
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Azka  Jaya  PS  adalah  produsen  jamu  herbal  yang  terletak  di  Jl.  Gatot

Subroto No. 43 Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Azka Jaya PS

memproduksi Jamu herbal yang di beri merk Temuvit. Awal produksi jamu herbal

Temuvit tersebut pada tahun 2010. Produksi yang dilakukan Azka Jaya PS setiap

ada  pesanan  dari  konsumen  maupun  agen  yang  memasarkan  produk  tersebut.

Produk jamu herbal Temuvit  adalah serbuk yang baik digunakan untuk menjaga

kesehatan,  mengoptimalkan  pertumbuhan  unggas  usia  0  s/d  6  bulan,

meningkatkan  nafsu  makan, melancarkan  peredaran  darah,  meningkatkan  daya

tahan tubuh dari serangan penyakit / wabah,  mempercepat proses penyembuhan

pada unggas yang sakit.

Jamu herbal Temuvit memiliki  komposisi gingiberi, curcuma, kaempferia

galanga,  curcuma zanthorriza,  zingiber  zurembek, alpinia purpurata,  vitamin c,

kalsium,  dan  bahan  lain  yang  berkualitas.  Menurut  Zainuddin  dan  Wibawan

(2007) komponen senyawa aktif yang ada didalam tanaman obat berguna  untuk

menjaga  kesegaran  tubuh  serta  memperlancar  peredaran  darah.  Jamu  herbal

Temuvit memiliki kandungan yang hampir mirip dengan jamu herbal yang lainnya

namun ada yang membuat berbeda yaitu jamu herbal Temuvit dapat diberikan ke

semua jenis unggas dan menjadi suatu produk baru yang berguna untuk peternak

unggas.
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Membuat  hal  baru dari  hasil  sebuah pemikiran yang belum pernah ada

sebelumnya  adalah  salah  satu  inovasi.  Menurut  Dhewanto  (2015)  Inovasi

biasanya  mengacu  pada  kata  sifat  seperti:  memperbaharui,  mengubah,  atau

membuat proses maupun produk, serta cara dalam melakukan sesuatu sehingga

menjadi lebih efektif. Dengan adanya penelitian tentang difusi inovasi jamu herbal

untuk peternak unggas di Malang Raya. Maka diharapkan agar mengetahui difusi

inovasi yang dilakukan oleh Azka Jaya PS di Malang Raya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana  difusi  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Azka  Jaya  PS  dalam

memproduksi jamu herbal untuk peternak unggas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  difusi  inovasi

Azka Jaya dalam mengenalkan produk jamu herbal agar dikenal masyarakat luas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian adalah mengembangkan difusi inovasi

yang dilakukan dalam mengenalkan produk  jamu herbal  kepada peternak

unggas di Malang Raya.
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