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LAMPIRAN GAMBAR 

 

 

 

 

 

       Gambar L.1 Warung Bu Tanti           Gambar L.2 Suasana Warung     Gambar L.3 Wawancara dengan 

Bu Tanti                 Bu Tanti 

 

 

 

 

 

Gambar L.4 Warung Bu Agustina  Gambar L.5 Suasana Warung      Gambar L.6 Wawancara dengan 

Bu Agustina           Bu Agustina 

 

 

 

 

  

       Gambar L.7 Warung Pak Kebo  Gambar L.8 Suasana Warung     Gambar L.9 Wawancara Dengan  

      Pak Kebo              Mas Agus 

 

 

 

 

 

Gambar L.10 Warung Bu Watik       L.11 Wawancara Dengan Bu Ester 
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LAMPIRAN TABEL 

Tabel Hasil Observasi 

               T.1 Observasi Tempat Penjualan Daging Anjing 

               T.2 Observasi Kunjungan Penjualan Daging Anjing 

               T.3 Kunjungan Dalam Sehari ke Warung Rica 

                 T.4 Observasi Umur Pengunjung 

                        T.5  Penjual Mulai Buka 

 

 

 

Penjualan Daging Anjing 

Ungaran Semarang 

Warung Dog Jazz, 

Mijen, Ungaran 

Perbatasan Kota 

Ungaran, Taman 

Unyil 

Warung RW 

Pak Kebo, 

Stadion 

Warung RW Bu 

Watik, Stadion 

Warung 

Rica-Rica 

Manado, Pak 

Lucas, Tanah 

Putih 

Penjualan Daging Anjing 

Ungaran Semarang 

 

Selasa, 26 Febuari 

19.00-20.00 

 

Rabu, 27 Febuari 

19.00-20.00 

 

Sabtu, 2 Maret 

18.30-19.30 

 

Sabtu, 2 Maret 

20.00-21.00 

 

Sabtu, 2 Maret 

21.30-22.30 

Penjualan Daging Anjing 

Ungaran Semarang 

20 pengunjung 30 pengunjung 100 pengunjung 25 pengunjung 50 pengunjung 

Penjualan Daging Anjing 

Ungaran Semarang 

Usia anak-dewasa 

30-40 tahun 

(pengamatan) 

Usia remaja-

dewasa 

30-40 tahun 

(pengamatan) 

Usia remaja-

dewasa 

25-40 tahun 

(pengamatan) 

Usia remaja-

dewasa 

25-35 tahun 

(pengamatan) 

Usia anak-6o 

tahunan 

30-40 tahun 

(pengamatan) 

Penjualan Daging Anjing 

Ungaran Semarang 

10.00-22.00 18.00-22.00 18.00 - Habis 18.00- Habis 18.00-23.00 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

 

Daftar Pertanyaan Untuk Penjual  

1. Siapakah nama bapak/ibu? 

2. Selama berjualan daging anjing, usia pengunjung yang datang dari umur berapa sampai umur 

berapa? 

3. Apa alasan pengunjung mengkonsumsi daging anjing? 

4. Apa manfaat dari daging anjing? 

5. Daging anjing yang dijual didapat dari mana? 

6. Perdagangan daging anjing dilakukan secara ternak atau secara berburu liar? 

7. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya dampak dari mengkonsumsi daging anjing? 

 

Hasil Wawancara Dengan Penjual 

1. Ibu Tanti merupakan pemilik warung RW yang berlokasi di Perbatasan Kota, Taman Unyil. 

Beliau mengatakan bahwa pengunjung yang datang warungnya ada yang mulai dari anak-anak 

hingga dewasa yang berumur 60 tahunan. Alasan pengunjung datang ke warung RW menurut Ibu 

Tanti adalah dapat dijadikan sebagai obat dan dijadikan makanan kuliner. Manfaat yang 

terkandung dalam daging anjing menurut beliau adalah bisa dijadikan sebagai obat, menaikan 

tekanan darah, menyembuhkan gatal-gatal. Daging anjing yang didapat oleh Ibu Tanti 

merupakan hasil buruan orang-orang yang menyetorkan ke Bu Tanti, penyetor berasal dari 

Gunung Pati, Ambarawa, serta Semarang. Daging anjing sendiri tidak ada peternakannya 

melainkan hasil buruan liar. Dan beliau mengatakan selama dia berjualan, beliau tidak 

mengetahui adanya dampak negatif dari mengkonsumsi daging anjing.  

 

2. Ibu Agustina merupakan pemilik warung Dog Jazz yang berlokasi di Mijen, Gedang Anak, 

Ungaran. Beliau mengatakan bahwa pengunjung yang datang warungnya ada yang mulai dari 

usia remaja hingga dewasa yang berumur 60 tahunan. Alasan pengunjung datang ke warung RW 

menurut Ibu Agustina adalah daging anjing tidak mengandung kolesterol, untuk daya tahan 

tubuh, mengeringkan luka, menaikan trombosit.. Manfaat yang terkandung dalam daging anjing 

menurut beliau adalah sebagai obat dan aman untuk dikonsumsi. Daging anjing yang didapat 

oleh Ibu Agustina merupakan hasil buruan juga sama seperti  Bu Tanti, penyetor berasal dari 

Salatiga, Ambarawa dan Temanggung. Daging anjing sendiri tidak ada peternakannya melainkan 

hasil buruan liar. Dan beliau mengatakan selama dia berjualan, beliau tidak mengetahui adanya 

dampak negatif dari mengkonsumsi daging anjing.  
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3. Mas Agus merupakan anak pemilik dari warung RW Pak Kebo yang berlokasi di Stadion. Beliau 

mengatakan bahwa pengunjung yang datang warungnya ada yang mulai dari usia remaja hingga 

dewasa. Alasan pengunjung datang ke warung RW Pak Kebo menurut Mas Agus adalah dapat 

dijadikan sebagai obat luka, dijadikan sebagai kuliner, dan dijadikan sebagai jamu. Manfaat yang 

terkandung dalam daging anjing menurut beliau adalah menghangatkan tubuh serta dijadikan 

sebagai obat. Daging anjing yang didapat oleh Mas Agus  merupakan hasil buruan juga yang 

menyetorkan ke Mas Agus, penyetor berasal dari Purwokerto dan Kebumen. Terkadang Mas 

Agus mencari atau berburu sendiri mencari anjing untuk dimasak. Daging anjing sendiri tidak 

ada peternakannya melainkan hasil buruan liar. Dan beliau mengatakan selama dia berjualan, 

beliau tidak mengetahui adanya dampak negatif dari mengkonsumsi daging anjing. Karena 

anjing yang akan dikelolah dipastikan sehat untuk menjaga kepercayaan konsumen. 

 

4. Ibu Watik merupakan pemilik warung RW Pak Dhe Nanok yang berlokasi di Stadion 

Diponegoro. Beliau mengatakan bahwa pengunjung yang datang ke warungnya  mulai dari usia 

remaja hingga dewas. Alasan pengunjung datang ke warung RW menurut Ibu Watik adalah dapat 

dijadikan sebagai kuliner, jamu dan sebagai obat. Manfaat yang terkandung dalam daging anjing 

menurut beliau adalah bisa dijadikan sebagai obat, menyembuhkan gatal-gatal. Daging anjing 

yang didapat oleh Ibu Watik merupakan hasil buruan orang-orang yang menyetorkan ke Bu 

Watik, penyetor berasal dari Ambarawa dan Purwokerto. Daging anjing sendiri tidak ada 

peternakannya melainkan hasil buruan liar. Dan beliau mengatakan selama dia berjualan, beliau 

tidak mengetahui adanya dampak negatif dari mengkonsumsi daging anjing.  

 

5. Ibu Ester merupakan istri pemilik warung rica-rica manado Pak Lucas yang berlokasi di Tanah 

Putih. Beliau mengatakan bahwa pengunjung yang datang ke warungnya dari usia anak-anak 

hingga dewasa yang berumur 60 tahunan. Alasan pengunjung datang ke warung RW dan 

menikmati daging anjing menurut Ibu Esther adalah sebagai kuliner, dijadikan sebagai surungan 

serta dijadikan sebagai jamu. Manfaat yang terkandung dalam daging anjing menurut beliau 

adalah bisa menyembuhkan segala penyakit. Daging anjing yang didapat oleh Ibu Ester atau Pak 

Lucas ini berbeda dengan yang lain mereka mendapatkan anjing dari orang lain atau temannya 

dan terkadang mencari anjing sendiri dengan posisi anjing yang masih hidup dan dibunuh 

sendiri. Alasan mereka mencari atau menerima anjing yang masih hidup adalah untuk 

mengetahui anjing yang akan dikonsumsi dan dijual ke masyarakat adalah anjing yang benar-

benar sehat. Jika anjing yang akan diberikan tidak sehat, maka anjing tersebut akan ditolak. 

Daging anjing sendiri tidak ada peternakannya melainkan hasil buruan. Dan beliau mengatakan 

selama dia berjualan, beliau tidak mengetahui adanya dampak negatif dari mengkonsumsi daging 

anjing karena anjing yang akan dikelola menurut Ibu Ester anjing yang sehat. 
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Daftar Pertanyaan Untuk Dokter Hewan 

1. Siapa nama dokter? 

2. Bagaimana menurut dokter tentang daging anjing yang dikonsumsi oleh manusia? 

3. Menurut Anda, jika daging anjing dikonsumsi oleh manusia, berbahaya atau tidak? 

4. Zat apa yang terkandung dalam daging anjing sehingga berbahaya jika dikonsumsi manusia? 

5. Menurut dokter, penyakit apa yang akan timbul jika mengkonsumsi daging anjing/ 

6. Jika manusia masih ingin mengkonsumsi daging anjing, ciri daging yang seperti apa yang layak 

untuk dikonsumsi oleh manusia? 

7. Apa efek dari mengkonsumsi daging anjing? 

8. Apakah ada himbauan terhadap pengkonsumsi daging anjing/ 

9. Cara melihat ciri daging anjing yang sehat atau tidaknya melalui kasat mata? 

10. Daging anjing termasuk jenis daging merah atau putih? 

11. Cara mengetahui anjing yang meninggal yang terkena penyakit dengan kasat mata? 

 

Hasil Wawancara Dengan Dokter Hewan 

Hasil wawancara dengan drh. Rakhmat Beni adalah mengatakan bahwa daging anjing tidak 

seharusnya dikonsumsi masyarakat, karena ada banyak kemungkinan anjing yang dijual yang 

dijadikan sebagai rica-rica RW itu tidak sehat. Karena, dari awal cara pembunuhan anjing sendiri 

tidak wajar dan ada yang membahayakan. Ada yang dengan cara memberikan racun dalam makanan 

anjing, ada yang dipukul kepalanya, dimasukan kedalam karung, leher diikat, dikubur dan dibakar 

hidup-hidup. Penyakit yang kemungkinan besar ada dalam daging anjing yang utama dan yang paling 

berbahaya adalah leptoshipra, yang kedua virus rabies, dan yang ketiga cacing. Bakteri cacing 

sebenarnya tidak berbahaya jika manusia yang mengelolahnya benar-benar sampai matang dengan 

suhu tinggi, namun jika tidak matang, cacing atau telurnya dapat hidup dalam tubuh manusia juga 

dapat membunuh manusia. Gejala penyakit lepthosphira adalah kuning, air seninya berdarah, organ 

tubuh rusak, jika tidak segera ditangani maka akan meninggal. Gejala rabies adalah manusia akan 

berperilaku sama dengan anjing. Menurut drh. Beni sebenarnya ada banyak kasus manusia yang sakit 

namun tidak banyak rumah sakit yang mengetahui penyakit tersebut berasal dari hewan, karena 

penyakit yang dari hewan yang ditularkan manusia hanya dipelajari oleh dokter hewan saja.  

 

Drh. Orzia menambahkan bahwa pada tahun 2017-2018 ada belasan manusia yang meninggal karena 

terkena virus rabies serta virus leptoshpira. Lebih dari 9 hari jika tidak ditangani atau penangananya 

salah, maka manusia  yang terserang penyakit tersebut akan meninggal. Adanya kasus yang 

meninggal dengan virus tersebut di Kupang, Lombok dan Jawa Barat. Drh. Oriza mengatakan bahwa 

daerah tersebut merupakan daerah yang belum vaksin bebas rabies. Dan pada tahun 2018, pemerintah 

mengeluarkan surat edaran yang isinya UU tentang pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan 

daging anjing.   
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Jika menemukan anjing yang meninggal dan dilihat dengan secara kasat mata itu mudah, dengan 

contoh anjing yang terkena penyakit leptosphira, maka kulit pada hewan akan berubah warna menjadi 

kuning. Jika anjing mati karena keracunan atau terkena penyakit rabies, cara mengetahuinya dengan 

kasat mata pun juga muda yaitu di area mulut pada anjing terdapat banyak air liur. Dan itu tentu tidak 

baik jika anjing dikonsumsi bagi manusia. Untuk daging anjing sendiri termasuk daging merah, sama 

seperti hewan yang berkaki empat lainnya. Ciri daging anjing yang tidak sehat akan berwarna kusam 

atau tidak segar atau pucat.  
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LAMPIRAN KUESIONER ONLINE 

 

Daftar Pertanyaan yang ditanyakan? 

1. Media Sosial yang Anda Sering Kunjungi? 

2. Jenis Warna yang di Minati? 

3. Jenis Font (Huruf) yang di Minati? 

 

 

Hasil Jawaban Responden 
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1. Jenis penyampaian pesan yang disukai? (Humor/Serius? 

2. Jenis tayangan yang disukai? 

3. Gaya Bahasa dalam penyampaian pesan? 

 

Hasil Survey 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


