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ABSTRAK 

 

FRIED CHICKEN KAKI LIMA 

(Kajian Kebiasaan dan Selera Makan Pada Masyarakat Perkotaan di 

Bandar Lampung) 

 

Oleh  

 

Seppina Anjar Sari 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebiasaan dan selera makan pada 

masyarakat perkotaan di Bandar Lampung dalam membeli Fried Chicken Kaki 

Lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Informan dalam penelitian berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penyajian 

kesimpulan. Hasil yang diperoleh yaitu, kemunculan Fried Chicken Kaki Lima 

merupakan akibat dari bagaimana sejarah dan latar belakang para pedagang untuk 

membantu masyarakat yang kekurangan akses memakan Fried Chicken di 

restoran bisa makan Fried Chicken yang ada di kaki lima, seperti tuntutan 

ekonomi yang  mendorong sebuah kreativitas. Secara umum strategi yang 

dijalankan yaitu menjual Fried Chicken dengan bentuk dan rasa semirip mungkin 

seperti yang ada di restoran dengan harga yang lebih murah yang tentunya 

mempengaruhi kebiasaan dan selera makan masyarakat dalam membeli Fried 

Chicken di kaki lima yang hadir dengan istilah serupa tapi tak sama. Istilah serupa 

tapi tak sama mengandung arti bahwa Fried Chicken Kaki Lima merupakan 

makanan yang rasanya sama dan enak, harganya murah, tidak perlu nongkrong, 

praktis; malas masak, anak-anak suka mirip KFC, McDonald’s, A&W dan 

sebagai peluang bisnis. 

 

 

Kata kunci: Fried Chicken Kaki Lima, Kebiasaan Makan, Selera Makan. 
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ABSTRACT 

 

FRIED CHICKEN OF STREET VENDORS 

(Study Food Habits and Appetite of Urban Communities in Bandar 

Lampung) 

 

By  

 

Seppina Anjar Sari 

 

This research aims to study food habits and appetite of urban communities in 

Bandar Lampung in buying Fried Chicken of Street Vendors. Qualitative 

approach method is used in this research. The informants in this research are 11 

peoples. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation, and 

documentation. The data analysis techniques are including reduction, 

presentation, verification and conclusion. The results obtained, a Fried Chicken of 

Street Vendors is a result of how the history and background of the traders to help 

communities that lack access to eat the Fried Chicken at the restaurant could eat 

Fried Chicken at the street vendors, as the demands of the economy which pushes 

a creativity. In general strategy i.e. selling Fried Chicken with thape and flavor as 

possible as there is in the restaurant with cheaper price which surely influenced 

the habits and tastes of the public in buying Fried Chicken at the street vendors 

present with similar but not same term. Similar but not same term meaning that 

Fried Chicken of street vendors of food that have the same tastes and delicious, it 

is cheap, it doesn’t need to be hanging out, practical, lazy to cook, childrens love 

KFC, McDonald’s, A&W and as a business opportunity. 

 

Key words: Fried Chicken of Street Vendors, Food Habits, Appetites. 
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“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 

didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 

(Abraham Lincoln) 

 

 

“Kesulitan ibarat seorang bayi. Hanya bisa berkembang dengan cara merawatnya” 

(Douglas Jerrold) 

 

 

“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 

namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan” 

(Sir Winston Churchill) 
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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 

Penelitian ini mengkaji tentang Fried Chicken Kaki Lima di Kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini dilakukan karena sekarang terlihat banyak 

berkembang penjual makanan cepat saji berupa olahan ayam goreng yang 

di goreng persis menyerupai makanan cepat saji yang ada di restoran 

terkenal dunia seperti KFC, McDonald’s, A&W, dan sebagainya. 

 

Seiring perkembangan zaman di era modern ini banyak makanan yang 

diolah menjadi berbagai macam olahan yang membuat manusia menjadi 

lebih tertarik untuk memakannya. Salah satu contohnya yaitu makanan 

olahan ayam. Terlihat semua kalangan dalam kehidupan masyarakat 

banyak yang menyukai makanan olahan ayam, terbukti dengan banyaknya 

bisnis kuliner yang menjual olahan ayam. Salah satunya ayam yang 

dibalut tepung dan digoreng garing yang biasa disebut Fried Chicken. 

 

Dalam pandangan sosiologi, kehadiran Fried Chicken ini tidak hanya 

dipandang sebagai kebutuhan pangan saja, namun berhubungan dengan 

aspek sosial dan budaya. Memakan makanan Fried Chicken erat kaitannya 
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dengan kebiasaan makan, selera makan. Menu ayam yang dibalut dengan 

tepung dan di goreng garing ini sudah banyak dikonsumsi masyarakat 

hampir di seluruh belahan dunia. Sehingga berkembanglah bisnis restauran 

internasional atau kelas dunia yaitu KFC, McDonald’s, A&W, dan 

sebagainya di seluruh dunia, terutama di Negara Indonesia khususnya di 

kota Bandar Lampung. 

 

Febrianindya (2013) mengungkapkan bahwa, 

“Fried Chicken merupakan makanan yang berasal dari Afrika, 

dimana warga Afrika yang bekerja sebagai juru masak mengadaptasi resep 

ayam yang dibawa pendatang yang berasal dari Skotlandia yang membawa 

resep ke tanah Amerika bagian selatan dengan tambahan bumbu yang 

tidak terdapat dalam menu asal benua Eropa yang dalam komunitas 

Amerika Afrika, menu ini sering disajikan pada acara khusus dan 

digolongkan sebagai menu spesial” (Febrianindya, 2013). 

 

Fried Chicken merupakan bagian dari makanan cepat saji. Dimana 

fenomena penjual makanan cepat saji hadir menguasai kehidupan di 

hampir seluruh belahan dunia. Secara sadar ataupun tidak sadar para 

konsumen mengikuti perkembangan zaman dengan mengonsumsi 

makanan cepat saji secara terus menerus. Salah satunya yaitu fenomena 

tentang McDonaldisasi. Menurut Sari (2008:117), McDonaldisasi 

merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh George Ritzer untuk 

menjelaskan proses prinsip-prinsip restoran cepat saji mulai mendominasi 

berbagai sektor yang ada dalam masyarakat seluruh dunia, tentang bisnis 

restoran, agama, seks, pendidikan, dan lain-lain. Mcdonaldisasi erat 

kaitannya dengan kapitalisme, karena terlihat para pemilik modal 
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menjalankan usahanya dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-

besarnya. 

 

Fried Chicken Kaki Lima muncul karena adanya kehidupan yang 

menciptakan pola konsumsi makan dimana para konsumen dengan mudah 

mendapatkan sesuatu yang sudah disediakan. Keberadaan kehidupan di 

dalam masyarakat ditentukan oleh eksistensi. Masyarakat yang tidak 

punya akses untuk makan di restoran Fried Chicken kelas dunia, akhirnya 

memilih membeli makanan cepat saji di kaki lima, dan merupakan peluang 

para pedagang untuk memanfaatkan situasi tersebut, dengan menjual di 

warung, booth atau gerobak.  

 

Para pedagang Fried Chicken Kaki Lima ada yang menggunakan sistem 

bisnis usaha waralaba (franchise) lokal dan ada juga yang tidak 

menggunakan sistem bisnis usaha waralaba (franchise) lokal. Contoh 

nama Fried Chicken Kaki Lima yang menggunakan sistem bisnis waralaba 

franchise) yang dijual di kota Bandar Lampung, yaitu Fried Chicken 

(dengan tambahan nama pemilik), Sabana, Salira, Master Fried Chicken & 

Burger, Mitra Fried Chicken, dan lain-lain. Pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima ini muncul karena banyak masyarakat yang berminat untuk 

membelinya, harganya yang lebih murah ketimbang yang ada di restoran 

Fried Chicken kelas dunia tersebut. 
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Dari perkembangan tersebut terlihat banyak masyarakat yang dominan  

bukan dari kalangan kelas atas tertarik dengan makanan tersebut. 

Kehidupan masyarakat kelas menengah sangat menarik diteliti karena saat 

ini di Indonesia masih banyak masyarakat yang berada dalam kalangan 

kelas menengah. Menurut Seda (2012:3), berbicara mengenai kelas 

menengah dari kalangan intelektual maupun masyarakat umum, secara 

implisit dan eksplisit sering terucap harapan kelas menengah sebagai agen 

perubahan sosial. Harapan sebagai agen perubahan sosial belakangan ini 

sering didengar dan dibicarakan.  

 

Menurut Pambudy (2012:14), di Indonesia jumlah kelas menengah 

berdasarkan tingkat konsumsi dan tingkat pendidikan, naik pesat. Namun 

hal tersebut belum membuat mereka sebagai agen perubahan. Karena 

gambaran kelas menengah Indonesia menganggap dirinya modern dengan 

berdasarkan perilaku dan gaya hidup mengonsumsi berbagai macam benda 

yang mewakili kelas sosial tanpa harus membelinya (lifestyling). 

 

Termasuk juga dalam hal mengonsumsi makanan. Peningkatan 

kemakmuran tampaknya menjadi sebuah strategi menghadapi 

komodifikasi gaya hidup yang terus-menerus mendorong konsumsi. 

Makanan menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidup 

manusia. Menurut Sudarma (2008:157), makanan memiliki fungsi 

(komoditas ekonomi dalam pengertian umumnya) sebagai alat selektor 

bagi keberlangsungan hidup manusia. Makanan atau pola makanan 
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menjadi alat alamiah yang menyeleksi manusia atau pengelompokan 

manusia. Perbedaan kepemilikan sumber dan bahan makanan 

mengelompokkan manusia menjadi orang kaya atau orang miskin, variasi 

jenis makanan mengelompokkan manusia menjadi orang modern dan 

orang tradisional, serta perbedaan gaya hidup yang berupa kebiasaan dan 

selera makan mengelompokkan manusia menjadi manusia gaul atau tidak. 

 

Sebagai suatu gejala budaya, makanan bukanlah semata-mata suatu 

produk organik dengan kualitas-kualitas biokimia, yang dapat dipakai oleh 

organisma yang hidup, termasuk manusia, untuk mempertahankan hidup. 

Dalam kehidupan masyarakat, makanan terbentuk karena adanya budaya; 

sesuatu yang akan dimakan itu memerlukan pengesahan budaya, dan 

keasliannya, (Foster dan Anderson, 2013:313). Melihat kehidupan 

masyarakat modern di perkotaan saat ini, makanan merupakan salah satu 

hasil perkembangan kebudayaan, karena banyaknya kemunculan 

pengolahan makanan yang bervariasi. 

 

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat jelas seperti masyarakat kelas 

menengah yang tinggal di perkotaan. Daldjoeni (1978:36) mengungkapkan 

bahwa,  

“Kepribadian manusia kota sebagai suatu gejala sosial terlihat  

pada perilaku sosial, gagasan dan norma yang berlaku umum, aneka 

pilihan yang tak sadar atau pola berfikir dan bertindak. Perilaku individu 

baik pada nivo fantasi dan nivo kenyataan merupakan cerminan dari tanda-

tanda yang dominan dari sistem mental yang azasi” (Daldjoeni, 1978:36).” 
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Dari kepribadian manusia kota tersebut dapat terlihat pula bagaimana 

masyarakat memilih makanan yang dikonsumsi. Di wilayah kota Bandar 

Lampung banyak terlihat perkembangan bisnis kuliner. Dalam masyarakat 

kota yang modern, masalah makanan tidak hanya sekedar perhitungan 

tentang gizi, tetapi saling kait-mengait antara olahan dan cita rasanya. 

Seperti contohnya makanan Fried Chicken tersebut. 

 

Banyak fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah di 

Indonesia khususnya di kota Bandar Lampung. Salah satunya kebiasaan 

makan dan selera makan masyarakatnya. Pambudy (2012:20) 

mengungkapkan bahwa, 

 “Kelas menengah yang beragam bukan berarti memiliki aspirasi 

berbeda tehadap gaya hidup. Minat terhadap obyek yang bersifat materi 

tetap sama. Akan tetapi, seperti disebutkan Bourdieu, konsumsi adalah 

pertarungan kelas. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang dianggap 

memiliki selera “tinggi” dan mana yang dianggap berselera kebanyakan. 

Hal tersebut menentukan jenis dan cara konsumsi untuk membedakan 

identitas” (Pambudy, 2012:20).” 

 

Di dalam kehidupan masyarakat yang berada di lingkungan perkotaan saat 

ini terlihat banyak masyarakat yang keluar masuk mengunjungi tempat 

penjualan makanan cepat saji. Perkembangan bisnis kuliner ini 

berkembang sangat pesat dan harganya yang terjangkau membuat 

masyarakat kelas menengah mampu berkunjung dan bisa menjadi sebuah 

kebutuhan. Saat ini kehidupan masyarakat kota terlihat yang bekerja 

mencari nafkah bukan hanya ayah saja, namun ibu juga turut andil dalam 

mencari nafkah. Sehingga pemilihan pergi ke tempat penjualana makanan 

cepat saji merupakan pilihan yang praktis. 
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Menurut Pambudy (2012:16), kelas menengah dalam berbagai literatur 

sebenarnya sangat diharapkan menjadi agen perubahan sosial. Karena 

kelas menengah dianggap memiliki kemampuan secara ekonomi, 

pendidikan, dan posisi sosial yang baik. Benar saja, dengan penjelasan di 

atas banyak kemunculan Fried Chicken Kaki Lima, dimana para pedangan 

sudah mampu berinovasi membangun bisnis makanan Fried Chicken yang 

mirip dengan buatan restoran internasional. Begitu pesatnya 

perkembangan restoran Fried Chicken kelas dunia, mampu membentuk 

gaya hidup dan pola konsumsi makanan yang terlihat sebagai suatu 

pemborosan. Kemunculan para pedagang Fried Chicken Kaki Lima 

terbukti mampu menjadi lebih produktif dan membantu pemerataan 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Pada kehidupan masyarakat kelas menengah keinginan mengonsumsi 

makanan Fried Chicken yang ada di restoran kelas dunia seperti KFC, 

McDonald’s, A&W, dan sebagainya sangat nampak terlihat, namun 

keterbatasan ekonomilah yang membatasi kehidupan masyarakat kelas 

menengah tersebut. Maka dari itu, masyarakat hanya mampu 

mengonsumsi makanan Fried Chicken dengan kualitas yang berbeda. Hal 

tersebut dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang tinggal di kota 

Bandar Lampung membeli Fried Chicken Kaki Lima. Di wilayah 

perkotaan Bandar Lampung dengan mudah kita menemukan para 

pedagang kaki lima yang menjual makanan Fried Chicken. 
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Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung. Di kota 

Bandar Lampung sendiri banyak terlihat Restoran Fried Chicken kelas 

dunia tersebut. Namun untuk di Negara Indonesia yang merupakan Negara 

Berkembang dimana mayoritas masyarakat masih berada dalam kelas 

menengah, harga untuk membeli Fried Chicken kelas dunia tersebut dirasa 

cukup mahal. Dari analisis tersebut peneliti membuat gagasan untuk 

memecahkan masalah bagaimana studi sosiologi melihat fenomena 

kebiasaan dan selera makan Fried Chicken Kaki Lima yang ada di kota 

Bandar Lampung.  

 

B. Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mengapa muncul Fried Chicken Kaki Lima di kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana strategi para pedagang Fried Chicken Kaki Lima di kota 

Bandar Lampung dalam menjalankan usahanya? 

3. Mengapa pembeli yang ada di kota Bandar Lampung tertarik membeli 

Fried Chicken Kaki Lima? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian berdasarkan masalah penelitian diatas adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemunculan Fried Chicken 

Kaki Lima yang ada di kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahi dan mendeskripsikan strategi para pedagang Fried 

Chicken Kaki Lima kota Bandar Lampung dalam menjalankan 

usahanya. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketertarikan pembeli yang ada 

di kota Bandar Lampung dalam membeli Fried Chicken Kaki Lima. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis: 

 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori 

terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan 

bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

 

2. Manfaat Praktis: 

 

Secara praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan masalah sosialisasi yang ada di kehidupan 

masyarakat tentang kebiasaan dan selera makan masyarakat 

perkotaan di kota Bandar Lampung dalam membeli makanan Fried 

Chicken Kaki Lima. Selanjutnya penelitian ini diharapakan dapat 
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menjadi acuan bagi pengembangan program pemecahan masalah 

terkait keberadaan pedagang Fried Chicken Kaki Lima yang ada di 

perkotaan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Fried Chicken Kaki Lima 

 

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, 

2011:26). 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 fastfood. 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. Dengan 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. 

 

Usaha pedagang kaki lima sering dijadikan incaran bagi masyarakat yang 

biasanya pendatang baru di perkotaan. Oleh karena itu untuk membuka 

usaha ini hanya menggunakan modal yang tidak telalu besar dibanding 

usaha menggunakan sistem usaha franchise internasional. Menurut 

Breman dalam Wibawanto dan Prasetyo (2008) pedagang kaki lima adalah 

para 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. Usaha kaki lima di masyarakat kota Bandar Lampung khususnya 

banyak menggunakan sistem usaha waralaba (franchise) lokal Fried 

Chicken atau tidak menggunakan sistem usaha waralaba (franchise)Fried 

Chicken. 
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Istilah franchise (waralaba) memang beraroma Perancis. Namun negara 

Amerika Serikat yang mempopulerkan istilah tersebut. Kata Franchise 

sendiri bermakna “kebebasan”(freedom). Dalam bahasa Indonesia, 

franchise diterjemahkan waralaba atau terjemahan bebasnya lebih untung, 

wara berarti lebih sedangkan laba artinya untung. (Marimbo, 2008:1). 

 

Istilah waralaba (franchise) sebenarnya tidak dikenal dalam kepustakaan 

hukum di Indonesia. Hal ini terjadi karena memang lembaga waralaba 

sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyrakat 

Indonesia. Namun, karena pengaruh globalisasi, maka istilah franchise 

masuk dalam tatanan hukum dan budaya masyarakat Indonesia. Istilah 

franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat 

Indonesia, khusunya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian 

banyak pihak untuk mendalaminya, (Rivai, 2012:159). 

 

B. Kelas Menengah dan Gaya Hidup 
 

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya mereka 

saling berinteraksi membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. 

Dalam kehidupan masyarakat manusia yang beragam anggota masyarakat 

maka ada golongan masyarakat yang disebut dengan kelas sosial.  Kelas 

sosial dibentuk karena untuk memudahkan pendataan dalam penelitian. 

Dalam kelompok masyarakat dibagi dalam 3 kelompok kelas, yaitu kelas 

atas, kelas menengah, dan kelas menengah bawah. Di Negara Indonesia 

terlihat lebih banyak yang ada dalam golongan kelas menengah. 



14 
 

Menurut Ariel Heryanto, tidak ada penjelasan yang pasti tentang fenomena 

kelas menengah. Terdapat asumsi lain yang menciptakan kelemahan 

pengertian kelas menengah di Indonesia. Fenomena kelas menengah 

Indonesia merupakan hasil rekayasa dan dapat direkayasa oleh kaum elite 

demi kepentingan pembangunan nasional, (Heryanto dalam Seda, 2012). 

 

Setiawan (2012) mengungkapkan bahwa,  

“Kini pemetaan sudah lebih terukur dengan berkembangnya 

berbagai metode untuk mengklasifikasikan kelas sosial. W Lloyd Warner, 

ahli antropologi dan sosiologi dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, 

pada tahun 1949 memublikasikan acuan prosedur untuk pengukuran status 

sosial. Ia menggunakan ukuran derajat pekerjaan, pendapatan, kualitas 

rumah, dan area tempat tinggal” (Setiawan, 2012). 

 

Makna dari kelas menengah sebagai kelas konsumen baru perlu mendapat 

pengertian yang jelas. Hal ini terkait dengan makna “baru” yang 

disematkan dalam perilaku konsumtif kelas menengah tersebut (Jati, 

2015:103). Jika seseorang kebutuhan sandang, pangan, dan papan sudah 

tercukupi, maka semua jenis kebutuhan yang lain dari tiga itu adalah 

“gaya” dalam hidupnya. Jarak antara pengertian “gaya” dan “budaya” 

sangat dekat, dalam kehidupan sehari-hari sering bertukar tempat, yang 

satu mengganti yang lain tanpa banyak menghasilkan soal sampingan, 

(Dhakidae, 2012:2). 

 

Pambudy (2012:15) mengungkapkan bahwa, 

“Salah satu hasil terpenting berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan oleh bagian Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas 

(Litbang Kombas) pada tahun 2012 bahwa sebagian kelas menengah yang 

disurvei lebih tertarik pada hal yang bersifat material daripada konsep 
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abstrak, misalnya demokrasi substansial dan perubahan sosial. Mal 

merupakan sebuah tempat yang sering mereka kunjungi pada waktu luang, 

menggambarkan bahwa mengonsumsi adalah bagian dari gaya hidup pada 

masyarakat kelas menengah” (Pambudy, 2012:313). 

 

Dhakidae (2012:2) mengungkapkan bahwa, 

“Ritme yang dirumuskan sebagai ars bene movendi, seni pengatur 

gerak cepat dan lambat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, ke 

depan dan ke belakang dan seluruh kompleks gerak tersebut dan semua 

kombinasinya disebut gaya (style) yang erat hubungannya dengan hidup 

yang penuh dengan kombinasi yang tidak monoton” (Dhakidae, 2012:2). 

 

Gaya hidup masyarakat kalangan kelas menengah yang tinggal di 

perkotaan bisa terlihat dengan kebiasaan makan dan selera makannnya. 

Masyarakat kelas menengah yang cenderung memiliki tingkat 

konsumerisme yang tinggi. Di kebiasaan makan dan selera makannya-pun 

seperti itu. Selain mereka memang membutuhkan Fried Chicken untuk 

kebutuhan makan, namun mereka juga ingin mengikuti perkembangan 

zaman untuk makan makanan kelas internasional tersebut. Makan 

makanan Fried Chicken dengan mirip yang dijual di restoran 

Internasional, tetapi membelinya di pedagang kaki lima. Tentunya dengan 

kualitas yang berbeda. 

 

C. Makan dan Makanan 

 

Menurut Foster dan Anderson (2013:313), makan merupakan hasil dari 

kebiasaan makan berdasarkan bagaimanan kegiatan masak-memasaknya, 

masalah kesukaan dan ketidaksukaan, kearifan rakyatnya, kepercayaan 

dalam lingkungan sekitar, pantangan dan takhayul yang berkaitan dengan 
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proses produksinya dari persiapan hingga bisa dikonsumsi, sehingga ahli 

antropologi memandang makan merupakan sesuatu yang saling 

mempengaruhi dan berkaitan dengan kategori budaya lain. Dengan begitu 

makan bisa saja dipandang sebagai suatu kebudayaan. Pengertian makan 

dalam arti sosial yaitu bukan hanya sekedar memberi nutrisi ke dalam 

tubuh, tetapi makan adalah suatu bentuk kebudayaan. Makan dinilai 

sebagai suatu bentuk kebudayaan karena dalam kehidupan sosial, makan 

tercipta dari bagaimana cara manusia menciptakan sebuah rasa dan karya 

berdasarkan faktor lingkungan, keyakinan dan kepercayaan, tradisi, dan 

gaya hidup.  

 

Di era globalisasi ini, pola konsumsi makan telah menjadi sebuah acuan 

pergaulan dan gaya hidup dalam kehidupan masyarakat, baik di desa 

maupun di kota. Dalam kehidupan masyarakat kota yang dibalut dengan 

kesibukkan pekerjaan masing-masing, menjadikan masyarakat lebih 

memilih makanan cepat saji yang dijual di cafe, restoran, maupun 

pedagang kaki lima. Itu merupakan cara yang praktis dalam memenuhi 

kebutuhan pangan setiap manusia. Kebiasaan inilah yang terlihat 

membudaya di kehidupan masyarakat kota khususnya di kota Bandar 

Lampung. 
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Konsep makan dalam pandangan sosial, memiliki makna yang simbolik. 

Maksudnya makanan tersebut merupakan bagian dari simbol-simbol,  

karena makan pada dasarnya bukan soal mengenyangkan perut saja, 

namun untuk menjaga gengsi seseorang dimata lingkungan sekitarnya, 

karena makanan merupakan gambaran identitas diri seseorang, (Mufidah, 

2012:176). Menurut Sudarma (2008:158), pengertian mengenai apa yang 

akan dikonsumsi, setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. 

Perbedaan pendapat ini karena pengaruh besar dari nilai dan norma budaya 

yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bila 

bertemu dengan orang yang berbeda latar belakang yang berbeda maka 

pendapat mengenai makanan tersebut berbeda.  

 

Foster dan Anderson (2013:313) mengungkapkan bahwa,  

“Sebagai suatu kategori budaya yang penting, ahli-ahli antropologi 

melihat makanan mempengaruhi dan berkaitan dengan banyak kategori 

budaya lainnya. Meskipun mereka mengakui bahwa makanan adalah yang 

utama bagi kehidupan, yaitu diatas segalanya merupakan suatu gejala 

fisiologi, para ahli antropologi budaya paling sedikit menaruh perhatian 

khusus terhadap peranan makanan dalam kebudayaan sebagai kegiatan 

ekspresif yang memperkuat kembali hubungan-hubungan sosial, sanksi-

sanksi, kepercayaan-kepercayaa dan agama, menentukan banyak pola 

ekonomi dan menguasai sebagian besar dari kehidupan sehari-hari” 

(Foster dan Anderson, 2013:313).  

 

Artinya, makna makanan dalam pandangan budaya yaitu apa yang disebut 

makanan dan apa yang bukan disebut makanan, kapan makanan disantap, 

bagaimana etika dalam makan.  
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D. Revolusi Makan 

 

Revolusi makan dalam hal ini berarti suatu perubahan pola makan yang 

berlangsung cepat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa saja terjadi 

karena sekarang ini segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah, salah 

satunya berkaitan erat dengan pola konsumsi makan masyarakatnya.  

 

Setiawan (2015) mengungkapkan bahwa, 

“Revolusi adalah suatu perubahan sosial dan budaya yang ada 

dalam dasar kehidupan masyarakat yang berlangsung secara cepat. Dalam 

revolusi, perubahan dapat direncanakan atau tidak direncanakan terlebih 

dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. 

Ukuran dari perubahan kecepatan relatif sebenarnya karena revolusi juga 

dapat memakan waktu yang lama” (Setiawan, 2015). 

 

Revolusi makan dapat terlihat dari perkembangan penjual makanan cepat 

saji. Dimana masyarakat terlihat cenderung mengonsumsi sesuatu hal yang 

instan, khususnya pemilihan makanan. Kehadiran makanan cepat saji 

dapat membantu orang-orang yang sibuk dan tak sempat membuat 

makanan sendiri atau sekadar menunggu makanan yang dimasak dengan 

cara penyajian yang singkat.  

 

Makanan cepat saji adalah makanan yang disiapkan segera dalam waktu 

cepat, mudah disajikan, praktis, diolah dengan cara sederhana, dan layanan 

cepat sehingga siap disantap segera. Ada banyak istilah makanan cepat 

saji, seperti makanan fast food, junk food atau makanan siap saji. Makanan 

cepat saji adalah makanan yang umumnya diproduksi dengan teknologi 

tinggi. Makanan cepat saji bisa saja berdampak positif dan juga bisa 
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berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu waktu penyajiannya yang 

relatif singkat, rasa yang lumayan enak, dan harga yang pas di kantong. 

Namun dampak negatif yang muncul dari makanan cepat saji lebih banyak 

dari manfaat tersebut yaitu efek buruk yang ditimbulkan pada kesehatan 

seseorang, karena makanan cepat saji mengandung jumlah yang lebih 

tinggi nutrisi yang tidak diinginkan seperti garam, jenis lemak dan 

berbagai zat aditif (bahan kimia buatan). 

 

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, McDonalds, Texas, A&W, dan 

sebagainya. Berikut ini penjelasan sejarah munculnya salah satu bisnis 

franchise internasional yaitu KFC. 

 

Nafri (2013) mengungkapkan bahwa, 

“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 koleganya, Kol.Sanders 

mendirikan restoran bernama KFC yang merupakan kependekan dari 

Kentucky Fried Chicken atau kalau di-Indonesiakan kira-kira "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. Sekarang 

(th.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 bisa anda temui” (Nafri, 2013). 
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Kehadiran KFC tersebut tentunya mempengaruhi perubahan pola makan 

yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam kebudayaan asli Indonesia 

sendiri olahan ayam tersebut sudah ada sejak jaman dahulu. Terbukti dari 

banyaknya resep olahan makanan khususnya ayam yang ada di sebagian 

besar suku di Indonesia. Namun terlihat pola makan masyarakat Indonesia 

khususnya kota Bandar Lampung lebih memilih memakan makanan ala 

Barat.  

 

Memilih makan makanan ala Barat bisa juga diakses melalui pedagang 

Fried Chicken Kaki Lima. Keuntungan dari kemunculan KFC yaitu 

membuat masyarakat mampu berfikir kreatif mengolah makanan ayam 

goreng yang persis yang ada di KFC dengan bentuk dan rasa yang sama, 

hanya sedikit perbedaan di tepung crispy-nya. Pedagang Fried Chicken 

Kaki Lima ini terlihat banyak ditemukan di kota Bandar Lampung. 

 

E. Kebiasaan dan Selera Makan 
 

Kebiasaan makan merupakan suatu perilaku seseorang tentang bagaimana 

cara seseorang memilih makanan berdasarkan frekuensi makan, pola 

makan, distribusi makan dalam keluarga, (Kandou, 2009:53). Kebiasaan 

makan timbul karena pola perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam 

setiap kehidupan individu. 
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Foster dan Anderson (2013:313) mengungkapkan bahwa, 

“Menurut para ahli antropologi memandang kebiasaan makan 

sebagaimana sama halnya dengan sistem medis yang berperan dalam 

mengatasi kesehatan dan penyakit, peranan sosial merupakan sebuah 

pengaruh yang besar dalam menentukan kebiasaan makan seseorang. 

Kegiatan masak-memasak, masalah kesukaan dan ketidaksukaan, kearifan 

rakyatnya, kepercayaan dalam lingkungan sekitar, pantangan dan takhayul 

yang berkaitan dengan proses produksinya dari persiapan hingga bisa 

dikonsumsi, sehingga ahli antropologi memandang makan merupakan 

sesuatu yang saling mempengaruhi dan berkaitan dengan kategori budaya 

lain” (Foster dan Anderson, 2013:313). 

 

Selera merupakan kesukaan atau kegemaran setiap individu atau 

masyarakat. Selera setiap individu berbeda dengan individu lain. Menurut 

Fihtri dan Handoyo, 2015), selera sangat mempengaruhi individu atau 

seseorang dalam memahami posisi individu atau seseorang dalam tatanan 

sosialnya. Selera merupakan pembeda antara orang satu dan orang yang 

lain. 

 

Menurut Alamsyah (2008:159), selera spesifik atau appetite diartikan 

sebagai kondisi keinginan psikologis untuk berhubungan dengan makan 

atau makanan tertentu. Selera berkaitan erat dengan perasaan sensasi yang 

menyenangkan karena jenis makanan tertentu hingga meninbulkan 

keinginan untuk makan. Perbedaan selera makan dalam setiap individu 

atau masyarakat mampu membagi kelas sosial, dimana terdapat kelas atas, 

kelas menengah dan kelas bawah. 
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Di kehidupan perkotaan khususnya di kota Bandar Lampung, kebiasaan 

makan dan selera makan yang mereka lakukan yaitu terbiasa membeli 

aneka makanan cepat saji. Itu terlihat dari banyaknya perkembangan 

restauran, cafe, ataupun pedagang kaki lima yang menjual aneka makanan. 

Faktor penyebab yaitu karena kehidupan masyarakat kota Bandar 

Lampung yang disibukkan dengan pekerjaan masyarakatnya, baik di 

sektor formal maupun informalnya. Untuk kalangan masyarakat kota 

Bandar Lampung yang banyak berada dalam kalangan kelas menengah, 

mereka banyak yang tertarik membeli makanan dari pedagang kaki lima 

khusunya makanan Fried Chicken Kaki Lima. Karena rasa yang sama 

lezatnya dan harganya yang murah meriah.  

 

F. Masyarakat Urban di Perkotaan 

 

Menurut Ritzer (2014:8), akibat Revolusi Industri, banyak orang yang ada 

dalam abad ke-19 dan 20 berpindah lingkungannya dari pedesaan pindah 

ke lingkungan urban. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat 

pindah ke lingkungan urban. Dari permasalahan perekonomian, sosial 

maupun budaya.  

 

Urbanisasi dari asal kata Urban yang artinya sifat kekotaan (Soetomo, 

2013:34). Urbanisasi biasanya terjadi setelah merayakan perayaan hari 

raya. Masyarakat yang berasal dari desa pergi ke kota dengan tujuan untuk 

mengadu nasib. Biasanya mereka datang ke kota (melakukan urbanisasi) 

itu diajak oleh orang lain, informasi dari media masa, kebutuhan ekonomi. 
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Di kehidupan kota dengan jumlah lapangan pekerjaan dan sumber daya 

manusia yang tidak seimbang, maka mereka hidup dengan pekerjaan 

dengan pendapatan yang standar. Mereka masuk dalam kelompok kelas 

menengah sosial menengah atau kelas menengah. Kemunculan urbanisasi 

dapat menciptakan gaya hidup (way of life) yang baru. Di kota-kota 

disamping pentingnya fungsi ekonomi, juga cukup berarti fungsi sosial 

budaya yang bertalian dengan sekularisasi, (Daldjoeni, 1978:70).  

 

Dengan keberadaan masyarakat urban di perkotaan, muncul kebiasaan 

masyarakatnya juga. Mengenai kebiasaan dan selera makannya. Dimana 

mereka terbiasa membeli makanan Fried Chicken yang ada di kaki lima. 

Disamping berkembang pesatnya para pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima, Selera makan masyarakatnya juga dapat terlihat. Dimana mereka 

lebih tertarik dengan Fried Chicken Kaki Lima, karena harganya yang 

lebih murah dan rasanya yang lezat. Namun kualitas memang ada 

bedanya. 

 

G. Kerangka Pikir  
 

Kerangka pikir yang dibuat dalam penelitian ini berdasarkan teori dan 

konsep yang telah dijelaskan dalam judul Fried Chicken Kaki Lima 

dengan mengkaji kebiasaan dan selera makan pada masyarakat perkotaan 

di Bandar Lampung. Kemunculan Fried Chicken Kaki Lima disebabkan 

karena keberadaan kelas menengah dan gaya hidup masyarakat yang 

merupakan akibat dari pengaruh pengertian makan, makanan, revolusi  
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makan, kebiasaan makan, selera makan pada masyarakat urban di kota 

Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: Seppina, 5 Agustus 2016 
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III. METODE PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, tersebut maka digunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif karena penelitian ini bersifat naturalistik yang meneliti obyek 

secara alamiah. Memahami sebuah fenomena sosial tentang keberadaan 

Fried Chicken Kaki Lima yang ada di kota Bandar Lampung berdasarkan 

kenyataan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tentang gejala 

sosial, dimana hubungan antara manusia dan kehidupan sosialnya, yaitu 

mengkaji tentang kebiasaan dan selera makan pada masyarakat perkotaan 

di kota Bandar Lampung. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini dibuat agar mampu memberikan batasan-batasan akan 

hal yang akan diteliti yang dapat memberikan arahan selama proses 

penelitian, khususnya pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan 

data yang relevan dengan penelitian, sehingga dalam pembatasan ini akan 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam hal 
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ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan 

perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan 

sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir 

empirical induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan 

hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. Untuk itu dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian 

adalah: 

 

1. Penyebab munculnya Fried Chicken Kaki Lima di kota Bandar 

Lampung, dilihat dari faktor: 

a. Sejarah 

b. Latar Belakang 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan para pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima di kota Bandar Lampung dalam menjalankan usahanya. 

3. Penyebab pembeli yang ada di kota Bandar Lampung tertarik membeli 

Fried Chicken Kaki Lima. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian dilakukan di kota Bandar Lampung dengan mendatangi 

restoran Fried Chicken kelas internasional, pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima serta masyarakat yang sering membeli Fried Chicken di kaki lima 

tersebut. Di wilayah kota Bandar Lampung sendiri memang banyak 

terlihat para pedagang Fried Chicken Kaki Lima dan merupakan wilayah 
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urbanisasi, karena banyak para pendatang dari kabupaten di Provinsi 

Lampung. 

 

Peneliti mendatangi lokasi penelitian di restoran Fried Chicken kelas 

internasional yang ada di kota Bandar Lampung yaitu KFC Coffee yang 

ada di jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, McDonald’s yang ada di Mall 

Central Plaza, kemudian A&W yang ada di Mall Boemi Kedaton. 

Kemudian lokasi Fried Chicken Kaki Lima yang didatangi yaitu Fried 

Chicken Sabana yang ada di jalan Hi Komarudin Rajabasa, Fried Chicken 

Salira yang ada di kawasan kampus Universitas Lampung daerah 

Kampung Baru, B Fried chicken Exprezz yang ada di jalan Hi Komarudin 

Rajabasa, FC Chiken yang ada di jalan Hayam Wuruk, Pemuda I, Tanjung 

Karang, Kota Bandar Lampung lebih tepatnya belakang Mall Ramayana 

Tanjung Karang, dan yang terakhir Mitra FC yang ada di jalan Hayam 

Wuruk, Pemuda I, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung lebih tepatnya 

di depan Mall Chandra. 

 

D. Informan Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi titik perhatian dalam 

pengumpulan data yaitu dengan menggunakan informan sebagai sumber 

data yang hasilnya berupa apa yang dikatan dan bagaimana tindakan yang 

dilakukan. Key Informans dipilih berdasarkan orang-orang yang benar 

mengetahui tentang fenomena Fried Chicken Kaki Lima di kota Bandar  



28 
 

Lampung. Key Informans pertama yang dipilih yaitu pedagang Fried 

Chicken Kaki Lima dimana kriterianya yang punya usaha dan pegawai 

tersebut. Kemudian key informans yang kedua yaitu masyarakat yang 

sering membeli Fried Chicken yang ada di kaki lima. Penelitian ini 

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pencarian informan 

yang disengaja, karena peneliti telah mengetahui identitas dan kriteria 

informan yang akan ditentukan untuk diwawancarai. 

 

       Tabel 1. Jumlah Informan Penelitian 

Nomor Nama Jenis Kelamin Umur Status 

1 Arif Laki-laki 38 tahun Pemilik 

Usaha 

Fried 

Chicken 

2 Abidin Laki-laki 47 tahun Pemilik 

Usaha 

Fried 

Chicken 

3 Efendi Laki-laki 23 tahun Karyawan  

Usaha 

Fried 

Chicken 

4 Sri Maryani Perempuan 38 tahun Pemilik 

Usaha 

Fried 

Chicken 

5 Gatot Laki-laki 42 tahun Pemilik 

Usaha 

Fried 

Chicken 

6 Anzanis 

Mardiana 

Perempuan 21 tahun Pembeli 

Fried 

Chicken 

7 Ega 

Marsyabela 

Perempuan 11 tahun Pembeli 

Fried 

Chicken 
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8 Nadia Mareta Perempuan 21 tahun Pembeli 

Fried 

Chicken 

9 Yohana 

Folinza 

Perempuan 21 tahun Pembeli 

Fried 

Chicken 

10 Muhammad 

Fahrur Rofiqi 

Laki-laki 6 tahun Pembeli 

Fried 

Chicken 

11 Siti Annisa 

Salsabila 

Perempuan 21 tahun Pembeli 

Fried 

Chicken 

Sumber: Seppina, 1 November 2016 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian tentang Fried Chicken Kaki Lima, peneliti turun 

langsung ke lapangan yaitu ke warung, booth dan gerobak penjualan Fried 

Chicken, dan juga mendatangi para pembeli guna bertanya, meminta, 

mendengar, dan mengambil data dari informan tersebut. Maka dari itu 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. 

 

1. Wawancara Mendalam 

 

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara 

langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan 

menggunakan teknik wawancara mendalam. Cara ini dilakukan dengan 

cara melakukan tanya jawab kepada para informan sambil bertatap 

muka (face to face), dengan menggunakan pedoman atau tidak 

menggunakan pedoman dimana pewawancara dan informan berada 

dalam kehidupan sosial yang lama. 
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Kelebihan yang diperoleh saat melakukan teknik wawancara 

mendalam, yaitu peneliti mampu melakukan kontak langsung dengan 

informan dengan memperoleh informasi yang kompleks. Teknik 

wawancara mendalam ini dilakukan agar mampu mengungkapkan atau 

mendeskripsikan kebiasaan dan selera makan pada masyarakat 

perkotaan dalam membeli Fried Chicken Kaki Lima di wilayah kota 

Bandar Lampung. 

 

Wawancara mendalam dilakukan pada saat para informan sedang 

melakukan aktivitasnya dan juga saat sedang tidak melakukan 

aktivitasnya. Para informan yang tidak melakukan aktivitasnya 

biasanya mereka bersedia melakukan wawancara mendalam guna 

mendapatkan informasi sambil ngobrol ngalur-ngidul. Dalam 

melalukan wawancara mendalam, ada informan yang menjelaskan 

secara rinci perilah apa yang ditanyakan oleh peneliti, namun juga ada 

informan yang tidak menjelaskan secara rinci perilhal apa yang 

ditanyakan oleh peneliti. Peneliti mencoba menciptakan suasana yang 

bersahabat saat melakukan wawancara mendalam kepada para 

informan, namun kembali lagi mungkin sifar para informan ada yang 

kurang bersahabat dengan peneliti saat peneliti terjun langsung ke 

lapangan. 
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2. Observasi 

 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi berarti 

dilakukan dengan cara melihat dan mengamati fenomena kebiasaan 

dan selera makan pada masyarakat perkotaan di kota Bandar Lampung, 

sehingga dapat dilakukan penilaian berdasarkan pengamatan tersebut. 

 Dalam metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi partisipatif. Dalam observasi ini, 

peneliti terlibat dalam kegiatan dengan orang yang akan diteliti.  

 

Kegiatan para pedagang Fried Chicken Kaki Lima, kegiatan para 

pembeli Fried Chicken Kaki Lima, dan juga kegiatan para pembeli 

Fried Chicken yang ada di restoran kelas internasional yang ada di 

kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan agar memperoleh data yang 

valid, karena berdasarkan pengalaman secara langsung dimana peneliti 

melihat, mengamati dan mencatat peristiwa yang terjadi berdasarkan 

yang sebenarnya. 

 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan cara datang ke 

restoran Fried Chicken di KFC, McDonald’s di A&W kota Bandar 

Lampung. Melakukan pengamatan perihal bagaimana perilaku makan 

pengunjung yang datang ke restoran di kota Bandar Lampung. 

Kemudian untuk pengamatan kedua peneliti melakukan pengamatan 

dengan menghampiri dan dan melihat-lihat keadaan sekitar pedagang 

Fried Chicken Kaki Lima sambil melakukan wawancara mendalam. 
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Pedagang Fried Chicken Kaki Lima yang dipilih untuk dengan merk 

dagang yaitu Sabana, Salira, B Fried Chicken Exprezz, FC Chiken dan 

Mitra FC. Memperhatikan para pembeli Fried Chicken di Fried 

Chicken Kaki Lima tersebut apakah benar seperti yang dikatakan para 

pedagang Fried Chicken Kaki Lima bahwa siapa saja konsumen yang 

datang menghampirinya. Kemudian pengamatan ketiga tentunya 

dilakukan  kepada para penggemar Fried Chicken, baik Fried Chicken 

yang ada di restoran kelas dunia maupun Fried Chicken yang ada di 

kaki lima. 

 

3. Dokumen 

 

Penelitian kualitatif ini, mengumpulkan data dari hasil wawancara dan 

observasi dengan hasil berupa foto, rekaman suara, dan catatan buku. 

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif, peneliti 

disini dapat mengetahui tentang kemunculan Fried Chicken Kaki Lima 

dan kebiasaan dan selera makan pada masyarakat di kota Bandar 

Lampung berdasarkan yang pernah terjadi di waktu yang lalu, karena 

sifatnya yang tidak terbatas antara ruang dan waktu. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif sudah menganalisis dan 

menguraikan secara deskriptif dengan cara sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

 

Dalam teknik analisis data, reduksi data merupakan hal pertama yang 

harus dilakukan dalam menganalisis data. Data dalam penelitian 

kualitatif dengan judul Fried Chicken Kaki Lima dengan mengkaji 

kebiasaan dan selera makan pada masyarakat perkotaan di kota Bandar 

Lampung dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui 

ringkasan, mencari tema, membuat gugusan yang digolongkan. 

Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini 

berlangsung. 

 

Dalam hal ini peneliti membuat ringkasan, tema dan gugusan yang 

dilakukan secara terus menerus selama kurang lebih 3 bulan yang 

sudah dijelaskan di bab 4 berupa gambaran umum penelitian dan bab 5 

yang merupakan hasil penelitian tentang kebiasaan dan selera makan 

masyarakat dalam memilih Fried Chicken Kaki Lima. 

 

2. Penyajian Data 

 

Kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penyajian data 

adalah mengumpulkan informasi tentang munculnya Fried Chicken 

Kaki Lima yang berkaitan dengan kebiasaan dan selera makan 

masyarakat perkotaan di Bandar Lampung, lalu disusun berdasarkan 

hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi yang dibentuk dalam teks naratif yang ada 

di bab 4 dan 5. 



34 
 

3. Penyajian Kesimpulan 

 

Dari semua kegiatan dari yang sudah dijelaskan di latar belakang, 

kemudian peneliti turun ke lapangan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang pasti, barulah peneliti menganalisis datanya 

hingga mampu menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid. 

Kesimpulan diungkapkan dengan kalimat secara singkat, padat, dan 

jelas. 
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IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

 

A. Bandar Lampung: Kuliner, Masyarakat Kelas Menengah dan 

Perkembangan Kota 
 

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dari provinsi Lampung. 

Sebelumnya ibu kota provinsi Lampung yaitu Tanjungkarang-

Telukbetung. Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang di bagian 

selatan pulau Sumatera dan juga merupakan pertemuan lintas tengah dan 

lintas timur pulau Sumatera. Posisi geografis kota Bandar Lampung ini 

sangat menguntungkan karena letaknya yang berada di ujung pulau 

Sumatera yang bertetangga dengan ibu kota DKI Jakarta yang merupakan 

pusat perekonomian negara Indonesia. 

 

Kota Bandar Lampung yang merupakan tempat pertemuan antara lintas 

tengah dan lintas timur pulau Sumatera sehingga menyebabkan banyaknya 

kendaraan yang keluar masuk melewati kota Bandar Lampung ini 

menambah padatnya jalan-jalan kota. Wilayah perkotaan di Bandar 

Lampung terlihat terus berkembang. Perkembangan kota yang ditandai 

dengan tumbuhnya kawasan pemukiman dan kepadatan penduduknya. 
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Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2014 luas wilayah 

daratan kota Bandar Lampung yaitu 197,22 km
2
yang terbagi ke dalam 20 

Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk adalah 960.695  

jiwa. Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan 

perekonomian di provinsi Lampung. 

 

          
Gambar 2. Peta Kota Bandar Lampung  

Sumber: Google Maps, 18 Oktober 2016   

 

Bandar Lampung merupakan sentral kegiatan perdagangan regional 

provinsi Lampung. Hal tersebut terlihat bahwa kota Bandar Lampung 

menjadi kota jasa dan perdagangan. Bandar Lampung menjadi kota besar 

yang lebih modern daripada kota dan kabupaten lain di provinsi Lampung. 

Kehidupan perkotaan yang terlihat semakin berkembang dengan 

keragaman mata pencaharian penduduknya. Baik masyarakat pendatang 

maupun masyarakat asli. 
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Masyarakat kota Bandar Lampung banyak yang kreatif dalam bidang 

perdagangan, salah satunya yaitu mengelola bisnis kuliner. Bisnis usaha di 

bidang makanan dan minuman selalu mengalami perkembangan, hal 

tersebut karena makan dan minum merupakan kebutuhan pokok dalam 

kehidupan sehari-hari. Di kota Bandar Lampung, bisnis kuliner terlihat 

terus mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak pedagang yang 

menjual berbagai macam olahan makanan dan minuman yang terus 

mengalami peningkatan, mulai dari pedagang kaki lima, warung sederhana 

maupun di restoran. 

 

Kehidupan masyarakat kota Bandar Lampung terlihat banyak yang gemar 

mengonsumsi berbagai macam olahan makanan. Hal tersebut terlihat 

bahwa hampir semua orang berbagi pengalaman mencicipi berbagai 

macam kuliner di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Path, 

Snapchat, dan lain sebagainya. Berbagai macam olahan makanan yang 

dibagi di media sosial berasal dari berbagai macam pedagang. Dari 

pedagang kaki lima, warung sederhana, maupun di restoran. Hal tersebut 

mampu memperlihatkan bagaimana konsumtif-nya masyarakat perkotaan 

sekarang ini. 

 

Menurut penjelasan di kajian pustaka bahwa kelas menengah hadir akibat 

dari gaya hidup dengan tingkat konsumerisme yang tinggi. Hubungan 

antara kelas menengah dan konsumsi memiliki pengaruh yang penting 

dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya Bandar Lampung. 
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Budaya konsumsi masyarakat kelas menengah bukan hanya sekedar 

membeli produk saja, namun kelas menengah hadir untuk menggambarkan 

sebuah kebudayaan baru dimana masyarakat tidak sadar telah 

memanifestasi semacam kelas dengan cara yang sangat praktis. Seperti 

contohnya para konsumen olahan makanan berupa Fried Chicken yang 

dijual di kaki lima. Mereka yang tidak memiliki akses untuk makan di 

restoran kelas internasional tetap bisa merasakan sensasi makan ayam 

goreng tersebut di kaki lima. Pertumbuhan pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima merupakan gambaran bagaimana kota Bandar Lampung terus 

mengalami perkembangan. 

 

Perkembangan kota muncul akibat dari gaya hidup masyarakat yang 

terlihat sangat konsumtif. Memakanan makanan di era modern sekarang 

ini, bukan hanya sebagai kebutuhan biologis saja, namun juga menjadi 

kebutuhan sosial. Dimana hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pengunjung yang datang ke 

restoran biasanya mereka berkelompok. Terlihat seperti rekan kerja, teman 

sepermainan, ataupun bersama keluarga. Para pengunjung terlihat datang 

berdua, bertiga, berempat dan seterusnya guna mengisi perut sambil 

bersosialiasi.  

 

Di kota Bandar Lampung banyak terlihat perkembangan bisnis kuliner 

dengan berbagai macam olahan makanannya, salah satu olahan makanan 

penggemar masyarakat di seluruh dunia yaitu olahan ayam. Berbagai 
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macam olahan ayam terlihat di warung sederhana maupun di restoran 

mewah di Kota Bandar Lampung, misalnya ayam goreng telur, ayam 

goreng bumbu, ayam bakar, dan ayam goreng tepung atau biasa disebut 

Fried Chicken. Olahan Fried Chicken tidak hanya ada dalam restoran 

kelas internasional saja, namun ada juga yang dijual di pinggir jalan oleh 

pedagang kaki lima atau di toko kecil dan biasa disebut dengan Fried 

Chicken Kaki Lima.  

 

Fried Chicken Kaki Lima hadir dalam kehidupan masyarakat kota karena 

untuk menjembatani masyarakat yang kekurangan akses memakan Fried 

Chicken yang ada di kelas internasional KFC, McDonald’s, A&W dan 

sebagainya. Awal kemunculan Fried Chicken berasal dari restoran 

franchise seperti KFC, McDonald’s, A&W dan sebagainya. Pertama kali 

yang menjual Fried Chicken di Lampung yaitu restoran franchise KFC 

yang ada di Glael. Kemudian selanjutnya berkembanglah franchise Fried 

Chicken kelas dunia lainnya seperti McDonald’s, A&W, dan sebagainya di 

setiap pusat perbelanjaan dan juga gerai sendiri.  

 

B. Ayam dan Selera Masyarakat Kelas Menengah 
 

Ayam merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan. Banyak olahan 

makanan yang dihasilkan oleh bahan makanan yang berasal dari hewani 

tersebut. Dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, pasti ada banyak 

macam olahan ayam. Seperti di Indonesia sendiri yang terkenal akan 

kekayaan suku dan bahasa yang tentunya menghasilkan kebudayaan yang 
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beraneka ragam.  Makanan olahan ayam hadir menghiasi kebudayaan di 

seluruh nusantara. 

 

Contoh jenis-jenis olahan ayam di nusantara yaitu ayam goreng telur, 

ayam goreng tepung, ayam bumbu yang terdiri dari ayam kecap, opor 

ayam, semur ayam, dan lain sebagainya. Lalu kemudian olahan ayam 

bakar yang terdiri dari bagian tubuh ayam yang dibakar seluruhnya 

kemudian diolesi bumbu dan  ayam yang dipotong kecil-kecil kemudian 

ditusuukkan ke bambu atau biasa disebut sate ayam, dan masih banyak 

lagi berbagai macam olahan ayam. 

 

1. Ayam Goreng Telur 

 

Ayam goreng telur merupakan makanan olahan ayam yang biasa 

dijual di warung makan pinggir jalan atau di restoran padang. 

Ayam goreng merupakan salah satu olahan ayam favorit di 

masyarakat. Ayam goreng telur mampu menggugah selera 

masyarakat karena bentuknya yang unik, rasa bumbunya yang lezat 

serta harum aroma bumbunya yang khas. Ayam goreng telur ini 

merupakan masakan khas yang berasal dari pulau sumatera yaitu 

daerah padang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya warung makan 

pinggir jalan atau restoran padang yang menjual menu ini. 

Masyarakat kelas menengah sangat familiar dengan makanan ini, 

hal tersebut karena harganya yang murah dan lezat. 
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2. Ayam Goreng Tepung  

 

Olahan ayam goreng tepung atau sering disebut Fried Chicken 

merupakan olahan ayam yang dibalut tepung yang membuatnya 

menjadi renyah / crispy. Ayam goreng tepung atau Fried Chicken 

biasa dijual di gerobak, gerai toko, warung makan dan juga di 

restoran. Olahan ayam goreng tepung sebenarnya berasal dari 

negara Amerika yang kemudian menyebar dari restoran yang 

menjual Fried Chicken hingga sampailah ke pedagang kaki lima 

dan juga di warung makan. Perbedaan ayam goreng tepung di kaki 

lima dan di restoran kelas internasional tentunya berbeda. 

Perbedaan rasa dan crispy sedikit berbeda, namun untuk harga 

perbedaannya cukup jauh bisa 2 sampai 3 kali lipat.  

 

3. Ayam Bumbu 

 

Olahan ayam bumbu sangat melekat di lidah orang Indonesia. 

Karena Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya yang membuat 

setiap cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Ayam bumbu terdiri 

dari ayam kecap, opor ayam, semur ayam, dan lain sebagainya. 

Berbagai macam daerah memiliki ciri khasnya sendiri dalam 

pengelolaan ayam bumbu. Dijual di warung pinggir jalan. 

Masyarakat kelas menengah sangat suka membeli ini. Bagi 

penggemar masakanan nusantara Indonesia mereka lebih memilih 

membeli olahan ayam bumbu karena rasa bumbunya yang kental 

dibandingnya ayam goreng tepung.  



42 
 

4. Ayam Bakar 

 

Ayam bakar adalah olahan ayam asli Indonesia yang banyak 

digemari setiap orang. Ayam bakar terdiri dari bagian tubuh ayam 

yang dibakar seluruhnya kemudian diolesi bumbu dan  ayam yang 

dipotong kecil-kecil kemudian ditusukkan ke potongan bambu 

berukuran kecil yang biasa disebut sate ayam. Ayam bakar dijual 

di setiap warung makan pinggir jalan dan juga restoran mahal. 

Karena ayam bakar merupakan makanan asli Indonesia, harga yang 

dijual pun sesuai dengan kantong masyarakatnya. Kalangan 

menengah gemar memakan makanan ini, dilihat dari banyaknya 

konsumen yang datang berkunjung ke warung pinggir jalan. 

 

Pedagang yang menjual olahan ayam biasanya berjualan di kantin kampus, 

warung makan pinggir jalan, dan juga restoran. Seperti contohnya olahan 

masakan padang yang ada di pinggir warung pinggir jalan atau yang ada di 

restoran. Menurut Salsabila (21) bahwa, ia sangat menyukai makanan 

olahan ayam. Ia merupakan seseorang yang terlahir dengan keturunan 

darah padang, pastinya ia sangat menyukai masakan padang apalagi 

olahan ayamnya. Ia berkata bahwa, aneh jika seseorang yang memiliki 

keturunan darah padang yang terkenal akan kenikmatan olahan 

masakannya tidak menyukai makanan padang. 
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Salsabila (21) menjelaskan bahwa, sangat menyukai makanan olahan 

ayam di masakan padang yaitu ayam telur. Ia memakan ayam telur dengan 

nasi putih yang dibaluri dengan bumbu santan dan juga sambal hijaunya. 

Salsabila (21) menyukai olahan masakan padang terutama ayam karena 

merupakan sudah menjadi kebiasaan makan yang turun temurun di dalam 

keluarganya yang selalu menghadirkan ayam disetiap olahan masakannya. 

 

Penjelasan diatas terlihat bahwa kebiasaan makan terbentuk dalam diri 

seseorang sebagai akibat proses sosialisasi yang diperoleh dari 

lingkungannya. Kebiasaan makan makanan olahan ayam juga dipengaruhi 

oleh selera pilihan antara suka dan tidak sukanya terhadap suatu olahan 

ayam. Sikap seseorang tentang suka atau tidak suka terhadap suatu 

makanan dapat berpengaruh pada kegiatan konsumsi pangan, sedangkan 

kombinasi dan variasi rupa, rasa, warna dan bentuk makanan dapat 

mempengaruhi nafsu makan seseorang. Setiap golongan kelas mampu 

memberikan gambaran tentang selera makan yang berbeda. Selera makan 

ayam mampu memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat 

kelas menengah.  

 

Contohnya makan ayam goreng crispy atau biasa disebut Fried Chicken. 

Fried Chicken merupakan makanan olahan ayam yang berasal dari 

Amerika. Seiring banyaknya perkembangan restoran Fried Chicken yang 

sudah tersebar di hampir seluruh dunia, khususnya di kota Bandar 

Lampung sendiri, maka muncul pula para pedagang yang kreatif membuka 
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usaha Fried Chicken ala restoran kelas internasional di kaki lima. Para 

pedagang menjual Fried Chicken sangat mirip dengan aslinya. Menurut 

saya bahwa, para penggemar Fried Chicken Kaki Lima di Bandar 

Lampung nyatanya merupakan sebuah gambaran masyarakat kelas 

menengah. 

 

Penjelasan mengenai kelas menengah sudah sering disebutkan bahwa, 

mereka yang konsumtif cenderung ingin terus mengikuti perkembangan 

zaman, namun tidak sesuai dengan kondisi perekonomian untuk 

menunjang ke arah yang diinginkan. Hal seperti itu juga bisa saja menjadi 

pengertian tentang perilaku konsumtif. Banyaknya para penggemar Fried 

Chicken Kaki Lima menunjukkan bahwa mereka benar berada di golongan 

masyarakat kelas menengah. Jika kelas bawah memilih makanan 

berdasarkan kuantitas saja, dimana kuantitas menjelaskan apakah makanan 

yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan. Berbeda dengan kelas 

menengah, kelas menengah lebih mementingkan kualitas, diantara banyak 

pilihan makanan, hanya makanan yang disukai saja yang dipilih untuk 

mengundang selera makannya.  

 

Anzanis (21) merupakan mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik di Universitas Lampung yang gemar membeli makanan 

yang dijual di pinggir jalan atau biasa disebut pedagang kaki lima, salah 

satunya yaitu membeli makanan olahan ayam goreng crispy atau biasa 

disebut Fried Chicken. Anzanis (21) lebih memilih membeli Fried 



45 
 

Chicken di kaki lima dibanding di restoran kelas dunia seperti, KFC, 

McDonald’s, A&W, dan sebagainya karena menurutnya Fried Chicken 

yang dijual sama saja. Anzanis (21) biasa membeli Fried Chicken Kaki 

Lima di pinggir jalan dekat rumahnya tanpa ada merk franchise lokal, 

hanya Fried Chicken olahan rumah tangga biasa. Sesekali ia membeli di 

Salira dekat kampusnya, untuk lauk makan di siang hari. 

 

Menurut Anzanis (21) bahwa,  

“Sama aja deh kayaknya (rasa dan bentuk), saya males banget kalo 

tiba-tiba lagi kepingin banget makan Fried Chicken terus mesti beli di 

KFC terus, ya sebenernya saya tau jelas sih enakan Fried Chicken di KFC 

daripada yang di kaki lima, kualitasnya beda. Tapi untuk ukuran kantong 

saya yang suka Fried Chicken mending di kaki lima aja deh.”   

 

Begitu juga dengan Yohana (21) dalam sebulan membeli Fried Chicken 

sebanyak 3 sampai 4 kali. Seperti yang dijelaskan informan lain, ia lebih 

suka Fried Chicken Kaki Lima. Kehadiran Fried Chicken Kaki Lima 

membantunya untuk bisa merasakan kelezatan Fried Chicken yang ada di 

restoran seperti KFC atau McDonald’s. Dalam seminggu ia sudah pasti 

membeli Fried Chicken, hanya sekedar untuk teman ngemil dan juga lauk 

untuk nasi. Hal ini terlihat jelas bagaimana gambaran masyarakat kelas 

menengah yang ada di kota Bandar Lampung. 

 

Dari banyaknya masakan olahan ayam di nusantara nyatanya masih 

banyak yang juga tertarik memakan Fried Chicken. Hal tersebut karena 

menurut Salsabila (21) walaupun ia menyukai makanan dari daerahnya 
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sendiri, ia juga menyukai Fried Chicken. Dalam sebulan Salsabila (21) 

bisa berkunjung ke restoran dan juga pedagang kaki lima Fried Chicken 

sekitar 5 kali sampai 6 kali. Ia berpendapat bahwa selama hidup 21 tahun 

pastinya ia pernah dan sering makan Fried Chicken juga. Ia berpendapat 

bahwa, Fried Chicken merupakan makanan yang mendunia, sehingga ia 

juga pasti merasakan kenikmatan Fried Chicken di lidah.  

 

C. KFC, McDonald’s, A&W: Perkembangan Ayam Goreng Pada 

Masyarakat Modern 

 

Ayam goreng yang digoreng crispy asal Amerika ini berhubungan erat 

dengan gaya hidup pada masyarakat modern saat ini. Kemunculan ayam 

goreng crispy atau biasa disebut Fried Chicken ini hadir di Indonesia 

dengan menggunakan restoran yang menyuguhkan fasilitas yang 

menyenangkan bagi para konsumen. Restoran Fried Chicken tidak hanya 

menjual olahan ayam goreng crispy saja, melainkan menjual olahan 

makanan yang lain seperti burger, ice cream, kentang goreng, dan lain 

sebagainya yang semuanya merupakan makanan ala Barat. 

 

Kehadiran restoran Fried Chicken ini mampu menjadikan tempat favorit 

bagi masyarakat karena restoran ini bisa menjadi tempat nongkrong 

(ngumpul) yang asik. Dengan adanya restoran Fried Chicken tersebut 

membuat gaya hidup masyarakat berubah. Biasanya para pengunjung yang 

datang ke restoran Fried Chicken membantu mereka menjadi eksis dengan  

berfoto-foto mengabadikan momen bersama teman-temannya. Kehadiran 
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restoran Fried Chicken ini mampu membuat pengunjung dapat bergaya 

sekaligus menikmati menu dan fasilitas yang sudah tersedia.  

 

Mengunjungi restoran terlihat menjadi sebuah simbol dalam kehidupan 

modern saat ini. Saat ini terlihat bahwa restoran Fried Chicken merupakan 

salah satu restoran yang sangat di gemari masyarakat kota Bandar 

Lampung. Para pengunjung yang datang ke restoran Fried Chicken bukan 

hanya sekedar memenuhi rasa lapar, tetapi juga untuk memenuhi gaya 

hidupnya. 

 

Restoran Fried Chicken kelas internasional hadir di Indonesia dan hampir 

ada di setiap kota maupun kabuten. Dalam era globalisasi sekarang ini, 

berbagai macam sponsor dan iklan tentang Fried Chicken yang hadir di 

media elektronik, media sosial, dan media cetak datang dengan membawa 

peran yang besar dalam membentuk budaya makan yang berupa 

bagaimana memilih cita rasa dan membentuk image (citra) di kehidupan 

sosial. Iklan yang ditawarkan sebenarnya memiliki pesan yang tersirat 

berupa bagaimana memilih cita rasa yang kita buat dan bagaimana 

membentuk gaya hidup dalam memilih makanan yang dimakan agar 

memperhatikan pentingnya citra diri bisa tampil di depan publik. 

 

Seperti berbagai makanan fast food yang dijual di KFC, McDonald’s, dan 

A&W perlahan-lahan telah membuat budaya citra diri dan dan cita rasa 

dari penampilan sebuah iklan yang membuat masyarkat berkunjung ke 
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restoran Fried Chicken tersebut. Dengan gaya hidup masyarakat yang 

modern membentuk budaya masyarakat untuk mengonmsumsi makanan 

yang berjenis fastfood ini bukan hanya untuk makan namun hanya untuk 

gaya hidup. 

 

Sebuah contoh bahwa seperti yang dijelaskan di setiap iklan franchise 

Fried Chicken kelas internasinal bahwa nama franchise kelas internasional 

yang sudah berkembang di kota Bandar Lampung menjadi sebuah pilihan 

kepada masyarakat yang memilih tidak perlu ragu dengan kualitas rasa dan 

fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu di dalam restoran Fried Chicken 

kelas iternasional tersebut mereka dapat mengekspresikan diri mereka 

dengan bergaya. Gaya hidup modern merupakan bagian dari 

McDonaldisasi, yaitu restoran yang cepat saji, karena orang-orang yang 

modern orang yang efisiensi dan agar kelihatan lebih trendy. 

 

1. Menu KFC, McDonald’s dan A&W 

 

Menu makanan siap saji yang disajikan di restoran KFC, McDonald’s 

dan A&W dikenal memiliki rasa yang sangat enak dengan cita rasa 

yang berbeda-beda terutama ayam gorengnya. Menu yang ditawarkan 

di restoran Fried Chicken ini tidak hanya Fried Chicken saja, namun 

ada menu lainnya seperti Fried Chicken dengan berbagai macam 

variasi bentuk dan rasa yang berbeda, lalu ada hamburger, pizza, aneka 

minuman, ice cream dan lain sebagainya. Harga yang dijual bervariasi 

berdasarkan pilihan yang tersedia. Tersedia penawaran paket yang 
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murah yang bisa dipilih oleh para pelanggan. Menu yang ada di 

restoran Fried Chicken seperti KFC, McDonald’s A&W dan 

sebagainya umumnya menggunakan menu tambahan yaitu saat 

memesan Fried Chicken ditambahkan nasi putih. Hal tersebut terkait 

dengan kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang makanan 

pokoknya adalah nasi. 

 

2. Perilaku Pengunjung KFC, McDonald’s dan A&W 

 

Pada  hari Rabu tanggal 30 November 2016 saya mencoba mengamati 

keadaan sekitar restoran KFC Coffee yang ada di jalan Zaenal Abidin 

Pagar Alam selama 5 jam. Para pengunjung yang datang ke restoran 

Fried Chicken yaitu KFC yang terletak di KFC Coffee kebanyakan 

mahasiswa dan anak sekolah. Anak-anak yang datang ke KFC Coffee 

terlihat tidak sebanyak orang dewasa. Pengunjung yang datang ke KFC 

Coffee terlihat menikmati makanan dan minumannya sambil 

berbincang-bincang dengan keluarga, teman, pasangan, dan lain-lain. 

Menu yang dipilih kebanyakan menu nasi putih dan ayam serta 

minuman bersoda. 

 

Pada tanggal 2 Desember 2016 hari Jum’at saya melanjutkan 

pengamatan dengan mendatangi restoran Fried Chicken yang ada di 

Mall Central Plaza yaitu McDonald’s selama 5 jam. Terlihat padat 

sekali para pengunjung yang datang ke restoran McDonald’s. Sehingga 

para pengunjung harus jeli mencari meja yang kosong, sama seperti 
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yang saya lakukan disana. Dari jam 11.00 WIB saya datang ke 

McDonald’s terlihat ramai sekali para pengunjung. Para pengunjung 

yang datang ada anak-anak Sd yang masih berpakaian sekolah datang 

bersama orangtuanya, ada anak-anak SMP dan SMA yang datang 

bersama teman sepermainan, kemudian ada juga orang-orang dewasa 

yang datang bersama teman-teman kerjanya yang terlihat masih 

menggunakan baju kerjanya, dan ada juga seorang nenek dan kakek 

yang datang bersama keluarganya. 

 

McDonald’s merupakan restoran Fried Chicken yang terkenal akan 

kelezatannya dan juga ada promo mainan untuk anak-anak, maka tak 

heran banyak anak-anak yang datang bersama orangtuanya. Saat saya 

sedang mengantri untuk memesan makanan ada hal yang menarik 

terlihat disana. Sebelum memesan makanan ada seorang ibu yang 

bertanya kepada pramusajinya tentang promo mainan yang diberikan 

McDonald’s tersebut. Kemudian setelah mendapatkan mainan, barulah 

ibu tersebut memesan makanan. Sehingga terlihat bahwa para 

pengunjung yang datang McDonald’s terutama anak-anak, selain 

mereka menikmati Fried Chicken dan makanan lainnya, mereka juga 

ingin mendapatkan promo hadiah mainan untuk anak-anak. Makanan 

yang dipilih oleh pengunjung McDonald’s tidak jauh berbeda seperti 

yang dipesan oleh pengunjung yang datang ke KFC Coffee dimana 

banyak pengunjung yang lebih banyak memesan nasi putih, Fried 

Chicken dan juga minuman bersoda. Ada juga yang memesan Burger 
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dan minuman saja ada juga yang memesan kentang goreng, dan juga 

ice cream. 

 

Restoran ketiga yang menarik saya datangi untuk mengamati perilaku 

dan jumlah pengunjung yang datang ke restoran Fried Chicken yaitu 

restoran A&W yang ada di Mall Boemi Kedaton. Saya datang ke 

restoran A&W pada tanggal 6 Desember 2016 pada hari Selasa selama 

5 jam. Terlihat tak banyak para pengunjung yang datang ke restoran 

A&W, yang datang ke restoran A&W kebanyakan orang dewasa yang 

datang bersama teman sepermainannya.  

 

Tempatnya yang tak seluas restoran KFC Coffee dan McDonald’s 

membuat para pengunjung yang datang ke restoran A&W tak 

sebanyak restoran Fried Chicken lainnya. Para pengunjung yang 

datang banyak terlihat yang bersantap Fried Chicken bersama nasi 

putihnya dan juga minuman bersodanya. Pengunjung lain terlihat 

memesan minuman rootbeer dan juga ice cream. 

 

D. Sabana, Salira, B Fried Chicken Exprezz, FC Chicken, Mitra FC: 

Perkembangan Ayam Goreng Kaki Lima 

 

Bisnis usaha olahan makanan yang menjual Fried Chicken atau yang biasa 

dikenal dengan makanan siap saji (fast food) di Indonesia 

perkembangannya kian pesat, dimana masyarakatnya terlihat antusias 

menyambut kehadirannya, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah 
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perkotaan. Pertumbuhannya berlangsung secara cepat, meskipun terlihat 

bisnis usaha Fried Chicken ini bukanlah makanan asli masyarakat  

Indonesia. Restoran Fried Chicken kelas internasional seperti KFC, 

McDonald’s, A&W, dan sebagainya berhasil menarik konsumen dari 

semua kalangan masyarakat.  

 

Kehadiran restoran Fried Chicken kelas internasional KFC, McDonald’s, 

A&W dan sebagainya tersebut ternyata memberikan dampak berupa 

munculnya pedagang kaki lima yang juga menjual olahan ayam goreng 

berupa Fried Chicken yang biasanya berjualan di depan supermarket, di 

depan minimarket dan juga di kawasan padat penduduk seperti di 

lingkungan pendidikan, lingkungan perumahan, dan lain sebagainya. 

Kehadiran Fried Chicken Kaki Lima mampu meraih keuntungan yang 

besar karena semua kalangan dalam kehidupan masyarakat banyak yang 

menyukai makanan tersebut. 

 

Terlihat sekali perkembangan Fried Chicken Kaki Lima di kota Bandar 

Lampung. Berbagai macam merk dagang Fried Chicken Kaki Lima 

tersebar di setiap sudut kota Bandar Lampung. Bisnis usaha Fried Chicken 

Kaki Lima ada yang menggunakan franchise lokal dan ada juga yang 

mengolah sendiri atau biasa disebut sistem home industry. Sabana, Salira, 

B Fried Chicken Exprezz menggunakan sistem usaha franchise lokal. 

Namun FC Chiken dan Mitra FC menggunakan sistem home industry. 
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Banyak sekali merk franchise lokal Fried Chicken yang ada di kota 

Bandar Lampung, ada juga banyak penjual Fried Chicken yang mengelola 

sendiri dirumah dengan berbagai macam merk, dan ada juga yang menjual 

di warung makan sederhana. Dalam penelitian ini yang difokuskan hanya 

ada lima merk dagang Fried Chicken Kaki Lima. Yaitu Sabana, Salira, B 

Fried Chicken Exprezz, FC Chiken dan Mitra FC.   

 

Ada yang menarik dari tulisan di gerobak salah satu pedagang Fried 

Chicken Kaki Lima tersebut, yaitu FC Chiken. Dalam penulisan nama 

produk Fried Chicken yang ditulis sedikit keliru. Hal tesrsebut terlihat 

bahwa para pedagang belum paham betul bagaimana tulisan yang benar. 

Mereka lebih mementingkan makanan yang dijual daripada nama yang 

dipajang di gerokanya. Yang terpenting adalah bagaimana mereka menjual 

Fried Chicken seperti yang ada di restoran Fried Chicken kelas 

internasional. Masyarakat masih bisa merasakan Fried Chicken seperti 

yang ada di restoran Fried Chicken kelas internasional tersebut dengan 

harga yang lebih murah dan bentuk crispy-nya yang hampir mirip.  

Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan khususnya kota Bandar 

Lampung, banyak yang lebih memilih membeli Fried Chicken Kaki Lima. 

Hal tersebut terjadi karena terlihat pertumbuhan pedagang Fried Chicken 

Kaki Lima di setiap sudut kota Bandar Lampung. 
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1. Sejarah dan Latar Belakang Mendirikan Fried Chicken Kaki 

Lima 

 

Pertumbuhan dan perkembangan Fried Chicken Kaki Lima di kota 

Bandar Lampung muncul akibat dari kebiasaan dan selera makan 

masyarakat yang gemar memakan makanan yang berasal dari Amerika 

tersebut. Semakin menjamurnya para pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima juga membuat gambaran bahwa masyarakat kota Bandar 

Lampung sudah banyak yang mampu membuka membuka lapangan 

pekerjaan sendiri. Seperti Pak Arif (38) misalnya, ia adalah anggota 

mitra usaha Fried Chicken Kaki Lima dengan merk Sabana. Ia 

menjelaskan telah berdagang sejak tahun 2013 di wilayah kecamatan 

Rajabasa jalan Hi Komaruddin Bandar Lampung. 

 

Menurut Pak Arif (38) bahwa, 

“Saya membuka usaha franchise  Fried Chicken Kaki Lima untuk 

memberikan pilihan kepada masyarakat kelas bawah untuk bisa makan 

makanan yang mirip dengan KFC dan McDonalds dengan harga yang 

lebih murah dan halal dengan kualitas size dan taste yang gak asal-

asalan.”  

 

 

Bagi Pak Arif (38) rata-rata konsumen yang datang ke restoran Fried 

Chicken kelas internasional itu uang yg dikeluarkan lebih besar, makan 

ditempat dan musti membeli minum dan juga ice cream yang tanpa 

disadari pengeluaran menjadi membengkak. Namun berbeda jika 

membeli Fried Chicken di kaki lima, cukup hanya dengan membeli 1 

potong Fried Chicken konsumen tidak perlu harus sungkan.  
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Harga yang ditawarkan ada dua jenis yaitu Rp. 7000 dan Rp. 9000. 

Dalam membuka usaha tersebut pihak franchise tidak menentukan 

harus membuka dengan booth, gerobak atau toko. Sehingga ia 

membuka franchise Fried Chicken dengan memanfaatkan keberadaan 

toko. Untuk memenuhi kebutuhan anak sekolahan yang membawa 

bekal makanan membeli Fried Chicken di kaki lima dirasakan lebih 

meringkankan biaya menurutnya. 

 

Gambar 3. Franchise Fried Chicken Kaki Lima Merk Sabana 

Sumber: Peneliti, 21 Oktober 2016 

 

Pedagang Fried Chicken Kaki Lima yang kedua yaitu Pak Abidin (47). 

Pak Abidin (47) menjelaskan bahwa,  

“Awalnya saya dulu kerja di PT Ciomas Adisatwa itu anak 

perusahaan dari Japfa Comfeed Indonesia yang berhubungan dengan 

Franchise yang saya pilih ini. Kalau saya terus kerja, mentok. 

Penghasilan gak bakal mengejar tingkat kebutuhan saya. Kalau 

wirausaha harapan saya masih ada. Dulu jabatannya sales. Saya 

merasa batas maksimal cuma itu, sehingga saya mencoba keluar jalur 

dengan membuka usaha Fried Chicken Kaki Lima dengan merk B 

Fried Chicken Exprezz.” 
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 Pak Abidin (47) membuka usaha Fried Chicken Kaki Lima untuk 

wilayah Rajabasa jalan Hi Komaruddin ini sejak tahun 2013. Ia sampai 

sekarang sudah mampu membuka 3 cabang untuk usaha Fried Chicken 

Kaki Lima yaitu yg pertama di daerah kemiling, yang kedua Rajabasa, 

yang ketiga di daerah Sukabumi. Menurut Pak Abidin (47) merk 

Franchise Fried Chicken Kaki Lima yang lain memiliki modal yang 

lebih mahal dibandingkan Fried Chicken Kaki Lima yang ia pilih 

sekarang ini. Harga untuk satu potong Fried Chicken mulai dari 

Rp.6000 sampai dengan Rp.8000. Menurutnya, bahan baku ayam yang 

ia jual sama dengan bahan baku ayam merk KFC karena ngambil di PT 

Ciomas Adisatwa. 

 

 Gambar 4. Franchise Fried Chicken Kaki Lima Merk B Fried Chicken 

Exprezz 

Sumber: Peneliti, 23 Oktober 2016 
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Informan yang ketiga yang bernama Pak Efendi (23) menjelaskan 

bahwa, kehadiran Fried Chicken Kaki Lima adalah akibat dari 

kreativitas masyarakatnya. Melihat banyaknya masyarakat yang gemar 

memakan Fried Chicken, mampu membuat masyarakat berfikir kreatif 

bagaimana bisa membuat ayam goreng seperti yang dijual di restoran 

Fried Chicken kelas internasional tersebut dan dijual dengan harga yang 

lebih murah. 

 

Pak Efendi (23) adalah pegawai dari gerai franchise lokal dengan merk 

dagang Salira. Salira yang ada di kawasan Kampung Baru ini sudah 

berdiri sejak tahun 2012. Menurutnya, pemiliknya pandai 

memanfaatkan situasi keramaian kampus Universitas Lampung. 

Dimana gerainya ini dekat dengan kampus Universitas Lampung dan 

dekat dengan asrama dan kost mahasiswa. Harga yang dijual ada dua 

macam. Yaitu harga yang dijual ada yg Rp.6000 sampai dengan 

Rp.8000. 
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Gambar 5. Franchise Fried Chicken Kaki Lima Merk Salira 

Sumber: Peneliti, 24 Oktober 2016 

 

Dari penjelasan tiga informan pedagang Fried Chicken Kaki Lima 

diatas, mereka termasuk pedagang yang berada dalam bisnis usaha 

kemitraan atau franchise. Usaha pengelolaan ayam goreng atau biasa 

disebut Fried Chicken ada yang menggunakan sistem home industry 

dan ada juga yang franchise. Berikut penjelasan sejarah dan latar 

belakang mendirikan usaha Fried Chicken Kaki Lima yang mengelola 

sendiri atau biasa disebut menggunakan sistem home industry. 

 

Ibu Sri Maryani (38) adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 

bisnis usaha Fried Chicken Kaki Lima di Jl. Hayam Wuruk, Pemuda I, 

Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung lebih tepatnya belakang Mall 

Ramayana Tanjung Karang. Ia menjelaskan bahwa membuka usaha 

tersebut karena ia dan keluarganya merupakan penyuka makanan 
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olahan ayam terutama Fried Chicken. Ia membuka usahanya sejak 

tahun 2000 sampai sekarang. Jadi sekitar 16 tahun Ibu Sri Maryani 

berjualan Fried Chicken Kaki Lima tersebut. Ibu Sri Maryani tidak 

hanya berjualan Fried Chicken saja namun berjualan minuman rasa-

rasa dan juga gorengan. 

 

Ibu Sri Maryani (38) menjelaskan bahwa, 

“Saya buka usaha ini karena dulu kan saya kerja di Chandra (Mall 

Chandra di Tanjung Karang) setelah saya punya anak saya berhenti 

lalu membuka usaha Fried Chicken Kaki Lima ini. Karna mayoritas 

seneng makan daging ayam ya mba. Apalagi olahan kayak gini (Fried 

Chicken) jadi ya saya jualan ini aja mba. Modalnya murah, untungnya 

bisa dipake untuk makan sehari-hari aja mba.” 

 

 

Harga untuk Fried Chicken yang dijual yaitu Rp. 5000. Hal yang 

menarik ternyata Ibu Sri Maryani menjelaskan cara membuat Fried 

Chicken ini agar menjadi crispy seperti yang ada di restoran Fried 

Chicken kelas internasional yaitu menggunakan tambahan telur ayam 

dan juga susu. 
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 Gambar 6. Home Industry Fried Chicken Kaki Lima FC Chiken 

Sumber: Peneliti, 25 Oktober 2016 

 

Menurut Pak Gatot (42) bisnis usaha pengelolaan ayam goreng atau 

biasa disebut Fried Chicken yang dijalankannya tentu bisa dibuat 

sendiri dirumah atau menggunakan sistem home industry. Karena 

sejarah pak Gatot untuk bisa membuat Fried Chicken ini adalah diajari 

oleh pedagang Fried Chicken sebelum Pak Gatot. Jelas tuntutan 

ekonomi yang membuat pak Gatot menjadi pedagang Fried Chicken 

Kaki Lima tersebut. Pak Gatot membuka usaha sejak tahun 2000, 

sudah sekitar 16 tahun Pak Gatot membuka Usaha Fried Chicken Kaki 

Lima di jalan Hayam Wuruk, Pemuda I, Tanjung Karang, Kota Bandar 

Lampung tepatnya di depan Mall Chandra. 
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Pak Gatot (42) menjelaskan bahwa, 

“Ya tuntutan ekonomi sih mba. Letaknya yang strategis dengan 

Chandra membuat saya membuka usaha disini. Biasanya karyawan 

Chandra yang beli disini, kadang ada orang rumah tangga, sama anak 

sekolahan.” 

 

 

Harga Fried Chicken yang ditawarkan di dalam gerobak kecil milik 

Pak Gatot yaitu hanya Rp. 5000 bisa juga ditambahkan nasi dengan 

harga Rp. 8.500. 

 

 Gambar 7. Home Industry Fried Chicken Kaki Lima Mitra FC 

Sumber : Peneliti,  26 Oktober 2016 

 

2. Strategi Berdagang 

 

Di era sekarang ini, masyarakat dituntut untuk mencari pekerjaan 

dengan melihat peluang usaha dan menjalankannya dengan cerdik. 

Salah satunya yaitu membuka usaha kaki lima. Bila dijalankan dengan 
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tekun akan menghasilkan penghasilan yang berlipat ganda, mengingat 

banyak masyarakat kelas menegah yang gemar memakan makanan 

yang ada di kaki lima. Dalam berjualan di kaki lima dibutuhkan sebuah 

kreativitas. Agar konsumen tertarik membeli dagangannya. Salah 

satunya yaitu usaha Fried Chicken Kaki Lima. Stategi yang dijalankan 

semestinya harus baik, agar usahanya-pun berjalan dengan baik. 

 

Pak Abidin (47) menceritakan bagaimana strategi usaha yang 

dilakukan sebelum membuka usaha Fried Chicken Kaki Lima dengan 

merk B Fried Chicken Exprezz, yaitu biasanya Pak Abidin (47) 

membagi-membagikan Fried Chicken kepada tetangga kanan, kiri, 

depan, belakang di dekat outletnya. Sebelum membuka bisnis usaha 

Fried Chicken ini, Pak Abidin (47) mendapatkan free 3 ekor ayam dari 

mitra usahanya tersebut. Jadi, ia  membeli 10 ekor ayam untuk dijual 

dan bonus free 3 ekor ayam untuk dibagikan secara gratis. Hal tersebut 

dilakukan untuk promo perkenalan Fried Chicken yang akan dijualnya 

agar menarik pelanggan untuk membeli di outletnya. Pak Abidin (47)  

juga menawarkan paket ayam plus nasi, itu biasanya ditawarkan untuk 

anak-anak sekolahan yang ingin membawa bekal ke sekolahnya. 

 

Berbeda denga Pak Abidin (47), Pak Arif (38) yang membuka Fried 

Chicken dengan merk Sabana berpendapat bahwa ia tidak 

menggunakan strategi khusus dalam menjalankan usahanya. 

Penjelasan Pak Arif (38) bahwa, ia merupakan pedagang Fried 
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Chicken Kaki Lima yang tidak terlalu maksimal dalam menggunakan 

strategi bagaimana cara  menarik pelanggan, ia hanya fokus kepada 

pelanggan di setiap harinya. Pak Arif (38) belum mampu 

memanfaatkan keberadaan media sosial sperti contohnya facebook, 

twitter, atau instagram yang dilakukan para pedagang sekarang ini.  

 

Menurut Pak Arif (38) bahwa,  

“Yaa diibaratkan seperti saya sedang menunggu bola datang 

menghampiri saja mba, jika ada bola yang datang menghampiri ya 

saya tangkap.” 

 

Pak Efendi (23) tidak melakukan strategi dagang yang maksimal, ia 

hanya bermodalkan menawarkan Fried Chicken yang lebih murah dan 

tentunya rasanya enak mirip seperti yang di KFC. Begitulah penjelasan 

Pak Efendi mengenai strategi dagang yang dijalankan. 

  

Berbeda dengan Pak Efendi (23), Ibu Sri Maryani (38) menjelaskan 

agar mampu mempertahankan dirinya dalam menyambung hidup 

adalah dengan cara berjualan Fried Chicken, Gorengan dan juga Es 

Seduh setiap hari di pinggir jalan dengan gerobaknya. Hanya cara 

tersebut yang bisa dilakukannya.  
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Strategi yang dijalankan oleh Ibu Sri Maryani (38) dalam berdagang 

yaitu,  

“Saya biasa jualnya Rp. 5000 ya mba, kalau ada yang beli banyak 

biasanya saya korting jadi Rp. 4500. Tapi kalau ngambilnya cuma 10 

ye tetap saya jual Rp. 5000.”  

 

Keuntungan yang didapat Bu Sri Maryanai (38) selama berdagang 

dalam sehari bisa mencapai Rp. 50.000. Hanya itu strategi yang 

dilakukannya, mengingat ia sadar bahwa ia hanyalah pedagang Fried 

Chicken Kaki Lima dengan mutu dan kualitas seadanya. Seperti yang 

diungkapkan oleh pedagang Fried Chicken Kaki Lima yang biasa 

berdagang di belakang Mall Ramayana, pernyataan yang hampir sama 

juga dilontarkan oleh Pak Gatot (42) bahwa, tidak ada strategi dagang 

yang dibuat secara khusus yang dilakukan olehnya. Pak Gatot (42) 

hanya menjelaskan bagaimana konsumen melihat dari mutunya saja, 

jika pelanggan tersebut merasa puas maka dengan sendirinya 

pelanggan akan datang kembali. Makanan Fried Chicken yang dijual 

bisa juga dipesan dengan menggunakan nasi, sehingga para konsumen 

tidak perlu kerepotan jika ingin memakan Fried Chicken dengan 

menggunakan nasi. Hanya dengan modal pelayanan yang baik Pak 

Gatot (42) berharap dagangannya berjalan secara terus-menerus.  

 

Jika dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh dua pedagang kaki 

lima yang menggunakan gerobak di pinggir jalan, yaitu Ibu Sri 

Maryani (38) dan Pak Gatot (42) bahwa mendapatkan penghasilan 
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yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar 

yang bisa sekedar menyambung hidup bagi mereka adalah sudah 

sangat cukup.  

 

Begitulah strategi yang dijalankan selama berjualan Fried Chicken 

Kaki Lima yang ada di kota Bandar Lampung. Tak banyak strategi 

yang ditawarkan mereka dalam berdagang. Berbanding terbalik dengan 

bagaimana strategi yang dilakukan franchise kelas internasional. 

Dimana mereka menarik pelanggan dengan cara memberikan promo-

promo paket yang murah, olahan Fried Chicken yang bervariasi, dan 

lain sebagainya. Pedagang Fried Chicken Kaki Lima, menjalankan 

usahanya seperti saat ada bola datang, kemudian mereka tangkap. 

Begitulah istilah atau gambaran yang dijelaskan oleh Pak Arif (38). 

 

3. Hasil yang Dicapai 

 

Berbagai macam strategi dagang yang dijalankan oleh pedagang Fried 

Chicken di kaki lima tersebut, tentunya bisa menghasilkan sesuatu. 

Salah satunya tentang bagaimana banyaknya masyarakat yang 

menyukai Fried Chicken Kaki Lima tersebut, terbukti dengan para 

pelanggan yang datang setiap harinya. Menurut Pak Arif (38), 

konsumen yang selalu menghampiri disetiap harinya yaitu anak 

sekolahan dan mahasiswa, namun masyarakat umum juga sering 

datang membeli Fried Chicken. Anak sekolahan biasanya membeli 

untuk dibawa bekal ke sekolah. Dalam sehari konsumen yang datang 
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kira-kira sekitar 50 sampai 70 orang. Pak Arif (38) menekankan 

kepada konsumen harus selektif dalam membeli makanan apalagi 

olahan ayam yang sangat berhubungan dengan mutu dan rasa. 

 

Sama seperti yang dijelaskan Pak Arif (38) diatas bahwa konsumen 

yang datang menghampiri Pak Abidin (47) untuk setiap harinya di 

yaitu masyarakat umum, anak-anak sekolahan dan juga mahasiwa, 

karena wilayah di Rajabasa Jalan Hi Komaruddin ini berada di wilayah 

pendidikan dekat dengan sekolah yaitu SDN 1 Rajabasa Raya dan juga 

kampus yaitu  Politeknik Negeri Lampung. Konsumen yang datang 

dalam sehari bisa sekitaran 50 orang. Bisa lebih jika ada yang 

memesan untuk acara-acara tertentu. 

 

Konsumen yang datang menghampiri Pak Efendi (23) tentunya 

kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Biasanya konsumen yang 

datang sekitaran 60 orang bisa lebih, karena letaknya yang dekat 

dengan wilayak kampus Universitas Lampung dan juga asrama dan 

kost mahasiswa. Konsumen yang datang menghampiri biasanya saat 

jam makan siang, sore hari dan juga malam hari.  

 

Tidak jauh berbeda dengan para pelanggan dari franchise Fried 

Chicken lokal ternama, bagi para pedagang Fried Chicken Kaki Lima 

yang menggunakan gerobak seperti Ibu Sri Maryani dan Pak Gatot 

(42) para pelanggan yang datang menghampiri mereka juga lumayan 
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untuk mendapatkan keuntungan yang bisa menyukupi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. 

 

Letaknya yang strategis dekat dengan tempat pemberhentian angkutan 

umum di belakang Mall Ramayana. Sehingga para konsumen dari Ibu 

Sri Maryani (38) adalah para penumpang yang berupa ibu-ibu rumah 

tangga dan juga anak sekolahan. Ia menjelaskan biasanya konsumen 

membeli Fried Chicken-nya untuk lauk makan. Ramainya konsumen 

yang datang biasanya saat siang dan sore hari. Dalam sehari konsumen 

yang datang biasanya kurang lebih 30 orang. 

 

Pak Gatot (42) hanya menjelaskan bagaimana konsumen melihat dari 

mutunya saja, jika pelanggan tersebut merasa puas maka dengan 

sendirinya pelanggan akan datang kembali. Hanya dengan modal 

pelayanan yang baik Pak Gatot (42) berharap dagangannya berjalan 

secara terus-menerus. Konsumen yang datang tidak menentu 

jumlahnya menurutnya, kira-kira 50 kurang dalam sehari orang yang 

datang. Para konsumen yang setiap hari datang menghampirinya yaitu 

ibu-ibu rumah tangga, anak sekolahan, dan juga para karyawan di Mall 

Chandra.  

 

Dalam setiap menjalankan bisnis usaha yang berhubungan langsung 

dengan konsumen apalagi bisnis usaha makanan pastinya 

permasalahan datang kapan saja. Permasalahan dalam berdagang hadir 
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menghiasi kehidupan para pedagang Fried Chicken Kaki Lima. Bagi 

Pak Arif (38) masalah dalam berdagang tentunya pasti terjadi apalagi 

dalam menjalankan usaha kuliner yang berhubungan secara langsung 

dengan lidah. Biasanya konsumen komplain yang berurusan dengan 

harga, rasa, dan juga bentuk ayamnya. Perihal masalah harga Pak Arif 

(38) tetap meberikan penjelasan kepada konsumen mengapa Fried 

Chicken yang dijualnya sangat mahal. 

 

Dalam berdagang Fried Chicken Kaki Lima Pak Arif (38) tetap 

mementingkan kualitasnya. Dalam berdagang Pak Arif (38) selalu 

memberikan wawasan kepada konsumen bahwa harus lebih cerdas 

dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya. Yang terpenting 

dan utama menurut pak Arif (38) yaitu kehalalan-nya. Karena 

menurutnya hari ini banyak umat muslim yang tidak peduli akan hal 

tersebut. Pandangan pak Arif (38) selama berdagang Fried Chicken 

ini, banyak masyarakat yang tidak memikirkan rasa dalam makanan. 

 

Masyarakat khususnya para ibu rumah tangga kalangan menengah 

kebawah mereka biasanya memberikan makanan ke anaknya yang 

terpenting yaitu anaknya mau makan makanan yang diberikan ibunya 

tanpa harus rewel dan hasilnya menjadi kenyang. Untuk urusan 

masalah komplain pelanggan yang merasa Fried Chicken yang didapat 

ukurannya tidak sesuai dengan yang biasanya maka ia terpaksa 

mengurangi harganya.  
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Menurut pak Arif (38) bahwa, 

“Mencari konsumen itu bagi saya mudah tapi untuk menjaga untuk 

membeli di tempat kita lagi itu susah.” 

 

Pak Arif (38) berharap kepada konsumen bahwa lebih selektif dalam 

hal makanan apalagi mayoritas muslim. Jangan hanya harga murah 

tapi tidak memikirkan kualitas. Orangtua harus nyicip apa yg dimakan 

anaknya. Agar saat orangtua mengeluarkan uang untuk beli makanan 

tidak menjadi sia-sia. 

 

Pak Abidin (47) berpendapat bahwa alasan pelanggan membeli Fried 

Chicken di tempatnya adalah yang pertama tentang rasa, dimana rasa 

Fried Chicken yang disuguhkan menurutnya memiliki ciri khas 

tersendiri, yang kedua adalah harganya yang lebih murah dibanding 

Fried Chicken Kaki Lima lainnya. Sama seperti bisnis franchise yang 

dijalankan oleh Pak Arif (38) bahwa, tidak ada ketentuan untuk 

membuka usaha dimana saja.  Masalah yang pernah terjadi saat 

pergantian karyawan masalah penggorengan jadi ayamnya gak bisa 

crispy tampilannya gak bagus masalahnya. 

 

Tak banyak masalah yang dialami oleh Ibu Sri Maryani (38), hanya 

masalah bentuk ayam gorengnya saja yang biasanya kurang garing. 

Permasalahan lainnya seperti misalnya diusir oleh Pemerintah Kota 

karena melanggar hak jalan juga tidak pernah terjadi selama ia 

berdagang di belakang Mall Ramayana. Hanya bermordalkan 
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pengetahuan seadanya, Ibu Sri Maryani (38) juga tidak berharap 

banyak akan kedatangan pelanggan. Jika ada yang datang untuk 

membeli dagangannya ia akan menerima dengan senang hati. Berharap 

dalam setiap harinya mendapatkan laba untuk menyambung hidupnya. 

 

Begitu juga dengan Pak Gatot (42) ia mengungkapkan bahwa, 

“Gak ada masalah selama ini, mereka yang melihat mutu yang saya 

jual kan mereka kembali lagi untuk membeli”.  

 

Masalah hadir untuk membuat kualitas dagangan ditingkatkan menjadi 

lebih baik lagi. Begitulah cara mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Bagi para pedagang maupun para konsumen.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Fried Chicken 

Kaki Lima muncul akibat dari dua faktor yaitu, faktor sejarah dan juga 

latar belakang. Faktor sejarah secara umum menurut beberapa informan 

yaitu banyak masyarakat yang menyukai olahan daging ayam salah 

satunya Fried Chicken, sehingga membantu masyarakat yang kekurangan 

akses memakan Fried Chicken yang ada di restoran bisa makan Fried 

Chicken yang ada di kaki lima. Kemudian untuk faktor latar belakang 

menurut beberapa informan bahwa, mereka berjualan makanan Fried 

Chicken Kaki Lima secara umum yaitu karena tuntunan ekonomi, akibat 

dari tuntutan ekonomi tersebut mendorong sebuah kreativitas, dimana 

mereka bisa berkreasi menjual Fried Chicken mirip seperti yang ada di 

restoran dengan harga yang lebih murah dengan kualitas dan mutu yang 

baik. Mengenai strategi dagang, setiap pedagang memiliki strateginya 

masing-masing. Secara umum strategi yang dijalankan yaitu menjual 

Fried Chicken dengan bentuk, crispy dan rasa semirip mungkin seperti 

yang ada di restoran dengan harga yang lebih murah.  
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Banyak konsumen yang tertarik memakan makanan Fried Chicken Kaki 

Lima karena mereka merasa bahwa Fried Chicken Kaki Lima yang 

dimakannya memilki rasa yang sama dan enak, harganya yang murah, 

tidak perlu nongkrong seperti yang dilakukan di restoran, membeli 

makanan siap saji seperti Fried Chicken merupakan suatu pekerjaan yang 

praktis tidak perlu memasak, kemudian anak-anak menyukai Fried 

Chicken karena mirip seperti yang ada di restoran Fried Chicken kelas 

internasional seperti KFC, McDonald’s, dan A&W. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan sebelumnya, 

maka peneliti memberikan masukan berupa saran, yakni: 

 

1. Memberikan pemahaman kepada para pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima, bahwa berjualan Fried Chicken dengan format kaki lima mampu 

mengembangkan kreativitas yang bermanfaat untuk menunjang 

perekonomian dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. 

2. Memberikan pemahaman kepada para pedagang Fried Chicken Kaki 

Lima, bahwa dengan menggunakan strategi dagang yang baik tentunya 

bisa mendapatkan penghasilan yang menjanjikan. 

3. Memberikan pemahaman kepada para penggemar Fried Chicken, 

bahwa saat ini tidak perlu khawatir jika ingin membeli dengan harga 

yang murah, kualitas dan mutu yang hampir mirip dan juga halal, yaitu 
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dengan mendatangi warung, booth, ataupun gerobak Fried Chicken 

Kaki Lima. 

4. Pemerintah setempat diharapkan dapat membantu para pedagang Fried 

Chicken Kaki Lima dalam mengembangkan kreativitas. 
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