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Lampiran 4: Daftar Perbaikan  Skripsi  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Lampiran 5: Persetujuan Revisi Skripsi 



 

 
 

 

Lampiran 6: Berita Acara Ujian Sidang Skripsi  



 

 
 

 

Lampiran 7: Hasil Wawancara Bapak Sholeh  

No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Informan 

1. Sudah berapa lama Bapak mendirikan 

usaha ternak ayam?  

Berjalan yowes hampir 8 tahun 

nak, ket mulai tahun 2013  

2. Apa saja risiko yang terjadi pada usaha 

ternak ayam? 

Yo akeh nak. Kadang kenek 

wabah, virus, kadang teko 

pengelola lingkungan yo iso 

3. Bagaimana solusi bapak dalam 

menghadapi risiko yang terjadi? 

Saben dino yo ngecek terus. 

Koyok isuk, awan, sore, bengi 

dikei obat herbal utowo 

vitamin. Ngeresiki kandang 

saben dino ben gak kenek virus 

sing nggarai rugi. 

4. Apa harapan Bapak dari usaha ternak 

ayam? 

Keuntungan nak 

5. Apa makna laba menurut Bapak? Hasil sing diperoleh pas waktu 

panen  

6. Bagaimana laba yang diperoleh pada 

saat panen jika terjadi sebuah risiko? 

Nang nek atek risiko tinggi yo 

ternak e ngguling, gaisok atek 

oleh laba iku. Nang nek bibit e 

elek yowes pasti rugi  

7. Digunakan untuk apa laba yang Bapak 

dari hasil panen pada usaha ternak 

ayam? 

Digae mangan sehari-hari, 

mencukupi kebutuhan rumah 

tangga 

8. Bagaimana upaya Bapak dalam 

menyikapi ketika terjadi risiko yang 

dapat berpengaruh pada hasil panen? 

Mugo-mugo doc e apik, pihak 

ternak isok njogo dadi oleh 

keuntungan, yowes sabar pisan 

mergo kabeh iku yo teko Gusti 

Allah 

9. Mengapa Bapak hanya menyikapi 

dengan sikap sabar? Apakah tidak ada 

usaha lain untuk menambah laba yang 

diperoleh nantinya? 

Iyo nak wes sabar ae mergo 

kabeh opo jare sing kuoso, 

manut ae wak iki. Sing penting 

yowes usaha 

10. Menurut Bapak apa arti/makna dari 

sikap sabar? 

Kuoso sing ngeke’i , mugo-

mugo gaonok kematian, dijogo 

sing telaten  

11. Sikap sabar yang Bapak terapkan 

dalam menghadapi penurunan laba. 

Apakah Bapak yakin dapat 

menyelesaikan kondisi tersebut dengan 

menerapkan sikap sabar supaya laba 

bisa bertambah? 

Iyo wes pokok e intine 

kesabaran. Wes njaluk ae karo 

sing kuoso 

 

 



 

 
 

 

Lampiran 8: Hasil Wawancara Bapak Rifa’i 

No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Informan 

1. Sudah berapa lama Bapak mendirikan 

usaha ternak ayam?  

8 tahun  

2. Apa saja risiko yang terjadi pada usaha 

ternak ayam? 

Risiko yang terjadi itu ya pada 

kematian  

3. Bagaimana solusi bapak dalam 

menghadapi risiko yang terjadi? 

Peternak tidak mau rugi banyak 

jadi pada saat ayam mati, ayam 

yang mati tersebut dikelola 

untuk dijadikan pakan. 

Biasanya juga dijadikan pakan 

untuk ikan lele. Dikelola 

dengan baik sehingga dapat 

dijual ke petambak ikan lele.  

4. Apa harapan Bapak dari usaha ternak 

ayam? 

Kita ingin berhasil, maju dan 

dapat untung yang banyak 

5. Apa makna laba menurut Bapak? Laba ya untung, perolehan hasil 

panen yang bisa digunakan 

untuk membayar tabungan 

umroh/haji  

6. Bagaimana laba yang diperoleh pada 

saat panen jika terjadi sebuah risiko? 

Terjadi risiko, laba rendah ya 

kita tidak dapat apa-apa 

7. Digunakan untuk apa laba yang Bapak 

dari hasil panen pada usaha ternak 

ayam? 

Pendidikan anak, rumah tangga, 

nyaur utang  

8. Bagaimana upaya Bapak dalam 

menyikapi ketika terjadi risiko yang 

dapat berpengaruh pada hasil panen? 

Ya kita menyikapi dengan 

secara teliti, berani 

menanggung risiko, berani rugi 

berani untung 

9. Mengapa Bapak hanya menyikapi 

dengan sikap sabar? Apakah tidak ada 

usaha lain untuk menambah laba yang 

diperoleh nantinya? 

Dengan sabar dan menambah 

doc lagi agar bisa menutupi 

kerugian  

10. Menurut Bapak apa arti/makna dari 

sikap sabar? 

Sabar dalam musibah kita tidak 

boleh putus asa, usaha lagi, 

tidak boleh adu domba. Dan 

dalam menghadapi sabar kita 

harus tenang dan santai  

11. Sikap sabar yang Bapak terapkan 

dalam menghadapi penurunan laba. 

Apakah Bapak yakin dapat 

menyelesaikan kondisi tersebut dengan 

menerapkan sikap sabar supaya laba 

bisa bertambah? 

Yakin tapi sabar juga harus 

diimbangi dengan suatu usaha  



 

 
 

 

Lampiran 9: Hasil Wawancara Bapak Aza 

No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Informan 

1. Sudah berapa lama Bapak mendirikan 

usaha ternak ayam?  

Ya sekitar 10 tahun 

2. Apa saja risiko yang terjadi pada usaha 

ternak ayam? 

Risiko harga jual hasil panen 

yang murah  

3. Bagaimana solusi bapak dalam 

menghadapi risiko yang terjadi? 

Dengan perbaikan tata niaga 

ayam pedaging untuk 

mengurangi harga ayam yang 

murah. 

4. Apa harapan Bapak dari usaha ternak 

ayam? 

Harapannya termasuk ya 

minimnya risiko yang terjadi, 

keuntungan  

5. Apa makna laba menurut Bapak? Laba itu hasil yang kita peroleh 

setelah kita panen dikurangi 

beban-beban, anggaran selama 

proses ayam berlangsung  

6. Bagaimana laba yang diperoleh pada 

saat panen jika terjadi sebuah risiko? 

Rugi kita yang menanggung 

jadi laba ya minim yang kita 

peroleh nantinya 

7. Digunakan untuk apa laba yang Bapak 

dari hasil panen pada usaha ternak 

ayam? 

Arahnya ya digunakan 

kebutuhan keluarga, kebutuhan 

ekonomi sebuah kehidupan, 

digunakan untuk membesarkan 

usaha juga  

8. Bagaimana upaya Bapak dalam 

menyikapi ketika terjadi risiko yang 

dapat berpengaruh pada hasil panen? 

Melakukan trobosan-trobosan 

yang sangat mampu digunakan 

untuk membeli obat herbal 

ataupun yang lain dan yang 

nantinya dapat meminimalisir 

kerugian 

9. Mengapa Bapak hanya menyikapi 

dengan sikap sabar? Apakah tidak ada 

usaha lain untuk menambah laba yang 

diperoleh nantinya? 

Iyo sabar  

10. Menurut Bapak apa arti/makna dari 

sikap sabar? 

Sikap sabar iku yo diterimo ae 

ape yaopo mane wong wes 

kadong 

11. Sikap sabar yang Bapak terapkan 

dalam menghadapi penurunan laba. 

Apakah Bapak yakin dapat 

menyelesaikan kondisi tersebut dengan 

menerapkan sikap sabar supaya laba 

bisa bertambah? 

Yakin dengan mengendalikan 

kesabaran dan belajar dari 

kesabaran berangkat dari 

sebuah permasalahan yang lalu, 

kita kaji apa yang kurang saat 

ini kita perbaiki diperiode yang 

akan datang  



 

 
 

 



 

 
 

Lampiran 10: Hasil Wawancara Bapak Sanusi   

No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Informan 

1. Sudah berapa lama Bapak mendirikan 

usaha ternak ayam?  

Rong taun  

2. Apa saja risiko yang terjadi pada usaha 

ternak ayam? 

Risiko iku yo kadang-kadang 

teko penyakite  

3. Bagaimana solusi bapak dalam 

menghadapi risiko yang terjadi? 

Gae antibiotik. Biasae 

antibiotic onok nang nggone 

pakan sing isok mencegah 

penyakit. Liyane iku yo dikei 

herbal sing dike’no rupo cairan 

sing diombeno nang ayam. 

4. Apa harapan Bapak dari usaha ternak 

ayam? 

Yowes keuntungan mbak  

5. Apa makna laba menurut Bapak? Laba berarti untung. Olehe pas 

panen sing kenek gawe mbayar 

hutang, cicilan-cicilan liyane  

6. Bagaimana laba yang diperoleh pada 

saat panen jika terjadi sebuah risiko? 

Yo tergantung risiko iku mau 

lho. Risiko cilik laba yo gedhe, 

risiko gedhe yo gak oleh opo-

opo 

7. Digunakan untuk apa laba yang Bapak 

dari hasil panen pada usaha ternak 

ayam? 

Digawe mangan, digawe 

kebutuhan  

8. Bagaimana upaya Bapak dalam 

menyikapi ketika terjadi risiko yang 

dapat berpengaruh pada hasil panen? 

Yo usaha mane ben isok 

meminimalisir risiko-risiko iku 

mau terus sabar pisan  

9. Mengapa Bapak hanya menyikapi 

dengan sikap sabar? Apakah tidak ada 

usaha lain untuk menambah laba yang 

diperoleh nantinya? 

Iyo wes sabar diterimo ae 

10. Menurut Bapak apa arti/makna dari 

sikap sabar? 

Tetap dilalui apapun yang kita 

peroleh   

11. Sikap sabar yang Bapak terapkan 

dalam menghadapi penurunan laba. 

Apakah Bapak yakin dapat 

menyelesaikan kondisi tersebut dengan 

menerapkan sikap sabar supaya laba 

bisa bertambah? 

yo yakin ae mbak  



 

 
 

Lampiran 11: Hasil Wawancara Bapak Tarwi 

No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Informan 

1. Sudah berapa lama Bapak mendirikan 

usaha ternak ayam?  

5 tahun 

2. Apa saja risiko yang terjadi pada usaha 

ternak ayam? 

Kurangnya lampu terkadang 

stress 

3. Bagaimana solusi bapak dalam 

menghadapi risiko yang terjadi? 

Dengan menambah faktor 

pencahayaan agar ayam tidak 

stress 

4. Apa harapan Bapak dari usaha ternak 

ayam? 

Mencari nafkah, laba 

5. Apa makna laba menurut Bapak? Keuntungan hasil penjualan 

dipotong dengan biaya-biaya 

6. Bagaimana laba yang diperoleh pada 

saat panen jika terjadi sebuah risiko? 

Kadang tidak dapat laba, 

kadang juga rugi jika terdapat 

risiko  

7. Digunakan untuk apa laba yang Bapak 

dari hasil panen pada usaha ternak 

ayam? 

Untuk kebutuhan keluarga 

8. Bagaimana upaya Bapak dalam 

menyikapi ketika terjadi risiko yang 

dapat berpengaruh pada hasil panen? 

Kita harus tetap berusaha dan 

yakin. Bersabar dan berdo’a 

supaya hasilnya baik  

9. Mengapa Bapak hanya menyikapi 

dengan sikap sabar? Apakah tidak ada 

usaha lain untuk menambah laba yang 

diperoleh nantinya? 

Berusaha untuk sekuat tenaga, 

mencari solusi lain. Selain itu 

juga ya sabar  

10. Menurut Bapak apa arti/makna dari 

sikap sabar? 

Tetap berusaha, mencari solusi 

11. Sikap sabar yang Bapak terapkan 

dalam menghadapi penurunan laba. 

Apakah Bapak yakin dapat 

menyelesaikan kondisi tersebut dengan 

menerapkan sikap sabar supaya laba 

bisa bertambah? 

Kita tetap berusaha semangat, 

sabar insya Allah ya tergantung 

keputusan Tuhan YME semua 

akan tetap berjalan 

 



 

 
 

 

Lampiran 12: Member Check Bapak Sholeh  

 

 



 

 
 

 

Lampiran 13: Member Check Bapak Rifa’i 

 



 

 
 

 

Lampiran 14: Member Check Bapak Aza  

 

 

 



 

 
 

 

Lampiran 15: Member Check Bapak Sanusi  

 

 



 

 
 

 

Lampiran 16: Member Check Bapak Tarwi 

  

 


