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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

 Sejak berabad tahun yang lalu, masyarakat Indonesia telah mengenal 

pengobatan tradisional, dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat obat 

sebagai obat- obatan tradisional. Jamu tradisional adalah obat yang bersifat herbal 

yang umumnya mengandung bahan kimia dan berasal dari tanaman-tanaman  

yang memiliki bahan aktif tertentu. Semakin hari perkembangan jamu semakin 

meningkat, dapat  dilihat dari banyaknya program di televisi yang menayangkan 

akan pentingnya jamu tradisional. Selain  itu selalu ada ulasan mengenai manfaat 

suatu tanaman untuk dijadikan obat di beberapa media cetak. Jamu saat ini tidak 

hanya dimanfaatkan oleh manusia , namun saat ini jamu juga dimanfaatkan untuk 

ternak guna untuk memenuhi kesehatan ternak maupun produktivitas ternak. 

Salah satu komoditi peternakan yang saat ini memiliki prospek yang cerah 

untuk dikembangkan adalah unggas. Komoditi unggas banyak dipilih karena 

mempunyai keunggulan dibandingkan dengan ternak lain. Keunggulan 

pengembangan unggas tidak lepas dari peran para ilmuwan yang terus melakukan 

kajian atau penelitian yang hasilnya diperuntukan bagi para pengusaha atau 

peternak dalam mengembangkan usahanya. Salah satu kajian yang dilakukan 

adalah dengan memanfaatan obat-obatan tradisional sebagai langkah untuk 

mengurangi penggunaan obat-obatan modern yang harganya relatif mahal. 

Dewasa ini minat masyarakat untuk memanfaatkan kembali kekayaan alam 

sebagai ramuan obat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman 
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dahulu semakin meluas, tidak hanya untuk manusia tapi sudah merambah ke 

dunia peternakan dan tidak terkecuali ternak unggas. Upaya penyembuhan dengan 

jamu sudah sejak lama dikenal dilakukan manusia. Mungkin awalnya, 

kesembuhan dapat diperoleh karena usaha coba-coba atau secara kebetulan. Usaha 

tersebut terus berlangsung hingga terbukti bahwa suatu ramuan dapat 

menyembuhkan suatu penyakit dan cara tersebut kemudian diwariskan secara 

turun temurun. Penggunaan bahan tanaman sebagai antibiotika dikenal dengan 

jamu ternak, namun istilah ini belum begitu dikenal secara luas di kalangan 

peternak, belum sepopuler jamu untuk manusia. Di pulau Jawa, ada sebagian 

peternak yang telah menggunakan jamu dalam usaha peternakannya, bahkan 

sudah ada pabrik yang memproduksi secara massal namun peternak belum 

melihat sisi peluang penggunaan jamu untuk ternak. 

Berbagai strategi telah dilakukan oleh produsen jamu untuk persaingan 

pasar yang ada, diantaranya adalah dengan menawarkan berbagai jenis merek, 

harga, kemasan dan berbagai varian rasa yang berbeda-beda kepada konsumen. 

Produsen harus mengetahui keinginan konsumen dan keadaan pasar sehingga 

produk dapat diterima oleh konsumen. Untuk mengetahui preferensi sebuah pasar, 

maka produsen dapat menentukan tingkat kelayakan produk yang akan 

ditawarkan ke pasar. Respon konsumen terhadap suatu produk perlu mendapat 

perhatian dari produsen jika produsen tersebut tetap bertahan dalam industrinya. 

Untuk dapat menganalisis preferensi konsumen dalam melakukan pembelian 

maka perlu diperhatikan faktor penentu yang menjadi dasar perilaku konsumen itu 

sendiri. Faktor penentu dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu 

pengaruh lingkungan, perbedaan produk dan pengaruh individual serta proses 
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psikologis (Kotler, 2003). Kondisi tersebut masih membutuhkan suatu studi 

mengenai perilaku konsumen terhadap jamu, sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pelaku bisnis dan pemerintah. Hal ini 

dapat dijadikan sebagai solusi bagi peternak dan pelaku bisnis madu dalam rangka 

meningkatkan volume pemasaran produknya. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang dianggap penting oleh konsumen dalam 

memilih produk jamu untuk ternak ayam broiler? 

2. Bagaimana penilaian konsumen  terhadap produk jamu untuk ternak 

ayam broiler? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

       adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap penting oleh konsumen 

dalam memilih produk jamu untuk ternak ayam broiler. 

2. Untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap produk jamu untuk 

ternak ayam broiler. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen dapat menjadi tolak ukur bagi 

produsen produk nya diterima atau ditolak oleh pasar  
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2. Mengukur tingkat keterimaan produk di pasar


