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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

  

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah tentang penelitian yang dilakukan di 

Desa Punduttrate Benjeng - Gresik dengan menggunakan berbagai macam metode 

atau teknik yang digunakan sehingga diperoleh atau disimpulkan sebagai berikut:  

1. Adanya risiko-risiko pada usaha ternak ayam yang terjadi seperti halnya risiko 

wabah/virus, kematian, harga jual murah, penyakit dan faktor pencahayaan. 

Risiko-risiko yang terjadi dapat berpengaruh pada laba yang diperoleh oleh 

peternak ayam pada saat panen. 

2. Perolehan laba yang diperoleh pada saat panen tergantung dari risiko yang 

terjadi. Jika risiko yang terjadi rendah maka laba yang diperoleh tinggi dan 

sebaliknya jika risiko tinggi maka laba yang diperoleh rendah. Laba yang 

diperoleh para peternak ayam dalam ternaknya digunakan juga untuk 

keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga sehingga perekonomian 

beliau tercukupi meskipun terdapat hambatan-hambatan ataupun risiko yang 

terjadi. 

3. Upaya ataupun usaha pada peternak ayam dalam menghadapi penurunan laba 

yang terjadi sudah dilakukan namun hasil tetap diserahkan kepada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. Sabar dan berserah diri kepada Tuhan YME 

merupakan langkah yang diterapkan peternak ayam dalam menghadapi ujian 

ataupun cobaan yang terjadi pada usaha yang beliau jalankan. 

4. Secara komprehensif dengan adanya risiko yang terjadi pada usaha ternak 

ayam ini berpengaruh besar pada perolehan laba pada saat panen. Laba yang 
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diperoleh pada saat panen yang nantinya digunakan oleh peternak ayam untuk 

memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga, pendidikan, keberlangsungan 

hidup dan juga kesejahteraan keluarga sehingga perekonomian beliau 

tercukupi. Dengan adanya penurunan laba yang disebabkan oleh risiko maka 

peternak ayam melakukan suatu upaya dan usaha yang dimana usaha dan 

upaya tersebut hasil yang diperoleh tetap maka diserahkan kepada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala, bersikap sabar, berserah diri merupakan langkah yang 

diterapkan oleh peternak ayam dalam menghadapi ujian ataupun cobaan yang 

terjadi pada usaha yang beliau jalankan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian mengenai variabel makna dari 

sikap sabar, yang dimana dari sikap sabar yang sudah diterapkan dan sudah 

menjadi kebiasaan bagi peternak ayam di Desa Punduttrate Benjeng – Gresik pada 

saat adanya penurunan laba yang disebabkan oleh terjadinya risiko sehingga sulit 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan makna sikap sabar dalam 

mengelola laba yang diperoleh.  

 

5.3 Rekomendasi  

Dari kesimpulan diatas, dapat diperoleh saran yang diberikan oleh peneliti, yakni 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peternak Ayam  

Bagi peternak dalam mengelola usahanya tetap berusaha agar bisa 

menghadapi risiko-risiko yang terjadi dengan baik serta bisa meminimalisir 
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risiko yang terjadi sehingga dapat memperoleh laba yang optimal dan usaha 

yang dijalankan bisa tetap bertahan sampai kapanpun.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dalam penelitian ini peneliti mencari informasi tentang menghadapi adanya 

risiko yang terjadi dalam mengelola laba melalui aspek kesabaran. Sehingga 

untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian kualitatif diharapkan 

dapat menemukan informasi mengenai risiko yang terjadi dalam mengelola 

laba dari aspek lain seperti halnya dari aspek syukur ataupun dari aspek 

keikhlasan. 

 


