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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di Asia Tenggara, 

jumlah penduduk untuk tahun 2016 sudah mencapai 258 juta jiwa (BPS 2016). Hal ini 

menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di 

dunia. Meningkatnya populasi penduduk dan perbaikan taraf hidup masyarakat 

berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan bahan pangan. Untuk memenuhi 

keperluan hidup, manusia memerlukan bahan pangan yang memenuhi zat-zat yang 

diperlukan tubuh diantaranya adalah protein dan lemak. Protein hewani dapat 

disediakan oleh daging, telur dan susu, yang merupakan hasil dari produk peternakan. 

Sedangkan protein nabati dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan. 

Komoditas ternak sapi merupakan salah satu sumber penghasil protein 

hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, produk hewani ini tidak 

berbanding lurus dengan jumlah penduduk, sehingga masih kekurangan pasokan 

daging. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia, 

khususnya yang berkaitan dengan produk perternakan juga ditinjau dari 

kemampuannya dalam menyediakan produk hasil perternakan daging dan susu. 

Produk daging sapi merupakan komoditas kedua setelah unggas (ayam 

potong). Kontribusi daging sapi terhadap kebutuhan daging nasional sebesar 23% dan 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan (Direktorat Jenderal Perternakan dan 

Kesehatan Hewan, 2016). Seperti yang tertera pada Tabel 1 di bawah ini 
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Tabel 1. Data Produksi Daging Sapi di Indonesia (000 Ton). 

No Tahun Produksi (000 Ton) Pertumbuhan  % 

1 2012 508,91 4,18 

2 2013 504,82 -0,80 

3 2014 497,67 -1,42 

4 2015 506,66 1,82 

5 2016 524,11 3,44 

Rata-rata pertumbuhan 2012-2016 508,43 0,76 

Sumber: Kementan (2016). 

Secara umum kebutuhan daging sapi masih dipasok oleh impor daging 

maupun sapi bakalan, sehingga Indonesia merupakan negara pengimpor produk 

peternakan, termasuk produk daging sapi yang cenderung mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. 

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kepentingan kebutuhan protein 

hewani makin meningkat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data survei sosial 

ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2015, bahwa konsumsi daging sapi 

Indonesia sebesar 2,40 kg/kapita/tahun. Seiring dengan perkembangan tingkat 

konsumsi daging sapi perkapita masyarakat Indonesia dari tahun 1993 hingga 

tahun 2015 menggalami kenaikan dengan tingkat konsumsi daging sapi Indonesia 

sebesar 0,704 kg/kapita/tahun, naik menjadi 2,40 kg/kapita/tahun (BPS, 2015). 

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahun, maka 

dapat diprediksikan bahwa jumlah kebutuhan daging sebagai sumber protein 

hewani juga akan semakin meningkat. Menurut data BPS tahun 2015, jumlah 

penduduk Indonesia adalah 255.461.70 jiwa dan pada tahun 2020 diperkirakan 

akan meningkat sekitar 271.066.40 jiwa. Berdasarkan kecenderungan angka 

populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat tersebut, maka prediksi 

penawaraan dan permintan di bidang sub perternakan akan meningkat dan 

memiliki peluang pasar yang cukup besar. 
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Menurut Ilham (2001), pemerintah telah melakukan upaya dalam rangka 

peningkatan kebutuhan daging sapi, ketersedian pakan ternak, peningkatan mutu 

benih dan program pemberantasan penyakit, namun harga daging sapi di dalam 

negeri masih terus meningkat. Kenaikan harga daging sapi menurut data BPS 

(2016), pada periode lima tahun terakhir (2012-2016) cenderung naik dari harga 

Rp 76.925,- hingga Rp 116.751,- dengan pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 

11,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara 

pasokan dengan penawaran daging.  

Tabel 2. Kenaikan Harga Daging Sapi di Indonesia. 

No Tahun Harga (Rp) 

1 2012 76.925 

2 2013 90.401 

3 2014 99.334 

4 2015 104.328 

5 2016 116.751 

Sumber : Badan Pusat Stastistik (2016).  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dilakukan dengan 

judul   Analisis Penawaran Daging Sapi di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi penawaran daging sapi di 

Indonesia serta mengetahui bagaimana proyeksi penawaran daging sapi di 

Indonesia di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini dapat membantu 

para peternak sapi potong maupun pengusaha pengolahan daging untuk 

mengembangkan usahanya serta membantu pemerintah dalam 

mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat yang berhubungan 

dengan penawaran daging sapi di Indonesia. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah, sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran komoditas daging sapi 

di Indonesia? 

2. Bagaimana prediksi penawaran komoditas daging sapi di Indonesia 

pada waktu yang akan datang? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penawaran daging sapi 

di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui prediksi penawaran komoditas daging sapi di 

Indonesia pada masa yang akan datang.  

1.4 Kegunaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan: 

1. Untuk menentukan strategi terhadap faktor-faktor yang menpengaruhi 

jumlah penawaran daging sapi. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan usaha sapi 

pedaging pada masa yang akan datang. 


