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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Sistem produksi 

Berdasarkan hasil data penelitian di PT. JASS Mandiri Sehtera 

Kecamatan Nanga-nanga Kota Kendari dalam pelaksanaan Sistem produksi  

di tinjau dari prespektif ekonomi Islam yang telah dianalisis oleh penulis, 

secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu: 

Sistem produksi yang terdapat dalam perusahaan PT. JASS Mandiri 

Sehtera Kendari atas tiga bahan baku yaitu,  

a) air minum, dimana air tersebut sudah dicampurkan beberapa obat-obatan 

yang bermanfaat untuk mencegah masuknya virus atau penyakit di dalam 

tubuh ayam broiler itu sendiri. 

b) Vaksin’ yang dimaksid disini yaitu memberikan suatu suntikan atau tetes 

mata terhadap ayam untuk menghasilkan kekebalan aktif dan 

meningkatkan imunitas tubuh terhadap suatu penyakit sehingga tubuh 

akan terangsang untuk membuat antibodi sehingga apabila ada bibit 

penyakit  (Rumboro,  ND dll.) tubuh dapat menanggulanginya.   

c) Pakan yang diberikan untuk ayam broiler yaitu BR1 dan BR11 dimana 

BR1 adalah pakan yang berumur 1-21 hari. Pakan BR1 bermanfaat buat 

pembentukan organ tubuh seperti usus, hati, otak, janting dan dll.   

Sedangkan pakan BR11 bermanfaat buat pembentukan daging dan tulang. 
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2. Dalam pandangan ekonomi Islam 

Dalam sistem produksi di perusahaan PT. JASS Mandiri Sejahtera 

Kendari, sudah sesuai dengan syariat Islam dimana sistem produksi yang 

diterapkan seperti pemberian makan serta obat-obatan atau vaxin pada ayam 

bertujuan untuk kesehatan ayam, sehingga bisa menghasilkan ayam yang 

berkualitas dan terjamin sehat serta halal untuk dikonsumsi.  

5.2. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, ada beberapa saran 

antara lain: 

1. Apabila sistem produki yang baik dapat membuat peternak dan 

perusahaan merasa puas. cara seperti ini perlu di pertahankan dan di 

tingkatkan lagi kinerjanya. sehingga memiliki perbedaan yang cukup 

signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainya 

khususnya di kota Kendari. 

 

2. Perusahaan PT. JASS Mandiri Sehtera kendari seharusnya 

mengembangkan lagi prodaknya yaitu bukan hanya menyediakan DOC, 

pakan, obat-obatan dan vaksin, akan tetapi dapat menyediakan juga 

peralatan kandang seperti tempat pakan dan galon-galon otomatis karna 

galon otomatis  belum ada yang menjual di kota Kendari. Dengan 

adanya seperti peternak tidak kesulitan lagi membeli tempatpakan dan 

galon otomatis di luar kota Kendari. 

 


