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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan tesis yang berjudul 

"Analisis Sikap dan Minat Konsumen Dalarn Membeli Ayam Goreng 

Tradisional Di Semarang" benar-benar merupakan karya saya sendiri yang 

belum pernah dipublikasikan. Segala bantuan, sumber data dan informasi 

serta pustaka yang digunakan dalam penyusunan tesis ini telah dinyatakan. 

Bogor, September 1997 

Yang Membuat Pemyataan 

ALIMUDDIN RIZAL RIVA'I 
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tiga dari tujuh bersaudara dan anak laki-laki tertua dari orang tua bernarna 

Laksda (Purn) Haji Achmad Riva'i Abdurrachrnan dan Hajjah Sayati 

Setelah rnenarnatkan SMA pada tahun 1980. Penulis rnelanjutkan 

kuliah di Fakultas llrnu Sosial dan Politik Jurusan Antropologi Universitas 

Gajah Mada Yogyakarta rnelalui ujian Perintis I namun tidak dapat terselesai- 

kan hingga sarjana penuh, dan pada tahun yang sarna kuliah di Fakultas 

Ekonomi Jurusan Ekonorni Perusahaan Universitas Islam lndonesia 

Yogyakarta lulus pada tahun 1986. 

Pada tahun 1983, setelah rnenarnatkan Sarjana Muda (Bsc) penulis 

diangkat sebagai asisten dosen Prof Dr. Bambang Riyanto dan Drs 
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Disarnping kegiatan tersebut, selama kuliah penulis juga aktif di - 
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Pada Kerniskinan Dan Keterbelengguan" dibawah birnbingan Dr.M.Amin 

Ralis,MA., Dr.Achmad Watik Praktinya dan Ustadz Zuraimi di Padepokan 
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berupaya untuk berfihak pada kaum "duafa". 
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Pada bulan April 1988, penulis mulai bekerja sebagai Dosen di 

Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUBANK) Semarang yang saat ini 

bernama Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE Stikubank). Sejak bulan 
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Pada tahun 1989, penulis mendapatkan pendidikan Manajemen Kredit 
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Jakarta. Pada tahun 1990 mengikuti penddikan Asset and Liabilities 
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didikan Bank Marketing Management Program (BMMP) yang diselenggakan - 

oleh Asian lntitute of Management (AIM), Makati, Manila dan LPPI Jakarta. 

Sejak bulan April 1996, penulis di tugaskan oleh Ketua Yayasan 

Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa lndonesia (YPPMI) dan Ketua STlE 
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Penulis menikah pada tahun 1988, dengan Dra.Sri Hartini,Akt., dan 
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saat ini duduk di kelas dua Sekolah Dasar, serta seorang putri bernama 
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m o t t o :  

"HiupAhGzli pcrjuangan, ~clk6ilinyaAdalbli Kungbngan Ti[&" 

(pesan 16uda) 

'yaangan Ti&, Kccuafi %h%ya" 

'yi& m u  Dicerang !, Nenligliindarlhli dan Bertafmnlhh, flamun Se&li Wa&u m u  Hams 

lunju&gnApa Yaiy~Jda %hmu ! 

(Pesan Ayahiandb) 

"Nenjadi Pintar A h h h  Nth l i ,  [Nhmun Nenjadi Any Dan (Bijac Adalhh Sulit Karena 

Nem6utdlipnPengo16anan flurani Dan mga" 

@.Wa&?jva1g 

Karya ini kupersembahfian untuk: 

0 Ayah dun i6uku yang set* tetes bringat dun air matanya &hh do'a 
untukku 

0 ibunda mertuaku fin memoriam) dun @apakMertua 

0 istriku tercinta, yang setia dahm janji &hidupan 

0 ,%a&ju Q z a  h n  D i e d  yang tehh mem&erit&an tiarapan &hidupan 
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KATA PENGANTAR 

Assalarnu'alaikurn Wr.Wb. 

Puji Syukur kehadirat lllahi Rabbi yang telah memeberikan kekuatan, 

ilmu dan kearifan sehingga dapat menyelesaikan laporan tesis yang 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen 

Agribisnis pada Program Pascasarjana, lnstitut Pertanian Bogor. Tidak lupa 

shalawat salam kepada Rasulullah Muhammad.Saw yang telah menyampai- 

kan Islam sebagai pautan dalam hidup dan mati. 

Judul tesis ini adalah "Analisis Sikap dan Minat Konsumen Dalam 

Membeli Ayam Goreng Tradisional Di Semarang". Penulis sengaja memilih 

topik ini, dengan pertimbangan : (1) Makanan adalah produk yang selalu 

dibutuhkan oleh manusia, namun semakin tinggi tingkatan manusia menurut 

klasifikasi apapun termasuk sosial dan pendapatan maka akan semakin 

banyak pula tuntutan terhadap makanan tersebut, (2) Persaingan industri 

makanan semakin ketat, baik karena perubahan masyarakat maupun karena 

serangan dari industri makanan asing, sehingga dibutuhkan satu komitmen 

(pemihakan) terhadap industri makanan menu tradisional secara positif, 

(3) Semakin menggejalanya anak-anak, remaja bahkan orang dewasa di- 

Indonesia yang lebih akrab dengan menu non tradisional dan nama restoran 

asing, (4) Sesuai profesi penulis sebagai tenaga pengajar (Dosen) yang 

selalu dituntut peduli terhadap perubahan sosial kemasyarakatan agar tetap 

menegakkan panji-panji intelektualisme dalam mengungkap gejala perubah- 

an. 

Diharapkan tesis ini dapat memberikan informasi bagi : (1) pemilikl 

pengelola restoran ayam goreng tradisional terutama untuk merek-merek 

yang dievalusasi (Mbok Berek, Ny.Suharti dan Kalasan) di Semarang 
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yang dievalusasi (Mbok Berek, Ny.Suharti dan Kalasan) di Semarang 

maupun kota lainnya, (2) Lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga lain 

yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya rnakanan tradisional 

terutama yang berkaitan dengan surnberdaya rnanusia, teknologi pengolah- 

an dan manajernen restoran, (2) referensi mahasiswa atau peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian yang sarna dan lebih rnendalarn. 

Kesempurnaan karya hanya pada Sang Pencipta, sehingga tidak ada 

mahluk mampu menghasilkan sesuatu yang sempurna. Namun dernikian, 

dengan upaya sungguh-sungguh serta berkat bimbingan seksama, arif dan 

bijaksana dari lr.Yayah K.Wagiono, M.Ec, dan Dr.lr.Ujang Sumatwan.Msc 

sehingga penulis mampu "menuju kekesempurnaan" dalarn rnenyelesaikan 

tesis ini. 

Karena tesis ini diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, maka 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ir.Yayah K.Wagiono,M.Ec. sebagai Dosen Pembirnbing I yang telah 

dengan arif dan bijaksana membimbing penulisan tesis ini "menuju 

kekesempurnaan" serta telah rnenumbuhkan semangat ilrniah. 

2. Dr.lr.Ujang Surnarwan,MSc, sebagai Dosen Pembimbing II yang juga 

telah dengan seksarna rnemberikan koreksi dan referensi dalarn 

penulisan tesis ini. 

3. Dr.lr.E.Gumbira Sa'id, MADev, Direktur Bidang Akadernik Program Studi 

Magister Manajemen Agribisnis, Program Pascasarjana, IPB. 

4. Bapak J.Soedarjo,SH. selaku Ketua YPPMl Semarang, yang telah 

memberi kesempatan untuk melanjutkan studi ini. 

5. Bapak H.Hadi Wuryan SH.CN, MH. sebagai Ketua STlE Stikubank 

Semarang, yang telah mernberikan ijin untuk rnelanjutkan studi di 

Program Pascasarjana Magister Manajemen Agribisnis IPB. 
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6. Bapak Suprapto sebagai pemilik restoran, dan Bapak Khoirudin sebagai 

manajer restoran ayarn goreng Ny.Suharti di Semarang 

7. Bapak Suwardjono, sebagai pemiliklpengelola restoran ayam goreng 

"Mbok Berek" di Semarang 

8. Bapak Sukandar, pengelola restoran ayam goreng Kalasan di Sernarang. 

9. Bapak Yoga sebagai Manager dan Bapak Suhendro sebagai Asistant 

Manager Kentucky Fried Chiken Pandanaran di Semarang, serta bapak 

libu pengelola Outlet KFC lainnya. 

10. Ihu Ani, Manager CFC di Semarang 

11. Bapak Giono dan Dianto Santoso, Manager dan Asistant Manager TFC 

di Sernarang. 

12. Bapak dan lbu anggota HIPMI, SGC, dan SSC di Semarang. 

13.Rekan-rekan Dosen STlE Stikubank, dan beberapa mahasiswa STlE 

Stikubank yang turut langsung dalam penelitian untuk tesis ini. 

14.Teman-teman angkatan XI, terutama untuk kelornpok padi: Barnbang 

Kuncoro, Mudjiarto, Hendi R.Lubis, Ridzki R.Sigit, Marsahala M.Juang, 

Rina Adryani, dan Wiwi Aster Novelin, yang telah meningkatkan sema- 

ngat kearifan dan kebersamaan dalam duka dan suka selama studi, 

serta teman yang juga selalu ikut bersama : Rahim Purnama, Amin 

Putranto, dan Aznal Syafri. 

15.lbu dan Ayahku yang telah mengikhlaskan aku ada di antaranya dan 

selalu membimbingku rnenuju jalan lllahi. 

16.Dra.Sri Hartini, Akt (Lili), sebagai istri yang telah membimbingku untuk 

sabar dan memahami orang lain, serta yang telah memberikan pengertian 

dan pengorbanan dalam banyak sisi kehidupan khususnya selama 

penyelesaian studi ini. 
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l7.Untuk anakku Reza yang selalu rnengerti akan situasi, dan bertanggung 

jawab atas kedudukannya sebagai anak dan kakak, serta untuk Dlnda 

putriku terkasih atas kernanjaannya. 

18.Sernua pihak yang telah rneberikan sernangat dan dorongan atas 

terselesainya tesis dan studi ini. 

Dernikian dan sernoga tesis ini bermanfaat, setidaknya untuk diri 

sendiri dan kalangan yang ingin rnernanfaatkannya. 

Billahittaufik walhidayah 

Vvassalarnu'alaikurn Warahrnatullahi Wabarokatuh. 

Bogor, September 1997 
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