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ABSTRACT  
 

 

Bayu Sulistyo Pamungkas Sunoto, C 100.060.069, 2012. HUKUM DAN 

PETERNAKAN AYAM(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi 

Masyarakat Di Kec. Wonodadi Kab. Blitar). Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

The goal of this reasearch is asses the problem about implementation  legal 

protection for people who work in poultry farn Wonodadi District, Blitar regency 

concerning heath threat from infection animal disease to the workers. The 

research based on legal research wich doing with non doktrinal approachqualitatif. 

The research data including primer and secunder data. The primer data was get 

from informans and certain social information, were selected purposive, by 

detrmining the initial the informants and social siruation prior. To colect secunder 

data with law analysis and library materials. Analysis technique used descriptif 

qualitative. The result of the research and discussion wich was done are pattern 

cotrol poultry farm deseas control and legalprotection for community which work 

to poultry farm in Wonodadi District and Blitar Regency that the implementation 

must be competible with Undang Undang Nomor : 18 tahun 2009 tentang 

peternakan dan kesehatan hewan dan Surat Keputusan Direktur Jendral Bina 

Produsi Peternakan Nomor : 17/Kpts/PD.640/F/02.04 
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ABSTRAKSI 
 

 

Bayu Sulistyo Pamungkas Sunoto, C 100.060.069, 2012. HUKUM DAN 

PETERNAKAN AYAM(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi 

Masyarakat Di Kec. Wonodadi Kab. Blitar). Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan mengenai 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bekerja pada peternakan 

ayam di kec. Wonodadi kab. Blitar mengenai ancaman kesehatan dari penularan 

penyakit hewan kepada pekerja. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian 

hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data 

penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer ini diperoleh 

melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, 

dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu. Untuk 

mengumpulkan data sekunder dengan menganalisis Undang-Undang dan 

mengumpulan bahan kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan bersifat 

deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan adalah pola pengendalian penanggulangan penyakit hewan ternak dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat yang bekerja pada peternakan ayam dan di 

kec. Womodadi kab. Blitar yang pelaksaaanya harus sesuai dengan Undang 

Undang Nomor : 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan 

Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Produsi Peternakan Nomor : 

17/Kpts/PD.640/F/02.04 

 

Kata Kunci : Perlindungan, Masyarakat, Peternakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUKUM DAN PETERNAKAN AYAM (Studi tentang perlindungan hukum 

bagi masyarakat di kec wonodadi kab.blitar) 

Disusun oleh : 

Bayu Sulistyo Pamungkas Sunoto 

C.100.060.069 

 

PENDAHULUAN 

Usaha peternakan ayam mempunyai prospek yang baik untuk 

dikembangkan karena tingginya permintaan telur dan merupakan usaha yang 

sangat menguntungkan. Tetapi banyak peternak  masih mengabaikan masalah 

lingkungan, sehingga  masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha 

peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti 

polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan 

sekitarnya, dan  ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu burung 

(AI).  

Banyaknya peternakan yang berdiri di pemukiman masyarakat dapat 

memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat dan hal ini 

akan bertambah bahaya ketika pengelolaan peternakan itu tidak sesuai dengan 

aturan yang berlaku tentang peternakan. Munculnya keluhan atas dampak buruk 

dari kegiatan usaha peternakan ayam ini karena masih banyak peternak yang 

mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan yang berupa 

feses, dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan 

pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut seperti 

timbulnya polusi udara berupa bau tidak sedap, timbulnya lalat sampai pada 

ancaman penyebaran virus flu burung. 



Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas perlu upaya 

pemberdayaan peternakan ayam melalui peraturan perundang-undangan yang 

dapat melindungi kepentingan konsumen, masyarakat sekitar peternakan. sesuai 

dalam Undang-undang no. 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan 

hewan. Dalam pasal: 

Pasal 43/4 Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan 

wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Pasal 45/1 Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan 

perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui 

terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat. 

Pasal 47/1 Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, 

peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga 

kesehatan hewan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk penulisan skripsi yang berjudul: “HUKUM DAN PETERNAKAN 

AYAM” (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di 

Kec.Wonodadi Kab.Blitar)” 

Berdasar latarbelakang diatas serta agar penelitian ini lebih mengarah dan 

tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai, 

maka penulis melakukan pembatasan pada, (a) bagaimana pola-pola pengendalian 

penanggulangan penyakit hewan ternak yang dilakukan oleh peternak ayam, (b) 



bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja di 

peternakan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, untuk, (a) 

mendeskripsikan pola-pola pengendalian penanggulangan pentakit hewan ternak 

yang dilakukan oleh peternak ayam. (b) untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja di peternakan. 

Penelituian ini diharapkan dapat memberikan manfaat buat keperluan yang 

bersifat teoritis terutama bagi kalangan akedemis dan berguna untuk kepentingan 

bersifat praktis bagi para pelaku usaha. (1) Manfaat teoritis, (a) hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti. (b) Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu 

hukum pada umumnya dan ilmu hukum  perusahaan pada khususnya. (1) Manfaat 

Praktis, (a) dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak mengenai pengawasan 

kesehatan hewan (b) serta perlindungan hukum bagi pekerja atau masyarakat 

terhadap dampak yang dimbulkan oleh peternakan tersebut. Sebagai referensi bagi 

pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan obyek penelitian. (c) Hasil penelitian 

ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta sebagai syarat memenuhi 

tugas akhir dalam rangka derajad sarjana hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah menggunakan metode Penelitian untuk Pendeakatan Non-Doktrinal 

meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) metode pendekatan, (2) lokasi penelitian, (3) 

spesifikasi penelitian (a) Pola-pola pengendalian penanggulangan penyakit hewan 



ternak yang dilakukan oleh peternakan ayam, (b) Pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja atau masyarakat di sekitar peternakan. (4) Sumber dan 

jenis data, (a) data primer, (b) data skunder. (5) metode pengumpulan data, (6) 

instrumen penelitian, (7) metode analisis data, tahap terakhir analisis ini dengan 

mengadakan keabsahan data dengan, (a) menggunakan trigulasi data, (b) 

pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. Setelah semua tahap analisis 

dilakukan, pada tahap terakhir dilakukan penafsiran data, dimana teori-teori yang 

ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antar teori dari satu 

sisi dengan data di sisi lain. 

 

PEMBAHASAN 

Peternakan ayam Bp. Riyanto berdiri pada 12 April 1991, pada awal 

berdirinya peternakan jumlah ayam ternak adalah 300 ekor. Perkembangan 

peternakan bisa dibilang sangat pesat pada awal berdirinya peternakan dengan 

penambahan jumlah ayam ternak setiap enam bulan sekali sebesar 600 ekor ayam, 

hingga bulan april 1992 jumlah ternak sudah mencapai 1.500 erkor ayam. Ayam 

peternak terus bertambah lagi pada bulan oktober dating anakan ayam petelur 

sebanyak 1.800 ekor. 

Peternakan ayam Ibu Nasiyatik Rohma merupakan peternakan rakyat yang 

sudah terdaftar dengan nomor pendaftaran 11/VIII/BL/IUPi – VIII/1995. 

Peternakan ini sendiri berdiri pada tanggal 8 agustus 1994 dengan modal awal Rp. 

21.000.000,00. Pada awal berdiri peternakan ayam ini memiliki 2.500 ekor ayam 

dengan pembagian 1.000 ekor ayam dewasa dan 1.500 ekor ayam campuran. 



Sejarah singkat peternakan ayam Bp. Hari Widodo. Menurut keterangan 

dari pemilik peternakan ini sendiri, peternakan berdiri pada 20 april 1996 dengan 

modal ± 25 juta rupiah peternak bisa memiliki jumlah ayam ternak 500 ekor. Baru 

satu tahun berdiri peternakan mengalami musibah karena dampak krisis ekonomi 

pada tahun 1997 – 1998. Dari 500 ekor ayam pada awal berdiri peternakan pada 

tahun 1998 tinggal 300 ekor ayam. Butuh waktu 1 tahun untuk bangkit dari 

keterpurukan tepatnya pada tahun 2000 peternakan mulai berkembang dengan 

suntikan modal dari pinjaman bisa  melakukan penambahan jumlah ayam ternak 

menjadi 1500 ekor ayam. Hingga saat ini tahun 2012 jumlah ayam mencapai 

10.000 ekor ayam 

Peternakan ayam Ibu Setyowati berdiri pada tahun 2007 dengan jumlah 400 ekor 

ayam. Peternakan ini tidak banyak mengalami kendala dalam mengembangkan usaha, hal 

ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara keseluruhan mengalami 

peningkatan hingga tidak memberikan dampak buruk bagi perkembangan peternakan ini 

sendiri. Pada tahun 2009 peternak membuka cabang di Desa Mojosari dengan 

menambahkan 2.000 ekor ayam. Hingga pada saat ini peternakan ayam ini sudah 

memiliki 7.000 ekor ayam. 

A. Pola-Pola Pencegahan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak Oleh 

Peternakan Ayam. 

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan peternakan dan 

masyarakat yang bekerja di peternakan yang didalamnya terdapat 

perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya yang bekerja di 

peternakan ayam terhadap ancaman kesehatan. 



Kewenangan dalam melakukan pencegahan penanggulangan penyakit 

unggas untuk  peternakan menurut menurut surat keputusan Direktur Jendral 

Bina Produsi Peternakan Nomor : 17/Kpts/PD.640/F/02.04, Pelaksanaan 

dekontaminasi atau tindakan menyucihamakan secara tepat dan cermat 

terhadap pakan, tempat pakan/air minum, semua peralatan, pakaian pekerja 

kandang, alas kaki, kendaraan dan bahan lain yang tercemar, bangunan 

kandang yang bersentuhan dengan unggas, kandang/tempat penampungan 

unggas, permukaan jalan menuju peternakan/kandang/tempat penampungan 

unggas. 

Pemusnahan selektif (depopulasi) adalah suatu tindakan untuk 

mengurangi populasi unggas yang menjadi sumber penularan penyakit, 

perlakuan selanjutnya terhadap unggas yang mati (disposal). Disposal adalah 

prosedur untuk melakukan pembakaran dan penguburan terhadap unggas mati 

(bangkai), karkas, telur, kotoran (faeces), bulu, alas kandang (sekam), pupuk 

dan pakan ternak yng tercemar serat bahan dan peralatan lain terkontaminasi 

yang tidak dapat didekontamnasi/didesinfeksi secara efektif 

Vaksin adalah cairan yang mengandung virus penyakit tertentu. 

Gunanya untuk menimbulkan kekebalan tubuh bila suatu ketika penyakit 

menyerang. Pemberian vaksin pada unggas dilakkan dengan tiga cara, 

vaksinasi dilakukan dengancara tetes mata hal ini dilakukan pada anak ayam 

atau ayam yang masih muda, vaksinasi lewat suntikan dilakukan pada ayam 

remaja dan vaksinasi lewat air minum pada ayam yang sudah dewasa. 



Pengisian kembali (restocking) adalah memasukkan unggas ke dalam 

kandang dilakukan sekurang-kuragya 1 (satu) bulan setelah dilakukan 

pengosongan kandang dan semua tindakan dokontaminasi (desinfeksi) dan 

disposal selesai dilaksanakan. 

Berdasarkan data diatas pola pencegahan penanggulangan penyakit 

hewan ternak oleh peternakan ayam di kec. Wonodadi kab. Blitar. Penulis 

memberikan kesimpulan di bagi dalam dua kelompok, kelompok pertama 

adalah peternakan yang sudah memiliki ijin dan kelompok yang kedua 

peternakan yang belum memiliki ijin, kesimpulannya sebagai berikut: 

Kelompok Pertama, pola pencegahan penanggulangan penyakit pada 

peternakan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengamanan 

terhadap hewan yang tertular dilakukan dengan isolasi/pengelompokan hewan 

tertular dalam satu kandang, pengobatan dilakukan dengan memberikan 

vaksin AI 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan pelaksanaan pencegahan, 

pengendalian dan pemberantasan penyakit AI dilakukan dengan baik sesuai 

dengan SK Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan Nomor : 

17/Kpts/PD.640/F/02.04. Peternakan Ibu Nasiyatik Rohma Pada peternakan 

ini pola pencegahan penanggulangan penyakit masih terkendala pada masalah 

dekontaminasi dan masa tenggang waktu restocking pada peternakan. Tapi 

secara garis besar peternakan ini sudah menjalankan SK Direktur Jendral 

Bina Produksi Peternakan Nomor : 17/Kpts/PD.640/F/02.04. meskipun belum 

maksimal seperti pada peternakan milik Bp. Riyanto. 



Kesimpulan untuk peternakan yang memiliki ijin usaha menjalankan 

pencegahan penaggulangan penyakit hewan ternak sesuai dengan surat 

keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan Nomor : 

17/Kpts/PD.640/F/02.04, walaupun pada penerapannya masih ada beberapa 

hal yang kurang maksimal. 

Kelompok kedua peternakan Bp. Hari Widodo Pola pencegahan 

penanggulangan penyakit hewan ternak oleh peternakan ini belum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, ada beberapa hal yang belum sepenuhnya 

dilakukan oleh peternakan ini seperti Pelaksanaan dekontaminasi, Tindakan 

pemusnahan selektif dan Perlakuan selanjutnya terhadap unggas yang mati 

masih belum dilakukan dengan maksimal oleh peternakan ini. Peternakan Ibu 

Setyowati, Pola pencegahan penanggulangan penyakit hewan ternak oleh 

peternakan ini juga belum dilakukan dengan baik terutama dalam hal 

Pelaksanaan dekontaminasi, Tindakan pemusnahan selektif dan masa 

tenggang waktu restocking. Penanganan isolasi pada peternakan ini juga 

belum bejalan dengan baik hal ini bias dilihat dari masih adanya unggas/ayam 

yangb tertular/sakit yang masih ada di dalam kandang bersama dengan 

unggas-unggas yang masih sehat. 

Penanganan pencegahan penanggulangan penyakit hewan ternak pada 

peternakan kelompak kedua ini tidak dijalankan dengan baik oleh pihak 

peternakan tidak sesuai dengan surat keputusan Direktur Jendral Bina 

Produksi Peternakan Nomor : 17/Kpts/PD.640/F/02.04. 

 



B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atau Pekerja. 

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang 

diberikan dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Salah satu fungsi 

perlindungan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak masyarakat kususnya 

yang bekerja di peternakan dengan kesehatan lingkngan dan penguasa 

terhindar dari sikap melanggar dan sewenang-wenang. 

Pengusaha dalam menjalankan usaha peternakannya harus 

memperhatiakan pekerja atau masyarakat di peternakan dalam upaya 

penanganan kesehatan lingkungan yang berkolerasi langsung dengan 

kesehatan pekerja. Pekerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai 

dampak yang dapat ditimbulkan dari peternakan tersebut. Maksud 

diadakannya perlindngan masyarakat yang bekerja di peternakan terhadap 

dampak negatif dari peternakan adalah agar pekerja dapat memperoleh hak 

mereka sebagai manusia yang ingin hidup sehat dan dapat menjalankan 

pekerjaanya dengan tenang. 

Berdasarkan data diatas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

masyarakat atau pekerja pada beberapa peternakan di kec. Wonodadi kab. 

Blitar. Penulis memberikan kesimpulan di bagi dalam dua kelompok, 

kelompok pertama adalah peternakan yang sudah memiliki ijin dan kelompok 

yang kedua peternakan yang belum memiliki ijin, kesimpulannya sebagai 

berikut:  

Kelompok pertama, peternakan Bp. Riyanto. Pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja di peternakan ini secara garis besar sudah 



sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebersihan 

kandang dan perlengkapan kerja yang sesuai memberikan kenyamanan dan 

keamanan kerja bagi para pekerja peternakan. Peternakan Ibu Nasiyatik 

Rohma. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja dipeternakan ini pada 

umumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun ada 

beberapa hal yang belum dilakukan dengan baik oleh peternakan ini yaitu 

desinfeksi (penyucihamakan), desinfeksi pada peternakan ini masih kurang 

dalam hal pemenuhan pakan dan restocking yang belum sepenuhnya sesuai 

dengan aturan. 

Secara umum atau garis besar kedua peternakan ini sudah 

memberikan perlindungan bagi pekerja peternakan dengan melakukan 

beberapa hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam 

kaitannya dengan perlindungan pekerja terhadap ancaman penularan penyakit 

AI (Avian Influenza). 

Kelompok kedua, Peternakan Bp. Hari Widodo. Pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja di peternakan ini masih kurang di beberapa 

hal, misalnya dalam perlengkapan kerja masih kurang dalam penggunaan 

kacamata, penerapan desinfeksi juga masih belum maksimal seperti dalam 

pengelolaan pakan, penumpukan pakan untuk beberapa hari bias 

menyebabkan adanya bakteri pada pakan dan penanganan unggas/ayam yang 

terinfeksi yang hanya dibakar tanda dikubur juga dapat memberikan dampak 

kurang baik jika pembakaran kurang sempurna. 



Peternakan Ibu Setyowati, pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

pekerja di peternakan ini masih terdapat beberapa kendala yang belum 

terselesaikan contohnya dalam penerapan kelengkapan pekerja yang masih 

jauh dari rasa aman, karena kurangnya perlindungan terhadap ancaman 

beberapa penyakit hewan menular dan khususnya dampak dari virus AI. 

Penerapan desinfeksi pada peternakan ini juga belum maksimal, seperti pada 

penerapan penanganan unggas yang terinfeksi belum sepenuhnya dilakukan 

dengan benar karena masih ada beberapa unggas yang sakit yang masih 

berada pada kandang. 

Secara garis besar penanganan perlindungan hukum terhadap pekerja 

pada kedua peternakan ini masih kurang di perhatikan, terutama pada 

perlengkapan dan penanganan hewan tertular yang bisa berdampak kurang 

baik bagi kesehatan pekerja. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku mengenai pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit 

hewan menular influenza pada unggas/ayam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

 Kesimpulan 

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merumuskan 

kesimpulan sebagai berikut, pola-pola pengendalian penanggulangan penyakit 

hewan ternak  yang dilakukan oleh peternakan ayam petelur di kec.Wonodadi 

kab. Blitar. Pengendalian dalam bentuk pengobatan hewan tertular dengan 

cara vaksinasi yang dilakukan semua peternakan telah sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan. Pengendalian dalam bentuk pengamanan penyakit menular 

strategis dengan cara isolasi tidak sesuai sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan. Khususnya bagi peternakan yang belum terdaftar. 

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja pada 

peternakan di kec.Wonodadi kab. Blitar, yang  dilakukkan dalam bentuk. 

Perlengkapan kerja telah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 

tentang pelaksanaan biosekuriti para pekerja peternakan bagi peternakan yang 

memiliki ijin. Pengamanan pasca hewan tertular, pengobatan serta 

pemusnahan yang berkaitan erat dengan penularan kepada manusia tidak 

sesuai sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman 

pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular 

influenza pada unggas (Avian Influenza) bagi sebagian besar peternakan yang 

belum memiliki ijin. 



 Saran 

Pemilik peternakan hendaknya meningkatkan kebersihan dan kesehatan 

kandang sebagai upaya pencegahan utama untuk penyebaran virus atau 

penyakit yang bisa menyerang peternakan, terutama virus AI yang bukan 

hanya berbahaya bagi unggas/ayam juga bisa menular kepada 

manusia/pekerja. 

Pekerja peternakan seharusnya lebih waspada terhadap ancaman 

tertular virus AI, kewaspadaan pekerja bisa diaplikasikan dengan 

penggunaan perlengkapan kerja dengan benar, mengawasi serta 

mengisolasi setiap unggas yang sakit dan selalu membersihkan diri setelah 

selesai bekerja. 

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang 

sejenis, hendaknya lebih meningkatkan jumlah objek atau faktor-faktor 

yang mempengaruhi perlindungan terhadap dampak peternakan. 

Penambahan faktor-faktor tersebut bertujuan agar diperoleh suatu 

kesimpulan faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi 

pelaksanaan perlindungan terhadap dampak dari peternakan. Selain itu 

penelitian yang akan datang hendaknya meningkatkan jumlah sampel 

penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat bersifat lebih 

umum dan lebih luas berlaku pada peningkatan perlindungan terhadap 

dampak peternakan. 
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