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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Broiler 

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu 

pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia 

yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta 

menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 1992). Penampilan ayam 

pedaging yang bagus dapat dicapai dengan sistem peternakan intensif modern 

yang bercirikan pemakaian bibit unggul, pakan berkualitas, serta perkandangan 

yang memperhatikan aspek kenyamanan dan kesehatan ternak (Nuriyasa, 2003). 

Menurut Rasyaf (1995), ayam broiler memiliki sifat-sifat yang 

menguntungkan, baik bagi para peternak maupun para konsumen. Adapun sifat 

baik yang dimiliki ayam broiler adalah dagingnya empuk, kulit licin dan lunak. 

Tulang rawan dada belum membentuk tulang yang keras, ukuran badan besar, 

dengan bentuk dada yang lebar, padat dan beris. Efisiensi terhadap pakan cukup 

tinggi dan sebagian besar dari makanan diubah menjadi daging, pertumbuhan atau 

pertambahan berat badan sangat cepat pada umur 5 – 6 minggu ayam bisa 

mencapai berat ± 2 kg. 

2.2 Manfaat Jahe dan Kunyit 

Jahe mengandung minyak atsiri yang bersifat anti inflamasi (anti 

peradangan), menambah nafsu makan, memperkuat lambung, jahe dapat 

memobilisasi atau mengubah lemak menjadi energi, dan memperbaiki 

pencernaan. Penggunaan tepung jahe dalam ransum diharapkan dapat menurunkan 

kadar lemak dan trigliserida. Selain mempunyai kelebihan, jahe juga mempunyai 
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kelemahan yaitu apabila pemberian jahe secara terus menerus selama 5 minggu 

dapat merusak produksi sel darah putih dan Hb serta merusak organ hati dan bursa 

fabricius. Pemberian jahe 0,5% dapat sebagai anti oksidan dengan meningkatkan 

stabilitas oksidatif, tetapi menurunkan konsentrasi kolesterol dalam serum ayam 

pedaging (Zhang et al,. 2009). 

Kandungan ramuan jamu dan tanaman herbal yang ditambahkan pada air 

minum ayam broiler dapat meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh ayam 

sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pembentukan daging. Berat rata-rata 

karkas  dengan perlakuan jamu probiotik lengkap dengan ramuan jamu dan 

tanaman herbal lebih tinggi dibanding dengan control, hal tersebut dapat 

disebabkan bahan-bahan yang digunakan dalam ramuan jamu memberi manfaat 

yang baik, seperti kencur yang berperan sebagai penambah nafsu makan (Saenab, 

et. Al,. 2006). 

Jahe mengandung komponen bioaktif berupa gingerol, atsiri dan oleoresin. 

Penggunaan jahe dapat meningkatkan laju pencernaan pakan hal ini disebabkan 

jahe mengandung minyak atsiri yang berfungsi membantu kerja enzim pencernaan 

(Setyanto, Antomomarsono dan Muryani, 2012). Kurkumin dan minyak atsiri 

merupakan komponen utama yang terkandung dalam genus Curcuma. Kurkumin 

termasuk senyawa fenolik, sehingga mekanisme kerja kurkumin sebagai 

antimikroba mirip dengan senyawa fenol lainnya (Gultom, Sihombing dan Fuah, 

2003) 

Tanaman obat merupakan jenis komoditi pertanian yang mempunyai 

prospek cerah untuk dikembangkan, karena berpotensi dari jumlah jenis yang 

banyak dan belum dimanfaatkan. Tanaman obat untuk mencegah atau mengobati 
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ternak yang sakit antara lain adalah tepung kunyit dan tepung lempuyang. Kunyit 

selain untuk mencegah atau mengobati penyakit juga memberi warna pada karkas 

dan warna pada kuning telur. Senyawa aktif kunyit atau kurkumin bersifat anti 

bakteri, sedangkan lempuyang mengandung flavonoid yang mempunyai sifat anti 

bakteri, antivirus dan anti oksidan (Darwis dkk, 1991). 

Menurut Zainuddin dan Wakradiharja (2001), penggunaan ramuan dari 

tanaman rempah dan obat sebagai jamu mampu menekan berbagai jenis penyakit 

pada ternak. Perbaikan metabolisme melalui pemberian jamu ternak secara tidak 

langsung akan meningkatkan berat dan kualitas karkas ayam broiler melalui zat 

bioaktif yang dikandungnya. Dengan demikian ternak akan lebih sehat dan 

berkualitas karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. 

Menurut Wijayakusuma (2006), kurkumin dalam tanaman kunyit berfungsi 

sebagai kolagogum (menstimulasi dinding kantong empedu yang berperan dalam 

pemecahan lemak), hipolipidemik (menurunkan kandungan kolesterol darah), 

hepatoprotektor (melindungi hati dari zat toksik), dan melancarkan sirkulasi 

darah. Garam – garam ini bercampur dengan lemak di dalam usus halus untuk 

membentuk micelles. Jika micelles sudah terbentuk, lemak dapat dicerna. Minyak 

atsiri yang mencegah keluarnya asam lambung secara berlebihan, akan membantu 

mengurangi pekerjaan usus halus yang terlalu berat dalam menciptakan 

pencernaan zat – zat makanan. Ekstrak kurkuma dapat menurunkan semua 

komposisi lipid (trigliserida, fospolipid, dan kolesterol) pada aorta, dan kadar 

trigliserida pada serum secara ex vivo (Sumiati, 2004). 
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2.3 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran memiliki empat variabel yang dikenal dengan istilah “4 

P”(product, price, place, and promotion) yang saling berkaitan satu sama lain. 

penjelasan mengenai variabel-variabel bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

a. Produk (product) 

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi guna 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya berupa barang 

tetapi bisa juga jasa ataupun gabungan dari keduanya (Sumarni, 2010). 

Langkah-langkah kebijakan produk yang diambil oleh pihak 

perusahaan adalah tetap mengunggulkan produk sebagai alat untuk merebut 

pasar, dan menambahkan lebih banyak barang ke dalam persediaan produk. 

Hal ini dilakukan untuk memuaskan agen yang biasanya mengeluh 

kehilangan penjualan karena tidak adanya persediaan produk, maka 

perusahaan berusaha memanfaatkan kapasitas, sehingga menjadi perusahaan 

yang terdepan yang mampu menghalau para pesaing yang menyebabkan 

perusahaan meraih tambahan laba (Astati dan Nurwahidah, 2013). 

b. Harga (price) 

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan 

jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepimilikan atau 

pengguna suatu barang dan jasa (Tjiptono, 2000). Harga juga merupakan 

pertimbangan yang penting dalam memilih restoran. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga yang diterapkan dalam sebuah restoran adalah 

hubungan antara permintaan dan penawaran, penurunan loyalitas konsumen, 
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sales mix, harga-harga dalam persaingan, biaya overhead, aspek psikologis, 

kebutuhan untuk meraih laba. Cara menentukan harga yang tepat adalah 

dengan melihat harga jual pesaing sejenis, tentunya dengan kualitas dan porsi 

makanan yang kira-kira sama. Kemudian, tetapkan harga jual produk 

makanan tersebut sedikit lebih murah dari pada harga jual produk pesaing 

sejenis agar konsumen mau mencoba produk makanan yang ditawarkan di 

resto. Tetapi harga jual bisa tidak selalu lebih rendah dibanding pesaing 

sejenis, jika resto mempunyai karakteristik kusus yang menarik konsumen. 

Sehingga resto mempunyai nilai lebih dibanding resto pesaing sejenis 

(Rachmawa, 2011). 

c. Tempat (place) 

Kotler (2009) menyatakan bahwa lokasi (Place) adalah suatu strategi 

yang menentukan dimana dan bagaimana kita menjual suatu produk tertentu. 

Yang terpenting dalam strategi ini adalah menetapkan lokasi, distributor atau 

outlet dimana konsumen dapat melihat dan membeli barang yang ditawarkan 

itu. Place dalam elemen bauran pemasaran ini adalah lokasi. Lokasi 

merupakan keputusan organisasi mengenai tempat operasinya dengan semua 

kegiatan-kegiatan organisasi. 

d. Promosi (promotion) 

Menurut Swastha dan Irawan (2005), promosi adalah info atau 

persuasi satu arah yang di buat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dan pemasaran. Promosi 

terdiri dari: 
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1. Advertising (periklanan), komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya

melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non

lembaga, serta individu-individu.

2. Sales Promotion (promosi penjualan) kegiatan-kegiatan pemasaran selain

personal selling, periklanan, publisitas, yang mendorong efektivitas

pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti

peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya.

3. Personal selling (penjualan secara pribadi), interaksi antar individu, saling

bertemu muka yang ditunjuk untuk menciptakan, memperbaiki,

menguasai, atau mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan

dengan pihak lain.

4. Public relation (hubungan masyarakat) merupakan upaya komunikasi

menyeluruh dari suatu organisasi untuk mempengaruhi persepsi, opini,

keyakinan, dan sikap-sikap kelompok terhadap organisasi tersebut.

5. Direct Marketing (pemasaran langsung), sistem pemasaran yang bersifat

interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk

menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi.

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi 

mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk perusahaan yang ditawarkan (Tjiptono, 2000). 


