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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Keadaan wilayah objek penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten sampang yang merupakan salah 

satu kabupaten di jawa timur. Kabupaten Sampang secara administrasi 

terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak 

diantara 113 08  - 113 39  Bujur Timur dan 6 05  - 7 13  Lintang Selatan. 

Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui 

jembatan suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang 

lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 2 jam. Batas wilayah di 

sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, disebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Pamekasan, disebelah selatan berbatasan dengan Selat 

Madura, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan, secara 

keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sampang mencapai 1.233,30 Km². 

Yang terbagi menjadi 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 desa.
86

  

Penelitian ini dilaukan ditoko Dunia Ternak yang berada di Desa 

Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. 

Masyarakat yang tinggal di Desa Karang Penang Oloh ada yang memiliki 
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usaha berjualan pakan ayam, yakni toko dunia ternak. Toko tersebut menjual 

pakan ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar yang memiliki 

ternak ayam. Masyarakat memiliki ternak ayam yang ada dirumahnya akan 

membeli pakan ayam didekat tempat tinggalnya karena lokasinya yang dekat 

dengan rumahnya. Masyarakat tidak mau kesulitan dalam membeli pakan 

ayam dan harganya tidak jauh beda dengan yang ada di kota.  

2. Toko Dunia Ternak  

Toko dunia ternak adalah toko pakan milik bapak Abdul Basyir toko 

yang berada di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang 

Kabupaten Sampang. Toko ini berdiri sejak tahun 2018. Toko ini memiliki 

barang yang banyak baik obat-obatan untuk ayam, pakan ayam, pakan 

kucing, pakan burung dan lain- lain. Toko ini dikelola langsung oleh bapak 

Abdul Basyir tanpa ada karyawannya. Setiap bulanya toko ini mendatangkan 

pakan sebanyak dua kali dan setiap kali datang kurang lebih 200 sak pakan 

ayam. 

Adapun macam-macam produk dan harga pakan ayam yang dijual 

ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang 

Kabupaten Sampang sebagai berikut
87

: 

a. Pakan CP 511 B 
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Pakan CP 511 B adalah pakan buat ternak ayam atau bebek yang masih 

berumur 0-15 hari. Satu karung pakan CP 511 B dengan berat 50 Kg. 

Pakan ini banyak diburu masyarakat yang memiliki ternak ayam yang 

baru datang. Harga pakan ini berkisar Rp.380.000.00.,
88

 

b. Pakan CP 122  

Pakan CP 122 adalah jenis pakan ayam petelur. Pakan ini memiliki berat 

50 kg. Pakan CP 122 dijual dengan harga Rp.353.000.00.,
89

 

c. Pakan CP 521 

Pakan CP 521 adalah pakan ayam petelur yang masih 1 hari hingga 

ayam tersebut berusia 5 minggu. Satu karung pakan CP 521 dengan 

berat 50 kg. Harga pakan ini berkisaran Rp.337.000.00.,
90

 

d. Pakan CP 124 

Pakan CP 124 adalah pakan ayam petelur yang berumur 6 minggu 

hingga ayam petelur tersebut berumur 10 minggu. Pakan ini memiliki 

berat 50 kg. Pakan CP 124 ini dijual dengan harga Rp.347.000.00.,
91

 

e. CP 124 P 

Pakan CP 124 P adalah pakan ayam yang usianya 3 minggu sampai 

dengan puncak petelur. Pakan ini memiliki berat 50 kg. Pakan CP 124 P 

dijual dengan harga Rp.357.000.00.,
92
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f. 524 S 

Pakan 524 S ini adalah jenis pakan ayam petelur. Pakan ini memiliki 

berat 50 kg. Pakan CP 524 S dijual dengan harga Rp.268.000.00,.
93

 

g. 520 

Pakan 520 ini adalah jenis pakan ayam petelur yang berumur 1 hari 

hingga ayam tersebut berumur krang lebih dua minggu, pakan ini 

memiliki berat 50 kg dan dijual dengan harga Rp.360.000.00.,
94

 

h. Top mix 

Top Mix merupakan feed supplement serbuk berwarna coklat muda 

berfungsi sebagai pelengkap nutrisi bagi ayam petelur, pedaging, 

pembibit dan anak ayam. Top mix ini memiliki berat 10 kg dan di jual 

dengan kisaran Rp. 195.000.00.,
95

 

i. Mineral feed supplement A  

Mineral feed supplement A adalah feed supplement berupa serbuk 

bewarna putih kemerahan dengan kandungan mineral dan vitamin yang 

berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak. Mineral 

feed supplement A ini memiliki berat 20 kg dan dijual dengan kisaran 

Rp. 85.000.00.,
96
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j. Voer 591 dan 594 

Voer 591 dan 594 adalah jenis pakan ayam bangkok yang usianya 

berumur 0-2 bulan untuk pakan ayam 591 dan untuk pakan Voer 594 

yang usianya berumur 6 bulan, pakan ini memiliki netto 1 kg. Pakan 

ayam tersebut di jual dengan harga Rp.10.000.00.,
97

 

3. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pakan ayam yang menggunakan 

sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang 

Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang  

Toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang 

Penang Kabupaten Sampang adalah badan usaha perorangan yang 

menyediakan barang untuk diperjual belikan. Toko Dunia Ternak ini buka 

setiap hari yakni senin – minggu. Toko ini buka dari pukul 08.00 – 16.00 

WIB. Toko ini hanya di tunggu oleh pemiliknya yakni bapak Abdul Basyir.
98

 

Disini peneliti mengadakan observasi kelapangan atau tempat lokasi toko 

dunia ternak untuk mencari data yang akan diteliti dengan cara wawancara 

mendalam dan juga mengamati di tempat penelitian. Dengan data anallisis 

mengenai sistem pembayaran ditunda yang dilakukan oleh pembeli kepada 

penjual saat melakukan transaksi jual beli pakan ayam dengan sistem 

pembayaran ditunda.  

                                                           
97

Ibid.,  
98

Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Basyir selaku pemilik toko Dunia Ternak Desa 

Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang pada tanggal 07 Februari 2020 



74 
 

 

Jual beli yang dilakukan ditoko Dunia Ternak ini dalam kegiatanya 

hanya melayani pembelian secara cash dalam artian tidak boleh bon atau 

pembayaran ditunda, pembeli langsung datang ke toko untuk membeli 

barang yang sesuai dengan apa yang di inginkan. Meskipun pembeli ada 

yang memesan namun pembeli harus datang langsung ke toko. Hal tersebut 

karena pelayanan jual beli pakan ayam ditoko dunia ternak masih sebatas 

lokal saja, jadi pemilik toko belum bisa menerima delevery order, begitu 

juga untuk pembelian juga masih melayani lokal. kegiatan jual beli pakan 

ayam yang menggunakan sistem pembayaran ditunda ini dilakukan oleh 

pembeli yang tertentu bukan semua orang boleh melakukan jual beli dengan 

sistem pembayaran ditunda tersebut.
99

  

Dalam praktik jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ini 

bentuk perjanjianya secara tertulis namun hanya sebatas catatan jumlah dan 

harga barang yang diambil oleh pembeli kemudian dicatat dalam buku atau 

nota pembelian barang. Sebagaimana informaan yang peneliti peroleh dari 

bapak Abdul Basyir selaku pemilik toko dunia ternak ketika peneliti 

menanyakan tentang proses jual beli tersebut, beliau menjawab: 

“jual beli yang ada disini jual beli langsung tidak boleh ada yang 

ngebon atau pembayaran diakhir. Jadi ada barang dan ada uang, 

Kegiatan jual beli pakan ayam dengan sistem denda yang ditunda 

ditoko saya ini hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukanya, 

yaitu kerabat terdekat saya dan orang yang saya kenal. Dalam 

melakukan pembayaran ditunda juga saya catat pengambilan yang 
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berjumlah berapa pakan dan harga dalam buku catatan atau nota 

sesuai dengan kesepakatan.
100

 

 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan bapak Abdul Basyir 

beberapa menit kemudian ada salah satu seorang pembeli datang ditoko 

dunia ternak menggunakan sepeda motor. Setelah pembeli itu turun dari 

kendaraanya, pembeli terssebut langsung menghampiri bapak Abdul Basyir 

dan menanyakan pakan ayam CP 124. Harga dari pakan ayam CP 124 satu 

sak Rp.357.000.00., pembeli tersebut membeli sebanyak dua sak pakan 

ayam, sehingga pembeli harus membayar senilai Rp.714.000.00., dengan 

sedikit candaan pembeli tersebut mengatakan kepada bapak Abdul Basyir 

(pemilik toko)
101

: 

“apakah boleh saya membayarnya pembayaranya nanti”. 

 

Bapak Abdul Basyir menjawab : 

“mohon maaf bapak, untuk semua pembelian yang ada disini tidak 

boleh membayar belakangan, jadi ada uang ada barang. Disini tidak 

diperbolehkan adanya pengambilan barang dulu, jika pembayaran 

dibelakang nanti bagaimana memutar uang buat beli pakan ayam 

lagi”.
102

 

 

Pembeli tersebut yang akhirnya membayar harga pakan ayam senilai 

Rp.714.000.00., kepada bapak Abdul Basyir. Setelah pembeli membayar 

harga pakan ayam tersebut, kemudian bapak Abdul Basyir mengambil pakan 

ayam CP 124 dan di antarkanya tepat di kendaraannya pembeli. 
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Selanjutnya peneliti bertanya mengenai alasan mengapa bapak 

tersebut tidak boleh mengambil pakan ayam dahulu dan membayarnya 

belakangan, Bapak Abdul Basyir menjawab : 

“Bapak tadi sering melakukan pembelian ditoko saya, sering ngobrol 

sebelum mengambil pakan tersebut. tetapi saya belum begitu dekat 

(kenal) dengan bapak tersebut, yang saya khawatirkan nanti jika 

beliau membeli pakan melakukan pembayaran diakhir secara terus 

menerus dan saya belum mengenal tingkah laku beliau, nanti takunya 

saya ditipu oleh beliau”.
103

 

 

Setelah saya menunggu beberapa menit, kemudian datang lagi 

seorang pembeli menggunakan mobil pickup. Beliau langsung menghampiri 

bapak Abdul Basyir, beliau sama-sama saling bercanda ria dengan 

menanyakan pakan ternak yang ada di toko dunia ternak, dan pembeli 

tersebut menanyakan kepada bapak Abdul Basyir mengenai pakan ayam CP 

511 B. Dari kesepakatan yang dibuat, akhirnya pak Abdul Basyir dan 

pembeli saling sepakat. Yang saya dengar pembicaraan antara bapak Abdul 

Basyir dengan pembeli ialah : 

“pembeli menanyakan sebua harga pakan ayam CP 511 B, pak abdul 

basyir menjawab harga pakan ayam 511 satu karung seharga 

Rp.380.000.00., jadi untuk lima karung seharga Rp.1,900.000.00., 

pembeli tersebut akhirnya sepakat dengan harga tersebut, akan tetapi 

beliau (pembeli) membayarnya belakangan satu minggu lagi. 

Sehingga pak abdul basyir menulis di buku catatan dan nota 

bahwasanya pembeli telah mengambil pakan ayam CP 511 B 

sebanyak lima karung”.
104
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Setelah negoisasi, pembeli mengambil pakan CP 511 B dan di 

masukan kedalam mobil pickup. Setelah selesai atas pembelian pakan ayam 

tersebut, pembeli mengucapkan terima kasih kepada bapak Abdul Basyir. 

Pembeli bergebas memasuki mobil dan meninggalkan toko dunia ternak.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti menanyakan kepada 

bapak Abdul Basyir mengenai mengapa pembeli tadi tidak membayarrkan 

uang kepada bapak dan setelah itu deal saling berjabat tangan, beliau 

menjawab: 

“pembeli tadi adalah teman saya sejak dulu dan dia langganan saya, 

setiap mebeli pakan ayam pasti kesini. Dalam kesepakatan jual beli 

tadi, teman saya mengambil dulu pakan ayamnya dengan 

pembayaran belakangan dalam jangka waktu satu minggu. Saya 

menulis jumlah pakan ayam yang diambil sebanyak lima sak CP 511 

B dan total harganya.”
105

 

 

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menanyakan 

kepada bapak Abdul Basyir mengenai apakah pernah terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh pembeli terhadap pelaku usaha, beliau 

menjawab: 

“penyimpangan yang biasanya terjadi itu, biasanya pembeli terlambat 

membayar pakan yang sudah disepakati dan yang lebih parahnya lagi 

ada juga yang tidak membayar uang keterlambatan atas pembelian 

pakan ayam, dikarenakan para peternak semua ayamnya mati. Ya hal 

seperti itu sudah saya anggap resiko mas, akan tetapi yang saya 

jelaskan tadi itu tetap punya hutang ke saya, namun untuk melunasi 

hutang-hutang tersebut entah kapan saya juga tidak tahu mas, yang 

saya tahu peternak tersebut bangkrut dalam menjalankan usahanya.
106
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Mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang telah dijelaskan oleh 

bapa Abdul Basyir di atas maka peneliti bertanya mengenai upaya-upaya apa 

saja yang selama ini sudah ditempuh oleh pemilik toko Dunia Ternak atas 

penyimpangan-penyimpangan tersebut. berikut penjelasan bapak Abdul 

Basyir:  

“jika pembeli telat membayar pakan ayam, saya memberi sanksi 

terhadap pembeli berupa denda satu saknya sebesar Rp.5000, maka 

dari itu yang saya perbolehkan hanya orang-orang yang saya kenal 

saja mas, karena mereka sudah saya percayai meskipun masih sering 

terjadinya keterlambatan pembayaran pakan ayam, jadi denda ini 

bukan termasuk penambahan harga, memang sudah terjadinya 

kesepakatan antara saya dan pembeli. Soal yang tidak membayar 

uang keterlambatan atas pembelian pakan ayam tersebut, sejauh ini 

saya belum menemui solusi terbaik supaya uang saya kembali 

mas”.
107

 

 

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai hal-hal apa saja yang 

dilakukan apabila pemilik toko yang telah dirugikan atas tindakan pembeli, 

berikut penjelasan dari bapak Abdul Basyir: 

“jual beli dengan sistem denda ini saya yang menjalankan saya dan 

saya juga yang harus menanggung resikonya mas, tapi sejauh ini 

yang melakukan sistem denda tersebut dikarekan orang-orang yang 

saya kenal alhamdulillah pembayaranya selalu dibayar mas meskipun 

terlambat dalam melunasi pembayarannya. Jika berbicara tentang 

kerugian ya tentunya saya rugi, tapi kan apa boleh buat berani 

berbuat berani menanggung resikonya mas, maka dari itu saya 

terapkan denda bagi pembeli yang telat membayar mas, jika tidak 

demikian saya pastinya mengalami kerugian dan kewalahan memutar 

uang untuk membeli pakan ayam lagi. Untuk yang tidak mau 

melunasi pembayaran ditunda tersebut saya pergi ke rumahnya akan 

tetapi tetap tidak ada hasilnya dikarenakan peternak tersebut bangkrut 
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dalam menjalakan usahanya, ya mau gimana lagi itu sudah menjadi 

resiko saya mas dan itu termasuk kerugian besar bagi saya”
108

 

 

Upaya yang dilakukan oleh pemilik toko Dunia Ternak Desa Karang 

Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang memang 

belum merupakan sanksi yang tegas untuk membuat pembeli menjadi jera 

dikarenakan jumlah denda yang tidak terlalu banyak, untuk yang tidak bisa 

melunasi pembayaran yang ditunda sejauh ini pemilik toko belum 

menemukan solusi yang terbaik. karena toko dunia ternak ini belum 

berbadan hukum, sehingga pihak pemilik toko tidak melaporkan pembeli 

kepada pihak yang berwenang apabila didapati pembeli yang mempunyai 

i‟tikad tidak baik dengan melakukan keterlambatan dalam melunasi 

pembayarannya tersebut. 

Sehubungan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

pemilik toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang 

Penang Kabupaten Sampang diatas, demi memperkuat pernyataan dari 

pemilik toko tersebut, maka peneliti juga melaukan wawancara kepada 3 dari 

7 peternak informan/pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem 

pembayaran ditunda. Karena peneliti hanya fokus yang melakukan 

pembelian dengan sistem pembayaran ditunda, maka dari itu peneliti hanya 

mewawancarai 3 informan yang saat itu juga pembeli sedang berada di toko 

dunia ternak pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara di toko 
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Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang 

Kabupaten Sampang.  

Peneleti bertanya mengenai alasan pembeli memilih untuk membeli 

pakan ayam dtoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan 

Karang Penang Kabupaten Sampang, kepada informan yaitu bapak Ahmad 

Saudi, kemudian beliau menjawab: 

“karena paling dekat dari rumah mas, dan harganya tidak terlalu 

mahal”
109

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada pak Ahmad Saudi apakah 

pernah melakukan pelanggaran terhadap pelaku usaha atau tidak, beliau 

menjawab:  

“saya sampai saat ini masih belum pernah mas, kalau melakukan 

kegiatan jual beli dengan sistem denda ditoko ini saya sering, jadi 

begini mas, saya ngambil satu sak pakan ayam di toko ini dan 

pembayaranya saya tunda, dikemudian hari saya ngambil satu lagi 

akan tetapi yang saya bayar pakan ayam yang sebelunya, nah 

pembelian seperti itu yang sering saya lakukan di toko ini mas”
110

 

 

Berdasarkan pernyataan pembeli di atas mengungkapkan bahwa 

sebagai alasan memilih toko dunia ternak Desa Karang Penang Oloh 

Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah jarak antara rumah 

dengan toko tidak begitu jauh, selain itu harga pakan ayam tidak terlalu 

mahal. Kemudian mengenai hal-hal apakah penah melakukan pelanggaran, 

beliau mengungkapkan belum pernah melakukannya karena selama ini 
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pembeli sering melakukan kegiatan jual beli pakan ayam menggunakan 

sistem pembayaran ditunda di toko dunia ternak.  

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan lainya yang saat itu 

juga berada ditoko Dunia Ternak desa Karang Penang Oloh Kecamatan 

Karang Penang Kabupaten Sampang. Hal senada juga diungkapkan oleh 

bapak Mastur, ketika peneliti menanyakan mengenai alasan memilih toko 

dunia ternak serta pernakah melakukan pelanggaran, beliau menjawab: 

“alasan saya membeli pakan ayam di toko ini jaraknya tidak jauh dari 

rumah saya hanya melewati dua rumah saja, dan harganyapun juga 

tidak terlalu mahal mas dibandingkan dengan toko yang ada di kota. 

Kalau melakukan pelanggaran terhadap pelaku usaha sejauh ini saya 

belum pernah mas, saya juga sering melakukan denda di toko ini, 

akan tetapi saya tepat waktu untuk melunasi pembayaran yang 

ditunda ini, karena saya dari dulu takut dengan yang namanya hutang 

mas”
111

 

 

Sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Mastur di 

atas yang mengungkapkan karena toko dunia ternak tida jauh dari rumahnya 

dan sejauh ini belum pernah melakukan pelanggaran terhadap pemilik toko. 

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada informan lainya yakni 

bapak Abduusofan, Peneleti bertanya mengenai alasan pembeli memilih 

untuk membeli pakan ayam di toko dunia ternak, kemudian beliau 

menjawab: 

“karena paling dekat dari rumah dan harganya juga tidak terlalu 

mahal jika dibandingkan dengan toko yang berada kota, kalaupun 

saya membeli di kota itu belum termasuk transpotnya dan harganya 
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juga agak mahal dibandingkan dengan harga pakan ayam yang ada di 

toko ini mas.”
112

 

 

Hal yang sedikit berbeda yang diungkapkan oleh bapak Abdusofan. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada bapak Abdusofan, apakah pernah 

melakukan pelanggaran terhadap pelaku usaha atau tidak, beliau menjawab: 

“kalau saya sering melakukan pelanggaran mas, terkait dengan 

pembayaran ditunda, saya terlambat dalam melunasi pembayaran 

tersebut mas,”
113

 

 

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan bapak Abdusofan 

mengenai alasan mengapa terlambat dalam melunasi pembayaran yang 

ditunda, beliau menjawab: 

“alasanya bermacam-macam mas, dikarenakan saya peternak ayam 

petelur banyak kendala yang saya alami, mulai dari ayamnya sakit-

sakitan, ayamnya bertelur dengan jumlah yng sedikit, dan turunya 

harga telur bahkan pada tahun kemarin musim kemarau ternak ayam 

saya hampir 50% mati dikarenakan panasnya musim kemarau, akan 

tetapi yang namanya hutang kan harus dibayar, saya selalu berusaha 

untuk melunasinya mas”.
114

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan bapak Abdusofan, 

mengenai apakah ada perbedaan harga pada saat melunasi pembayaran yang 

ditunda, beliau menjawab: 

“terkait dengan perbedaan harga memang ada mas, itupun saya 

dengan pemilik toko sudah sepakat sejak awal pembelian pakan 

ayam, ketika saya terlambat dalam melunasi pembayaran ditunda, 

saya dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.5000 setiap satu sak 
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pakan ayamnya, ya mau gak mau harus saya bayar mas, pemilik toko 

adalah teman dekat saya juga sudah mempercayai saya sejak dulu”
115

 

 

Kemudian peneliti menanyakan kepada informan bapak Abdusofan 

mengenai bagaimana kesepaatan yang bapak buat dengan pemilik tok dalam 

melakukan jual beli pakan ayam dengan pembayaran ditunda, beliau 

menjawab: 

“kesepakatan sudah dibuat sejak saya dan pemilik toko menggunakan 

sistem denda ini dengan kesepakatan secara tertulis, ketika saya 

melakukan pembelian pakan ayam ditoko ini pemilik toko 

menulisnya di buku catatan dan di nota pembelian dengan jumlah 

pakan ayam yang saya ambil dan harganya dalam jangka waktu satu 

minggu, jadi ketika saya membeli pakan ditoko dunia ternak ini saya 

selalu menggunakan sistem tersebut, dan membayarnya setelah telur 

ayam saya laku”
116

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas mengungkapkan bahwa sebagai 

alasan keterlambatan dalam membayar dikarenakan banyaknya kendala yang 

dialami oleh pembeli, mengenai perbedaan harga berupa sanksi yaitu denda 

pembelipun juga melakukan kesepakatan diawal. Kesepakatan yang dibuat 

antara penjual dan pembeli yaitu menggunakan kesepakatan secara tertulis. 

Keterlambatan pembeli dalam melunasi pembayaran pakan ayam terhadap 

pelaku usaha sama halnya pembeli telah melakukan wanprestasi terhadap 

apa yang sudah menjadi perjanjian diawal. Namun hal ini masih terlihat 

biasa dikalangan pembeli, hanya karena nominal denda keterlambatan 
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pembayaran tidak terlalu memberatkan para pembeli hal tersebut tidak 

menjadikan pembeli semakin jera.  

Data tersebut didukung dengan hasil observasi oleh peneliti pada 

tanggal 28 januari – 10 februari dengan menyaksikan secara langsung 

praktik jual beli pakan ayam dengan sistem pembayaran ditunda yang 

dilakukan pembeli dengan pelaku usaha di toko dunia ternak desa karang 

penang oloh kecamatan karang penang kabupaten sampang. Selain itu, 

peneliti juga mengambil beberpa dokumentasi dari setiap kegiatan jual beli 

baik beli secara langsung ataupun jual beli menggunakan sistem pembayaran 

ditunda. 

B. Temuan Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti 

menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu 

mengenai sanksi/denda, pemberian sanksi berupa denda sebagai ganti rugi atas 

keterlambatan membayar pakan ayam yang menggunakan sistem pembayaran 

ditunda. Adanya i‟tikad tidak baik dari pihak konsumen/pembeli dengan 

melakukan kesepakatan yang telah dibuat namun pada kenyataanya pihak 

pembeli masih lalai dalam melakukan kewajibanya dan yang lebih ironisnya lagi 

ketika pembeli tidak bisa melunasi pembayaran yang ditunda tersebut 

dikarenakan memiliki kendala dalam usahanya, sejauh ini pelaku usaha yakni 

pemilik toko belum menemukan solusi yang tepat untuk membuat pembeli 

tersebut merasa jera.  
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Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) 

pakan ayam ditoko dunia ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang 

Penang Kabupaten Sampang berupa sanksi atau denda yang diberlakukan kepada 

pembeli apabila ia lalai dalam kewajibanya sebagai pembeli, yaitu telat dalam 

melunasi pembayaran yang tertunda, yang mengakibatkan pelaku usaha 

mengalami beberapa kerugian. 

Selanjutnya mengenai cara-cara yang dilakukan oleh pemilik toko dunia 

ternak sebenarnya sudah cukup efektif untuk menekan kerugian, hanya saja 

pihak pemilik toko dunia ternak ini lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap 

orang-orang yang sering lalai dalam membeli pakan ayam yang menggunakan 

sistem pembayaran ditunda, meskipun orang-orang yang sudah dapat 

kepercayaan dari pemilik toko. 

 

  


