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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

Salah satu kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian 

Indonesia yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi rakyat yang 

memperdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, 

produktif dan berdaya saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan 

peluang usaha seluas luasnya. Wilayah Kecamatan Nanga-nanga Kota 

Kendari, merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang 

memproduksi ayam potong salah satunya PT. JASS Mandiri Sejahtera 

Kecamatan Nanga-nanga Kota Kendari yang memproduksi ayam potong yang 

dimana ayam potong terus di kembangkan oleh kalangan masyarakat 

khususnya di Sulawesi Tenggara dengan cara bermitra dengan salah satu 

perusahaan tertentu, karna dengan adanya perusahaan dan peternak dengan 

system bermitra (kerja sama)  dapat memberikan kontribusi yang besar 

terhadap peningkatan peternak ayam potong pedaging (broiler) khususnya di 

kota kendari. Dalam memproduksi ayam potong pedanging (broiler), mulai 

dari perawatan  datangnya bibit ayam potong hingga sampai pada saat proses 

pemanenan (penjualan), tentu dalam hal ini proses perawatan ayam potong 

pedaging  melalui beberapa tahap sebelum sampai pada saat proses 

pemanenan (penjualan) ayam potong pedaging (broiler), hal ini menjadi salah 

satu tanda tanya di antra kalangan masyarakat belum mengetahui tata cara 

dalam proses perawatan ayam potong tersebut sehingga sebahagiaan 
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masyarakat enggan untuk mengonsumsi ayam potong tersebut. Adapun 

anggapan sebahagiaan masyarakat tersebut ialah: 

1. Proses pemanenan ayam potong pedaging  yg sangat cepat di 

bandingkan dengan ayam pada umumnya.  

2. Dalam proses perawatan ayam potong yg menggunakan obat-obatan 

yg kemungkinan menggunakan obat kimia untuk memacu 

pertumbuhan ayam potong pedaging tersebut, sehingga 

membahayakan manusia bagi yg mengonsumsinya. 

3. Menggunakan vaksin untuk menambah kekebalan tubuh pada ayam 

sehingga meragukan masyarakat  untuk mengonsumsinya.  

Dengan adanya anggapan masyarakat tersebut tentang proses perawatan 

ayam potong yang kurang baik untuk di konsumsi, maka saya selaku  peneliti 

mengambil judul “Sistem Produksi Ayam Potong Pada PT. JASS Mandiri 

Sejahtera Kecamatan Nanga-nanga Kota Kendari Di Tinjau Dari Perspektif  

Ekonomi Islam” yg bisa membuktikan dan memberikan 

pemahaman/penjelasan   benar dan salahnya anggapan masyarakat/pengusaha 

ayam potong khususnya yg beragama islam yang mengonsumsi/memproduksi 

ayam potong pedaging tersebut.  Dalam melakukan  penelitianan system 

produksi ayam petong pedaging (broiler) ini, saya selaku  peneliti akan 

melaukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk 

penulisan  skripsi.  
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Sub sektor peternakan termasuk sektor pembangunan di bidang 

peternakan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualiatas hidup manusia di Indonesia. 

Pemerintah mengarahkan pembangungan di bidang peternakan untuk 

mengembangkan peternakan yang maju dan efisien, sebagai penghasil pangan 

hewani yang bergizi tinggi dan sebagai sumber peluang kerja serta 

peningkatan pendapatan peternak. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya 

mendorong peningkatan produksi peternakan khususnya ayam ras agar dapat 

meningkatkan ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Fedi 

nurdian, 2016) 

Ayam potong mulai populer di Indonesia sejak tahun 1980-an yang 

mana pada masa itu pemerintah merencanakan program pengintensifan 

konsumsi daging ruminansia maupun non ruminansia, yang disebabkan 

semakin sulitnya keberadaan daging rumaninsia maupun non-ruminansia pada 

masa itu. Untuk itu membudiyakan peternakan ayam broiler menjadi salah 

satu jalan alternatif. Dimana permintaan pasar dan konsumen akan daging 

ayam selalu meningkat, hal ini menjadikan prospek usaha ternak ayam broiler 

cukup baik. Saat ini produksi ternak ayam broiler berkembang dengan pesat 

serta kebutuhan sarana dan prasarana ternak yang mana dengan mudah 

mendapatkannya di toko-toko pakan maupun dapat memanfaatkan sistem 

kemitraan yang ditawarkan oleh pihak swasta. Tentu hal ini menjadikan usaha 

ternak ayam pedaging (broiler) sebagai usaha yang memiliki peluang untuk 

dikembangkan. Secara bahasa bisnis berarti kegiatan usaha. Secara 
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terminoligis bisnis berarti keseluruhan kegiatan usaha yang dikelola oleh 

orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus. Kegiatan yang 

dilakukan dapat berupa pengadaan barang-barang, jasa-jasa, maupun fasilitas 

untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan harapan 

mendapatkan keuntungan. (Rima, Nastiti, 2012) 

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam tidak 

pernah ada matinya. Setiap hari masyarakat membutuhkannya untuk 

dikonsumsi, dan di distribusikan sebagai bahan utama dalam memproduksi 

makanan, seperti; KFC (Kentucky Fried Chicken), ayam geprek, mie ayam 

dan banyak lainnya. Keberadaan ayam pedaging atau ayam broiler atau lebih 

dikenal dengan sebutan ayam potong sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 

sebagai ayam pedaging yang berkualitas tinggi. Selain termasuk jenis ayam 

yang unggul kualitasnya, ayam potong memiliki usia yang singkat dalam 

pemeliharaan sehingga peternak dapat melakukan pemanenan dan memetik 

hasil atau keuntungan dengan cepat.  Beberapa keunggulan yang menjanjikan 

dalam membudidayakan ayam pedaging (broiler) dibandingkan dengan usaha 

lainnya :  

1. Pertumbuhan ayam pedaging (broiler) yang sangat cepat dalam waktu yang 

relatif singkat. 

2. Siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan daging yang  berkualitas.  
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3. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging ayam pada tiap 

harinya. 

1.2. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya pembahasan permasalahan yang akan di bahas, maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar penelitian lebih 

terarah, focus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penilitian yaitu 

bagaimana system produksi ayam potong (broiler) di PT.JASS Mandiri 

Sejahtera  dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap system produksi 

ayam potong  di PT.JASS Mandiri Sejahtera, Kec. Nanga-nanga Kota 

Kendari, jln. KS Tubun. 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah 

diantaranya  yaitu :  

1. Bagaimana system produksi  ayam potong di PT. JASS Mandiri 

Sejahtera Kecamatan Nanga-nanga Kota Kendari ? 

2. Bagaimana   system produksi ayam potong di PT. JASS Mandiri 

Sejahtera Kecamatan Nanga-nanga Kota Kendari di tinjau dari perspektif 

ekonomi islam ? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana system produksi ayam potong di PT. JASS 

Mandiri Sejahtera Kecamatan Nanga-nanga Kota Kendari. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana   system produksi ayam potong 

di PT. JASS Mandiri Sejahtera Kecamatan Nanga-nanga Kota Kendari ini 

di tinjau dari perspektif ekonomi islam. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis tentang bagaimana produksi 

ayam potong pedaging (broiler)  dalam pandangan ekonomi syariah, 

terutama di PT. JASS Mandiri Sejahtera Kecamatan  Nanga-nanga Kota 

Kendari. 

b. Bagi peternak 

 Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan diusaha ternak ayam 

broiler dan diharapkan hal ini menjadi bahan evaluasi bagi peternak dalam 

mengelola peternakan yang telah berjalan. 

c. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan dan sumbangan pola 

pikir terhadap system produksi  ayam potong pedaging (broiler) dalam 

pandangan ekonomi syariah atau dunia bisnis. 

1.6.  Defenisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap 

variable-variabel atau kata-kata yang istilah teknis yang terkandung dalam 

judul, diperlukan definisi operasional. Proposal ini berjudul “sistem produksi 
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ayam potong pada PT. JASS Mandiri Sejahtera  di tinjau dari prespektif 

islam” PT. JASS Mandiri Sejahtera Kecamatan Nanga-nanga  Kota Kendari, 

variable yang akan penulis telusuri dalam penelitian ini adalah: 

1. Produksi adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang yang 

memiliki nilai jual. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila 

memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Jadi, dapat 

dipahami bahwa produksi merupakan setiap bentuk aktivitas yang 

dilakukan manusia dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi 

untuk mewujudkan suatu barang atau jasa yang digunakan. (Gusti Ngurah 

Agung, 2019, h. 9) 

2. Kegiatan produksi dalam ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia 

dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan 

menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. 

Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah 

nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu 

haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan 

baik) menurut Islam. (Mohamed Aslam Haneef, 2010). 

 


