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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terdapat berbagai macam jenis daging ayam yang di konsumsi masyarakat 

diantaranya Ayam Buras (Non-Perebred Chicken), Ayam Ras Pedaging (Broiler 

chicken) serta Ayam Ras Petelur (Laying Pullet Chicken). Masyarakat dalam 

mengkomsumsi daging ayam selalu memilih diantara 3 jenis daging ayam tersebut 

yang tersedia di pasaran. Perbedaan dari sisi citarasa dan harga merupakan salah satu 

pertimbangan masyarakat dalam mengkonsumsi daging ayam. Salah satu daging 

ayam yang digemari masyarakat adalah daging Ayam Ras Pedaging (Broiler 

Chicken) (Burhanuddin 2011) 

Daging ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat 

penting, sehingga ketersediaanya harus selalu terjamin baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas. Hampir semua lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi daging 

ayam broiler sebagai sumber protein hewani. Hal ini disebabkan daging ayam 

merupakan salah satu pangan yang mudah diperoleh, harganya cukup terjangkau, dan 

mudah cara pengolahannya. Hal tersebut menjadikan daging ayam selalu dibutuhkan 

dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, sehingga permintaannya terus 

meningkat (Pratama, Sukananta, and Paimartha 2015). 

Permintaan daging di Provinsi Jawa Timur merupakan permintaan terbanyak ke 

dua setelah Provinsi Jawa Barat di wilayah Jawa pada tahun 2017. Permintaan daging 
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di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data Direktorat Jendral 

Peternakan menunjukan sebagai berikut:  

Tabel 1.1Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Menurut Provinsi 2016 - 2017 (ekor) 

No 

 

Provinsi tahun  Pertumbuhan 2016 – 2017 

(%) 

  2016 2017  

1 D.K.I. Jakarta  138.088  142.284  3,04  

2 Jawa Barat 719.820 622.322 -13,54 

3 Jawa Tengah  187.965  191.234  1,74 

4 D.I.Yogyakarta  34.627 34.974 1,00 

5 Jawa Timur  219.833 225.329 2,50 

Sumber : Badan Pusat Statistik(2016) 

Data data tabel 1.1 menunjukkan bahwa permintaan ayam broiler di  DKI Jakarta 

mengalami kenaikan dari tahun 2016 – 2017 hingga 3,04%. Petumbuhan permintaan 

yang mengalami penurunan terjadi di Provinsi Jawa Barat sebayak – 13.54 %. 

Banyak faktor yang memepengaruhi kenaikan pertumbuhan produksi daging ayam 

ras pedangging seperti harga, pendapatan per kapita, kenaikan jumlah penduduk.   

Produksi daging ayam broiler menurut Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa 

Timur tahun 2016, Kabupaten Malang merupakan Kabupaten dengan produksi 

daging ayam broiler terbesar di Provinsi Jawa Timur . Data Dinas Peternakan Jawa 

Timur menunjukkan sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 

2016 

No Kota/Kabupaten Ayam broiler (ekor) 

1 Kabupaten Malang    34 187 099  

2 Kabupaten Sidoarjo     20 957 281  

3 Kota Malang     17 877 113  

4 Kabupaten Jember    16 998 335  

5 Kota Surabaya    13 329 671  

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2018) 

 Data tabel 1.2 menunjukkan bahwa produksi ayam broiler di Kabupaten atau 

Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016, Kabupaten Malang yang terbesar 

memproduksi daging ayam sebanyak 34.187.099 ekor. Permintaan daging ayam 

paling rendah yaitu pada Kota Surabaya sebanyak 13.329.671. Faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging ayam harga, pendapatan per kapita, dan naiknya 

pertumbuhan penduduk. 

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung protein 

hewani yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia. Daging ayam 

sangat disukai oleh masyarakat, karena daging ayam mudah dimasak dan diolah. 

Selain itu, daging ayam juga memiliki rasa yang enak dan dapat diterima semua 

golongan masyarakat serta harga yang relatif lebih murah dibandingkan daging 

lainnya (Winda, Tawaf, and Sulistyati 2016). Ayam broiler menjadi komoditi daging 

konsumsi terbesar di Indonesia karena didukung dengan kemudahan membeli daging 

broiler di pasaran (Galantino, Hartono, and Nugroho 2015).  

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bahan 

pangan yang beredar di masyarakat harus sesuai hukum dan syariat Islam, hal ini berarti 

harus ada keterangan perbedaan antara makanan yang halal dikonsumsi dan makanan 
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yang haram untuk dikonsumsi (Yanti, Ferasyi, and Fahrurrazi 2017). Pada proses 

pemotongan daging ayam secara halal dipercaya dapat menghasilkan pengeluaran 

darah yang cukup sempurna, selain itu dapat bermanfaat untuk memperpanjang daya 

simpan atau jaminan kualitas daging ayam (Rosa et al. 2018). 

Ketersediaan pangan hewani bermutu tinggi, aman dan halal dikonsumsi 

sangat dibutuhkan mengingat populasi penduduk Indonesia sekitar 80 % adalah 

muslim. Konsumsi pangan asal hewani akan meningkat sejalan dengan membaiknya 

keadaan ekonomi masyarakat maupun meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi 

(Zulfanita, Arifin, and Priyono 2013) 

Proses keamanan dan kelayakan daging ayam harus dilakukan sedini 

mungkin. Karena bahan pangan seperti daging ayam dapat tercemar oleh 

mikroorganisme sebelum dipanen atau dipotong (pencemaran primer) dan sesudah 

dipanen atau dipotong (pencemaran sekunder). Keamanan pangan adalah hal yang 

membuat produk pangan aman untuk dimakan dan bebas dari faktor yang dapat 

menyebabkan penyakit(Aerita, Pawenang, and Mardiana 2014). 

Pemotongan ayam di malang sebagian besar masih dilakukan secara 

tradisional dan sarana yang dimilki masih terbatas. Pemotongan ayam dilakukan 

dengan cara manual, kemudian untuk mencabuti bulu ayam, produsen memasukkan 

ke dalam tong berisi air yang dipanaskan. Dari proses tersebut menghasilkan karkas 

ayam. 

Permintaan daging ayam di Kota Malang yang sangat tinggi menyebabkan 

tumbuhnya tempat pemotongan skla kecil di rumahan ataupun dipasar tradisional. 

Banyak dari produsen tempat pemotongan ayam belum sepunuhnya memperhatikan 
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keamanan pangan, selain itu kehalalan produk sebagian produsen belum 

memperhatikan. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. 

Proses pemotongan harus mengikuti tata cara penyembelihan ayam sesuai dengan 

syariat hukum Islam sehingga daging yang dihasilkan benar-benar dapat dijamin 

kehalalannya. 

Kurang adanya pengetahuan konsumen tentang produk ayam yang aman dan 

halal, membuat para konsumen dengan mudah membeli tanpa memperhatikan aspek 

aspek kehalalan dan keamanan. Sangat penting bagi konsumen untuk memperhatikan 

aspek aspek tersebut karena berpengaruh pada kesehatan dan mutu gizi yang 

terkandung dalam ayam broiler. Oleh sebab itu, kurangnya pengetahuan konsumen dan 

produsen tentang keamanan pangan dan halal  perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Pengetahuan Konsumen Dan Produsen Terhadap Keamanan Pangan Dan Halal Ayam 

Broiler” penelitian ini dilakukan di pasar Mergan, Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka timbullah suatu 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah produsen sudah menerapkan pemotongan halal ? 

2. Bagaimana keamanan pangan yang ada di pemotongan ayam broiler hingga 

pemasaran? 

3. Mengetahui pengetahuan dan penerapan konsumen tentang keamanan dan 

kehalalan ayam broiler? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui apakah produsen sudah menerapkan pemotongan halal. 

2. Mengetahui keamanan pangan dari pemotongan ayam broiler hingga 

pemasaran. 

3. Mengetahui pengetahuan dan penerapan konsumen tentang keamanan 

dan kehalalan ayam broiler. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan 

yaitu: 

1. Bagi produsen terkait dapat membantu produsen dalam mengetahui proses 

pemotongan yang halal dan menjaga keamanan pangan 

2. Bagi konsumen dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan serta 

sebagai informasi untuk menambah wawasan bagi konsumen. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Keamanan pangan yang diteliti higenitas, sanitasi dan  

2. Penelitian terbatas pada konsumen dan produsen ayam broiler 

3. Kuisioner disebar pada konsumen dan produsen yang berada di Pasar Mergan 
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1.6 Batasan Istilah Dan Pengukuran Variabel 

1.6.1 Batasan istilah 

1. Keamanan Pangan  

Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan, Keamanan Pangan adalah 

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan 

cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 

membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan 

pangan yang digunakan yaitu sanitasi ,higienitas. 

2. Halal  

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, 

atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur 

yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan 

dengan hasil muamalah yang dilarang (Ali 2016). Kehalalan yang dilihat dari cara 

pemotongan ayam broiler, sertifikat MUI 

3. Pengetahuan Konsumen 

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen 

mengenai berbagai macam produk dan jasa (Kurniawan 2017). Pengetahuan 

konsumen tentang daging ayam yang halal dan keamanan pangan 

4. Produsen Ayam Broiler 

Produsen ayam broiler yaitu yang memiliki usaha pemotong ayam broiler dan 

yang menjualnya langsung dipasar.  
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1.6.2 Pengukuran Variabel 

1. Pengetahuan Produsen Tentang Sanitasi 

Sanitasi tempat penjualan dilakukan untuk pengendalian kondisi lingkungan 

sejak penanganan bahan baku sampai proses distribusi. Dilihat dari sanitasi 

kontruksi bangunan, sanitasi sarana, sanitasi perlengkapan, dan sanitasi ayam 

broiler 

2. Pengetahuan Produsen Tentang Higienitas 

Higienitas pada pedagang sangat berpengaruh terhadap keamanan pangan, 

agar bahan pangan tidak tercemar. Dilihat dari kesehatan pemotong ayam, 

penggunaan perlengkapan standart, perilaku mencuci tangan dan perilaku baik 

lainnya 

3. Pengetahuan Produsen Tentang Kehalalan  

Kehalalan dilihat dari cara pemotongan ayam broiler yang halal dan sertifikat 

MUI. 

4. Pengetahuan produsen 

Informasi pengetahuan produsen terhadap keamanan pangan dan halal ayam 

broiler yang ada di tempat pemotongan. Pengetahuan produsen diukur dengan 

diskripsi jumlah produsen yang mengetahui sanitasi, hygienitas, dan 

kehalalan. 

5. Penerapan Produsen kemanan Pangan 

Perbuatan penerapkan keamanan pangan pada saat penanganan ayam mulai 

dari penyembelihan samapai dengan ayam broiler siap untuk dijual. Dilihat 
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dari penanganan ayam, kebersihan bedak dan kebersihan penjual, kesegaran 

ayam, kesehatan ayam dan penjual. 

6. Penerapan Produsen Kehalalan 

Memotong ayam sesuai syariat islam dan anjuran dari MUI. Mendaftarkan 

supaya mendapatkan sertifikat halal dari MUI. 

7. Pengetahuan Konsumen Tentang Sanitasi 

Sanitasi yang menurut konsumen baik, dilihat dari kebersihan sarana dan 

prasarana, dan kebersihan dari cara menanggulangi ayam. Sanitasi dari 

bangunan pasar atau bedak yang digunakan penjual juga sangat penting bagi 

konsumen gunanya untuk konsumen tertarik membeli. 

8. Pengetahuan Konsumen Tentang Higienitas 

Higienitas yang dilihat konsumen yaitu kebersihan dari pedagang mulai dari 

pakaian yang digunakan, cara penanganan bersih. Kesehatan pedagang juga 

sangat berpengaruh terhadap keamanan pangan sehingga konsumen juga 

mempertimbangkan kesehatan pedagang saat penanganan ayam broiler. 

9. Pengetahuan Konsumen Tentang Halal 

Halal menurut konsumen dilihat dari kesegaran ayam yang akan di beli dan 

agama pedagang itu sendiri. Sertifikat kehalalan sangat penting untuk 

menunjang ayam broiler yang halal, sehingga konsumen tidak ragu untuk 

membeli ayam broiler. 
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10. Pengetahuan konsumen

Sumber informasi yang ada di konsumen tentang pengetahuan kemanan

pangan dan halal ayam broiler. Pengetahuan produsen diukur dengan diskripsi

jumlah produsen yang mengetahui sanitasi, hygienitas, dan kehalalan.

11. Penerapan konsumen keamanan pangan

Perbuatan penerapkan keamanan pangan saat membeli ayam broiler dilihat

dari sanitasi dan higinitas penjual, jika menurut konsumen sudah terjaga

kebersihannya konsumen langsung beli ayam broiler.

12. Penerapan Konsumen tentang kehalalan

Konsumen membeli jika sudah yakin akan kehalalan dari ayam broiler dilihat

dari kesegaran ayam yang akan dibeli dan cara memotong ayam broiler.

Penerapan konsumen juga bisa dilihat dari ada tidaknya sertifikat halal dari

MUI.


