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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis mengenai upaya pemenuhan  kebutuhan  hidup perempuan 

penjual ayam ungkep keliling di desa kertawinangun, menunjukan 

bahwa: 

1. Kehidupan sosial ekonomi keluarga penjual ayam ungkep keliling 

dapat dikatakan mengalami peningkatan yang baik dari zaman ke 

zaman. Tetapi, dengan meningkatnya kesulitan dalam kehidupan 

sosial ekonomi pada era sekarang, keluarga penjual ayam ungkep 

keliling harus mempunyai strategi untuk bertahan hidup. Semakin 

berkembangnya zaman akan akan mengalami peningkatan 

kebutuhan sosial ekonomi terus menerus. Penjual ayam ungkep 

keliling hanya memiliki pendapatan paling kecil Rp.100.000 dalam 

sehari, begitupun ditambah masalah  dengan ada atau tidaknya stok 

ayam di suplier ayam tersebut. Selain itu, bisa juga ditambahkan 

dengan penghasilan lainnya di luar dari penjualan ayam ungkep, 

seperti anggota keluarga yang sudah bisa membantu untuk 

mencukupi kehidupan sehari-harinya. 

2. Menjual ayam ungkep keliling ialah bagian dari pada strategi itu 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Dalam 

proses penjualan penjual bisa dapat mengoptimalkan kinerjanya. 

Misalnya, penjual ayam ungkep keliling menawarkan jualan yang 

lain pada konsumen sehingga hal itu bisa diharapkan menghasilkan 

penghasilan lebih, bukan hanya dari penjualan ayam ungkeep saja 

melainkan dari penjualan yang lainnya. Selain menawarkan 

penjualan yang lain, mereka kadang-kadang juga mengerjakan 

pekerjaan yang lain, seperti menjadi Asisten Rumah Tangga 
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borongan, dimana penghasilannya bisa didapatkan setiap hari. 

Namun, hal itu seringkali menyita waktu yang lebih banyak 

dibandingkan dengan berjualan. 

3. Dalam penjualan ayam ungkep keliling peran keluarga sangat 

penting dalam memberikan bantuan terhadap perempuan penjual 

ayam ungkep keliling, misalnya dalam proses pemotongan ayam 

dan proses memasak ayam. Selain itu, jika target penghasilan tidak 

terpenuhi, anggota keluarga penjual ayam ungkep keliling berusaha 

mengurangi pengeluaran keluarga. Jika strategi-strategi tersebut 

tidak berjalan seperti yang diharapkan, mereka terpaksa meminjam 

uang kepada tetangga atau saudara sebagai jalan terakhir untuk 

memenuhi kebutuhan bulanan mereka. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan 

sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada perempuan 

penjual ayam ungkep keliling yaitu: 

1. Bagi setiap penjual ayam ungkep keliling yang belum mempunyai 

pekerjaan sampingan, akan lebih baik mencari pekerjaan sampingan 

untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan, untuk tetap bisa 

bekerja terutama jika stok ayam sedang tidak ada pada suplier ayam 

sehingga mereka bisa tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga setiap harinya. 

2. Bagi setiap penjual harus mempunyai strategi jaringan yang di mana 

memperluas tempat penjualannya agar pendapatannya bertambah 

dari penjualanan saja agar tidak berharap kepada pekerjaan 

tambanhan yang sebagai asisten rumah tangga borongan karena hal 

tersebut menyita banyak waktu yang seharusnya dihabiskan bersama 

keluarga 
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3. Bagi setiap penjual ayam ungkep keiling, mungkin bisa menyisakan 

penghasilannya untuk jaminan kesehatan mereka. melihat dari 

pekerjaan  yang mereka tekuni, mereka tidak mendapatkan  jaminan 

kesehatan. Yang terpenting, para penjual ayam ungkep  keliling bisa 

mendapatkan jaminan kesehatan ataupun bantuan untuk jaminan 

kesehatan jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dan bisa 

digunakan untuk kebutuhan lainnya yang mendesak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


