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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya karena 

keberadaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari berbagai 

sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, peternakan 

merupakan salah satu aset negara yang harus diperhatikan. Karena dengan 

hasil peternakan tersebut negara Indonesia dapat meningkatkan kas negara, 

seperti menjual daging keluar negeri dengan harga yang mahal. Hal 

tersebut akan sangat membantu keuangan negara Indonesia. Oleh karena 

itu pemerintah harus memperhatikan hewan ternak yang ada di Indonesia. 

Sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan 

Kesehatan Hewan bahwa ternak adalah hewan pemeliharaan yang 

produknya diperuntukan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, 

jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
1
. 

Untuk menyelengarakan dan melaksanakan tujuan negara tersebut 

pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu 

negara. Dimana pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara 

untuk mencapai tujuannya. Tujuan itu tergantung pada tipe yang melekat 

pada negara tersebut. Andai kata tipe nagara tadi adalah negara 

                                                             
1
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternak dan Kesehatan Hewan, pasal 
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kemakmuran, maka pemerintahan negara itu berarti segala daya upaya 

untuk mendatangkan kemakmuran bagi warganya.
2
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
3
 Dimana otonomi daerah dapat diartikan 

sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4
 

Pembentukan daerah otonom merupakan kelahiran status otonomi yang 

didasarkan kepada aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat didaerah 

sebagai bagian dari wilayah negara. Aspirasi tersebut terwujud  dengan 

diselenggarakannya desentralisasi yang menjelma menjadi daerah otonom. 

Oleh karena itu daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas wilayah yang tertentu yang berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
5
 

Menjalankan perannya, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

                                                             
2
Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia,( Jakarta; Gunung Agung, 1985),  h. 8 

3
 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 

4
Haw widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, (Jakarta;Rajawali Pers, 2011) h. 76

  
5
Murtir Jeddawi, memacu investasi di era otonomi daerah, ( Yogyakarta;UII Pres, 2005), 

h. 86. 
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pemerintahan. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan 

asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. 

1. Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 

sejumlah urusan pemerintah pusat atau dari pmerintah daearh yang 

lebih tinggi kepada pemerintah daerah yeng lebih rendah sehingga 

menjadi urusan rumah tangga daerah itu. 

2. Asas Dekonsentralisasi adalah yang menyatakan pelimpahan 

wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, kepala 

instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-

pejabatnya di daerah. 

3. Asas tugas Pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas ikut 

serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan 

kepada pemerintah daerah dengan kewajiban bertanggungjawab 

kepada yng memberi tugas.
6
 

Dengan adanya kebijakan bahwa pemerintah daerah telah 

memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing termasuk untuk 

mengelolah kekayaan daerah. Dimana keberadaan hewan ternak 

merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dikelola dengan baik 

oleh daerah tersebut. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan daerah 

tentang keberadaan hewan ternak tersebut adalah Kabupaten Kuantan 

Singingi.Pemerintahan di Kabupatan menjadi titik berat otonomi daerah, 
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Kansil,Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta; PT BumiAngkasa,2005) h.141 
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tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah untuk mengembangkan 

mekanisme demokrasi ditingkat daerah dalam bentuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi rakyat. Pemerintah daerah akan terselenggara dengan 

baik apabila masyarakatnya yakin bahwa mereka bagian dari pemerintahan 

itu, dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan masyarakat 

tersebut.
7
 

Dengan meningkatnya kebutuhan manusia dalam berbagai hal 

maka masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi memilih untuk memelihara 

hewan ternak demi kelangsungan hidup dan untuk mensejahterakan 

kehidupannya. Untuk mengatur dan menertibkan hewan ternak tersebut 

maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membuat Peraturan 

Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahtarean masyarakat 

sesuai dengan kondisi wilayahnya. 

Seiring dengan terus bertumbuh dan berkembangnya hewan ternak 

di Kabupaten Kuantan Singingi maka ketertiban hewan ternak menjadi 

salah satu tugas yang sangat penting yang harus dijaga dan dipelihara oleh 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maka Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Pemeliharaan Kesehatan Hewan yang mana dalam Peraturan menjelaskan 

dalam Pasal 6 menjelaskan setiap orang atau badan yang memilihara 

hewan wajib mengandangkan hewannya untuk kepentingan kesehatan dan 

                                                             
7
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ketertiban umum dan dilarang hewan ternaknya berkeliaran difasilitas 

umum. Untuk lebih spesifik Pemerintah Kuantan Singingi mengeluarkan 

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan 

Hewan Penular Rabies. Dimana pada peraturan ini di jelaskan dalam pasal 

4 ayat 1 yang berbunyi : 

„‟setiap ternak wajib memiliki kandang tempat pemeliharaannya‟‟ 

Kemudian terdapat juga larangan bagi pemilik ternak dan hewan 

penular rabies yang terdapat pada pasal 10 yang menegaskan bahwa: 

1. Dilarang melepas ternak pada lokasi kawasan produksi pertanian, 

perikanan, penghijauan, reboisasi dan pembibitan. 

2. Dilarang melepas ternak pada kawasan pemukiman, fasilitas umum 

seperti: perkantoran, sekolah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan 

olahraga, didalam kota, pasar kecamatan, dan pasar desa, jalan-jalan 

dan tempat-tempat lain yang diperlukan untuk kepentingan umum.
8
 

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies bertujuan agar salah 

satu aset daerah ini dapat terpelihara dengan baik sehingga perkembangan 

hewan tersebut akan lebih baik dan dapat memberikan keuntungan bagi 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Didaerah Kabupaten Kuantan Singingi, salah satu kecamatan yang 

masyarakatnya mempunyai propesi sebagai peternak hewan ternak adalah 

Kecamatan Kuantan Mudik. Untuk melihat jumlah hewan ternak yang 

                                                             
8
Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular 

Rabies, pasal 10 
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dimiliki oleh masyarakat per desa/kelurahan di Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah hewan ternak perdesa/kelurahan di Kecamatan Kuantan 

Mudik  

No Desa Sapi Kerbau Kambing 

1 Kasang 77 24 20 

2 Koto Lb. Jambi 52 4 225 

3 Pasar Lb. Jambi 5 - 5 

4 Aur Duri 113 136 6 

5 Kinali 157 29 56 

6 Bukit Kauman 121 69 37 

7 Sungai Manau 102 46 17 

8 Muaro Tombang 126 42 15 

9 Saik 130 54 87 

10 Pebaun Hulu 114 214 19 

11 Pebaun hilir 207 207 22 

12 Pulau Binjai 113 89 - 

13 Seberang Pantai 115 23 5 

14 Rantau Sialang 213 35 2 

15 Luai 74 14 - 

16 Bukit Pedusunan 64 10 21 

17 Banjar Guntung 142 55 41 
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18 Banjar padang 66 19 14 

19 Sangau 128 25 27 

20 Koto Cengar 51 5 34 

21 Seberang Cengar 31 41 46 

22 Lubuk Ramo 21 35 62 

23 Pantai 30 12 25 

24 Air Buluh 49 10 43 

Jumlah 2993 1.080 700 

 Sumber Data: Kantor Camat Kuantan Mudik, 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari keseluruhan 

desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, jumlah hewan 

ternak terbanyak adalah ternak sapi dengan jumlah 2993, sedangkan 

urutan kedua adalah ternak kerbau yang berjumlah 1.080 dan yang terakhir 

adalah ternak kanbing dengan jumlah 700. Hal ini menunjukkan bahwa 

minat masyarakat dalam memelihara hewan ternak sapi lebih tinggi 

dibanding dengan hewan lainnya. Untuk itu dalam pelaksanaannya 

pemerintah desa hendaknya mampu menyediakan tempat-tempat 

pengembalaan hewan ternak untuk kepentingan umum agar hewan ternak 

tersebut tidak memberikan dampak yang dapat meresahkan masyarakat 

seperti berkeliaran di kawasan pemukiman, fasilitas umum (perkantoran, 

sekolah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga, pasar 

kecamatan, pasar desa, jalan-jalan, dan tempat-tempat lain yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum). 
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Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penertiban yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan hewan ternak masih 

kurang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintahan desa adalah 

kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan 

Perwakilan Desa.
9
Dimana fakta dilapangan masih banyak ditemukan 

hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum. Sehingga dengan 

berkeliarannya hewan ternak tersebut menciptakan kurang bersihnya 

lingkungan dan ketidak nyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Salah 

satu contoh kasus yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Kuantan 

Mudik adalah rusak nya tanaman padi masyarakat Desa Pulau Binjai di 

karenakan oleh hewan ternak seperti kerbau yang berkeliaran di sawah-

sawah masyarakat sehingga tanaman padi tersebut menjadi rusak. Dengan 

adanya kasus tersebut seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan 

keresahan masyarakat dan memberikan solusi pada masalah tersebut. 

Namun pemerintah daerah belum menindaklanjuti dari pelaksanaan 

Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penertiban Ternak Dan Hewan 

Penular Rabies yaitu berupa pemberian sanksi kepada masyarakat yang 

memiliki hewan ternak yang berkeliaran. Padahal sanksi tersebut sudah 

dicantumkan di Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 tentang Penertiban 

Ternak dan Hewan Penular Rabies pada pasal 14 yaitu:  

(1) ternak yang ditangkap ditempatkan pada suatu kandang penampungan 

maksimal 7 (tujuh) hari. 

                                                             
9
Haw Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012) h. 20 



9 
 

 
 

(2) ternak yang ditangkap harus diambil oleh pemiliknya dalam tenggang 

waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan oleh Tim Penertiban Ternak. 

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pemilik ternak belum mengambil ternaknya, maka ternak tersebut milik 

pemerintah daerah. 

Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya 

dengan dikenakan sanksi berupa uang denda atau uang tebusan yang 

berbeda antara ternak besar seperti sapi, kerbau dan sejenisnya, dengan 

ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya. Selain uang tebusan 

ada juga biaya pemeliharaan dan pengawasan yang harus dibayar oleh 

pemeilik ternak dan jumlah yang harus dibayar juga berbeda-beda antara 

ternak besar dan kecil. Selain biaya-biaya tadi yang harus dibayar, pemilik 

ternak juga harus menunjukkan bukti kepemilikan/surat keterangan dari 

kepala Desa atau keluran setempat.  

Besaran dari jumlah uang tebusan dan biaya pemeliharaan yang 

harus dibayar tercantum pada pasal 15 ayat 1-2 yang berbunyi: 

„‟Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh 

pemiliknya dengan menunjukan bukti kepemilikan/surat keterangan dari 

kepala desa/ kelurahan setempat serta membayar: 

1. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak 

sebagai berikut: 

a. Ternak besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /ekor. 
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b. Ternak kecil Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) /ekor 

2. Biaya pemeliharaan dan pengawasan : 

a. Ternak besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /ekor/hari. 

b. Ternak kecil Rp.50.000,- (lima pulu rupiah) /ekor/hari. 

Dengan adanya peraturan tentang penangkapan hewan  ternak yang 

berkeliaran tersebut dan uang tebusan untuk mengambil ternak baik ternak 

besar maupun ternak kecil tidak berjalan sesuai dengan harapan 

sebagaimana yang ditemukan dilapangan masih masih hewan ternak yang 

berkeliaran dimana-mana dan tidak seluruhnya dilakukan penangkapan 

oleh petugas penyuluh penertib hewan ternak dikecamatan kuantan mudik. 

kalaupun dilakukan penangkapan petugas, hewan ternak yang ditangkap 

kemudian dijemput oleh pemiliknya dan tidak membayar uang tebusan 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati tersebut.    

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan 

serta fenomena-fenomena yang peneliti ditemukan dilapangan, maka pada 

kesempatan ini peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah 

penelitian dengan judul“Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Di 

Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan 

Hewan Penular Rabies”.  
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B. Batasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah pada sasaran yang diinginkan. Maka 

penulis memfokuskankan pembahasan tentang “Pelaksanaan Penertiban 

Hewan Ternak di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban 

Ternak Dan Hewan Penular Rabies”. 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka dapat rumusan masalah nya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan 

Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi 

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan 

Penular Rabies? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban 

hewan ternak di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban 

Ternak Dan Hewan Penular Rabies? 

D. Tujuan dan manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Di 

Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan 
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Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan 

Hewan Penular Rabies. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan 

Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Kuantan Mudik 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 

2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies. 

2. Manfaat Penelitiian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam 

memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta 

dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang 

pelaksanaan penertiban hewan ternak Di Kecamatan Kuantan 

Mudik. 

2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti 

pada khususnya terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak Di 

Kecamatan Kuantan Mudik. 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratandalam 

menyelesaikan program strata satudi Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana 

ilmiah dan bahan informasi serta referensi bagi penelitian-
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penelitian selanjutnya, khususnya yang ingin membahas tentang 

hal yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena 

sosial dengan memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-

kenyataan yang ditemukan di lapangan yaitu mengenai pelaksanaan 

penertiban hewan ternak di Kecamatan Kauntan Mudik 

2. Obyek dan Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalahpemerintah Kecamatan Kuantan 

Mudik dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian 

ini adalah Peraturan BupatiKabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 

2012 tentangPenertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan peneliti memilih lokasi di 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah karena 

penulismenemukan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Seperti 

masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum, 

sehingga dengan berkeliarannya hewan ternak tersebut menciptakkan 
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kurang bersihnya lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam 

beraktivitas. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri 

yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau 

mati), kejadian, kasus-kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau 

ciri yang sama.
10

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 

populasi.
11

 Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemerintahan daerah Kecamatan Kuantan Mudik dan masayarakat yang 

memiliki hewan ternak. Adapun teknik yang digunakan penulis  Dalam 

menentukan sampel ini, penulis menggunakan metode Purposive 

Sampling. Metode Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dimana metode ini sampel sumber datanya 

adalah orang yang ahli dalam bidangnya.
12

 Kemudian sampelnya adalah 

Camat Kuantan Mudik,Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan 

Singingi, Kepala Desa dan masyarakat yang memiliki hewan ternak. 

Tabel 1.2 

populasi dan sampel 

No  Unit populasi Jumlah 

populasi 

Jumlah 

sampel  

persentase 

1 Camat Kuantan 

Mudik 

1 1 

100% 

                                                             
10

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:rajawali Pers, 2011), h. 118 
11

Ibid 119 
12

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung, Alfabeta, 2013) h. 96  
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2 Kepala UPTD 

Peternakan 

Kuantan Mudik 

1 1 

100% 

3 Kepala Desa 24 3 13% 

4 Masyarakat 

pemilik hewan 

ternak 

1194 60 5% 

 

Jumlah 

65  

 

5. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, 

sumber data ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

a. Data primer yaitu data atau informasi yang langsung penulis 

peroleh dari masyarakat, yang mana data primer dalam penelitian 

ini penulis peroleh langsung dari responden yang dijadikan sampel 

oleh penulis, yaitu masyarakat kecematan kuantan mudik 

kabupaten kuantan singingi provinsi riau. 

b. Sumber data sekunder yaitu penulis peroleh dari bahan-bahan 

bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian yakni buku-buku 

literatur, pendapat para ahli, artikel, internet, buku-buku, peraturan-

peraturan yang terkait dengan penelitian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 
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a. Observasia dalah Pengumpulan data dengan observasi atau dengan 

pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut.
13

Teknik ini biasanya diartikan sebagai 

pengamatan dari sistem fenomena yang disilidiki, dimana 

observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi 

langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak 

pada objek penelitian, pelaksanannya langsung dimana suatu 

peristiwa terjadi. 

b. Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.
14

 Teknik pengumpulan data 

melalui proses tanya tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, 

artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan 

jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. 

c. Studi Kepustakaan yaitu Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat 

diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan 

                                                             
13

Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor, galia Indonesia,2005) h. 175 
14

Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung,Rosdakarya,2004) h. 180 
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ilmiah, disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan lain 

sebagainya. 

7. Analisis Data  

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis 

data kualitatif yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh 

dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan 

sisitematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sistematika penulisan 

adalah sebagai berikut : 

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai 

sistematikan BAB V yaitu : 

BAB I    :  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, analisa data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN  

Berisi gambaran singkat sejarah kabupaten 

Kabupaten Kuantan Singingi, sejarah Kecamatan 

Kuatan Mudik kondisiwilayah,luas wilayah, 
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keadaan alam,batas-batas kecematan,sosial dan 

budaya. 

BAB III  :  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang otonomi daerah, kebijakan 

publik,penertiban, pelayanan publik dan pengertian 

penertiban. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang kajian hasil penelitian 

data dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan 

selama penelitian berlangsung yang meliputi 

pelasanaan penertiban hewan ternak di kecamatan 

kuantan mudik berdasarkan peraturanbupati nomor 

12 tahun 2012 tentang penertiban hewan dan hewan 

penular rabies di kabupaten kuantan singingidan 

faktor yang mempengaruhipelaksanaan penertiban 

hewan ternak dikecamatan kuatan mudik 

berdasarkan peraturanbupati nomor 12 tahun 2012 

tentang penertiban hewan dan hewan penular rabies. 

BAB V  :   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


