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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan masalah yang 

berkaitan dengan faktor produksi yang meliputi modal (X1), tenaga kerja 

(X2), tanah (X3) dan kecakapan tata laksana atau managerial skill (X4) 

yang mempengaruhi keberlanjutan (sustainability) usaha peternakan ayam 

ras pedaging (broiler) di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban 

Tulungagung maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, faktor modal memiliki pengaruh terkecil  

dalam analisis faktor produksi yang mempengaruhi keberlanjutan atau 

sustainability usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) karena 

salah satu indikator modal yaitu modal riil memperoleh nilai MSA ≤ 

0,5 sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam uji analisis faktor, 

sehingga indikator modal riil tidak diikutkan dalam analisis faktor dan 

dalam indikator modal uang (money capital) telah terbentuk ke dalam 

faktor tenaga kerja. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor tenaga kerja menjadi faktor 1, 

faktor yang terbentuk meliputi variabel terdidik, terampil, batu dan 

kayu yang mempengaruhi keberlanjutan atau sustainability usaha 

peternakan ayam ras pedaging (broiler) memperoleh hasil eigen value 

sebesar 4,651. 
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3. Berdasarkan penelitian faktor tanah menjadi faktor 3 dalam analisis 

faktor ini, faktor yang terbentuk meliputi variabel mineral, tenaga 

penumbuh dan living stock yang mempengaruhi keberlanjutan atau 

sustainability usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) 

memperoleh nilai eigen value sebesar 1,181. 

4. Berdasarkan penelitian ini faktor kecakapan tata laksana atau 

managerial skill menjadi faktor 2 dalam analisis faktor ini, faktor yang 

terbentuk meliputi variabel keahlian, kemampuan dan modal uang 

(money capital) yang mempengaruhi keberlanjutan atau sustainability 

usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) memperoleh nilai eigen 

value sebesar 1,244. 

5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling 

berpengaruh yaitu faktor tenaga kerja atau faktor utama yang 

mempengaruhi keberlanjutan atau sustainability usaha peternakan ayam 

ras pedaging (broiler) memperoleh nilai eigen value sebesar 4,651. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah mengenai 

faktor produksi yang meliputi modal, tenaga kerja, tanah, dan 

kecakapan tata laksana (managerial skill) dalam menunjang 
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keberlanjutan (sustainability) usaha peternakan ayam ras pedaging 

(broiler) serta dapat bermanfaat sebagai tambahan sumbangan teori 

dan bahan rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN 

Tulunggaung. 

2. Bagi Praktis: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor produksi yang meliputi 

modal, tenaga kerja, tanah, dan kecakapan tata laksana 

(managerial skill) dalam menunjang keberlanjutan usaha 

peternakan ayam ras pedaging (broiler). 

b. Bagi Pengusaha Ayam Broiler 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

dalam meningkatkan keberlanjutan (sustainability) usaha 

peternakan ayam ras pedaging (broiler). 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk penelitian 

selanjutnya sebagai menambah wawasan terkait dengan faktor-

faktor produksi yang meliputi modal, tanah tenaga kerja, serta 

kecakapan tata laksana atau managerial skill dan peneliti 

selanjutnya diharapkan juga melakukan penelitian lebih lanjut yang 

spesifik dengan menambah beberapa faktor lainnya yang 
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berpengaruh terhadap keberlanjutan (sustainability) usaha 

peternakan ayam ras pedaging (broiler). 

 

 

 

 

 

 

 

  


