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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Analisis Perilaku Karyawan Distributor Ayam Broiler di Dusun Jaten 

Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri 

a. Karyawan distributor ayam ikut membantu distributor dalam 

melakukan pemasaran ayam kepada konsumen. 

b. Pada fungsi pengakutan, karyawan distributor ayam difasilitasi 

sarana pengangkutan berupa mobil box ayam, yang mana dalam 

kegiatan pengangkutan tersebut karyawan kurang 

bertanggungjawab dalam menjaga produk yang diangkutnya, yakni 

tidak menutupinya pada saat hujan, serta melakukan pengisian 

mobil box ayam melebihi kapasitas.  

c. Karyawan distributor ayam melakukan pembelian ayam kepada 

pabrik yang merupakan kemitraan dari peternak ayam. Proses 

pembelian ayam dikandang dilakukan dengan jujur dan tidak 

melebihkan atau mengurangi kualitas dan kuantitas ayam. 

d. Melakukan proses penjualan dengan tetap menjual ayam yang 

sudah menurun kualitasnya, mengambil uang tambahan ketika 

pesanan banyak.  

e. Memberikan harga jual ayam dengan jujur yang sesuai dengan 

harga dari distributor ayam. 
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f. Melakukan seleksi ayam dengan mengutamakan kualitas A dan B 

serta dengan berat 2,5 kg dan 3 kg yang disesuaikan dengan 

permintaan dari pelanggan. 

2. Analisis Perilaku Karyawan Distributor Ayam Broiler di Dusun Jaten 

Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika 

Bisnis Islam 

Berdasarkan beberapa perilaku karyawan distributor ayam yang 

telah dibahas pada pembahasan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dari seluruh perilaku karyawan distributor ayam tersebut 

terdapat beberapa yang belum sesuai dengan etika distribusi Islam, 

diantaranya ketika sedang mendapat pesanan yang banyak masih 

terdapat karyawan yang tetap memperjual belikan ayam yang sudah 

menurun kualitasnya, serta mengambil uang ceperan ketika pesanan 

melonjak. Selain itu juga belum diterapkannya etika tanggungjawab 

dalam distribusi yang tercermin ketika terjadi hujan ayam dalam mobil 

box tidak ditutupi dengan penutup, serta melakukan pengisian mobil 

box ayam melebihi kapasitas. Disamping itu masih banyak pula 

karyawan yang menerapkan etika distribusi Islam dalam melakukan 

pekerjaannya, yakni jujur dalam pembelian ayam dikandang, adil 

dalam melakukan seleksi ayam, jujur dalam memberikan harga ayam, 

serta menerapkan sikap tolong menolong yang baik.  
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B. Saran 

Setelah peneliti membahas perilaku karyawan distributor ayam 

dalam sisten Ngepok Di Dusun Jaten Desa Blabak Kecamatan Kandat 

Kabupaten Kediri ditinjau dari etika bisnis Islam, terdapat saran yang 

ingin peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Saran  bagi distributor ayam 

Melakukan evaluasi kinerja karyawan supaya resiko usaha dapat 

diminimalkan. Melakukan pengawasan kepada karyawan supaya tidak 

ada pihak yang melakukan kecurangan dalam distribusi ayam. 

2. Saran bagi karyawan distributor ayam 

Saran kepada karyawan distributor ayam untuk menerapkan etika 

distribusi yang bersifat jujur, tidak mengurangi ukuran, standart, 

kualitas, dan timbangan secara curang dalam penyampaian hasil 

timbangan kepada konsumen serta memberitahukan tentang kondisi 

ayam yang sebenarnya. Menerapkan etika distribusi 

bertanggungjawab atas barang yang didistribusikan.  

3. Saran bagi pedagang ayam potong 

Saran kepada pedagang ayam potong untuk lebih hati-hati dalam 

memberli ayam. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap ayam 

yang dibelinya. Menyaksikan kegiatan penimbangan ayam sehingga 

tidak akan mengalami penipuan.  

 

 


