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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan Kepada pemilik Kandang 

 

A. Narasumber : Herman  

 

Usia : 35 tahun 

 

1. Sudah berapa lama bapak menjalankan usaha peternakan ayam potong di 

Kec. Nanga-nanga ini dan berapa modal yg bapak butuhkan pada saat 

memulai usaha ini? 

 

Jawab:Awal mula menjalankan usaha ini pada awal bulan Januari tahun 

2019 kemarin  dan  modal awal saya dalam memulai usaha ini 

kurang lebih Rp. 220.000.000,- untuk 2 kandang milik saya dengan 

ukuran kandang 8 x 32 (LxP) untuk satu kandang dengan kapasitas 

2000 ekor ayam dalam satu kandang. 

 

2. Apakah bapak pernah melakukan benchmarking (perbandingan/contoh) 

sebelum membangun usaha ternak ayam potong dan usaha mana yang 

pernah bapak jadikan sebagai benchmark?  

 

Jawab: ya, saya pernah melakukan benchmarking, dan saya baru akhir-

akhir ini melakukan benchmarking. Setelah saya cari informasi 

tentang usaha-usaha yang sejenis dengan peternakan ini, akhirnya 

saya putuskan untuk melakukan perbandingan dengan usaha 

peternakan milik bapak Baharuddin karena melalui informasi yang 

saya dapatkan bahwa peternakan milik bapak Baharuddin bagus 

dan patut untuk di jadikan bahan untuk mengukur kinerja dari 

usaha saya. 

 

3. Apakah biaya produksi pada usaha bapak sudah digunakan secara tepat 

dan maksimal? 

 

Jawab: Jujur sampai saat ini saya masih sangat kurang dalam manajemen 

biaya produksi dalam usaha saya ini, karena sampai saat ini 

terbukti bahwasaya mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk 

setiap satu periode produksi, oleh karena itu saya mencoba 

melakukan benchmarking atau perbandingan dengan sesama 

peternakan ayam yang ada di sekitar Nanga-nanga ini guna 

memperbaiki dan menurunkan biaya produksi dalam peternakan 

saya ini. 

 

4. Strategi apa yang diterapkan dan kemudian mempengaruhi biaya produksi 

pada usaha bapak? 



 

 

Jawab: Sejak usaha saya mulai hingga saat ini, saya belum memiliki 

strategi yang pasti, saya hanya melakukan mana yang baik menurut 

saya dan mampu menguntungkan bagi usaha saya ini. 

 

5. Bagaimana cara bapak mengatasi keadaan jika sewaktu-waktu biaya 

produksinya meningkat? 

 

Jawab: Sebelum melakukan benchmarking saya hanya mencoba menekan 

biaya produksi dengan mengurangi banyaknya pakan yang 

diberikan setiap harinya dan obat-obatan yang digunakan hanya 

seadanya, hanya  menggunakan apa yang diberikan oleh 

perusahaan. Tapi setelah saya melakukan benchmarking dengan 

peternakan milik bapak Baharuddin, biaya produksi yang saya 

keluarkan itu lebih sedikit dari sebelumnya.  

 

6. Bagaimana cara usaha bapak mempertahankan usahanya terhadap 

beberapa pesaing yang bermitra dengan PT. JASS Mandiri Sejahtera yang 

memproduksi  usaha ayam potong (broiler)  sejenis  ?  

 

Jawab: Pesaing tidaklah menjadi salah satu ancaman bagi usaha 

peternakan ini, karena usaha peternakan yang berdiri dalam mitra 

ini tidak untuk bersaing tapi kita hanya berusaha menjadi yang 

terbaik dan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan 

keinginan perusahaan supaya kita dapat menerima keuntungan 

sesuai dengan kotrak harga yang di disepakati.  

 

7. Sudah berapa lama bapak menjalankan kerja sama dengan perusahaan PT. 

JASS Mandiri Sejahtera dalam memproduksi ayam potong (broiler) 

selama mendirikan kandang ini ataukah sebelumnya bapak pernah 

bermitra dengan perusahaan lain?  

 

Jawab: Sejauh ini selama berdirinya kandang ini saya melakukan kerja 

sama (bermitra) dengan PT. JASS Mandiri Sejahtera   dalam 

memproduksi ayam potong (broiler)  kurang lebih 1 tahun lebih 

dan tak pernah bermitra dengan perusahaan lain dalam 

memproduksi ayam potong (broiler).  

 

8. Sejauh ini, apakah bapak pernah berbagi informasi dengan mitra 

benchmark lain?  

 

Jawab: Ya, saya baru akhir-akhir ini baru melakukannya. Setelah 

mengalami beberapa kali pembengkakan pada biaya produksi 

membuat saya melihat keluar untuk mendapat informasi dari 

beberapa peternak lainnya. 

 



 

9. Usaha yang bagaimana yang bapak jadikan sebagai patokan dalam    hal 

keunggulan?   

 

Jawab: Yang saya jadikan menjadi patokan adalah usaha yang memilki 

biaya produksi yang rendah dalam setiap produksinya dan usaha 

yang terus berkembang dari tahun ketahun. Usaha yang memiliki 

kriteria tersebut di Nanga-nabga ini adalah usaha milik bapak 

Baharuddin. 

 

10. Selama melakukan sistem produksi dalam hal menjalankan perawatan 

ayam potong (broiler) adakah kesulitan yang pada akhirnya menimbukan 

kesalahan dalam perawatan ayam potong (broiler)? 

 

Jawab: Alhamdulillah selama menjalankan usaha ini dalam memproduksi 

ayam potong (broiler)  kendala ataupun melakukan kesalahan vatal 

yang terjadi pada saat perawatan ayam potong (broiler) ini bapak 

tidak sama sekali melakukan kesalahan itu karena ada panduan 

yang di berikan oleh perusahaan tentang perawatan ayam potong 

(broiler), selain itu kariawan perusahaan PT. JASS Mandiri 

Sejahtera selaku PPL datang mengontrol 1-2x dalam seminggu. 

Untuk kesulitannya dalam perawatan ayam potong (broiler)  itu 

mungkin pada awal-awal mula bapak bermitra dengan perusahaan 

PT. JASS Mandiri Sejahtera tapi setelah tau panduan yang di 

berikan, bapak sedikit demi sedikit jadi tau tentang produksi ayam 

potong (broiler) ini. 

 

 

Pertanyaan Kepada Karyawan bapak Herman 

 

A. Narasumber: Herdin dan Akbar  (Karyawan Bagian Produksi) 

 

  Usia : Herdin 20 tahun dan Akbar 21 tahun 

 

1. Sudah Berapa lama bapak-bapak bekerja di peternakan ini?  

 

Jawab: Kami sudah bekerja selama kurang lebih  1 tahun, selama 

berdirinya kandang ini. 

 

2. Apakah bapak-bapak mengerti dan memahami pekerjaan bapak-bapak? 

 

Jawab: Ya. Kami mengerti pekerjaan ini selagi itu dalam proses produksi, 

karena pekerjaan Kami hanya memberikan pakan dan minum serta 

membersihkan kandang bila ayam sudah habis terpanen termaksud 

dengan kotoran ayam yang sudah menumpuk.  Tapi saya (Herdin) 

kurang mengerti dalam mengukur dosis obat-obatan atau vaksin 



 

yang diberikan kepada ayam karena sebenarnya saya bukan ahli 

dalam peternakan. 

 

3. Apakah bapak-bapak dapat mengatasi segala resiko yang mungkin terjadi 

saat bapak-bapak bekerja? 

 

Jawab: Kami tidak mampu mengatasi resiko dengan sendiri, seperti 

pengalaman yang pernah terjadi dalam peternakan ini, terjadi suatu 

penyakit ayam yang mengakibatkan resiko kematian yang cukup 

tinggi tapi Kami tidak dapat mengatasinya, Kami harus 

berkonsultasi dengan rekan kerja perusahaan PT. JASS Mandiri 

Sejahtera dan pemilik usaha ini untuk dapat mengambil tindakan 

atau keputusan. 

 

4. Selama bapak-bapak bekerja dalam peternakan ini, adakah bapak-bapak 

merasa kesulitan dalam melakukan perawatan, entah itu dari pemberian 

minum yang menggunakan campuran obat-obatan, pakan dll? 

 

Jawab: Alhamdulillah selama kami bekerja  dalam memproduksi ayam 

potong (broiler)  kendala ataupun kesulutan yang terjadi pada saat 

perawatan ayam potong (broiler) ini Kami tidak sama sekali 

merasa kesulitan, itu karena ada panduan yang di berikan oleh 

perusahaan tentang perawatan ayam potong (broiler), selain itu 

kariawan perusahaan PT. JASS Mandiri Sejahtera selaku PPL 

datang mengontrol 1-2x dalam seminggu. Untuk kesulitannya 

dalam perawatan ayam potong (broiler)  itu mungkin pada awal-

awal kami bekerja. 

 

 

Pertanyaan kepada karyawan PT. JASS Mandiri Sejahtera 

 

Narasumber: Sardi (Karyawan Bagian Produksi) 

 

Usia : 27 tahun 

 

1. Sudah Berapa lama bapak bekerja di perusahaan ini? 

 

Jawab: Saya bekerja selaman 4 tahun atau mulai dari usaha ini didirikan.  

 

2. Apakah bapak mengerti dan memahami pekerjaan bapak? 

 

Jawab: Saya mengerti dan memahami pekerjaan saya. 

 

3. Apakah bapak dapat mengatasi segala resiko yang mungkin terjadi saat 

anda bekerja? 

 



 

Jawab: Sebenarnya saya mampu mengatasi resiko dengan sendiri, tetapi 

pada awal bekerja kami membuat kesepakatan bahwa setiap 

karyawan harus tetap berkonsultasi kepada pemilik agar setiap hal 

yang terjadi telah sepengetahuan pemilik. 

 

4. Selama bapak bekerja dalam kantor peternakan ini, peningkatan yang 

bagaimana yang pernah dicapai oleh usaha ini? 

 

Jawab: Peningkatan yang di peroleh perusahaan ini ialah tahun kemarin 

berhasil meningkatkan kinerja kariawan sehingga perusahaan ini 

beralih status sekaligus mengganti nama Perseroan Terbatas (PT) 

PT. JASS Mandiri Sejahtera yang sebelumnya 

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) atau Persekutuan 

Komanditer (CV), CV. Jaya Anugrah Satwa Sejahtera (JASS). 

 

 

 

B. Narasumber :Pak Iksan (Karyawan Bagian Produksi) 

 

         Usia : 33 tahun 

 

1. Sudah Berapa lama bapak bekerja di perusahaan  ini? 

 

Jawab: 3 tahun. 

 

2. Apakah bapak mengerti dan memahami pekerjaan bapak? 

 

Jawab: Ya, saya mengerti dan memahaminya. 

 

3. Apakah bapak dapat mengatasi segala resiko yang mungkin terjadi saat 

anda bekerja? 

 

Jawab: Bisa atau tidaknya kami mengatsi masalah atau resiko, terlebih 

dahulu kami harus melakukan konfirmasi dengan pemilik, setelah 

itu kita bersama-sama mengambil tindakan untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

 

4. Selama bapak bekerja dalam perusahaan ini, peningkatan yang bagaimana 

yang pernah dicapai oleh perisahaan ini? 

 

Jawab:Peningkatan yang di peroleh perusahaan ini ialah tahun kemarin 

berhasil meningkatkan kinerja kariawan sehingga perusahaan ini 

beralih status sekaligus mengganti nama Perseroan Terbatas (PT) 

PT. JASS Mandiri Sejahtera yang sebelumnya 

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) atau Persekutuan 

Komanditer (CV), CV. Jaya Anugrah Satwa Sejahtera (JASS). 



 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam obsevasi ini peneliti akan menggali informasi/data sebagaiberikut: 

1. Observasi/pengamatan space (sarana dan prasarana fisik,yaitu tempat 

peternakan, alat-alat produksi dan perusahaan  

2. Observasi/pengamatan terhadap pelaku/subjek, yaitu pemilik, karyawan 

dan perusahaan. 

3. Observasi/pengamatan terhadap aktivitas/kegiatan produksi mulai dari 

awal perawatan ayam potong hingga sampai pada saat 

pemanenan/penjualan ayam yang berhubungan dengan focus penelitian. 
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