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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia  yang semakin 

meningkat setiap tahunnya, kebutuhan akan protein hewani seperti daging, susu, 

telur semakin meningkat pula. Pada tahun 2016 populasi ayam pedaging di Kota 

Malang sudah menyampai populasi sebanyak 28.481.754 ekor dan akan 

meningkat setiap tahunnya dikarenakan terusnya meningkat kebutuhan ayam 

broiler (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2016). 

Keberhasilan pemeliharaan ayam broiler dapat dipengaruhi beberapa faktor 

seperti pakan, kesehatan, dan lingkungan. Pemilihan obat dan tanaman herbal 

sangatlah penting dalam pemeliharaan ayam. Selain berfungsi menjaga kesehatan 

ayam, pemilihan obat dan jamu herbal juga dapat menambah nafsu makan pada 

ayam broiler. 

Tanaman herbal sudah terkenal lama dalam dunia peternakan. Dalam dunia 

peternakan sangat berperan penting dalam usaha peternakan. Peran tanaman 

herbal dapat dijadikan sebuah penambahan dalam pakan maupun minum sebagai 

pemberian dengan tujuan agar kesehatan ternak terjaga. Penggunaan jamu dalam 

peternakan ayam dapat mengurangi pengeluaran dalam pemeliharaan ayam broiler 

dikarenakan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan biaya dalam 

pembelian obat-obatan. 

Nugroho (1988) menyatakan bahwa manfaat kunyit secara umum dapat 

digunakan sebagai pelengkap bahan makanan, bahan obat tradisional untuk 

mengobati berbagai penyakit, bahan baku industri jamu dan kosmetik, bahan 
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desinfektan, serta bahan campuran pada pakan ternak. Menurut Nataamijaya 

(1999), pemanfaatan suplementasi lempuyang dan kunyit di dalam pakan ayam 

dapat digunakan untuk memperbaiki indikator kesehatan ayam ras pedaging 

terhadap perfomans atau penampilan karkas. Pemberian tepung lempuyang 

dengan konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan warna kulit karkas yang 

dihasilkan semakin kuning. 

Berkembangnya jamu yang digunakan oleh para peternak dengan demikian 

maka akan membuka peluang besar untuk membuat produk jamu. Penelitian 

mengenai strategi pengembangan jamu herbal pada peternak ayam broiler di 

Malang Raya bertujuan agar pihak produsen lebih berkembang dalam 

menjalankan usaha kedepannya. Peneliti memilih Malang Raya untuk menjadi 

tempat penelitian karena peternakan ayam broiler banyak tersebar di area daerah 

Malang Raya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan utama 

pada produk Jamu Herbal Temuvit? 

2. Apakah faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman utama 

pada produk Jamu Herbal Temuvit? 

3. Bagaimana alternatif strategi pengembangan yang tepat bagi produsen 

Jamu Herbal Temuvit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini  

adalah :  

1. Untuk mengetahui faktor internal yang menjadi kekuatan dan

kelemahan utama pada  produk Jamu Herbal Temuvit.

2. Untuk mengetahu faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman

utama pada produk Jamu Herbal Temuvit.

3. Untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan yang tepat bagi

produsen Jamu Herbal Temuvit.

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada pihak produsen Jamu Herbal Temuvit

dalam merencanakan dan menetapkan strategi pengembangan yang

tepat bagi perusahaan, sehingga dapat membantu meningkatkan

penjualan produk Jamu Herbal Temuvit.

2. Memberikan ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan yang

dapat diaplikasikan sebagai model pengembangan produk oleh

masyarakat maupun produsen produk jamu untuk ternak ayam broiler.


