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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai manajemen persediaan bahan baku pakan itik petelur yang ada 

di Desa Jaranih dengan sistem pemeliharaan secara intensif dimana ternak-ternak 

yang dipelihara hanya dikandangkan saja dan tidak pernah dilepas mencari makan 

secara alami, dalam kasus ini bahan baku pakan yang digunakan yaitu pelet, padi 

merah, sagu, dedak dan ikan. Oleh karena itu manajemen persediaan diperlukan oleh 

peternak itik untuk menentukan persediaan yang efektif. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen persediaan 

bahan baku yang optimal, kendala apa saja yang dihadapi peternak itik dalam proses 

persediaan bahan baku, serta bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap 

manajemen persediaan bahan baku pakan itik petelur.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian 

adalah deskriptif kualitatif yaitu mempelajari dan meneliti langsung ketempat dimana 

peternakan itik petelur tersebut berada, untuk memperoleh data dan informasi 

berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, teknik pengumpulan 

data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 5 peternak itik petelur yang ada di Desa Jaranih Kecamatan 

Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan objek dari penelitian ini 

adalah manajemen persediaan bahan baku pakan itik petelur. 

Berdasarkan hasil penelitian ini apabila peternak itik yang ada di desa Jaranih 

dalam mengadakan persediaan bahan baku menggunakan perhitungan EOQ maka 

persediaan bahan baku pada peternakan itik mereka dapat lebih ekonomis. Kendala 

yang dihadapi peternak itik petelur yang ada di Desa Jaranih harga bahan baku yang 

akan naik pada waktu tertentu dan bahan baku yang kurang berkualitas, seperti ikan 

yang cepat busuk. pandangan ekonomi syariah manajemen persediaan yang dilakukan 

oleh peternak itik petelur yang ada di Desa Jaranih dapat dikatakan sesuai dengan 

perintah Allah s.w.t. dan menjauhi larangan-Nya. 

 

 


