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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Winda, et all, (2016) menjelaskan tentang Pola Konsumsi Daging Ayam 

Broiler Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Dan Pendapatan Kelompok Mahasiswa 

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Variabel yang diamati meliputi pola 

konsumsi, pengetahuan gizi, pendapatan mahasiswa, preferensi konsumen. Analisis 

yang digunakan analisis statistik diskriptif, analisi Bivariat. Hasil yang diperoleh Pola 

konsumsi yang ada menggambarkan responden dalam memilih makanan yang 

dikonsumsi. Jumlah konsumsi daging ayam broiler pada kategori tingkat pengetahuan 

gizi tinggi sebanyak 3.480 gram, rata-rata 435 gram, pada kategori tingkat 

pengetahuan gizi sedang sebanyak 9.000 gram, rata-rata 562,5 gram, dan pada 

kategori tingkat pengetahuan gizi rendah sebanyak 2.520 gram, rata-rata 420 gram. 

Jumlah konsumsi daging ayam broiler selama satu minggu pada tingkat pendapatan 

tinggi sebanyak 5.400 gram, rata-rata 675,00 gram dan pada tingkat pendapatan 

rendah sebanyak 9.600 gram, rata-rata 562,5 gram. Frekuensi konsumsi daging ayam 

dalam satu minggu, yaitu satu kali perhari (53,33%) pada kedua kategori. Perbedaan 

terletak pada alat analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan analisi bivariat, 

sedangkan peniliti tidak menggunakan. Variabel, penelitian ini menggunakan variabel 

pola konsumsi, pengetahuan gizi, pendapatan mahasiswa, preferensi konsumen 

sedangkan variabel yang digunakan peneliti yaitu pengetahuan konsumen dan 
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produsen, higienitas, sanitasi, halal. Persamaan terletak pada alat analisi statistik 

diskriptif dan komoditas sama. 

 Yanti, et all, (2017) menganalisis tentang Survey Status Kehalalan Menu 

Daging Ayam Yang Dijual Di Rumah Makan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. 

Variabel yang digunakan kehalalan penyembelihan ayam, warna daging. Metode 

pengambilan data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian 

Pengetahuan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam 

yang dijual diwilayah Kota Banda Aceh tergolong baik. Sikap pemilik rumah makan 

terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh 

tergolong baik. Tindakan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu 

daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong cukup baik. 

Perbedaan yaitu variabel peneliti menggunakan pengetahuan konsumen dan 

produsen, higienitas, sanitasi,  sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel 

warna daging. Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan analisis 

statistik diskriptif dan variabel kehalalan 

 Wulandari et al., (2017) menyatakan tentang Survei Pengetahuan Dan Sikap 

Pemilik Rumah Makan  Terhadap Kehalalan Olahan Pangan Asal Hewan Di Kota 

Banda Aceh. Variabel yang digunakan yaitu pengetahuan pemilik rumah makan akan 

kehalalan olahan daging, sikap pemilik rumah makan terhadap kehalalan olahan 

daging. Metode pengambilan data meggunakan analisis diskriptif dan uji korelasi. 

Hasil Persentase terbesar pengetahuan pemilik rumah makan terhadap kehalalan olahan 

pangan asal hewan di Kota Banda Aceh adalah, 82,2% yang memiliki kategori baik. 

Persentase terbesar sikap pemilik rumah makan terhadap kehalalan olahan pangan asal 
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hewan di Kota Banda Aceh adalah 44,44%, yang memiliki kategori kurang. Hasil uji 

korelasi menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,433 yang dapat dikategorikan 

memilik hubungan sedang. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu metode 

pengambilan data menggunakan uji korelasi, sedangkan peneliti tidak memakai uji 

korelasi. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu menggunkana alat analisis 

diskriptif dan variabel kehalalan 

 Aerita et al., (2014) menganilisis tentang Hubungan Higiene Pedagang Dan 

Sanitasi Dengan Kontaminasi Salmonella Pada Daging Ayam Potong. Variabel yang 

digunakan sanitasi, hygiene, kontaminasi mikroba Salmonella. Alat analisis yang 

digunakan secara univariat dan bivariat (fisher). Hasil penelitian ini adalah ada 

hubungan higiene pedagang dengan kontaminasi Salmonella pada daging ayam 

potong (p value=0,045 dan CC=0,386); ada hubungan sanitasi dengan kontaminasi 

Salmonella pada daging ayam potong (p value=0,022 dan CC=0,461). Perbedaan 

penelitian terdahulu menggunakan variabel kontaminasi Salmonella sedangkan 

penelitian peneliti menggunakan variabel kehalalan, dan metode yang digunakan 

penelitian terdahulu analisis univariat dan bivariat (fisher) peneliti tidak 

menggunakan anailisis diskriptif. Persamaanya yaitu variabel hygiene dan sanitasi. 

 Rony & Etwin, (2017) menjelaskan tentang Analisis Model Kehalalan Proses 

Potong Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Di Samarinda. Variabel yang 

digunakan pemotongan ayam, kehalalan, sertifikasi LPPOM MUI. Melalui metode 

kualitatif yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut, maka terjawab 

kesimpulan ayam hasil pemotongan di Pasar Pagi dan Pasar Pagi tidak dapat 

dikatakan tidah halal, karena semua syarat pemotongan cukup dilakukan, hanya saja 
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petugas maupun rumah potong tidak tersertifikasi halal MUI. Perbedaan penelitian 

peneliti menggunakan variabel hygienitas dan sanitasi sedangkan penelitian terdahulu 

tidak dan metode yang digunakan peneliti metode analisis diskriptif. Persamaan 

terletak pada variabel kehalalan. 

 Rosa et al., (2018) meneliti tentang Pertimbangan Halalan, Thayyiban dan 

Faktor Ekonomi Mengkonsumsi Daging Ayam di Beberapa Pasar Kabupaten Aceh 

Besar. Variabel yang diamati kehalalan, pendapatan, harga. Metode yang digunakan 

yaitu analisis diskriptif. Hasil yang diperoleh sebagian besar konsumen daging ayam 

menyatakan bahwa daging ayam yang dijual diyakini memenuhi standar kehalalan 

atas dasar mengenal penyembelih beragama Islam (36,69%), sebagian besar 

konsumen (> 90%) menyatakan keyakinan status thayyiban (aman, sehat dan utuh) 

dari daging ayam broiler yang dijual atas dasar, umur, tingkat pendidikan dan 

pekerjaan adalah faktor yang mempengaruhi pola pikir persepsi konsumen dalam 

memilih daging ayam yang halalan thayyiban, status ekonomi konsumen dapat 

mempengaruhi pertimbangan kehalalan, thayyiban, saat membeli daging ayam di 

pasar. Perbedaan terletak pada variabel yang digunkan peneliti terdahulu yaitu 

pendapatan, harga, persepsi konsumen, tingkat pendidikan sedangkan peneliti 

menggunakan variabel kehalalan, hygiene, sanitasi. Persamaan terletak pada metode 

analisis diskriptif dan variabel kehalalan. 

 Pratama et al., (2015) meneliti tentang Analisis Prefrensi Konsumen Dalam 

Membeli Daging Ayam Broiler Di Pasar Tradisional Kota Denpasar. Variabel yang 

digunakan yaitu warna karkas, bau daging, kesegaran daging, kebersihan kulit, 

kondisi tulang, dan ukuran karkas ayam broiler. Metode yang digunakan analisis Chi-
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Square dan analisis sikap Multiatribute Fishbein. Hasil Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semua atribut yang diteliti berbeda sangat nyata dalam taraf kepercayaan 99% 

yang berarti terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap atribut-atribut yang 

ada pada daging ayam broiler. Daging ayam broiler yang menjadi preferensi 

konsumen di pasar tradisional Kota Denpasar adalah daging ayam broiler yang 

memiliki warna karkas putih kekuningan, kulit yang bersih, bau daging segar, kodisi 

tulang utuh, daging yang segar, daging bagian dada, dan ukuran daging sedang 

dengan berat antara 1,1 sampai 1,5 kg. Berdasarkan analisis Multiatribut Fishbein 

diketahui atribut daging ayam broiler yang dipertimbangkan konsumen dalam 

keputusan membeli daging ayam broiler di pasar tradisional Kota Denpasar dari yang 

paling dipertimbangkan sampai dengan yang kurang dipertimbangkan berturut-turut 

adalah bagian karkas, warna karkas, bau daging, kesegaran daging, kebersihan kulit, 

kondisi tulang, dan ukuran karkas ayam broiler. Perbedaan variabel yaitu penelitian 

peneliti menggunakan variable kehalalan, snaitasi, hygiene dan metode yang 

digunakan analisis diskriptif 

 Ilham, Fitra, & Suryani, (2017) menganalisis tentang Preferensi Konsumen 

dalam Memilih Daging Ayam Broiler di Pasar Tradisional Kecamatan Kampar, 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Variabel yang diteliti profil responden, atribut 

daging ayam serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi. Metode 

analisis yang digunakan yaitu Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan 

analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Excel dan program SPSS. 

Hasil yang didapat menunjukkan segmen potensial konsumen daging ayam broiler 

adalah perempuan, kisaran umur 30-40 tahun, memiliki jumlah anggota keluarga 
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sebanyak 3-5 orang, tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat 

serta memiliki pekerjaan sebagai petani. Atribut daging ayam broiler yang disukai 

konsumen adalah harga daging terjangkau, harga yang bisa ditawar, kandungan gizi 

tinggi, kebersihan daging, aroma, warna segar dan tekstur daging ayam broiler yang 

kenyal dan tidak lembek. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

konsumsi daging ayam broiler adalah harga daging ayam broiler, jumlah anggota 

keluarga dan harga daging lain. Faktor pendapatan tidak berpengaruh terhadap 

konsumsi, dimana faktor jumlah anggota keluarga dan harga daging lain berpengaruh 

positif terhadap jumlah konsumsi sedangkan faktor harga daging ayam broiler itu 

sendiri berpengaruh negatif terhadap jumlah konsumsi daging ayam broiler. 

Perbedaan terletak pada variabel yang digunakan peneliti adalah kehalalan, sinetasi, 

hygiene, dan peneliti tidak menggunakan metode regresi linier berganda. 

Persamaannya menggunakan alat analisis metode diskriptif.  

 Yana, Razali, & Jalaluddin, (2017) meneliti tentang Penilaian Pemotongan 

Ayam Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Estetika Di Rpu Peunayong Kota Banda Aceh. 

Variabel yang diamati pemotongan ayam, aspek fisik, dan estetika. Metode yang 

digunakan analisis diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik 

pemotongan ayam di RPU Peunayong Kota Banda Aceh telah memenuhi persyaratan 

ditinjau dari aspek fisik. Sedangkan proses penyembelihan ayam ditinjau dari aspek 

estetika belum dapat terpenuhi. Persamaan menggunkan analisis diskriptif. perbedaan 

terletak pada variabel yang digunakan peneliti adalah kehalalan, sinetasi, hygiene. 

 Rosa et al., (2018) menjelaskan tentang Evaluasi Teknik Pemotongan Ayam 

Ditinjau Dari Kehalalan Dan Keamanan Pangan Di Kabupaten Tanak Datar. Variabel 
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yang digunakan yaitu sanitasi, hygiene, cemaran mikroba Total Plate Count, mikroba 

Caliform. Dilakukan uji lab dan menggunakan analisis diskriptif. Hasil yang didapat 

teknik penyembelihan ayam pada sem1ua pedagang ayam di pasar se- Kabupaten 

Tanah Datar telah sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI (2011). Angka cemaran 

TPC sudah sesuai dengan SNI 01-6160 yaitu dibawah batas maksimum TPC (≤1 x 

10
6 

cfu/g). Cemaran Coliform belum sesuai dengan SNI 01-6160 yaitu x 10
2
 cfu/g. 

ayam ayam yang disembelih dan dijual di pasar-pasar Kabupaten Tanah Datar adalah 

ayam-ayam yang belum bisa dijamin kehalalanya. Persamaan menggunakan variabel 

kehalalan dan keamanan pangan, metode yang digunakan analisis diskriptif. 

Perbedaan pada variabel mikroba Coliform, dan cemaran TPC. 

2.2 Landasan teori  

  Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan 

antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena. Suatu teori harus diuji kebenarannya, bila tidak, bukan sebuah teori 

(Sugiyono, 2016) 

 2.2.1 Ayam Boiler 

Ayam broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging (broiler) adalah jenis 

ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya 

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam broiler yang 

merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu 

genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara 

maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, misalnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Genetik
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pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit. Ayam broiler merupakan ternak yang paling 

ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki adalah 

kecepatan pertambahan/produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat 

atau sekitar 4 - 5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. 

Keunggulan ayam broiler antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan 

bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap 

dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. 

Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya 

penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. 

Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti 

perusahaan pembibitan (Breeding Farm) yang memproduksi berbagai jenis strain. 

2.2.2 Proses Penyembelihan Halal 

1. Penyembelihan  

Pemotongan dilakukan dengan mengunakan pisau kecil, bagian yang dipotong 

adalah di dasar rahang, tepat memotong vena jagularis dan arteri corotis. Darah 

dituntaskan dengan ditampung. Lama penuntasan sekitar 50-70 detik (Metia 2016). 

Proses penyembelihan yang halal sebelum disembelih, ayam-ayam diistiratkan, 

agar ayam tidak setres, sehingga pada proses pengeluaran darah, darah yang keluar 

menjadi lancer. Petugas penyembeli adalah seorang muslim yang berusia lebih dari 

18 tahun. petugas penyembelih dalam keadan sehat. Penyembelihan menghadap 

kiblat dan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”. Penyembelihan dilakukan 

dengan memotong oesophagus, trachea, vena jagularis dan arteri carotis (saluran 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Strain
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pencernaan dan saluran darah), melakukan satu kali sembelih (tidak mengangkat 

pisau setelah menyembelih), dan penyembelihan dilakukan dari leher bagian depan 

dan tidak memutus tulang leher, sebelum memasuki proses berikutnya ayam harus 

benar-benar mati (2 menit). Karkas dan jeroan yang tidak halal dibuang (Delfita 

2013) 

2. Pencelupan air panas  

Setelah ayam broiler dipotong rendamkan kedalam air panas dengan suhu 

tertentu. Pencelupan bertujuan untuk memudahkan pencabutan bulu, pencelupan 

terlalu lama bisa menyebabkan kulit terlalu lengket setelah dicabut bulunya. 

Pencelupan kedalam air panas untuk mempercepat pencabutan bulu. 

Dimana ada dua cara yang dipakai adalah : Dengan air bersuhu 52-55 C selama 

45 detik. Biasa dilakukan pada untuk ayam broiler yang dipotong pada usia 5-6 

minggu, agar dihasilkan kualitas karkas yang baik.Dengan air bersuhu 55–60 C 

selama 90 detik Biasa dilakukan pada untuk ayam broiler yang dipotong pada usia 7- 

8 minggu. Kulit menjadi lebih kering (Metia 2016). 

3. Pencabutan bulu 

Bulu ayam, setelah melalui proses perendaman dilakukan pembersihan atau 

pencabutan, segera setelah perendaman dengan menggunakan mesin pencabut bulu 

(plucking machine). Mesin pencabut bulu memiliki semacam jari-jari dari bahan karet 

yang berputar sehingga dapat mencabut bulu unggas. Tetapi, pencabutan bulu bisa 

juga dengan menggunakan tangan langsung, tetapi cara ini memakan waktu. 

Pencabutan bulu setelah proses pencelupan ayam potong kedalam dalam air 

panas selesai baru proses pencabutan bulu ayam dilakukan dengan memakai mesin 
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pencabut bulu 2 (dua) selinder berupa selinder karet, yang pada kedua permukaannya 

terdapat duri-duri lunak yang terbuat dari karet. Kedua selinder berputar dengan arah 

yang berlawanan, sehingga jika karkas ayam broiler diletakan didalamnya bulu-

bulunya akan terkait dan tercabut dari permukaannya (Metia 2016). 

4. Pengeluaran jeroan  

Proses pengeluaran jeroan dilakukan dengan menyayat bagian kloaka, isi perut 

dikeluarkan (hati, jantung, empedu, usus dan tembolok), empedu langsung dipisahkan 

dari jeroan lainnya untuk mencegah kemungkinan pecah dan mengotori jeroan 

lainnya dan karkas ayam (Delfita 2013). 

5. Pendinginan  

Pendinginan adalah proses dalam penanganan karkas yang bertujuan untuk 

memperpanjang lama simpan, karena dapat menghambat aktivitas bakteri sebelum 

diolah lebih lanjut atau sebelum sampai ke konsumen. Chilling pada karkas ayam, 

biasanya menggunakan pendingin dari air, udara, karbondioksida dan nitrogen liquid, 

tetapi yang paling sering dan murah digunakan adalah chilling dengan air dan udara. 

Temperatur dari pendingin dan kerapatan antar karkas ayam dengan pendingin sangat 

berpengaruh dalam transfer suhu saat chilling. 

Pendinginan bertujuan untuk menghilangkan panas badan yang tersisa, 

disamping untuk mencegah bibit penyakit, dan bertujuan agar daging ayam potong 

tahan lama. Pendinginan dapat dilakukan didalam dengan memakai freezer dengan 

suhu dibawah 10
0
C (Metia 2016). 
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2.2.3 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. 

Pangan berupa daging merupakan hal penting dalam kehidupan manusia karena 

kebutuhan yang berkaitan erat dengan peningkatan pembangunan Sumber Daya 

Manusia dan peningkatan kualitas intelektual melalui peningkatan gizi yang berasal 

dari ternak. Keamanan pangan yang berasal dari daging mutlak dilakukan karena 

apabila tidak dilakukan dan tidak menuhi persyaratan maka akan menyebabkan 

gangguan kesehatan, pertumbuhan fisik dan intelegensia serta menyebabkan kematian 

(Zulfanita, Arifin, and Priyono 2013) 

industri pengolahan makanan dan minuman, penerapan sistem keamanan 

pangan yang meliputi: cara produksi makanan yang baik (GMP), sanitasi dan 

HACCP memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya keracunan dan penyakit yang diakibatkan oleh makanan atau minuman. 

(Hermansyah et al. 2013) 

1. HACCP 

Sistem HACCP adalah pendekatan sistem yang digunakan untuk memberikan 

jaminan kehalalan produk. Sistem ini terdiri atas penerapan 6 prinsip HACCP yaitu: 

Identifikasi bahan haram atau najis, Penetapan titik-titik kritis kontrol kritis 

keharaman, Prosedur monitoring, Pembuatan lembar status preventif dan tindakan 
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koreksi, Pencatatan dokumentasi dan Prosedur verifikasi. (Zulfanita, Arifin, and 

Priyono 2013) 

Alasan mengenai pentingnya penerapan sistem HACCP pada industri pangan 

adalah karena bahan-bahan yang digunakan serta selama proses produksi memiliki 

peluang terjadinya pencemaran yang dapat membahayakan konsumen. Pencemaran 

tersebut dapat berupa pencemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi.(Hermansyah et 

al. 2013) 

Sistem HACCP didasarkan pada 7 prinsip berikut ini:  

1.  : Melakukan suatu analisispotensi bahaya.  

2.  Menentukan Titik-titik Pengendalian Kritis.  

3.  Menyusun batas-batas kritis.  

4. Menyusun suatu sistem untukmengawasi pengendalian CCP.  

5. Menyusun tindakan-tindakanperbaikan yang harus diambil ketika suatu titik 

pengendalian kritis (CCP) berada diluar batas  

6. Menyusun prosedurpengecekan ulang untuk memastikan bahwa sistem 

HACCP bekerja efektif.  

7. Menyusun dokumentasi yangberhubungan dengan semua prosedur dan 

catatan-catatan yang sesuai untuk prinsip-prinsip ini beserta aplikasinya. 

2. GMP 

Good Manufacturing Practice (GMP) adalah salah satu penerapan aktivitas 

pengendalian mutu yang dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan 

mengurangi resiko food safety problems dengan melakukan kegiatan-kegiatan 
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pengendalian yang baik, seperti memperhatikan hygiene karyawan, training, cleaning, 

dan sanitasi yang efektif. (Hermansyah et al. 2013) 

GMP merupakan pedoman cara berproduksi pangan yang bertujuan supaya 

produsen pangan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk 

menghasilkan produk pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi sesuai dengan 

tuntutan konsumen. GMP wajib diterapkan oleh industri yang menghasilkan produk 

pangan sebagai upaya preventif agar pangan yang siap dikonsumsi tersebut bersifat 

aman, layak, dan berkualitas. (Anggraini and Yudhastuti 2014) 

3. SSOP 

Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) merupakan suatu prosedur 

untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya berhubungan dengan seluruh 

fasilitas produksi atau area perusahaan dan tidak terbatas pada tahapan tertentu. 

Sanitasi merupakan cara pencegahan penyakit dengan mengatur atau menghilangkan 

faktor-faktor lingkungan yang saling terkait dalam rantai perpindahan penyakit 

tersebut. (Anggraini and Yudhastuti 2014) 

4. Higienitas 

Higienitas adalah upaya kesehatan yang meliputi cara memelihara dan melindungi 

kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mencuci 

piring, dan membungang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan 

makanan secara keseluruhan (Depkes RI 2004). Higien adalah suatu usaha 

pencegahan penyakit yang dititik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau 

manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada (Widyati, 2002). 
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2.2.4 Pengetahuan Konsumen 

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen 

mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait 

dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya 

sebagai konsumen (Kurniawan 2017). 

 

pengetahuan menjadi 3 jenis pengetahuan produk yaitu :  

1. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk/jasa.  

2. Pengetahuan tentang manfaat produk/jasa.  

3. Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh produk/jasa bagi konsumen. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dibuat oleh peneliti bertujuan untuk berusaha menjelaskan 

permasalahan yang akan diteliti dengan dikuatkan oleh teori dan penelitian 

sebelumnya, penelitian mengacu pada permasalahan yang akan diselesaikan oleh 

peneliti yaitu dengan melakukan survei lokasi penelitian untuk memperoleh data 

primer dan melakukan analisis terhadap konsumen tentang pengetahuan konsumen 

akan keamanan pangan dan halal, melakukan penelitian proses pemotongan ditempat 

rumah potong ayam sehingga skema kerangka pemikiran dapat di gambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.1 Krangka Pemikiran 

Berdasarkan analisis pengetahuan konsumen dan produsen terhadap keamanan 

pangan dan halal dapat diketahui aktifitas apa saja yang ada di rumah potong ayam 

dan mengetahui pengetahuan konsumen dan produsen akan ayam broiler yang aman 

dan halal. 
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