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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Frozen food atau makanan beku adalah hasil olahan makanan instan beku 

yang tahan lama dan mudah dalam penyajiannya (Santoso, dkk, 2018:139). Metode 

ini digunakan dengan tujuan memperpanjang umur simpan atau memperlambat 

proses pembusukan dari makanan tersebut. Frozen food yang pertama diciptakan 

pada tahun 1945 sebagai konsumsi tentara yang sedang berperang dan sebagai 

menu makanan pesawat komersial. Menurut Lovell (2011:23) Frozen food dibuat 

dengan tujuan untuk dikonsumsi orang yang sibuk, tidak mampu ataupun enggan 

untuk menyiapkan makanan sendiri. Seiring berkembangnya zaman membuat 

frozen food sebagai makanan yang dapat memberikan kemudahan dan menghemat 

waktu.  

Frozen food saat ini memiliki berbagai macam varian salah satunya adalah 

varian bahan baku. Berbagai macam bahan makanan dapat digunakan sebagai 

bahan utama dari sebuah produk frozen food seperti daging ayam, daging sapi, 

kentang, sayur-mayur, ikan, adonan, nasi dan buah-buahan. Salah satu bahan yang 

umum digunakan untuk menjadi produk frozen food adalah daging ayam. Aneka 

frozen food berbahan dasar ayam dapat ditemukan di lorong makanan beku pasar 

swalayan, seperti chicken nugget, chicken wings, sosis ayam, ayam goreng tepung, 
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dan ayam bumbu. Menurut hasil survei National Chicken Council (2014) 

penggunaan daging ayam di Amerika dalam periode dua minggu, 89% penduduk 

rata-rata mengonsumsi daging ayam sebanyak 6,1 kali dalam periode tersebut. 

Penggunaan daging ayam sudah umum di kalangan masyarakat dalam berbagai 

macam bentuk dan salah satunya adalah frozen food. Selain dari sifat penggunaan 

daging ayam yang umum, digunakannya daging ayam sebagai bahan baku frozen 

food adalah karena sifat dari daging itu sendiri selama proses pembekuan dan 

penyimpanan. Menurut United States Department of Agriculture (2013) usia 

simpan daging ayam jika digunakan sebagai bahan baku frozen food dapat bertahan 

hingga sembilan bulan tanpa mengalami penurunan kualitas dan kandungan gizi 

yang drastis jika dikemas dengan baik dan dalam keadaan beku.  

Di Indonesia sering ditemukan aneka frozen food berbahan dasar ayam baik 

makanan tradisional ataupun makanan modern. Macam-macam frozen food 

tradisional yang sering dijumpai adalah ayam marinasi bumbu khas Indonesia, 

seperti ayam bumbu rujak, ayam balado, dan ayam bumbu kuning. Namun, masih 

ada macam ayam marinasi khas Indonesia yang jarang dijumpai sebagai frozen 

food, salah satunya adalah ayam goreng kalasan. Banyak bisnis baik kecil atau besar 

yang berinovasi dan berusaha menjual makanan frozen olahan daging ayam di 

Indonesia hingga saat ini. Melalui platform media sosial dan online shop, jumlah 

bisnis yang ada terhitung sebanyak 1.554 produk olahan daging ayam jika 

menggunakan kata kunci pencarian “ayam goreng frozen” di platform Tokopedia. 

Jika kata pencarian yang digunakan adalah “ayam goreng kalasan frozen”, hasil 
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pencarian hanya menampilkan sejumlah 84 produk yang jika dilihat hanya 5,41% 

dari keseluruhan produk ayam goreng frozen yang ada di Tokopedia.  

Jumlah penjual ayam kalasan frozen secara online di Surabaya sejumlah 10 

toko jika menggunakan kata kunci pencarian “ayam goreng kalasan frozen.” 

Menurut hasil pencarian tripadvisor.com jumlah rumah makan di Surabaya yang 

menjual ayam goreng kalasan juga tidak mencapai 10 rumah makan. Terbatasnya 

jumlah produk ayam kalasan frozen di pasar mengindikasikan banyak faktor atas 

mengapa salah satu menu tradisional Indonesia ini tidak banyak beredar di pasar. 

Menurut Amerine dkk (2013:540) akseptasi adalah suatu pengalaman atau 

serangkaian pengalaman yang dikarakteristikkan dengan pendekatan yang positif. 

Jika konsep yang sama diterapkan dalam dunia kuliner, maka akseptabilitas suatu 

produk dapat diukur dari seberapa baik produk tersebut dapat diterima dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ayala dan Elder (2011:570) terdapat 

dua cara untuk mengukur akseptasi dalam penelitian kualitatif, yaitu focus group 

discussion dan interview. Interview dianggap penting di dalam penelitian kualitatif 

karena interview menilai pengetahuan, sudut pandang,  pengertian, interpretasi, 

pengalaman, dan interaksi sebagai aspek yang berharga dan diperlukan bagi 

pertanyaan peneliti (Rosaliza, 2015:73).   

Agar suatu produk makanan mencapai titik akseptasi, produk harus 

memenuhi berbagai macam faktor seperti faktor sensoris, faktor kognitif dan sikap, 

serta faktor dampak sosial dan demografis masyarakat (Verbeke, 2005:47). 

Piqueras-Fiszman dan Spence (2014:23) juga mengemukakan bahwa faktor 

sensoris dari makanan adalah latar belakang dari ekspektasi dan akseptasi produk. 
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Oleh sebab itu, dalam menentukan apakah produk ayam kalasan frozen dapat 

diterima oleh masyarakat dibutuhkan adanya penelitian yang lebih mendalam.  

Peneliti telah melakukan pra survei yang dibuat sejak 31 Oktober hingga 10 

Desember melalui Google Form untuk mengetahui pengetahuan masyarakat 

Surabaya terhadap ayam goreng kalasan dan minat beli masyarakat Surabaya 

terhadap ayam goreng kalasan frozen. Kuesioner tersebut sudah ditanggapi oleh 137 

responden. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari 137 masyarakat Surabaya 92% 

diantaranya sudah mengetahui keberadaan makanan ayam goreng kalasan.  

 
Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Masyarakat Surabaya Yang Mengetahui 

Adanya Ayam Goreng Kalasan Dan Tidak 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 Dari 137 responden terdapat 8% responden yang belum mengetahui adanya 

ayam goreng kalasan. namun Gambar 1.2 menunjukkan bahwa 100% dari 

responden yang belum mengetahui ayam goreng kalasan tertarik untuk 

mencobanya.  
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Gambar 1.2 Jumlah Responden Yang Tidak Mengetahui Ayam Goreng Kalasan 

Namun Tertarik Mencoba 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 
Gambar 1.3 Perbandingan Jumlah Responden Yang Tertarik Untuk Membeli 

Ayam Goreng Kalasan Frozen 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 Dari keseluruhan responden, sebanyak 56,2% tertarik untuk membeli 

produk ayam goreng kalasan frozen, sebanyak 40.9% masih mempertimbangkan 

dan sebanyak 2,9% tidak tertarik untuk membeli ayam goreng kalasan frozen. 

Berdasarkan hasil survei ini, dapat dilihat bahwa makanan tradisional ayam goreng 

kalasan sudah diketahui dan diminati sebagian besar masyarakat. Hasil survei juga 

menunjukkan adanya ketertarikan untuk mencoba ayam goreng kalasan bagi 
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masyarakat yang belum mengetahuinya. Di akhir survei juga menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat Surabaya tertarik kepada ayam goreng kalasan yang 

dijadikan makanan frozen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana akseptasi dari produk ayam goreng kalasan 

frozen bagi masyarakat Surabaya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akseptasi produk ayam 

goreng kalasan frozen masyarakat Surabaya. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari akseptasi suatu produk 

makanan di masyarakat Surabaya, khususnya produk ayam goreng kalasan 

frozen hingga mencapai titik akseptasi. Hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan peneliti sebagai informasi dalam meniti bisnis ayam goreng 

kalasan frozen.  

2.  Bagi Universitas 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau tinjauan pustaka bagi 

universitas dan mahasiswa lain dalam melakukan penelitian. 

3.  Bagi Objek Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan petunjuk untuk peneliti 

selanjutnya yang membahas topik akseptasi, dan standar produk olahan 

ayam dan makanan frozen. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan acuan bagi pengusaha dan calon pengusaha ayam 

goreng kalasan frozen. 

 

1.5   Batasan Penelitian  

 Pembatasan penelitian digunakan dengan tujuan menghindari adanya 

penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah dan membuat penelitian tersebut 

lebih terarah. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

1. Objek penelitian hanya meliputi ayam goreng kalasan, frozen food, ayam 

goreng kalasan frozen, dan akseptasi ayam goreng kalasan sebagai makanan 

frozen. 

2. Peneliti membatasi penilaian akseptasi berdasarkan faktor aroma, 

appearance, flavour, texture, aftertaste, sound, economic, dan social yang 

dilakukan dengan blind tasting.  

3. Subjek penelitian dibatasi pada masyarakat Surabaya berusia tujuh belas 

tahun keatas.  


