari Mustakim (51 

tahun) pemilik RPA. 

“Saya mendirikan usaha ini dengan menggunakan modal 
hasil panen tebu, meskipun tidak banyak namun dapat 
dimanfaatkan untuk membuka RPA. Rata-rata perhari 
dapat memotong ayam sebanyak 100 ekor dengan harga 
per ekornya Rp 1.500, sehingga mendapatkan 
pendapatan kotor Rp 150.000.   
 
 Melihat penuturan dari informan tersebut 

menunjukkan bahwa, terciptanya peluang usaha non pertanian 

dapat dijadikan sebagai tumpuan untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Meningkatnya pendapatan dengan memanfaatkan 

peluang usaha merupakan cara bagi masyarakat dalam 

menambah pendapatan. Haris dan Sukirno  (2005) 

berpendapat bahwa dengan mengembangkan usaha dalam dua 

tempat dapat dijadikan sebagai mencukupi kebutuhan apabila 

salah satu usaha dalam keadaan terpuruk.   

Banyaknya berdiri usaha kecil skala rumah tangga 

pedesaan tidak menutup kemungkinan lebih bertambah lagi 

dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap pelaku usaha akan 

membutuhkan tenaga kerja untuk membantunya, akibat 

semakin banyaknya pesanan yang diterimanya. Permintaan 

tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan 

oleh usaha tersebut. Penuturan dari Sutresno (45 Tahun) 

pemilik pemotongan ayam, sebagai berikut. 
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“Pada saat ini saya memiliki pekerjai sebanyak 2 orang 
yang masing-masing adalah tetangga saya sendiri. Saya 
membutuhkan pekerja akibat jumlah pesanan dan orang 
yang menggunakan jasa saya semakin meningkat. Saya 
ingin membantu tetangga saya untuk menambah 
pendapatan mereka, selain itu mereka ini masih muda dan 
produktif.“ 

 Penyerapan tenaga kerja akibat peluang usaha, 

merupakan cara masyarakat dalam menciptakan kesempatan 

kerja sendiri. Meskipun jumlah pekerja yang terserap tidak 

banyak, namun setidaknya dapat membantu mengurangi beban 

tetangga maupun saudara. Masyarakat yang bekerja di 

pemotongan ayam akan mendapatkan upah, sehingga 

pendapatan mereka akan semakin meningkat. Simanjuntak 

(2001) Tingginya penyerapan tenaga kerja dalam suatu 

wilayah maka akan meningkatkan jumlah pendapatan yang 

diterima oleh pegawai tersebut. Penuturan lain dari Erik (35 

Tahun) pekerja pemotongan ayam. 

 “Keberadaan pemotongan ayam ini sangat membantu saya 
dalam meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga. 
Dulunya saya hanya menerima upah dari mencangkul 
sawah sebesar 300 ribu pebulannya, sehingga untuk 
kebutuhan rumah tangga terbilang pas-pasan. Setelah saya 
bekerja di pemotongan ayam pendapatan saya menjadi 
bertambah menjadi 650 ribu perbulannya. Selain cukup 
untuk kebutuhan sahari-hari saya juga bisa menabung 
untuk sekolah anak saya nanti.” 

 Semakin meningkatnya pendapatan rumah tangga 

merupakan salah satu bentuk perubahan yang dakibatkan 

adanya peluang usaha. Peningkatan yang terjadi sebanyak 

100%, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan. 

Kemiskinan yang dialami masyarakat desa, sangat 
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berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak akibat dari uang 

untuk sekolah tidak cukup. Melihat dari penuturan informan, 

keberadaan peluang usaha tersebut berpengaruh terhadap cara 

pandang orang tua.  

4.3.3 Usaha Poultry Shop 

 Poultry shop merupakan usaha yang menyediakan 

keperluan untuk peternakan, seperti pakan, peralatan ternak, 

vaksin, obat-obatan, dan bibit. Pooultry shop yang memiliki 

kapisitas yang tinggi juga merupakan tempat untuk peternak 

dalam menjual telurnya. Desa Pojok sendiri memiliki tempat 

usaha poultry shop sebanyak 2 tempat usaha. Dimana masing-

masing usaha tersebut membuka kesempatan kerja yang tinggi 

bagi penduduk desa. Peluang yang terjadi adanya peternakan 

merupakan faktor utama yang menyebabkan banyaknya usaha 

yang muncul. Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha 

poultry shop berasal dari peminjaman uang dari bank sekitar. 

Modalnya sendiri yang digunakan lumayan tinggi yaitu sekitar 

500Juta-1 Milyar, namun setelah 5 tahun terakhir keberadaan 

ini menjadi faktor penting dalam perkembangan usaha 

peternakan dalam menyediakan modal dan bibit. Penuturan 

dari jamroji (52 tahun) pemilik poultry shop.  

 “Peternakan yang membutuhkan tambahan untuk modal 
usaha dan bibit bisa saya bantu untuk menyediakannya. 
Bibit merupakan faktor yang sanagat penting bagi 
peternak, perkembangan yang terjadi pengaruh dari 
adanya poultry ini.”  

 
 Selain itu keberadaan poultry shop dalam 

menyediakan pakan sangat berpengaruh bagi perkembangan 

peternakan ayam petelur. Pakan sangat dibutuhkan untuk 
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meningkatkan produksi telur. Menurut penuturan Slamet (60 

tahun) pemilik poultry shop.  

 “Poultry juga menyediakan pakan untuk peternak yang 
ditukarkan dengan produksi telur. Setiap minggunya kami 
akan mengambil telur dari peternak dan hasilnya akan 
ditukar dengan pakan dan obat-obatan.”  

 
 Keberadaan poultry shop dalam menyediakan pakan, 

obat-obatan dan sekaligus modal untuk para peternak, sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan peternakan di Desa 

Pojok. Selain itu, memiliki peran dalam menjualkan hasil 

produksi peternak yaitu telur, sehingga peternak tidak lagi 

repot untuk mencari pengepul maupun harus menjualnya ke 

pasar. Tersedianya produksi dan penjualan sangat 

mempengaruhi terhadap kemajuan sutau usaha, sehingga 

poultry berperan penting dalam perkembangan usaha 

peternakan ayam petelur. 

 Pada Saat ini jumlah pekerja yang bekerja ditempat 

poultry shop tersebut sebanyak 15 orang di tempat yang 

berbeda. Proses perekrutannya memang sengaja diutamakan 

masyarakat yang tinggal di Desa Pojok. Pekerjaan ini tidak 

membutuhkan skill, sehingga dipilih laki-laki yang siap 

bekerja keras dan mampu untuk mengangkat barang-barang 

yang berat. Usaha ini memiliki peran dalam penyerapan tenaga 

kerja dengan memiliki produktif kerja yang tinggi. Semakin 

meningkatnya jumlah Poultry shop tidak menutup 

kemungkinan untuk menarik pemilik modal agar berinvestasi. 

Usaha peternakan ayam petelur dapat berdiri apabila penyedia 

pakan, modal maupun bibit tersedia, begitupun sebaliknya. 

Menurut Penuturan Bapak Slamet (60 Tahun) Pemilik Poultry 

shop. 
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“Poultry shop ini didirikan dengan menggunakan modal 
awal pinjaman dari Bank dan modal yang saya dapatkan 
sebagian dari hasil panen perkebunan. Modalnya cukup 
besar untuk mendirikan usaha ini dan juga memerlukan 
koneksi dari pabrik peternakan. Pekerjaan aawalnya 
saya dulu adalah seorang petani dan pegawai swasta 
yang memiliki took bahan makanan. Melihat 
perkembangan peternakan ini saya akhirnya meutuskan 
untuk menjadi peternak. Setelah itu, saya merasakan 
kesulitas akan bibit, pakan yang mahal dan apalagi 
banyak peternak yang mengeluh dalam mendapatkan 
tambahan modal. Keputusan saya untuk mendirikan 
usaha tersebut akibat banyaknya berdiri usaha 
peternakan tersebut. Dalam waktu 2 tahun saya sudah 
memiliki 15 pekerja yang masing-masing memiliki 
pendapatan rata2 yang tinggi. “ 

 Berdasarkan penuturan diatas dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa munculnya usaha-usaha dalam 

pemanfaatan akibat adanya peternakan sangat berperan 

penting dalam kebangkitan perekonomian pedesaan. Peluang 

usaha yang tercipta dalam skala kecil maupun besar menjadi 

semakin terbuka dan terciptanya lapangan ussaha juga akan 

semakin tinggi. Faktor yang menjadi maslah utama pedesaan 

mengenai kemiskinan dan lapangan pekerjaan dapat teratasi. 

Keadaan peluang yang semakin tinggi ini seharusnya dapat 

dimanfaatkan masyarakat untuk mencoba membangun peluang 

usahanya sendiri.  

4.3.4 Penyedia Jasa Pembuat Kandang 

 Kegiatan usaha peternakan ayam petelur 

menumbuhkan usaha baru bagi masyarakat sekitar, usaha yang 

ditimbulkan dari peternakan adalah seperti usaha pembuatan 

kandang ayam. Usaha ini bergantung dari jumlah pemesanan 
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dan juga para peternak dalam membuat kandang baru maupun 

memperbaiki kandang. Kandang tersebut banyak 

dimanfaatkan peternak-peternak yang baru tumbuh yang ingin 

membangun kandang dengan modal yang lebih sedikit. 

Perbandingan kandang yang menggunakan jasa pembuat 

kandang dan tukang sangatlah tinggi, 20% dari jumlah 

kandang yang sesungguhnya sebesar 50 juta. Namun memang 

untuk jangka waktu kandang perbaikan lebih cepat dengan 

maksimal waktu 2 tahun, sedangkan kandang yang dibuat 

dengan tukang memiliki estimasi waktu 5 tahun.  

 Peternak datang untuk memesan kandang dengan 

berapa tingkat dan jumlah kapasitas maka akan dibuatkan 

dalam waktu 2 bulan saja. Namun terkadang pembuat kandang 

ini dipanggil untuk mengganti kandang peternak yang harus 

diganti atau mengalami kerusakan. Sebenarnya keberadaan 

pembuat kandang ini sangat mebantu peternak-peternak 

dengan skala rata-rata antara 1000-5000 ternak. Peternak yang 

memiliki modal kecil membtuhkan kandang yang jumlah 

pengeluaran modalnya sekecil mungkin.  

 Pembuat kandang ini memperoleh pendapatan sebesar 

2-3juta perbulannya dengan modal awal sebesar 20 juta. 

Modal yang digunakan untuk usaha tersebut didapat dari hasil 

kerja istrinya yang dulunya mantan TKW Hongkong yang 

sudah bekerja selama 10 tahun. Istrinya tersebut 5 tahun 

pertama menjadi pelaku mobilitas, uang remitan yang dikirim 

hanya digunakan untuk memperbaiki rumah, namun setelah 5 

tahun terakhir ini memutuskan untuk dijadikan modal usaha 

tersebut. Setelah usaha ini terbentuk akhirnya istrinya 

memutuskan untuk balik kerumah dan menjalankan usaha 

dengan suaminya. Menurut penuturan Ibu Suhendar (35 

Tahun) pemilik usaha battery. 
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 “Dulunya pekerjaan saya adalah seorang TKW yang  
bekerja di Hongkong dan sedangkan suami saya bekerja 
sebagai buruh tani yang terkadang bekerja serabutan. 
Kondisi ekonomi kami tidak stabil karena pendapatan 
yang didapatkan suami saya tidak cukup untuk kebutuhan 
sehari-hari. Keberadaan peternakan yang membuat 
ekonomi keluarga kami berubah, karena kami dapat 
membangun usaha ini. Kami sendiri sangat beruntung 
dengan peningkatan usaha ini pendapatan  meningkat 
sebesar 2-3 juta perbulannya. Ekonomi yang semakin 
membaik membuat saya memutuskan untuk tidak kembali 
lagi keluar negeri, karena membangun usaha dirumah 
sendiri lebih baik.” 

 Faktor pendorong orang untuk tidak kembali 

melakukan mobilitas ataupun meninggalkan daerah asal 

adalam tersedianya lapangan pekerjaan ataupun peluang usaha 

didaerah tersebut. Rosida (45) pemilik usaha kandang battry. 

“Saya sudah merasakan kepuasan memiliki usaha ini 
dengan modal usaha yang saya dapatkan saat menjadi 
TKI dulu. Hal ini merupakan berkah bagi saya dapat 
membengun usaha sendiri di pedesaan dengan 
memanfaatkan uang tersebut.” 

 Kondisi ekonomi merupakan masalah utama bagi 

masyarakat pedesaan yang mambuat mereka memutuskan 

untuk melakukan migrasi, dengan harapan dapat 

meningkatkan ekonomi keluarga di desa. Banyak faktor yang 

mempengaruhi penduduk untuk melakukan migrasi, namun 

demikian faktor ekonomi cenderung memegang peranan 

penting (Subri, 2003). Penggunaan remitan untuk modal usaha 

merupakan salah satu solusi yang tepat untuk memanfaatkan 
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remitan. Penuturan sama oleh Rosida (45 tahun) pemiliki 

usaha pembuatan kandang. 

 ”Setelah saya memiliki usaha ini akhirnya saya tidak 
kembali lagi menjadi seorang TKW akibat penghasilan 
yang saya dapatkan sudah dapat memenuhi kebutuhan 
keluarga. Selain itu menjadi seorang pekerja yang jauh 
dari keluarga sangat berat sekali, apalagi harus 
meninggalkan anak.”  

 Penuturan dari informan tersebut menunjukkan 

bahwa, menciptakan peluang usaha didaerah sendiri lebih baik 

ketimbang harus mencari upah di Negara lain. Meskipun hasil 

yang didapat tidak terlalu tinggi, namun dengan tidak jauh dari 

keluarga terutama anak merupakan keadaan yang lebih baik. . 

Effendi (1993) kembalinya mantan TKI untuk memutuskan 

kembali pulang kembali ke desanya adalah akibat keluarga 

yang ditinggalkan. Rasa rindu dan kekawatiran orang tua yang 

harus meninggalkan anaknya dengan jarak yang jauh 

merupakan keadaan yang menyiksa bagi seorang. 

 Kemajuan peluang usaha yang tersedia di wilayah 

pedesaan sangat membantu dalam mengurangi laju mobilitas 

penduduk baik itu internasional maupun nasional. Pekerja TKI 

menjadi memiliki solusi dalam pemanfaatan remitan yang 

didapatkan. Mantra dan Keban (1999; 2005) Tersedianya 

peluang usaha yang tersedia bagi penduduk desa sangat tidak 

menutup kemungkinan dalam mengurangi laju mobilitas 

penduduk. Effendy (2004) Menyatakan bahwa Kiriman dari  

pelaku mobilitas mempunyai dampak positif bagi rumah 

tangga pedesaan dan ekonomi pedesaan, khususnya untuk 

menciptakan peluang usaha sendiri. Selain itu, remitan yang 

hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sekunder menjadi dapat 

terbantu untuk membangun peluang usaha sendiri.  
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 Peningkatan status ekonomi penduduk pedesaan 

dengan jumlah peningkata jumlah peluang usaha yang dapat 

diciptakan bagi penduduk merupakan salah satu solusi dalam 

mengatasi maslah kemiskinan. Peningkatan yang dialami 

akibat keberadaan peternakan merupakan salah satu 

kebangkitan dari peluang usaha akibat keadaan yang terjadi 

pada saat ini.  

4.4 Menciptakan Kesempatan Kerja 

 Pengangguran merupakan masalah yang harus 

ditangani bersama yang menjadi momok masyarakat Indonesia 

pada saat ini. Kabupaten Kediri jumlah pengangguran setiap 

tahunnya mengalami penurunan. Dilihat dari data Badan Pusat 

Statitik Kabupaten Kediri jumlah pengangguran pada tahun 

2013 terdapat 4,95% pengangguran, sedangkan pada tahun 

2014 mengalami penurunan menjadi 2,65% (BPS, 2015). 

Penyebab penurunan pengangguran di Kabupaten Kediri 

disebabkan karena masyarakat banyak yang mendirikan usaha-

usaha skala rumah tangga, tercatat data usaha skala rumah 

tangga di Kabupaten Kediri mencapai 198.884 (BPS, 2015). 

 Solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah 

pengangguran di daerah pedesaan adalah membuka peluang 

dalam menciptakan kesempatan kerja. Terciptanya 

kesempatan kerja didaerah sendiri, memilIki peran dalam 

menekan laju mobilitas penduduk (Keith, 1973). Seperti 

halnya kesempatan kerja yang ditimbulkan akibat banyaknya 

berdiri usaha-usah peternakan ayam petelur di Desa Pojok. 

Berdirinya usaha peternakan tersebut membuka peluang bagi 

masyarakat sekitar desa maupun luar desa dalam menyerap 

tenaga kerja. Selain itu tidak menutup kemungkinan 

banyaknya berdiri usaha peternakan ayam petelur akibat dari 
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kesuksesan usaha peternakan yang membuat masyarakat 

tertarik mendirikan usaha peternakannya sendiri. Ilham (2015) 

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan usaha peternakan 

ayam petelur skala kecil merupakan salah satu pilihan untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan 

kesempatan kerja dan peluang dalam membangun usaha 

sendiri.  

 Jumlah pekerja yang terserap untuk bekerja di 

peternakan adalah 100 orang, 70% dari dalam desa sendiri dan 

30% dari luar desa. Pekerja yang diutamakan untuk bekerja 

merupakan dari desa sendiri,hal ini dikarenakan masih banyak 

masyarakat Desa Pojok yang membutuhkan pekerjaan. 

Melihat penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, 

merupakan peran yang cukup baik dari usaha peternakan 

tersebut. Menurut penuturan Edi (45 Tahun) buruh ternak 

sebagai berikut : 

 “Sebelum adanya peternakan ini saya bekerja menjadi 
buruh tebang, terkadang menjadi kuli dan itu tidak pasti 
tergantung ada yang menawarkan saya pekerjaan. 
Namun setelah adanya peternakan ayam petelur ini mas, 
saya memiliki pekerjaan tetap menjadi buruh ternak, 
sehingga saya mempunyai penghasilan tetap. Ekonomi 
keluarga saya menjadi terbantu dengan adanya 
peternakan ini, pemasukan saya semakin bertambah dari 
pada dulu dan saya tidak lama menganggur. Peternakan 
ayam petelur ini sangat memiliki peran bagi masyarakat 
desa sini, apalagi dalam menyediakan lapangan 
pekerjaan untuk penduduk sini.” 

 Keberadaan peternakan ayam petelur dalam 

menyediakan kesempatan kerja sangat membantu masyarakat 

dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Handoko (1985) 

menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor usaha 
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kecil didaerah pedesan, merupakan peran yang sangat penting. 

Sebelum adanya peternakan ini masyarakat banyak yang 

bekerja serabutan maupun menajdi buruh tani yang hanya 

bekerja pada waktu panen tiba. Jumlah penyerapan tenaga 

kerja yang meningkat akibat adanya peternakan yang dapat 

menyediakan pekerjaan sangat membantu masyarakat Desa 

Pojok untuk meningkatkan pendapatan.   

Pekerja local yang berasal dari wilayah Desa Pojok 

merupakan pekerja woyoritas di peternakan, namun ada juga 

beberapa pekerja dari luar Desa. Pekerja yang berasal dari luar 

Desa ini biasanya bekerja sebagai kuli pakan yang bertugas 

mengolah pakan yang hanya datang pada sore hari. Alasan 

memilih pekerja dari luar Desa untuk pekerjaan tersebut 

karena, untuk pekerja yang menangani ternak lebih 

dipriorotaskan dari dalam Desa sendiri karena peternak lebih 

mempercayakan kepada mereka. Menurut penuturan peternak 

Sutomo (35 tahun). 

 “Rata-rata usia yang bekerja disini untuk memberi 
makan ternak, memberi vaksin ternak dan mengolah 
pakan adalah 24-35 tahun. Kebanyakan mereka dulunya 
merupakan perantau yang bekerja diluar kota, namun 
hanya bekerja menjadi pemabantu warung-warung kecil 
pinggiran jalan. Setelah tidak puas dengan gaji yang 
didapat, akhirnya mereka kembali ke Desa dan bekerja 
dengan saya. Kebanyakan mereka sudah memiliki 
keluarga, alasan lain karena anak mereka yang 
ditinggalkan di Desa sehingga mereka lebih memilih 
bekerja disini.” 

 Pekerja yang bekerja dipeternakan memiliki usia yang 

masih produktif yaitu berkisar antara 20-35 tahun. (BPS, 

2017) standar penduduk dengan kelompok usai produktif  

berkisar antara (usia 15-64 tahun). Dilihat dari pekerja yang 
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merupakan usia produktif, peternakan sangat berperan dalam 

memberi kesempatan kerja untuk penduduk yang memiliki 

usia masih produktif.  

Tersedianya lapangan pekerjaan di pedesaan sangat 

berperan dalam menekan laju mobilitas penduduk untuk 

mencari pekerjaan di perkotaan. Tenaga kerja yang kurang 

terdidik akibat pendidikan masyarakat pedesaan yang 

cenderung rendah, sektor informal perkotaanlah yang menjadi 

tujuan mereka. Keadaan yang demikian bukan merupakan 

solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk 

pedesaan. Menciptakan kesempatan kerja untuk daerah 

pedesaan merupakan solusi utama untuk menekan laju 

mobilitas penduduk. Tersedianya lapangan pekerjaan di daerah 

sendiri akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Penuturan dari Toni (30 tahun) Buruh 

ternak sebagai berikut. 

“Saya dulunya bekerja di daerah Surabaya yang 
merupakan tempat dimana industri-industri terdapat 
disana. Namun pada akhirnya dengan kondisi pendidikan 
akhir saya adalah SMP, akhirnya saya hanya bekerja 
menjadi pegawai warung makan yang mendapatkan hasil 
kecil. Biaya hidup diperkotaan yang cukup tinggi dengan 
penghasilan yang kecil, saya tidak dapat mengirim remitan 
ke Desa. Lebih baik bekerja di peternakan dengan gaji 
yang rumayan dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi 
keluarga saya.” 

  Kesempatan kerja yang tersedia di pedesaan akan 

dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan kondisi 

ekonomi mereka. Taryana (2000) Terciptanya kesempatan 

kerja daerah pedesaan sangat membantu ekonomi masyarakat 

desa dan dapat mengurangi laju mobilitas. Selain itu bagi 



 

83 
 

pekerja yang mencari pekerjaan pada sektor formal perkotaan 

harus memiliki keahlian yang khusus. Meningkatnya kondisi 

ekonomi bagi keluarga pedesaan tidak menutup kemungkinan 

dapat meningkatkan kondisi pendidikan masyarakat desa saat 

ini. 

  Harapan mereka melakukan migrasi untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk membantu 

ekonomi keluarga pedesaan. Namun masyarakat yang 

melakukan mobilitas penduduk hanya bekerja di sektor 

informal perkotaan akibat pendidikan masyarakat yang masih 

rendah. Penuturan Sunardi (45 Tahun) Kepala Desa Pojok.  

“Migrasi yang dilakukan penduduk Desa Pojok ke wilayah 
perkotaan adalah akibat kurangnya kesempatan kerja. 
Namun masyarakat yang melakukan mobilitas diwilayah 
perkotaan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. 
Mereka pada akhirnya kembali ke desa dengan tidak 
membawa apa-apa dan malah kehabisan modal 
berangkatnya untuk mencukupi hidup di wilayah 
perkotaan.  

 Mobilitas bukanlah solusi utama untuk 

menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi diwilayah 

pedesaan. Peluang dalam menciptakan kesempatan kerja 

sebesar-besarnya merupakan solusi yang tepat dalam 

mengurangi masalah kemiskinan. Mengembangkan usaha 

peternakan merupakan salah satu prospek yang bagus 

untuk kedepannya dalam meningkatkan kesempatan kerja. 

Banyaknya usia produktif di wilayah pedesaan tidak akan 

menutup kemungkinan timbul motivasi untuk mendirikan 

usaha peternakannya sendiri.  
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4.5 Meningkatkan Status Ekonomi 

4.5.1. Peternak 

 Kontribusi peternakan dalam meningkatkan status 

ekonomi keluarga peternak merupakan faktor utama 

masyarakat melakukan investasi pada peternakan ayam 

petelur. Meningkatnya status ekonomi peternak dipengaruhi 

oleh pendapatan yang dihasilkan dari beternak. Semakin tinggi 

pendapatan, maka akan semakin tinggi minat masyarakat 

untuk melakukan investasi pada peternakan ayam petelur. 

Perolehan pendapatan merupakan alasan utama seseorang 

untuk bekerja. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, 

maka akan meningkatkan minat peternak dalam 

mengembangkan usaha peternakan.  

 Berkembangnya peternakan ayam petelur didesa pojok 

merupakan akibat dari status ekonomi peternak dahulu 

mengalami peningkatan. Ketertarikan peternak melihat kondisi 

ekonomi yang semakin meningkat dalam melakukan usaha 

peternakan merupakan faktor utama. Menurut penuturan 

Bapak Bambang (55 Tahun). 

“Keputusan saya untuk memilih usaha peternakan ayam 
petelur merupakan faktor dari peternak-peternak dahulu 
yang memiliki pendapatan yang tinggi. Kondisi ekonomi 
yang semakin meningkat sebagai peternak merupakan 
faktor yang membawa saya untuk memilih menjadi 
peternak. Peningkatan pendapatan pada saat ini sudah 
saya rasakan sendiri, dibandingkan pendapatan yang 
saya rasakan dulu sebelum menjadi peternak.” 

 Melihat peningkatan status ekonomi peternak 

memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat untuk memilih 

beternak ayam petelur. Peningkatan kepemilikan barang yang 

dimiliki seseorang akan meningkatkan status ekonomi dimata 
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masyarakat. Soekanto (2005) mengatakan bahwa faktor utama 

yang mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan kondisi 

ekonominya adalah pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan 

jenis kepemilikan barang.  

  Peternakan merupakan salah satu usaha di Desa Pojok 

yang merupakan pekerjaan yang paling bergengsi pada saat 

ini. Masyarakat yang memiliki usaha peternakan akan 

memiliki status yang berbeda dimata masyarakat, sebab 

seorang peternak dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi. 

Peternak yang memilki ternak dengan jumlah diatas 10.000 

ekor rata-rata memilki barang-barang yang lebih mewah. 

Penuturan Muslim (65 Tahun). 

“Dimata masyarakat peternak merupakan salah satu 
pekerjaan yang pada saat ini memilki status yang lebih 
tinggi di masyarakat. Jenis kepemilikan barang dan juga 
rumah yang mewah merupakan salah satu keadaan yang 
membuat masyarakat sangat atusias untuk menjadi 
seorang peternak.” 

  Pendapatan yang diperoleh peternak tergantung 

jumlah ternak yang dimiliki. Jumlah ternak yang dimilki rata-

rata sebanyak 2000-4000 ekor memilki pendapatan 1,5-3 juta 

perbulannya, sedangkan peternak dengan skala besar 5.000 

ekor-10.000 ekor memiki pendapatan 5-10 juta perbulannya. 

Pendapatan tersebut didapat dari hasil penjualan telur 

dikurangi dengan biaya produksi seperti pembelian pakan, 

vaksin, vitamin dan gaji pekerja. Total hasil penjualan telur 

untuk kapasitas 3000 ekor dengan harga telur Rp 13.500/kg, 

mendapatkan hasil Rp 62.370.000. Dikurangi dengan biaya 

produksi selama satu bulan yaitu sebesar Rp 56.064.000, biaya 

pekerja satu bulan Rp 3.000.000, dan biaya tidak tetap Rp 

500.000 sehingga peternak mendapatkan hasil sebesar Rp 
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2.806.000. Peternak sendiri merasakan perubahan ekonomi 

mereka dibanding keadaan dahulu yang hanya mengandalkan 

hasil perkebunan tebu dan menjadi TKI luar negeri. Mereka 

mengaku bahwa peternakan ayam petelur yang membawa 

perubahan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan 

pendapatannya. Penuturan Bapak Sutomo (35 Tahun). 

 “Pendapatan saya saat ini setelah menjadi peternak 
dibanding dahulu saat saya menjadi supir sangat berbeda 
derastis. Pendapatan saya pada saat ini dengan jumlah 
ternak saya pada saat ini yaitu 4.000 ekor kurang lebih 
mendapatkan 1,5-3 juta dibandingkan menjadi supir yaitu 
1 juta. Apabila saya lebih memilih keadaan saya menjadi 
peternak, maka saya akan memilih untuk mengembangkan 
usaha peternakan saya lebih besar lagi.” 

 Pekerjaan, pendapatan dan pendidikan seseorang 

dapat mempengaruhi tingkat status orang tersebut dimata 

masyarakat. Selain itu, pengaruh dari jenis kepemlikan barang 

dan tempat tinggal yang lebih dari masyarakat lain merupakan 

faktor lain meningkatnya status seseorang. Kartono (1991) 

mengatakan bahwa pendapatan seseorang dalam memilih 

pekerjaan akan memiliki status yang lebih tinggi dimata 

masyarakat. Pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi juga 

akan memiliki pengaruh terhadap jenis kepemilikan barang 

yang dimilki. 

4.5.2 Masyarakat 

  Perkembangan usaha peternakan yang berada di Desa 

Pojok akan memberikan dampak terhadap peningkatan 

pendapatan kepada masyarakat. Kontribusi yang diberikan 

masyarakat yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan akan 

membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa. 
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Penyerapan tenaga yang memanfaatkan tenaga kerja 

masyarakat sekitar desa akan memberikan perubahan yang 

besar terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.  

 Masyarakat yang bekerja menjadi anak kandang 

maupun bekerja di sektor usaha yang timbul akibat adanya 

peternakan seperti poultry shop, jasa pembuatan batteray dan 

RPA. Pendapatan rata-rata masyarakat Desa Pojok sebelum 

adanya peternakan sebesar Rp 500.000 perbulan, setelah 

adanya peternakan ini perubahan pendapatan masyarakat yang 

bekerja di tempat subsector peternakan saat ini rata-rata 

menjadi Rp 800.000-1.000.000 perbulan. Pendapatan Aripin 

(30 Tahun) pekerja. 

 “Keberadaan peternakan ini membawa perubahan yang 
besar terhadap kondisi ekonomi keluarga kami. 
Penyerapan usaha yang tersedia merupakan faktor utama 
meningkatnya pendapatan saya sendiri. Sebelum adanya 
peternakan ini pendapatan saya hanya sebesar Rp. 
300.000-Rp 500.000 perbulan dan sekarang pendapatan 
pasti saya alhamdulilah menjadi Rp 800.000. Perubahan 
pendapatan yang saya alami ini sangat membantu 
mengankat ekonomi keluarga kami. 

Kegiatan usaha peternakan yang berada di Desa Pojok 

merupakan usaha yang memiliki pengaruh terhadap 

meningkatnya status ekonomi masyarakat. Usaha peternakan 

ayam petelur memberikan kontribusi yang baik bagi 

kesejahteraan dan peningkatan pendapatan yang terjadi di 

daerah pedesaan. Keberadaan peternakan akan memberikan 

nilai tambah pula bagi ekonomi masyarakat., karena 

memberikan peluang usaha dan menciptakan kesempatan 

kerja. Adanya usaha peternakan yang memberikan dampak 

ekonomi akibat terciptanya peluang kerja dan menciptakan 
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usaha dibidang peternakan (Hasibuan, 2008). Perubahan yang 

terjadi akibat adanya usaha peternakan akan memberikan 

perubahan terhadap pendapatan masyarakat.   

 Selain itu dapat menyekolahkan anaknya yang sampai 

keperguruan tinggi merupakan salah satu pencapaian yang 

sangat diharapkan bagi masyarakat desa. Menurut penuturan 

Galim (40 Tahun) pemilik usaha pembuatan batteray. 

 “Setelah saya menjalankan usaha menjadi pembuat 
kandang, akhirnya saya mampu memilki kendaraan pribadi 
dan dapat membangun rumah tanpa harus istri saya 
menjadi TKI. Pendapatan saya sudah dapat mencukupi 
kebutuhan tersier dalam keluarga saya. Selain itu, 
pendidikan anak saya menjadi lebih terjamin dengan 
adanya penghasilan yang lebih dari cukup. Saya akhirnya 
mampu menyekolahkan anak saya sampai menjadi sarjana 
disalah satu sekolah tinggi negeri. Pencapaian tersebut 
merupakan sangat membanggakan bagi saya dan 
merupakan salah satu cara untuk meperbaiki ekonomi 
kelarganya nanti lebih tinggi lagi.  

Perubahan akan kepemilikan barang juga dialami oleh 

masyarakat yang menjalankan usaha akibat adanya peternakan 

tersebut. Kepemilikan barang tersebut berupa tabungan, 

sepeda motor dan barang-barang rumah tangga. Jenis 

kepemilikan barang tersebut merupakan peran mereka dalam 

menjalankan usahanya. Hal ini tidak luput dari peran 

peternakan yang berada dilingkungan mereka. Slameto (1991) 

Faktor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendidikan 

anak, biaya sekolah yang tinggi merupakan faktor utama 

pendidikan. 
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4.6 Dampak Negatif 
 Pencemaran akan terjadi apabila didalam lingkungan 

hidup manusia, baik yang bersifat fisik, biologis maupun 

sosial, terdapat suatu bahan yang merugikan eksistensi 

manusia. Masalah pencemaran biasanya dibedakan biasanya 

dibedakan dalam beberapa klasifikasi, seperti pencemaran 

udara, pencemaran air, serta pencemaran tanah. 

Dampak negatif yang disebabkan oleh kandang 

peternakan ayam petelur yang berada dekat dengan lingkungan 

penduduk adalah bau akibat kotoran ayam dan serangan lalat 

akibat dari adanya kandang dapat membahayakan kesehatan 

penduduk. Bau tersebut berasal dari kandungan gas amonia 

yang tinggi dan gas hidrogen sulfida (H2S), dimetil sulfida, 

karbon disulfida, dan merkaptan. Senyawa yang menimbulkan 

bau ini dapat mudah terbentuk dalam kondisi anaerob seperti 

tumpukan kotoran yang masih basah. Senyawa tersebut dapat 

tercium dengan mudah walau dalam konsentrasi yang sangat 

kecil. Untuk H2S, kadar 0,47 mg/l atau dalam konsentrasi part 

per million (ppm) di udara merupakan batas konsentrasi yang 

masih dapat tercium bau, sedangkan untuk dimetil sulfida 

konsentrasi 1,0 ppm di udara mulai tercium bau busuk. Untuk 

amonia, kadar terendah yang dapat terdeteksi baunya adalah 5 

ppm. Akan tetapi, kepekaan seseorang terhadap bau ini sangat 

tidak mutlak, terlebih lagi bau yang disebabkan oleh campuran 

gas. Pada konsentrasi amonia yang lebih tinggi di udara dapat 

menyebabkan iritasi mata dan gangguan saluran pernapasan 

pada manusia dan hewan itu sendiri (Praja 2006).  

Keadaan yang seperti ini dapat terjadi apabila dalam 

pengelolaan limbah tidak diperhatikan oleh peternak. Peternak 

harus memperhatikan kondisi limbah dari peternakan ayam 

petelur untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, 
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terutama pada saat musim penghujan tiba. Menurut penuturan 

dari Bapak Damirin (55 tahun) masyarakat yang tinggal 

didekat kandang. 

 “Keberadaan usaha peternakan ayam petelur di Desa ini 
dapat dikatakan tidak terlalu mengganggu masyarakat, 
mungkin hanya pada saat musim hujan tiba. Bau kotoran 
pada saat musim penghujan sangat tarasa menyengat, 
akibat kotoran yang basah terkena air hujan. Kondisi 
tersebut hanya berselang beberapa waktu saja, soalnya 
peternak sendiri langsung berusaha untuk melakukan 
antisipasi agar bau tidak berlarut-larut menyebar.” 

 Peternak harus selalu melakukan antisipasi untuk 

mengurangi pencemaran yang terjadi untuk menghindari 

keresahan warga sekitar. Pihak peternakan harus selalu 

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

13 Tahun 2010 bahwa peternak sanggup:  

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa 

membina hubungan baik dengan tetangga sekitar. 

2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di 

lingkungan usaha. 

3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau 

pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha 

dan/atau kegiatan tersebut. 

4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha 

dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang. 

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat 

usaha dan/atau kegiatan. 

Selain limbah dari kotoran ternak yang harus 

diperhatikan, wabah penyebaran lalat yang disebabkan akibat 
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kandang yang tidak bersih merupakan faktor yang sangat 

penting. Penyebaran lalat yang tidak terkendali dapat berakibat 

buruk terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Lalat yang 

dihasilkan oleh peternakan ayam petelur dapat berakibat 

penyakit, antara lain: disentri, diare, thypoid dan colera. Lili 

(2010) penyebaran lalat akibat kandang yang tidak bersih 

harus selalu diperhatikan oleh peternak, akibatnya adalah 

serangan penyakit pada pencernaan akan sangat 

membahayakan masyarakat. Menurut penuturan ibu Hayati 

(40 Tahun). 

“Penyebaran lalat akibat keadaan kandang yang kurang 
bersih terkadang mengganggu masyarakat sekitar. Saya 
sendiri merasa jijik, soalnya lalatnya terkadang sangat 
banyak. Menganggunya pada saat saya menyiapkan 
maskan untuk keluarga saya, banyak sekali lalat yang 
mengerumi makanan tersebut. Bahayanya apabila 
makanan yang dimakan sudah tercemar penyakit yang 
disebabkan oleh lalat tersebut. Terkadang juga 
mengganggu istirahat kami sekeluarga pada saat ingin 
bersantai dikerumuni oleh lalat, jadi sangat mengganggu 
sekali.”  

Permasalahan seperti ini sering sekali dirasakan oleh 

masyarakat, terutama masyarakat dekat kandang. Pencegahan 

penyebaran lalat harus selalu ditindak lanjuti oleh peternak, 

sebelum penyebaran tersebut terjadi. Hal ini tidak lepas akibat 

kondisi kandang yang tidak terlalu diperhatikan oleh peternak. 

Berkaitan dengan penanganan penyebaran lalat Dedy (2010) 

menyatakan bahwa sebagian besar peternak mengabaikan 

penanganan wabah lalat dari usahanya yang berakibat fatal 

pada kesehatan masyarakat, selain itu dapat menimbulkan 

protes dari warga sekitar.  
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Pernyataan lain juga muncul dari salah satu warga 

yang bekerja sebagai penjual makanan yang berada disamping 

peternakan. Berikut penuturan dari ibu Zulaikah (35 Tahun) 

mengenai masalah wabah lalat.  

“Saya sebagai penjual makanan merasakan risih akibat 
wabah lalat yang menyerang makanan yang saya jual. 
Sebagai penjual makanan, seharusnya kondisi makanan 
dan warung untuk saya berjualan harus selalu bersih, 
kalau ada lalat seperti itu kan membuat pelanggan saya 
merasakan ketidak nyamanan. Pelanggan saya terkadang 
juga merasakan risih apabila makanan yang dia beli 
dikerumuni banyak lalat. Sebenarnya saya sendiri juga 
sudah mengatakan maslah tersebut kepada pemilik 
ternak, namun pemilik ternak juga sudah mengupayakan 
penanganan yang terbaik. Peternak sendiri sebenarnya 
sudah meminta maaf kepada masyarakat sini dan 
terkadang memberikan santunan berupa uang dan hasil 
ternak. Upaya yang dilakukan peternak menurut saya 
sudah baik, karena mau mengganti kerugian kecil yang 
masyarakat alami.” 

Hal ini memang tidak lepas dari keberadaan 

peternakan ayam petelur yang berada dilingkungan 

masyarakat.Upaya peternak selain memperhatikan kondisi 

kebersihan kandang juga harus melakukan penanganan agar 

kemarahan masyarakat dapat terbendung.  Permasalahan 

pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan ayam petelur 

merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh 

peternak. Keresahan yang terjadi pada masyarakat akan 

menimbulkan dampak yang negative bagi peternak sendiri. 

Protes yang masyarakat lakukan terhadap peternakan tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi penutupan usaha. 

Kerugian yang dialami peternak dan berkurangnya lapangan 
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pekerjaan akan sangat memberikan masalah baru bagi 

penduduk desa sendiri. Melihat kondisi yang demikian peran 

dari aparat desa untuk terus mengingatkan peternak agar selalu 

melakukan antisipasi terhadap pencemaran lingkungan. 

Menurut penuturan kepala desa Bapak Sunardi (50 tahun).  

 “Protes yang dilakukan warga mengenai usaha peternakan 
ayam petelur di Desa Pojok selama ini alhamdulilah tidak 
ada yang melakukan protes. Peternakan disini sebenarnya 
lebih menguntungkan terhadap kondisi ekonomi 
masyarakat sekitar dari pada terhadap dampak negatifnya. 
Kami selaku aparat desa selalu menghimbau kepada 
peternak untuk selalu memperhatikan kondisi-kondisi yang 
dapat membangkitkan amarah masyarakat. Peternak 
sendiri harus mampu memberikan dampak yang positif 
kepada warga, sehingga untuk kedepannya usaha 
peternakan dapat diterima oleh masyarakat. Kami selalu 
melakukan penyuluhan mengenai peraturan beternak 
sesuai dengan AMDAL.”  

 Keberadaan peternakan ayam petelur yang berada 

dekat dengan pemukiman penduduk harus selalu diperhatikan. 

Kandang yang dibangun harus sesuai dengan peraturan 

AMDAL, sehingga tidak menimbulkan masalah pencemaran 

lingkungan. Limbah yang disebabkan oleh peternakan harus 

selalu dilakukan pemberihan secara rutin, sehingga bau yang 

ditimbulkan tidak mengganggu aktifitas masyarakat sekitar.  

4.7 Upaya Peternak dalam Menangani Masalah Limbah 

Peternakan 

 Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu 

sumber pencemaran lingkungan harus mendapatkan perhatian. 

Peternakan ayam petelur agar menjadi usaha yang tidak 

mencemari lingkungan, maka tata laksana pemeliharaan, 
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perkandangan dan penanganan limbahnya harus selalu 

diperhatikan. Peternak harus memiliki pengetahuan dalam 

menangani masalah limbah dan lingkungan, karena kondisi 

kandang berada dekat dengan pemukiman penduduk. Menurut 

Setyowati (2008), banyaknya usaha peternakan ayam yang 

berada di lingkungan masyarakat dirasakan mulai 

mengganggu warga, terutama peternakan ayam yang lokasinya 

dekat dengan pemukiman penduduk. 

 Keberadaan peternakan ayam petelur yang berada 

dekat dengan pemukiman penduduk pasti akan memberikan 

dampak bagi lingkungan sekitar. Kasus yang sering terjadi 

adalah adanya konflik antara peternak denga masyarakat 

sekitar. Kejadian seperti ini akibat peternak yang malas dalam 

menangani masalah yang timbul akibat limbah dan pencemran 

yang terjadi dilingkungan. Kondisi yang harus diperhatikan 

adalah bau kotoran, wabah lalat, kebersihan kandang dan 

lingkungan sekitar.  

4.7.1 Bau 

 Penanganan bau limbah yang disebabkan oleh feses 

ternak dapat dilakukan dengan menggunakan zeoloit pada 

pakan, penambahan kapur pada kotoran dan penggunaan 

mikroba probiotik stabio pada pakan. Suharto dan 

Winantuningsih (1993) mengatakan bahwa Probiotik starbio 

adalah mikroba pengurai protein, serat kasar, lignin dan 

nitrogen. Zeoloit sendiri mampu menyerap molekul-moleul 

lain dan mampu menyerap gas-gas C02 dan H2S (Sutarti dan 

Rachmawati, 1994).  

 Bau limbah kotoran ternak akan mencemari 

lingkungan apabila kotoran dalam keadaan yang basah. 

Kotoran yang basah ini terjadi akibat terkena air hujan dan 

manajemen dari tempat minum yang kurang baik. Feses yang 
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dalam keadaan yang basah akan menyebabkan kandungan 

ammonia yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan bau yang 

tidak sedap. Peternak harus selalu mengantisipasi apabila pada 

saat musim hujan tiba dan juga menangani apabila terdapat 

kebocoran pada air minum. Bagaimana peternak dalam 

menangani masalah bau dapat dilihat dari penuturan bapak 

sutomo (55 tahun) peternak ayam petelur.  

 “Bau yang ditimbulkan dari feses ternak akan menyengat 
apabila dalam keadaan yang masih basah. saya biasana 
menutup feses tersebut dengan menggunakan kapur 
gampeng agar cepat kering pada musim penghujan tiba 
dan pada saat feses basah. Selain itu, pada saat musim 
penghujan tiba air yang masuk kedalam kandang saya 
timbun dengan menggunakan tanah. Air yang 
menggenang disekitar feses dapat menyebabkan feses 
tersebut menjadi basah. Masalah yang lain biasanya 
terjadi akibat paralon yang digunakan untuk air minum 
ternak mengalami kebocoran. Setiap paralon yang 
mengalami kebocoran biasanya saya melakukan 
penambalan agar air tidak terjatuh ke feses. Terkadang 
saya mengganti paralon yang sudah tidak dapat 
digunakan lagi pada saat kandang dalam keadaan bocor 
dan pergantian dilakukan setiap 5 tahun sekali.” 

 Pemanfaatan limbah kotoran ternak dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman pertanian merupakan 

salah satu cara dalam mengurangi bau. Melihat dari peternak 

yang masih memiliki lahan perkebunan, tidak menutup 

kemungkinan untuk memanfaatkan sebagai pupuk. Selain itu, 

peternak terkadang menjual hasil limbah peternak ayam 

petelur untuk dijual kepada pengepul. Peternak menjual 

kotoran ternak setiap 5 tahun sekali apabila kotoran sudah 

terlihat meninggi. Hal ini dilakukan peternak untuk menambah 
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pendapatan mereka melihat hasil dari penjualan kotoran ternak 

sanagat menguntungkan. Penuturan dari Bapak Sukandar (40 

Tahun) peternak. 

“Untuk menangani masalah bau akibat kotoran ternak, 
terkadang saya gunakan untuk dijadikan pupuk 
perkebunan saya. Selain itu,apabila harga kotoran ternak 
yang meningkat, saya menjualnya kepada pengepul. 
Kotoran tersebut dihargai dengan harga Rp 5000 per satau 
karungnya. Penjualan tersebut saya gunakan untuk 
menambah penghasilan saya, dari pada tidak 
menghasilkan lebih baik dijual.” 

 Melihat Penuturan dari peternak diatas dalam 

penanganan untuk mengurangi bau akibat kotoran ternak 

dengan menggunakan kapur karena terbilang lebih simple 

menggunakannya dan harganya tidak mahal. Kapur telah 

banyak digunakan dalam bidang lingkungan, terutama pada 

peternakan dapat berfungsi sebagai mengeringkan dan 

mengurangi bau dari kotoran ayam. Rachmawati (2000) 

Berpendapat bahwa penggunaan kapur 1-3 % pada kotoran 

ayam dapat mengurangi pelepasan gas ammonia dan H2S 

secara nyata. Selain itu, penggunaan kapur pada kotoran selain 

mengurangi cemara ammonia, juga dapat mengahasilkan 

pupuk dengan kandungan nitrogen yang cukup tinggi.   

 Pada saat musim penghujan kotoran akan basah, 

karena air yang masuk kedalam kandang akan menyebabkan 

genangan air. Upaya yang peternak lakukan dengan menutupi 

air tersebut dengan tanah, sehingga air tersebut tidak dapat 

meresap pada kotoran. Musim penghujan tiba, pemilik 

kandang harus intensif untuk melakukan pengontoran 

langsung terhadap kotoran. Menjual kotoran ternak sebelum 

pada musim penghujan dapat membantu peternak dalam 
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mengurangi tumpukan kotoran, sehingga pada saatnya tiba 

tidak menyebabkan bau yang menyengat.  

4.7.2 Upaya Pengendalian Lalat  

 Keberadaan lalat yang disebabkan oleh adanya 

peternakan ayam petelur tidak dapat dipungkiri lagi. 

Keberadaan lalat merupakan penanganan yang sangat intensif 

harus dilakukan oleh peternak. Penyebaran lalat sangat sulit 

diatasi apabila tidak dilakukan pencegahan terlebih dahulu. 

Keberadaan lalat ini diakibatkan oleh keadaan kandang yang 

tidak bersih dan juga akibat kondisi kotran  yang basah. 

Penuturan Bapak Widodo (53 Tahun) peternak.  

 “Penanganan lalat merupakan salah satu wabah yang 
paling susah untuk dihindari. Meskipun pembersihan 
kandang sudah dilakukan, namun keberadaan lalat masih 
tetap belum bisa teratasi. Saya sendiri sering meninta 
maaf kepada tetangga dan mengganginya dengan 
memberikan sedikit santunan dan hasil produk 
peternakan untuk mengurangi kemarahan mereka.” 

Pencemaran lingkungan yang paling serius 

dilingkungan peternakan adalah permasalahan penyebaran 

lalat karena sangat menganggu. Lalat ini dapat menimbulkan 

berbagai masalah seperti mediator perpindahan penyakit dari 

ayam yang sakit ke ayam yang sehat, mengganggu pekerja 

kandang, menurunkan produksi, mencairkan feses atau 

kotoran ayam yang berakibat meningkatnya kadar amonia 

dalam kandang. Penuturan Sukandar (40 tahun) peternak.  

 “Untuk menangani masalah lalat ini biasanya saya 
melakukan penyemprotan kandang dengan menggunakan 
desinfektan dan menambahkan air sabun. Bau harum 
yang dihasilkan oleh air sabun tersebut dapat membunuh 
lalat dan mengurangi perkembangbiakan telur dari 
lalat.” 
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 Melihat penuturan peternak tersebut penanganan 

lingkungan merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan 

agar tidak menimbulkan protes keras dari masyarakat. 

Pencemaran lingkungan akibat perkembangbiakan lalat yang 

tinggi dapat mengganggu aktifitas warga sekitar kandang. 

Pengawasan atau pemantauan langsung sudah harus dimulai 

dan dilaksanakan oleh pemilik peternakan. Penggunaan 

disinfektan untuk mengurangi penyebaran lalat merupakan 

kegiatan yang harus dilkukan rutin, sehingga sebelum lalat 

tersebut menyebar keluar kandang sudah dapat teratasi. 

Penggunaan disinfektan ini dapat membunuh bibit penyakit 

dan mengurangi penyebaran lalat. FAO (2004) menyatakan 

bahwa sebagian besar sumber-sumber penyakit yang berasal 

dari bakteri atau virus mampu ditanggulangi dengan 

melakukan penyemprotan dengan disinfektan. Selain itu 

mediator yang dapat menyebarkan bibit penyakit salah satunya 

adalah lalat.  

 Pengontrolan lingkungan rutin harus dilakukan 

peternak agar tidak menimbulkan hal yang dapat menimbulkan 

kemarahan warga. Pemberian alat untuk mengurangi 

penyebaran lalat merupakan cara yang harus diterapkan oleh 

peternak, sehingga keadaan yang nyaman antara peternak dan 

masyarakat dapat terjamin. Penuturan Bambang (55 tahun) 

peternak.  

 “Pengontrolan yang saya lakukan dengan memberikan 
alat perekat untuk menangkap lalat pada saat 
penyebaran lalat sudah tidak terkendali. Selain itu, untuk 
mengurangi kemarahan masyarakat, saya sering 
memberikan sembako untuk mengganti permasalahan 
yang timbul. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan 
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peternak apabila terjadi masalah lingkungan akibat 
aktifitas peternakan, masyarakat saya suruh untuk terus 
melapor agar dapat ditangani.” 

 Pengawasan atau pemantuan lingkungan sudah harus 

dimulai dan dilaksanakan oleh pemilik peternakan. Pihak lain 

yang berkepentingan dalam hal ini, masyarakat yang tinggal 

disekitar usaha peternakan tersebut juga diminta  untuk 

memantau dan melaporkan jika terjadi kasus pencemaran 

lingkungan. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan 

perlu dipantau untuk melihat apakah cukup efektif atau tidak. 

Pengontrolan lingkungan menjadi sangat penting dilakukan, 

karena hasilnya merupakan umpan balik untuk perbaikan 

kegiatan pengelolaan lingkungan, bila ternyata hasil 

pemantauan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan.  

 

 

 

 


