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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka 

pada bagian pentup skripsi ini dapat ditarik kesimpulan.  

1. Bentuk Perilaku Pengusaha Peternak Ayam di Tengah Permukiman 

Masyarakat ialah dimana pengusaha selalu menjaga kebersihan kandang 

agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan sekitar dan tidak 

menggangu masyarakat yang berada di dekat peternakan tersebut 

dengan cara melakukan penyemprotan kandang secara rutin. Selain itu 

pengusaha peternak ayam ini selalu memeriksa kondisi ternak agar tidak 

terjangkit penyakit dengan memberikan vaksin kepada hewan ternak-

ternaknya. Dalam mendirika usaha peternakan sudah mendapatkan izin 

dari masyarakat setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku 

pengusaha peternak ayam  yang berada di desa Teluk Sari sudah tepat 

sesuai dengan standar kelayakan dalam beternak yaitu Pemilihan bibit, 

Pemeliharaan Program vaksinasi, Penangulangan penyakit, dan sudah 

mendapatkan izin masyarakat setempat. 

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Peternakan Ayam di 

Tengah Permukiman Masyarakat di desa Teluk Sari Amuntai Selatan 

sudah sesuai dengan ketentuan syarat beternak ayam yang baik dan 

sesuai prinsip etika bisnis islam, yaitu:  
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a. Kesatuan: Pemilik ternak memberikan pupuk kandang kepada masyarakat 

jika membuthkannya dan memberikan daging ayam secara gratis dan 

menjual dengan harga yang murah dibandingkan harga dipasar. 

b. Keadilan: Pemilik selalu memberikan pupuk dan daging ayam secara gratis 

dan sebelum pendirian peternakan tersebut mereka sudah meminta izin 

kepada masyarakat setempat.  

c. Tanggung jawab: Pemilik ternak selalu membersihkan kandang secara rutin, 

memberikan penyemprotan kandang untuk pencegahan adanya penyakit 

terhadap ternaknya dan memberikan obat lalat kepada setiap masyarakat 

untuk mengurangi lalat dan mencengah timbulnya sarang penyakit. 

d. kehendak bebas: pemilik ternak tidak pernah melakukan penyuntikan 

kepada hewan ternaknya guna untuk mempercepat pertumbahan hewan 

ternaknya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil peneliatian dan pembahasan dan kesimpulan, akan 

memberikan saran-saran yang mungkin dapat memberikan manfaat. 

 

1. Pemilik usaha ternak sebaiknya memperhatikan bentuk perilaku dalam melakukan 

usahanya dengan memperbaiki lagi dalam pengolahan limbah kotoran ayam. 

2. pemilik usaha ternak harus selalu memperhatikan etika dalam bernisnis agar tidak 

merugikan masyarakat yang berada disekitar peternakan tersebut dengan 

meningkatkan konsep prinsip tanggung jawab dan kehendak bebas. 
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3. Dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan pemilihan tempat atau lokasi 

peternakan, tentunya agar tidak merugikan orang lain. 

4. Untuk penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek serta sudut 

pandang yang berbeda seperti memperdalam lagi mengenai etika bisnis islam yaitu 

konsep prinsip tanggung jawab dan kehendak bebas. Serta sebaiknya mencantukan 

data-data mengenai Kesehatan lingkungan yang ada di desa tertentu dari Dinas 

Kesehatan. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga dalam 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. 

 


