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BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Usaha Ayam Goreng Tepung di Desa Tanjungsamak

Kecamatan Rangsang

Desa Tanjungsamak merupakan daerah satu-satunya yang memiliki usaha

ayam  goreng tepung yang berlokasi di jalan A. Yani, jalan parit lajar laut RT

2/RW 4. Sedangkan pemilik usaha ayam goreng tepung adalah pak rakhmad.

Pada awalnya usaha ini adalah sebuah usaha caffe yang berdiri pada tahun

2005 berawal dari pembelian sebuah tanah/kebun kelapa yang luasnya ½

hektar pada tahun 1987 hingga sampai sekarang ini dengan seiring

berjalannya waktu yang sangat lama, maka pada tahun 2009 di buka sebuah

usaha ayam goreng tepung satu-satunya yang ada di tanjungsamak kecamatan

rangsang.

Dengan adanya usaha ayam goreng tepung di desa tanjungsamak

kecamatan rangsang membuat masyarakat semakin senang dengan menikmati

rasa ayam goreng tepung pak rakhmad di desa tanjungsamak kecamatan

rangsang. Pada tanggal 5 januari 2009 adalah pertama kalinya usaha ayam

goreng tepung didirikan di desa tanjungsamak oleh pak rakhmad sampai saat

ini masih berjalan dengan baik dan sangat digemari oleh masyarakat banyak

baik dari anak-anak, remaja dan dewasa.

Kemudian dikarenakan jumlah pembeli semakin banyak maka usaha

ayam goreng tepung ini bertambah besar dan membutuhkan

karyawan/karyawati untuk melayani konsumen atau pembeli ayam goreng

tepung pak rakhmad di desa tanjungsamak kecamatan rangsang. Oleh sebab
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itu sampai saat ini usaha ayam goreng tepung pak rakhmad semakain banyak

pembelinya dan lebih menguntungkan karena hanya satu-satunya ayam

goreng tepung yang ada di desa tanjungsamak adapun posisi yang sangat

strategis tempat untuk usaha ini karena ramai.

Pada dasarnya dari kecamatan rangsang selain dari desa tanjungsamak

ada juga usaha ayam goreng tepung dari desa lain seperti desa tanjung bakau,

dan desa teluksamak, dari ke tiga daerah ini sangat berjauhan dan yang paling

banyak konsumen atau pembeli ayam goreng tepung adalah di desa

tanjungsamak kecamatan rangsang, (ayam goreng tepung pak rakhmad).

B. Geografis dan Demografis

1. Letak dan batas wilayah

Kecamatan Rangsang merupakan salah satu Kecamatan yang

terletak diwilayah Ibukota Tanjungsamak, dengan luas daerah 14250 Ha,

Sedangkan batas wilayah Kecamatan Rangsang adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Timur

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang Barat

d. Sebelah Timur Kabupaten berbatasan dengan Karimun / Provinsi

Kepulauan Riau

2. Pembagian Administratif

Kecamatan Ransang terdiri dari 14 desa / 1 kelurahan :

1. Kelurahan Tanjung Samak

2. Desa Teluk Samak
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3. Desa Repan

4. Desa Kemala Sari

5. Desa Tebun

6. Desa Tanjung Medang

7. Desa Beting

8. Desa Tanjung Bakau

9. Desa Sokop

10. Desa Tanjung Kedabu

11. Desa Bungur

12. Desa Topang

13. Desa Sungai Gayun

14. Desa Pengayun

15. Desa Tanjung Gemuk

Kecamatan Rangsang yang berkabupaten Kepulauan Meranti

keadaan nya relatif sedang, tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang

daerah ini merupakan daerah pesisir yang datarannya sedang, dan jenis

tanah nya gambut yang berwarna merah. Jarak antara permukaan laut lebih

kurang 1 Kilo an dari kecamatan Rangsang. Sedangkan jarak antara

Kecamatan Rangsang ke Kabupaten Kepulauan Meranti kurang lebih 220

kiloan dengan jarak tempuh dengan menggunakan Feri, kapal atau

pompong, speed boat kurang lebih 2 atau 3 jam baru sampai ke kabupaten

kepulauan meranti.
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Adapun nama pemilik usaha dan karyawan ayam goreng tepung di

desa tanjungsamak kecamatan rangsang dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

TABEL 1
NAMA PEMILIK USAHA DAN KARYAWAN AYAM GORENG

TEPUNG DI DESA TANJUNGSAMAK
KECAMATAN RANGSANG

NO NAMA KETERANGAN

1
2
3
4
5

Rakhmad
Bayu
Ade
Ayu
Tini

Pengusaha
Karyawan
Karyawan
Karyawati
Karyawati

Sumber data: (Pengusaha dan karyawan ayam goreng tepung di Desa
Tanjungsamak Kecamatan Rangsang 2013/2014)

Dari tabel tersebut bahwa nama pemilik usaha yaitu pak rakhmad

dan Bayu sebagai karyawan, Ade karyawan, Ayu karyawati, Tina

karyawati.

Adapun daftar harga ayam goreng tepung di desa tanjugsamak

kecamatan rangsang dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL II
DAFTAR HARGA AYAM GORENG TEPUNG DI

DESA TANJUNGSAMAK KECAMATAN RANGSANG

NO AYAM GORENG TEPUNG HARGA

1
2
3
4

Dada
Sayap
Paha
Hati + tahu + tempe

Rp. 10.000,00
Rp.  9000,00
Rp. 8000,00
Rp. 5000,00

Sumber data: (Pengusaha dan karyawan ayam goreng tepung di Desa
Tanjungsamak Kecamatan Rangsang 2013/2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa harga jual ayam goreng

tepung tahun 2013/2014 bagian dada adalah Rp.10.000,00 bagian sayap
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adalah dengan harga Rp.9000,00 bagian paha adalah dengan harga

Rp.8000,00 bagian hati+paha+tempe Rp.5000,00. Dan di sini juga ada

menjual minuman yang menyegarkan, dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

TABEL III
DAFTAR HARGA MINUMAN AYAM GORENG

TEPUNG DI DESA TANJUNGSAMAK
KECAMATAN RANGSANG

NO MINUMAN HARGA
1 Teh botol Rp.3000,00
2 Fanta Rp.3000,00
3 Pepsi Rp.3000,00
4 Juice Jeruk Rp.7000,00
5 Juice Apel Rp.7000,00
6 Juice Melon Rp.7000,00

Sumber data: (Pengusaha dan karyawan ayam goreng tepung di Desa
Tanjungsamak Kecamatan Rangsang 2013/2014)

Dari tabel di tersebut bahawa harga teh botol, fanta, dan pepsi

adalah Rp.3000,00 sedangkan juice jeruk, apel dan melon adalah 7000,00.

C. Cara Mengkonsumsi Ayam Goreng Tepung di Desa Tanjungsamak

Kecamatan Rangsang

Adapun cara mengkonsumsi ayam goreng tepung di desa

tanjungsamak kecamatan rangsang adalah:
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1. Cuci bersih ayam 0,5 kg. Kalau bisa semuanya adalah daging paha.

2. Minyak goreng secukupnya untuk menggoreng ayam.

3.Garam satu sendok teh.

4. Lada halus sebanyak satu sendok teh.

5. Bawang putih sebanyak 2 siung.

Bahan untuk Membuat Pelapis Cair Ayam Goreng Tepung di Desa
Tanjungsamak Kecamatan Rangsang.

1. Telur ayam 1 butir, Ambil kuningnya saja.

2. Lada halus seperempat sendok teh.

3.Garam seperempat sendok teh.

4.Vetsin seperempat sendok teh.

5. Baking soda seperempat sendok teh, digunakan sebegai pengembang dan

perenyah ayam goreng tepun.

6. Tepung terigu 150 gr (seratus lima puluh mili gram).

7. Air dingin 150 ml (seratus lima puluh mili liter).

8. Tepung maizena 20 gr (dua puluh gram).
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Bahan untuk Membuat Pelapis Kering Ayam Goreng Tepung di Desa
Tanjungsamak Kecamatan Rangsang :

1. Tepung terigu 200 gr (dua ratus gram), pilih yang tinggi protein.

2. Tepung maizena 50 gr (lima puluh gram).

3. Baking soda seperempat sendok teh, sebagai pengembang dan perenyah
ayam goreng.

4. Bubuk kaldu instan seperempat sendok teh, pilih yang rasa ayam.

5. Bawang putih 2 siung.

6. Vetsin seperempat sendok teh, sebagai penguat rasa.

Tahap-tahap Membuat Ayam Goreng Tepung di Desa Tanjungsamak
Kecamatan Rangsang :

1. Semua bahan pelapis cair dicampur dan aduk sampai merata. Tambahkan

kuning telur dan air sedikit demi sedikit, aduk lagi sampai merata.

Kemudian masukkan ke dalam lemari es atau jika tidak punya, tempatkan

pada tempat yang agak dingin.

2. Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat pelapis kering juga dicampur

semuanya.

3. Lumuri daging ayam dengan garam, bawang putih, serta lada, lalu aduk

sampai merata. Biarkan selama kurang lebih 10 menit sampai benar-benar

meresep.

4. Campurkan daging pada pelapis kering dengan mengguling-gulingkannya

sampai semua daging terlapisi tepung. Lalu masukkan daging pada pelapis

cair.
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5. Kemudian daging diguling-gulingkan lagi ke dalam pelapis kering. Jika

sudah benar-benar tercampur dengan bahan pelapis, saatnya untuk

menggoreng.

6. Panaskan minyak goreng pada wajan lalu masukkan potongan-potongan
ayam dan goreng sampai berwarna kekuning-kuningan. Angkat dan
sajikan.

Resep khas membuat ayam goreng tepung di Desa Tanjungsamak

Kecamatan Rangsang. biasanya disajikan hanya dengan saus tomat,

sederhana sekali ya. Memang begitulah ciri khas ayam goreng tepung di

desa tanjungsamak kecamatan rangsang. Ditambah juga minuman sebagai

pelengkapnya, terus ditambah dengan nasi putih yang dibentuk bulat agar

menambah menarik hidangannya. Sekarang sudah lengkap, silakan dicoba

ya. Mudah-mudahan ayam goreng tepung pak rakhmat di sukai keluarga.

Pada dasarnya bumbu dan resep ayam goreng tepung sangat

mempengaruhi rasa ayam goreng tepung yang sudah digorengnya, dengan

cara menggorengnya benar-benar kering dan gurih. Dengan bumbu dan

resep ayam goreng tepung pak rakhmad membuat konsumen yang

menikmati punya rasa ingin menikmati karena ayam goreng tepung pak

rakhmad sangat gurih dan renyah, dijamin enak dan memuaskan bagi yang

membeli ayam goreng tepung pak rakhmad di desa tanjungsamak

kecamatan rangsang.
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D. Bahan-bahan Membuat Ayam Goreng Tepung di Desa Tanjungsamak

Kecamatan Rangsang

Adapun bahan-bahan yang biasanya untuk membuat ayam goreng

tepung pak rakhmad di desa tanjungsamak kecamatan rangsang dapat kita

lihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL IV
BAHAN BAHAN YANG DI GUNAKAN UNTUK MEMBUAT

AYAM GORENG TEPUNG DI DESA TANJUNGSAMAK
KECAMATAN RANGSANG

NO BAHAN-BAHAN KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tepung terigu

Tepung maizene

Kuning telor

Bawang putih

Garam

Lada halus

Bubuk kaldu instan rasa ayam

Baking soda

Vetsin

Air dingin

Minyak goreng

200 gram

50 gram

1 butir

2 siung

1 sendok teh

¼ sendok teh

¼ sendok teh

¼ sendok teh

¼ sendok teh

150 mili liter

Secukupnya

Sumber data: (Pengusaha dan karyawan ayam goreng tepung di Desa
Tanjungsamak Kecamatan Rangsang 2013/2014)

Dari tabel diatas adalah bahan untuk membuat ayam goreng tepung

di desa tanjungsamak kecamatan rangsang adalah tepung terigu sebanyak

200 gram, tepung maizene sebanyak 50 gram, kuning telor 1 butir, bawang

putih sebanyak 2 siung, garam sebanyak 1 sendok teh, lada halus sebanyak

¼ sendok teh, bubuk kaldu instan rasa ayam sebanyak ¼ sendok teh,
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baking soda sebanyak ¼ sendok teh, vetsin sebanyak ¼ sendok teh, air

dingin sebanyak 150 mili liter, minyak goreng yaitu secukupnya.


