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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Peternak Ayam 

Broilerr PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dapat diambil 

suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Harga dan Kualitas produk terhadap Pendapatan Peternak Ayam 

Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu 

a. Harga tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan peternak ayam 

Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung < ttabel (0,349 < 1,683).  

b. Kualitas Produk (bobot) memiliki pengaruh terhadap pendapatan 

peternak ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin Kab. Tanah 

Bumbu. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel (6,433 > 1,683).  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kualitas produk terhadap 

pendapatan Peternak Ayam Broiler PT. Mitra Sinar Jaya Kec. Batulicin 

Kab. Tanah Bumbu 

a. Faktor yang menjadi pengaruh Harga Kontrak adalah faktor bahan 
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baku dari sapronak itu sendiri. 

b. Faktor yang menjadi pengaruh kualitas produk adalah manajemen 

pemeliharaan dan kualitas pakan yang diberikan kepada peternak ayam 

broiler. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti 

memberikan saran antara lain sebagai berikut:  

1. Peternak ayam broiler harus lebih aktif memantau atau mengecek harga 

kontrak yang sudah ditetapkan diperusahaan dan mengecek kembali 

perincian perhitungan piutang (hasil Pendapatan) yang diberikan oleh 

perusahaan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama ini. 

2. Diharapkan peternak ayam broiler agar lebih mengoptimalkan kualitas 

produksi (bobot) dengan meningkatkan manajemen pemeliharaan yang 

dijalankan. Guna untuk memaksimalkan pendapatan yang didapat Dan 

selain itu peternak ayam broiler harus mempunyai tabungan sehingga 

apabila sesuatu terjadi dimasa mendatang peternak ayam broiler tidak 

mengalami kesulitan untuk mengatasinya.  

3. Perusahaan diharapkan agar dapat mengawasi dan membantu memberikan 

pemahaman kepada para peterrnak ayam broiler yang bermitra dengannya 

tentang bagaimana manajemen pemeliharaan yang baik dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku secara berkala, agar kualitas produk (bobot) yang 

dihasilkan peternak ayam broiler itu terbilang bagus dan baik. 

4. Penambahan variabel baru yang berpengaruh terhadap pendapatan guna 
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untuk penelitian selanjutnya, seperti manajemen pemeliharaan, modal, dan 

curah hujan. menambahkan variabel baru bertujuan untuk mengembangkan 

penelitian yang telah dilakukan, sehingga akan menambah informasi serta 

ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca


