
 
  

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

  



 
  

DAFTAR INFORMAN 

Kode 

Informan 

Nama Keterangan 

1-W Zikrun 

Pemilik Usaha Ternak Ayam Ras 

Petelur 

2-W Zulhak  Mandor  

3-W Muhajirin Konsumen 

4-W Samsul Konsumen 

 

  



 
  

PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus Wawancara  :Sistem Pemasaran Online Telur Ayam Ras Pada 

Peternakan Ayam AB Group Desa Ponre Waru Kec.Wolo 

Kab. Kolaka Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam  

Informan  : ………………………………………… 

Waktu Wawancara :Tanggal…………………..............Jam;………………… 

No Kategori  Pertanyaan 

1 Peluang pasar 1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha 

peternakan ayam ras petelur ini? 

2. Mengapa anda memilih untuk menjalankan 

usaha peternakan ayam ras petelur dibanding 

usaha yang lain?  

3. Berapa modal awal yang anda butuhkan untuk 

memulai usaha peternakan ayam ras petelur? 

4. Apakah modal awal yang anda gunakan berasal 

dari Bank? 

2 Penggunaan 

Teknologi 

5. Bagaimana sistem pemasaran yang anda 

gunakan? 

6. Sudah berapa lama bapak melakukan 

pemasaran secara online? 

7. Apa alasan bapak memasarkan secara online? 

8. Aplikasi apa saja yang bapak gunakan? 

9. Cara pemesanannya bagaimana? 

10. Metode pembayaran yang biasa dilakukan? 

11. Apakah setelah melakukan pemasaran online 

ini, tingkat penjualan meningkat ataw biasa 

saja? 

 

  



 
  

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

                
 

 

Wawancara Bersama Bapak Zikrun (Pemilik Peternakan) 
 

           



 
  

          

Lokasi Kandang Ayam Ras Petelur AB Group 

 

    

Proses pengantaran keagen 

    



 
  

                            

 

 



 
  

 

 

Akun Facebook 

 

 



 
  

DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : 1-W 

Peneliti : Raodatul Janna 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2020 

Jam  : 13.00 WITA 

Tanya : sudah sejak kapan Bapak membuka usaha peternakan ayam ras petelur 

ini? 

Jawab : Alhamdulillah saya membuka usaha peternakan ayam ras petelur ini 

sudah mulai sejak tahun 2014. 

Tanya : Apa alasan Bapak memilih untuk membuka usaha peternakan ayam ras 

petelur, dibandingkan dengan usaha lain? 

Jawab : Alasan saya, karna saya melihat diwilayah sini belum ada yang membuka 

usaha peternakan ayam ras petelur kebanyakan ayam pedaging atau biasa 

dikenal dengan ayam potong. 

Tanya : Berapa modal awal yang anda butuhkan untuk memulai usaha peternakan 

ayam ras petelur? 

Jawab : awalnya modal yang saya gunakan kurang lebih 150.000.000 

Tanya : Apakah modal yang bapak gunakan merupakan modal pribadi ? 

Jawab : Modal awal yang digunakan berasal dari saya sendiri, seiring berjalannya 

waktu setelah saya melihat potensi usaha ini sangat menjanjikan jadi saya 

berani mengambil pinjaman di suatu Lembaga keuangan untuk 

penambahan modal. 

Tanya : bagaimana sistem yang bapak gunakan? 



 
  

Jawab : sistem yang saat ini yang kami lakukan adalah sistem yang berbasis 

jaringan atau biasa orang kenal dengan sebutan sistem online, Meskipun 

begitu, kami juga masih tetap melalukan pemasaran secara langsung, 

seperti terjun langsung dipasar-pasar tradisional yang ada di wilayah 

Kecematan Wolo dan Samaturu. 

Tanya : Sudah berapa lama bapak melakukan pemasaran secara online? 

Jawab : Pemasaran secara online sudah kami lakukan kurang lebih selama 2 

tahun terhitung sejak tahun 2018.  

Tanya : Apa alasan bapak memasarkan secara online? 

Jawab : Awalnya saya lihat sudah marak sekali belanja online, dan menurut saya 

mengenai sistem pemasaran secara online ini sangatlah efektif bagi 

konsumen, dimana konsumen bisa membeli barang yang dia inginkan 

tanpa keluar rumah lagi 

Tanya : Aplikasi apa saja yang bapak gunakan? 

Jawab : Untuk aplikasi yang digunakan itu kita pakai facebook dengan whatsapp. 

Untuk pasang iklan biasa kita gunakan facebook, karena kalau di facebook 

yang lihat pasti khalayak ramai, jadi cakupan penyampaian informasinya 

juga lebih luas, nah kalau di wa juga biasa kita iklan lewat story, tapi ruang 

lingkupnya lebih kecil 

Tanya : Cara pemesanannya bagaimana? 

Jawab : Untuk proses pemesanan dapat dilakukan melalui chat baik facebook 

ataupun whatsapp. Harus menyertakan informasi pribadi juga seperti 

nama, nomor Hp, alamat supaya memudahkan dalam proses pengirimnya 

nanti.  



 
  

Tanya : Metode pembayaran yang biasa dilakukan? 

Jawab : Untuk pembayarannya sendiri, pakai sistem DP dari separuh harga yang 

harus dibayar. Tapi ada juga yang bayar saat barang sudah sampai tapi ini 

untuk mereka yang sudah jadi pelanggan yang tetap yang memang kita 

sudah tahu 

Tanya : Apakah setelah melakukan pemasaran online ini, tingkat penjualan 

meningkat ataw biasa saja? 

Jawab : Alhamdulillah meningkat secara signifikan, dengan adanya pemasaran 

via media sosial ini para konsumen jadi lebih tahu tentan keberadaan Ab 

Group. Selain itu, dulu ini kita hanya memelihara sekitar 6000 ekor ayam 

pada tahun 2015, tapi setelah dipasarkan lewat online, ternyata permintaan 

bertambah jadi kita tambah jumlahnya jadi 9000 ekor ayam yang 

dipelihara jadi setiap hari kita bisa panen kurang lebih sebanyak 8000 butir 

telur. 

Tanya : Bagaimana proses pemeliharaannya? 

Jawab : Ini kan kita beli ayam yang berumur 4 bulan. Sementara ayam itu dapat 

memproduksi telur kurang lebih kalau ayam sudah berumur 10 bulan. Jadi 

saat ayam berumur 4 bulan hingga 9 bulan adalah dalam masa 

pemeliharan. Nah ayam ini kan berproduksi dari 10 bulan hingga 18 bulan 

jadi kalau ayam sudah berumur 18 bulan itu sudah tidak produktif lagi dan 

harus dijual ke pasar.  



 
  

DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : 2-W 

Peneliti : Raodatul Janna 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2020 

Jam  : 17.00 WITA 

Tanya : sudah berapa lama bapak bekerja di peternakan ayam ras petelur ini? 

Jawab : saya sudah bekerja di peternakan ini selama 4 tahun. 

Tanya : berapa luas kandang yang Ab Group punya per petak ? 

Jawab : di Ab Group ini sendiri sudah memiliki 9 kandang dengan kapasitas 

±1000 ekor/kandang, dengan masing-masing kandang berukuran 5x32 

meter. 

Tanya : berapa harga bibit ayam perekornya? 

Jawab : 35.000/ekor 

Tanya : jenis pakan apa saja yang diberikan ? 

Jawab : ayam yang berumur 4 sampai 9 bulan kami memberikan mereka pakan 

khusus ayam ras petelur yaitu jenis pakan dengan merek gold coin 104 C, 

ayam yang berumur 10 sampai 18 bulan kami beri pakan gold coin 105 C. 

Tanya : kalau harga telur per raknya berapa? 

Jawab : kalau masalah harga, kami memberikan harga itu berbeda-beda. Untuk 

agen tetap sendiri yang pengambilannya 90 rak/minggu kami kasi harga 

39.000, untuk yang dikios-kios pengambilan 10 rak/minggu kita kasi harga 

44.000 dan untuk harga ecernya kita kasi harga 47.000/rak. 

 

 



 
  

DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : 3-W 

Peneliti : Raodatul Janna 

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Juni 2020 

Jam  : 10.00 WITA 

Tanya : sudah berapa lama bapak berlangganan dengan Ab Group? 

Jawab : saya berlangganan dengan Ab Group sudah ±2 tahunan. 

Tanya : dari mana bapak mendapatkan informasi mengenai adanya telur diusaha 

peternakan Ab Group? 

Jawab : saya melihat informasi di facebook 

Tanya : bagaimana pelayanan Ab Group? 

Jawab : untuk masalah pelayanan, Alhamdulillah Ab Group selalu memberikan 

respon yang cepat. Pengantarannya juga selalu sesuai dengan jadwal dan 

yang terpenting itu kualitas telur yang diberikan pasti masi dalam keadaan 

bagus. 

Tanya : bagaimana menurut bapak mengenai harga telur yang diberikan? 

Jawab : harga termasuk murah, apalagi kita sudah berlangganan. 

Tanya : apa harapan bapak kepada usaha ayam ras petelur milik Ab Group? 

Jawab : harapan saya terhadap peternakan ayam ras petelur Ab Group yaitu tetap 

amanah, tetap selalu berbuat adil. 

 

 

 

 



 
  

DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : 4-W 

Peneliti : Raodatul Janna 

Hari/Tanggal : Senin, 21 Juni 2020 

Jam  : 13.00 WITA 

Tanya : sudah berapa lama bapak berlangganan dengan Ab Group? 

Jawab : saya berlangganan dengan Ab Group sudah 2 tahunan. 

Tanya : dari mana bapak mendapatkan informasi mengenai adanya telur diusaha 

peternakan Ab Group? 

Jawab : saya melihat informasi di story whatsapp, kebetulan pemilik Ab Group 

ini teman sekolah saya dulu waktu di Madrasah Aliyah. 

Tanya : bagaimana pelayanan Ab Group?  

Jawab : pelayanannya Alhamdulillah bagus, orangnya juga amanah. 

Tanya : bagaimana menurut bapak mengenai harga telur yang diberikan? 

Jawab : untuk masalah harga termasuk murah dibandingkan yang lainnya. 

Tanya : apa harapan bapak kepada usaha ayam ras petelur milik Ab Group? 

Jawab : saya berharap tetap selalu jujur, karna kejujuran adalah hal yang sangat 

penting jika kita ingin usaha kita bertahan lama. 



 
  

 

  



 
  

 

                  



 
  

 

 
 

 

 



 
  

 

 



 
  

 



 
  

 

 



 
  

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

A. Identitas Diri 

1. Nama    : Raodatul Janna 

2. NIM    :16050101030 

3. Tempat Tanggal Lahir : Samaenre, 11 Desember 1997 

4. Agama    : Islam 

5. Jenis Kelamin   : Perempuan 

6. Anak Ke   : 6 (Enam) 

7. Alamat Asal   : Desa Samaenre, Kecamatan Wolo,  

Kabupaten Kolaka 

8. Hobi    : Membaca 

9. No Hp    : 081245565652 

10. E-mail    : Raudhataheer@gmail.com 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : Ambo Tahrina 

b. Ibu    : Rahmi  

2. Jumlah  Saudara 

a. Saudara Kandung : : 11 

C. Riwayat Pendidikan 

1. SD/MI    : SDN 1 Samaenre 

2. SMP/MTS   : MTS Darul Arqom Ponre Waru 

3. SMA/MA   : MA Istiqomah Cabang Mala-Mala 

 

 


