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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jamu 

Kata jamu telah terbiasa didengar oleh masyarakat Indonesia. Minum jamu 

dianggap oleh masyarakat bangsa Indonesia sebagai obat tradisional. Jamu 

biasanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari bagian tubuh hewan. 

Sebagian masyarakat menyebutnya dengan pengobatan komplementer/alternatif 

(complementary and alternative medicine). Di Asia, negara yang banyak 

menggunakan obat tradisional adalah Cina, Korea, India, dan termasuk Indonesia.  

Bahkan dilansir dari Litbang Departemen Kesehatan Republik Indoensia 

menyebutkan bahwa penduduk Indonesia 50% mengkonsumsi jamu sebagai obat 

tradisional. Berikut penjelasannya: “Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 

2010, menunjukkan bahwa 50% penduduk Indonesia menggunakan jamu, baik 

untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit.  Data Riskesdas 

ini menunjukkan bahwa, jamu sebagai bagian dari pengobatan tradisional, telah 

diterima oleh masyarakat Indonesia”(Litbang Depkes, 2015). 

Bahan jamu biasanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, misalnya akar, daun, 

bunga, kulit pohon dan seterusnya. Sebagaimana yang dilansir dari media sebagai 

berikut: “Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian tumbuhan seperti 

rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit dan batang serta buah. Sebagai suatu 

bentuk pengobatan tradisional, jamu memegang peranan penting dalam 

pengobatan penduduk di negara berkembang. Diperkirakan 70-80% populasi di 

negara berkembang memiliki ketergantungan pada obat tradisional”(Jamu 

Indonesia, 2015). 
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Sejak ribuan tahun yang lalu, obat dan pengobatan tradisional telah ada di 

Indonesia, jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan 

modernnya dikenal masyarakat. Pengobatan tradisional dengan memanfaatkan 

tanaman berkhasiat obat merupakan pengobatan yang dimanfaatkan dan diakui 

oleh masyarakat, yang menandai kesadaran untuk kembali ke alam (back to 

nature) adalah untuk mencapai kesehatan yang optimal dan untuk mengobati 

berbagai penyakit secara alami (Wijayakusuma, 2000). 

 2.1.1 Jamu untuk Ternak 

Sejak krisis moneter yang terjadi di Indonesia sampai saat ini harga obat 

buatan pabrik luar negeri (impor) sangat mahal. Sehingga tidak terjangkau para 

peternak,khususnya peternak skala menengah kebawah. Oleh karena itu peternak 

mencari alternatif lain dengan memanfaatkan berbagai tanaman obat lokal sebagai 

obat tradisional yang disebut jamu ternak. Ramuan herbal jamu ternak tersebut 

dapat diberikan dalam bentuk larutan melalui air minum atau dalam bentuk 

tepung yang dicampur kedalam ransum sebagai makanan tambahan (feed 

supplement). Disamping itu,jamu ternak dapat dibuat sendiri oleh peternak 

sehingga harganya lebih murah bila dibandingkan dengan harga obat pabrik, 

khasiatnya cukup ampuh untuk mencegah maupun mengobati penyakit ternak 

unggas. Sebelum ada wabah flu burung,beberapa peternak unggas skala kecil 

secara rutin telah menggunakan ramuan obat tradisional untuk ternak-ternaknya, 

baik melalui air minum atau dicampur dalam ransum, dan ternyata ternak mereka 

terhindar dari serangan penyakit flu burung (Zainuddin, 2006). 

Ramuan herbal telah sejak dahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia 

sebagai obat maupun untuk memperbaiki metabolisme. Laporan ilmiah popular 
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menunjukkan bahwa penggunaan berbagai bahan ramuan herbal untuk manusia 

juga ampuh menekan berbagai penyakit pada ternak, namun fakta ilmiah belum 

banyak mengungkapkannya. Perbaikan metabolisme melalui penambahan ramuan 

herbal secara tidak langsung akan meningkatkan performa ternak melalui zat 

bioaktif yang dikandungnya. Sehingga ternak akan lebih sehat karena memiliki 

daya tahan tubuh yang lebih baik. Menurut pengamatan peternak,aroma daging 

dan telur ayam yang diberi jamu tidak amis dibandingkan dengan ayam yang tidak 

diberi jamu (Rahayu &Budiman, 2008). 

 Penelitian oleh Agustinadkk.,(2009) membuktikan bahwa ekstrak ramuan 

herbal mengandung berbagai zat bioaktif yang memiliki aktifitas antimikroba, 

mampu menghambat bakteri patogen gram positif sebanyak 4 jenis dan gram 

negatif sebanyak 7 jenis. Hasil penelitian lanjutan oleh Agustina dkk,(2010), 

menunjukkan bahwa penggunaan 12 macam ramuan herbal dalam bentuk cair 

dengan penambahan 2,5 ml/l air minum, dapat meningkatkan performa broiler. 

Senyawa antibiotik telah digunakan sebagai growth promotors dalam 

jumlah yang relatif kecil dan dapat meningkatkan efisiensi pakan mencegah 

penyakit sehingga akan memberikan dampak positif kepada ayam dan peternak 

(Waldroup et al., 2003). Perbaikan metabolisme melalui pemberian ramuan herbal 

secara tidak langsung akan meningkatkan performa ternak melalui zat bioaktif 

yang dikandung ramuan herbal Agustina dkk., (2009). 

Hasil penelitian Chasanah (2009) menyimpulkan bahwa penggunaan zat 

aktif bioaktif yang berasal dari bawang putih berupa allicin dan selenium serta 

dari kunyit berupa curcumin telah dibuktikan dapat menurunkan kadar kolesterol. 

Penurunan kadar kolesterol juga ditandai dengan turunnya kadar lemak. 
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komponen bioaktif yang terdapat pada bawang putih turut serta mempengaruhi 

kadar kolesterol daging. Allicin mampu menurunkan biosintesis kolesterol dengan 

cara menghambat HMG-CoA reduktase dan memperlambat sintesis mevalonat 

yang berperan penting dalam mengakumulasi prekursor lanosterol.Kandungan 

minyak astiri dan kurkumin sebagai zat bioaktif dalam ramuan herbal dapat 

merangsang keluarnya getah pankreas dan akan mengeluarkan enzim lipase yang 

dapat memecah asam lemak gliserol sehingga lemak yang terbentuk berkurang. 

Apritar (2012) menyatakan bahwa pemberian ramuan herbal cenderung 

meningkatkan persentase karkas serta menurunkan kadal lemak abdomen pada 

ayam. Selain menurukan kadar lemak abdomen, ramuan herbal juga dapat 

meningkatkan persentase karkas serta meningkatkan fungsi hati dalam 

mengemulsi zat-zat beracun yang terkandung dalam tubuh ayam. 

Jamu ternak yang terdiri dari kombinasi beberapa tanaman obat yang 

mengandung zat aktif, yang berfungsi sebagai anti viral, antibiotik, dan 

antibakteri. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat respon positif terhadap 

peningkatan imunitas terhada penyakit ND dan flu burung. Hal ini dibuktikan dari 

hasil titer darah ayam uji (Zainuddin, 2007; Zainuddin, dkk., 2008; Januwati,dkk., 

2008).  

Berdasarkan penelitian/ pengujian jamu ternak pada skala laboratorium, 

diperoleh bahwa ternak unggas yang diberi jamu ternak ternyata memiliki angka 

mortalitasnya yang rendah (dibawah 10%), ayamlebih sehat, dan ramah 

lingkungan (bau amonia dari kotoran berkurang), lemak abdominalnya lebih 

sedikit, dan penggunaan pakannya lebih efisien dan ekonomis (Zaiunuddin, 2007). 
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2.2 Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen merupakan suatu sikap konsumen terhadap satu 

pilihan merek produk yang terbentuk melalui evaluasi atas berbagai macam merek 

dalam berbagai pilihan yang tersedia (Kotler& Keller, 2009). Sedangkan menurut 

Frank (2011), preferensi adalah proses merengking seluruh hal yang dapat 

dikonsumsi dengan tujuan memperoleh preferensi atas suatu produk maupun jasa. 

Menurut Kotler&Keller (2007), ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh 

konsumen sehingga menggambarkan rasa kepuasannya terhadap suatu produk. 

Tahap preferensi yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah produk, 

adalah awal dari tahap loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Sehingga 

perusahaan harus mempelajari bagaimana cara menimbulkan rasa preferensi 

tersebut di dalam diri.Tahap preferensi tersebut yang dapat diketahui dari perilaku 

konsumen tersebut, dengan cara mempengaruhi dan memanipulasi dari konsumen 

yang mereka lalui.Pengusaha untuk mengenali kebutuhan konsumen agar 

diperoleh produk dengan orientasi pasar, didasarkan pada tingkat preferensi 

konsumen bagi tiap-tiap atribut produk. Preferensi juga dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi segmen preferensi (Kotler& Keller (2007). 

Preferensi konsumen adalah pemilihan suka atau tidak sukanya seseorang 

terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi..Preferensi menunjukkan 

kesukaan konsumen dari berbagai produk pilihan yang ada (Wijayanti, 2011). 

Pemahaman preferensi konsumen bertujuan untuk meneruskan strategi pemasaran 

yang secara berkelanjutan agar barang atau jasa yang dijual atau dipasarkan tetap 

diminati oleh konsumen.  
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2.3 Dimensi Preferensi Konsumen 

 Peneliti mengambil dimensi preferensi konsumen dengan menggabungkan 

beberapa dimensi jurnal internasional yang telah dijelaskan dalam penelitian 

terdahulu. Penelitian Abdullah et al,(2011) Managing costumer preference for the 

food service industry, mereka menyatakan bahwa faktor preferensi konsumen 

dapat dilihat melalui 5 faktor, yaitu : 

1. Halal (permissible in Islam) : Label halal merupakan hal yang diutamakan 

konsumen muslim. 

2. Price : harga yang sesuai dengan rasa yang didapatkan menjadi preferensi 

konsumen dalam memilih restoran  

3. Quality of service : kualitas pelayanan yang baik merupakan hal yang 

diinginkan konsumen  

4. Branding : memiliki reputasi/popularitas restauran yang baik akan menambah 

keinginan konsumen untuk memutuskan  

5. Tangibles : suasana restauran menjadi salah satu faktor preferensi pelanggan  

 Joshi (2012) dalam hasil penelitian “A study on Costumer Preference and 

Satisfaction towards restaurant in Dehradun City” bahwa kualitas makanan 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi preferensi konsumen. 

Jadi, faktor dimensi penelitian yang diteliti disini ada 5, yaitu : 

1. Price  

Penentuan harga mempengaruhi preferensi pelanggan. Harga yang sesuai 

dengan yang didapat akan membuat konsumen puas karena telah memutuskan 

untuk membeli di restoran tersebut. (Abdullah et.al.,2011). Penawaran harga 

khusus dalam bentuk menu paket, diskon harga, harga khusus merupakan unsur 
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penting untuk pelanggan jasa makanan. Variabel harga memiliki indikator : harga 

yang wajar, harga yang kompetitif dan harga spesial dalam paket menu.  

2. Quality of Service  

Pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan konsumen sehingga 

dapat juga membentuk loyalitas konsumen. Kualitas pelayanan yang baik 

merupakan salah satu faktor preferensi pelanggan dalam memilih restoran. 

Abdullah et al,(2011) menyebutkan bahwa disamping menyiapkan makanan 

dengan cepat dan memberikan pesanan makanan dengan tepat, karyawan harus 

selalu menyajikan dengan cara yang bersih dan higienis.  

3. Branding  

Nama makanan dapat menciptakan petunjuk mengenai apa yang dapat 

diharapkan dari rasa makanan. Nama menu Favourable dapat meningkatkan 

persepsi sensorik penampilan dan rasa yang telah terbukti mempengaruhi 

penjualan makanan, sikap jasa makanan, dan niat untuk membeli. Nama makanan 

(merek) dapat mengembangkan citra spesifik. Nilai merek disebut juga ekuitas 

merek yang dapat memberikan suatu keunggulan kompetitif karena orang lebih 

cenderung membeli produk yang memiliki merek terkenal dan dihormati. 

4. Tangibles  

Suasana restoran merupakan salah satu preferensi pelanggan dalam 

memilih restauran. Menurut Abdullah et al,(2011) suasana dalam restauran juga 

dapat membuat pelanggan merasa nyaman berada dalam restauran tersebut. 

Lingkungan yang selalu dijaga kebersihanya, tatanan meja kursi yang rapi, lahan 

parkir yang luas, pernak-pernik yang bagus dan interior ruangan membantu untuk 
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menciptakan suasana makanan.Suasana desain/tempat dapat menyebabkan 

kepuasan pelanggan. 

5. Quality of food  

Kualitas dengan standar terbaik dan cita rasa yang sesuai dengan lidah 

konsumen membuat “quality of food” menjadi salah satu preferensi pelanggan 

dalam menentukan restoran yang dipilih. Penelitian dari Joshi (2012) 

menyebutkan bahwa kualitas makanan dinilai sebagai atribut yang mempengaruhi 

keputusan restoran paling penting dalam banyak studi tentang restoran perilaku 

pilihan konsumen.Unsur-unsur yang membentuk kualitas makanan yang 

diusulkan dalam penelitian ini adalah penyajian makanan yang hangat, berbagai 

menu beragam, penampilan dan presentasi makanan, pilihan makanan sehat, dan 

rasa yang sesuai. 

2.4Minat beli konsumen 

Minat beli konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi 

setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Menurut 

Durianto dkk,(2003) minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu.  

Minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima 

rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk 

mencoba produk tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli 

agar dapat memilikinya (Kotler, 2008). Menurut Mc. Carthy (2002) minat beli 

merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang 

atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 
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Thamrin,(2003) berpendapat minat beli konsumen merupakan bagian dari 

komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan 

responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Jadi, dapat disimpulkan minat beli konsumen adalah niatan yang timbul dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa dengan 

pertimbangan sebelum proses pembelian berlangsung. 

Nugroho,(2013) menjelaskan definisi minat beli adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil proses 

pengintegrasian ini ialah suatu pilihan (choice), yang disajikan secara kognitif 

sebagai keinginan berperilaku. 


