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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Broiler  

       Ayam broiler adalah ayam yang sangat efektif untuk menghasilkan daging. 

Ayam pedaging ini adalah ayam pedaging final stock, yaitu ayam pedaging keturunan 

terakhir yang mempunyai sifat seperti induknya atau ayam pedaging panghasil daging 

(Susilorini dkk, 2013). 

      Produk ternak berupa daging, telur dan susu sangat dibutuhkan dalam mendukung 

proses biologis bagi tubuh manusia yang akan mempengaruhi kualitas sumberdaya 

manusia yang lebih baik. Gizi manusia selain bersumber dari pangan nabati (seralia), 

juga bersumber dari bahan pangan hewani (daging, telur dan susu) (Suhubdy, 2011). 

           Daging dari ayam broiler merupakan bahan pangan yang kandungan gizinya 

tinggi karena mengandung protein, lemak, mineral dan zat lainnya. Daging dari ayam 

broiler adalah jenis karkas yang sangat diminati oleh masyarakat tidak hanya dengan 

kandungan gizi yang tinggi, dan rasa yang enak tetapi dapat juga ditemukan di RPU ( 

Rumah Potong Unggas ), swalayan, dan pasar tradisional lainnya.  Kualitas dari 

daging dari ayam broiler  juga memiliki kelemahan yaitu sifatnya mudah rusak, 

dikarenakan penanganannya yang kurang baik yang dapat memberikan kesempatan 

pada bakteri Escherichia coli dalam pertumbuhannya terhadap kerusakan pada ayam 

broiler tersebut. ( Risnajati, 2010).  
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         Tingginya pertumbuhan dari industry ayam broiler ini memiliki ciri – ciri yang 

pertumbuhannya relative tinggi, tidak hanya membutuhkan luas lahan yang relative , 

teknologi dan budidaya, serta permintaan pasar yang tinggi dengan harga yang 

terjangkau. Budidaya peternakan ayam broiler ini mayoritas peternakan rakyar yang 

modalnya relative kecil. Tetapi penguasaan produksi ayamnya secara nasional yaitu 

20-30 %. ( DJPKH 2013 ) 

 

2.2 Diversifikasi Produk  

           Menurut   Assauri (2007), Diversifikasi atau keanekaragaman produk olahan 

baik daging ayam maupun produk olahan lainnya perlu dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk pengembangan suatu produk, dalam penganekaragaman produk, 

suatu perusahaan atau pelaku usaha harus berusaha dalam peningkatan penjualan 

dengan berbagai macam cara diantaranya yaitu memperluas produk olahan ke pasar 

pasar baru, sehingga terdapat banyak produk olahan yang diproduksi oleh suatu 

pelaku usaha. 

        Menurut Tjiptono (2008), Diversifikasi adalah sebagai upaya mencari dan 

mengembangkan produk atau pasar baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar 

pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas.   

           Menurut Ismanthono (2006),Keanekaragaman suatu produk merupakan upaya 

dari pelaku usaha dalam meningkatkan angka penjualan dengan melakukan 

penganekaragaman tersebut, dengan cara mengembangkan produk yang ada dengan 
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membuat penganekaraman produk dari produk yang sudah ada seprti adanya 

penganekaragaman produk olahan daging ayam dll.  

     Tjiptono (2008) Tujuan dari penganekaragaman produk yaitu:  

a. Meninggikan pertumbuhan pasar dengan produk yang ada dalam tahap 

Product Life Cycle (PLC)   

b. Mempertahankan kestabilan dengan cara menyebarkan akibat peningkatan 

keuntungan  

c. Meningkatkan kredibilitas di pasar modal 

2.3 Perilaku Konsumen 

           Pasar sangat membutuhkan informasi yang sangat penting untuk konsumen 

dan dapat mengahasilkan keterampilan yang dapat memberikan interprestasikan 

informasi. Kebutuhan ini dapay memberikan pengembangan sikap pembeli sebagai 

suatu pelajaran dalam proses pemasaran. Istilah perilaku pembelian dapat ditunjukan 

oleh setiap orang dalam melakukan proses pembelian dan dapat memakai jasa dan 

barang, ( Welss 2008 ). 

         Tjiptono (2006) Perilaku dalam segala aspek terdiri dari beberapa diantaranya : 

a. Pembelian apa yang dilakukan  

b. Konsumen siapa yang menggunakan dan membeli produk dan jasa  

c. Alasan seseorang membeli produk olahan tersebut  

d. Saat kapan waktu yang digunakan untuk membeli produk olahan tersebut  

e. Bagaimana proses yang diambil dalam keputusan untuk membeli produk 

olahan tersebut  
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          Menurut David (2012) kesadaran seorang konsumen terhadap lingkungan 

adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan agar 

dapat membentuk sikap yang baik dan positif terhadap suatu lingkungan. Seseorang 

atau individu yang sadar akan kepentingan lingkungan otomatis akan memberikan 

tindakan yang baik agar terciptanya suatu lingkungan yang kondusif dan bersih. 

Individu seorang konsumen dalam memilih produk olahan yang setidaknya tidak 

memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Adanya peningkatan serta 

kesadaran sesorang dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sangat 

baik.  

2.4 Jenis Jenis Produk Olahan Daging Ayam Broiler  

2.4.1 Bakso  

       Bakso merupakan salah satu produk olahan hasil ternak yang bergizi tinggi dan 

banyak digemari oleh masyarakat. Produk olahan bakso umumnya menggunakan 

bahan baku daging dan tepung. Daging yang biasanya dipakai adalah dagig sapi 

sedangkan tepung yang dipakai adalah tepung tapioka dan sagu (Kusnadi 2012). 

          Menurut Astawan (2008), bakso adalah produk olahan daging baik dari ayam, 

ikan, dll yang diolah menjadi bulat bulat seperti bola yang dicampuri rempah rempah 

yang dihaluskan atau digiling dan memiliki nilai kualitas rasa yang cukup lalu 

kemudian direbus agar matang kemudian dikonsumsi.  

       Rasa, bau, dan tekstur merupakan faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian 

dalam pembuatan bakso. Konsumen pada umumnya menyukai bakso yang kompak, 

elastis, kenyal tapi tidak keras dan tidak lembek. Rasa merupakan kriteria penting 
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dalam menilai suatu produk pangan yang banyak melibatkan indera pengecap yaitu 

lidah. ( Melia dkk ,2010) 

 

 

 

2.4.2  Sosis 

            Pola konsumsi yang dimiliki yang dimiliki oleh masyarakat semakin hari 

semakin memudar sehingga terjadi pergeseran pola konsumsi oleh masyarakat, 

perubahan yang dimiliki oleh masyarakat mengefek pada prilaku konsumen terhadap 

produk olahan yang awalnya perlu diolah kemudian di konsumsi tetapi, akhirnya 

dapat dikembangkan menjadi suatu produk olahan yang digemari yaitu sosis. (Melia 

dkk 2010). 

       Menurut Martiana, (2015) yang menyatakan sosis merupakan olahan daging 

menjadi sosis adalah produk yang memiliki kandungan gizi yang baik atau setara 

dengan daging lainnya. Hal ini dikarenakan dalam proses pengolahannya sosis 

diberikan remoah rempah yang khas. Ciri ciri sosis yang baik adalah bentuk yang 

empuk dan tidak memiliki kandungan pengawet, yang tidak mengandung bahan 

kimia yang membahayakan serta tidak adanya pewarna lainnya sehingga berbahaya 

untuk dikonsumsi.  

       Sosis ayam merupakan salah satu makanan populer di antara produk-produk 

daging ayam lainnya. Sosis merupakan makanan yang dibuat dari daging yang telah 

dicincang kemudian dihaluskan dan diberi bumbu-bumbu, dimasukkan dalam 
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pembungkus (selongsong) yang berbentuk bulat panjang dari usus hewan atau 

pembungkus buatan (Purnomo, 2007). 

2.4.3 Produk Olahan Nugget  

         Produk olahan nugget adalah produk olahan yang disiapkan dalam keadaan 

beku, produk olahan ini sebelum dibekukan dimasak terlebih dahulu dengan keadaan 

setengah matang, lalu dibekukan dipasaran yang menjual produk olahan ini dalam 

keadaan setengah beku kemudian di lakukan penggorengan kurang lebih selama 

beberapa menit (alamsyah 2008). 

         Nurzainah dan Namida, (2005). Nugget awalnya dipublikasikan di Amerika 

Serikat dan sangat beradaptasi dengan situasi masyarakat yang sangat sibuk yang 

akhirnya makanan ini menjadi pilihan utama oleh masyarakat setempat.  

           Olahan dari produk nugget yang sudah diolah kemudian dibekukan dalam 

freezer kemudian dikemas dan dipasarkan dalam keadaan beku. Proses pembekuan 

menghambat terjadinya kerusakan dari produk olahan nugget yang terjadi karena 

adanya peningkatan mikroba yang sering terjadi. Pembusukan yang terjadi karena 

pertumbuhan mikroba merupakan hal pembatas untuk daya simpan produk olahan 

nugget. Produk olahan nugget tidak memerlukan zat untuk mengawetkan yang 

berfungsi dalam memperlambat pertumbuhan mikroba.(Syamri, 2011). 

          Nugget merupakan jenis makanan yang selalu dikonsumsi masyarakat untuk 

sumber protein hewani merupakan nugget ayam. Kandungan yang ada pada daging 

ayam yaitu 55,9 g; energi 298 kkal; karbsohidrat 0 g; protein 18,2 g; dan lemak 25 g. 
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Dalam 100 g ayam. Ayam sering diolah menjadi berbagai produk olahan yang salah 

satunya yaitu nugget. (Anton 2007 ). 

           Produk olahan nugget merupakan produk olahan yang ditawarkan dalam 

bentuk beku yang bersifat siap dimasak. Proses masak nugget dilakukan dalam 

minyak panas delama kurang lebih 5 menit, sehingga nugget dapat dan sudah siap 

untuk disajikan. Nugget selalu diolah dengan daging yang sudah dihaluskan yang 

dicapurkan rempah rempah kemudian ditipiskan dan dicetak. Potongan dari nugget 

kemudian dilapisi dengan tepung yang sudah disiapkan lalu dibekukan. ( Mien dkk ; 

2009 ) 

2.4.4 Fried Chicken  

       Makanan siap saji adalah makanan yang disajikan dengan cara dipanaskan, 

sehingga tidak membutuhkan proses yang rumit. Biasanya produknya berupa 

sandwich, burger, pizza, fried chicken , french fries, chicken nuggets, fish and chips, 

ice cream dan sebagainya, (Mandasari dan Tama, 2011). Makanan siap saji sudah 

menjadi fenomena karena kesibukan masyarakatnya dan tuntutan hidup. Akhirnya 

banyak kalangan dalam masyarakat yang lebih memilih makanan yang disajikan 

secara cepat atau instan. 

       Fried Chicken merupakan olahan sepotong ayam yang dibalut  dengan tepung 

dan digoreng kering yang menjadi simbol makanan masyarakat modern. Berasal dari 

negara Amerika yang sangat mendunia melalui jaringan restoran fast food. Banyak 

orang menyukai makanan ini karena renyah dan gurih, (Winneke, 2013).        
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         Fried Chicken merupakan makanan siap saji yang diolah dengan berbalut 

tepung dan digoreng kering. Karena kelezatannya ini, banyak masyarakat yang 

menyukainya. Dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Yang awalnya berasal 

dari Amerika, fried chicken ini berhasil mendunia. Disebut dengan nama Fried 

Chicken karena nama itu telah mendunia, sehingga di Indonesia juga dominan 

menyebutnya sama yaitu fried chicken, (Winneke, 2013).        

        Usaha pedagang kaki lima sering dijadikan incaran bagi masyarakat yang 

biasanya pendatang baru di perkotaan. Oleh karena itu untuk membuka usaha ini 

hanya dengan menggunakan modal yang tidak telalu besar dibanding usaha 

menggunakan sistem usaha  franchise internasional. Menurut Breman dan Prasetyo 

(2008)  Pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal kecil untuk 

melakukan usaha, yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji 

harian). Fried Chicken yang awalnya berasal dari resto fast food asal Amerika, 

berkembang ke seluruh dunia. Muncul juga pedagang fried chicken kaki lima. 

          Pola yang ditawarkan oleh restoran makanan cepat saji adalah pola makan 

orang-orang Barat. Maka, makanan cepat saji identik dengan makanan ala Barat 

seperti contohnya makanan olahan ayam yaitu Fried Chicken. Banyak restoran kelas 

internasional yang terkenal di Indonesia yang menjual Fried Chicken yaitu KFC, Mc 

Donalds, Texas, A&W, dan sebagainya, (Nafri, 2013). 

         “Kentucky Fried Chicken adalah makanan yang berasal dari Negara Bagian di 

Amerika sana bernama Kentucky. Ditemukan oleh Kolonel Sanders dan sudah mulai 

dijual sejak tahun 1939 (sebelum Indonesia Merdeka). Tahun 1952, bersama 
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koleganya, Kol.Sanders mendirikan restoran bernama KFC yang merupakan 

kependekan dari Kentucky Fried Chicken atau kalau di-Indonesiakan yang artinya 

"Ayam Goreng Kentucky". Sejak itu pula KFC menjadi Brand rumah makan 

Waralaba yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia, KFC pertama kali membuka 

cabangnya di Indonesia tahun 1979 dan menjadi salah satu Resto Cepat Saji yang 

mewarnai Industri makanan di Indonesia. Sejak (tahun, 2013), Industri Waralaba ini 

tersebar banyak di seluruh pelosok Tanah Air. Di Jakarta, kemungkinan di setiap 

Coverage 5-10 KM (Kilo Meter) pastilah Resto Cepat Saji KFC  ini dapat kita temui 

(Nafri, 2013). 

 


