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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Sapi Potong 

 Bangsa (breed) sapi adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik 

tertentu yang sama. Atas dasar karakteristik tertentu tersebut, maka sapi dapat 

dibedakan dari ternak lainnya. Karakteristik yang dimiliki sapi tersebut dapat 

diturunkan dari generasi ke gernerasi berikutnya (Tanari, 2001). 

 Menurut Sudarmono & Sugeng (2008), sapi pada garis besarnya dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok bangsa sapi, yaitu : 

1. Bos indicus 

Bos indisus (Zebu atau sapi berkelompok) inilah yang sekarang 

berkembang di India, dan akhirnya sebagian menyebar di berbagai negara. 

Terutama di daerah tropis seperti  Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

2. Bos taurus  

Bos taurus adalah bangsa sapi yang menurunkan bangsa-bangsa sapi 

potong dan perah di Eropa. Golongan ini akhirnya menyebar ke berbagai 

penjuru dunia, terutama Amerika, Australia dan Selandia Baru. 

Belakangan ini keturtunan Bos taurus banyak diternakkan dan 

dikembangkan di Indonesia, misal sapi Aberden Angus, Hereford, 

Shorthorn, Charolais, Simental, dan Limosin. 

3.   Bos sondaicus 

Golongan ini merupakan sumber asli bangsa-bangsa sapi Indonesia. Sapi 

yang saat ini merupakan keturunan banteng (Bos bibos/Bos banteng). Saat 

ini, keturunanya sapi ini di kenal dengan nama sapi Bali, sapi Madura, sapi 

Sumatra dan sapi lokal lainya. 
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Sapi Bali merupakan sapi lokal dengan penampilan produksi yang tinggi. 

Populasinya pada tahun 1999 mencapai 27% dari seluruh sapi yang berada di 

Indonesia. Asal usul sapi Bali ini adalah Benteng (Bos sandaicus) yang telah 

mengalami penjinakan atau domestikasi yang cukup lama, dan diduga sebagai 

penyebab sapi Bali lebih kecil dibandingkan dengan Banteng. Sapi Bali jantan 

atau betina dilahirkan dengan warna bulu merah bata dengan garis hitam di 

sepanjang punggung yang disebut garis belut. Setelah dewasa, warna sapi jantan 

berubah menjadi kehitam-hitaman. Sedangkan warna sapi betina relatif tetap. Sapi 

betina tidak berpunuk dan bagian pantatnya berwarna putih (Abidin, 2008).  

 Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah sapi hasil persilangan antara sapi Ongole 

dengan sapi lokal pulau Jawa secara grading up. Ciri khas sapi tersebut berpunuk besar, 

bergelambir longgor dan berleher pendek. Kulit berwarna kuning dengan bulu putih atau 

putih kehitam-hitaman. Kepala pendek dengan profil melengkung. Mata besar dengan 

sorot yang tenang. Telinganya panjang dan menggantung (Sarwono dan Arianto, 2013). 

 Sapi Simmental adalah bangsa Bos taurus, berasal dari daerah simne di negara 

Switzerland, tetapi sekarang berkembang lebih cepat di benua Eropa dan Amerika. 

Merupakan tipe sapi perah dan pedaging, warna bulu coklat kemerahan (merah bata), 

dibagian muka dan lutut ke bawah serta ujung ekor berwarna putih, sapi jantan 

dewasanya mampu mencapai berat badan 1.150 kg sedangkan betina dewasanya 800 

kg. Bentuk tubuhnya kekar dan berotot, sapi jenis ini cocok dipelihara di tempat yang 

iklimnya sedang. Persentase karkas sapi jenis ini tinggi, mengandung sedikit lemak. 

Sapi Simmental dapat difungsikan sebagai sapi perah dan sapi potong (Sugeng, 2006). 

Setiap proses penggemukan sapi, pada akhirnya sapi akan menjadi penghasil 

daging. Sapi-sapi yang dipekerjakan sebagai pembajak sawah atau ternak-ternak perah 

yang tidak produktif lagi biasanya akan digemukkan sebagai ternak potong. Umumnya, 
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mutu daging yang berasal dari sapi-sapi afkiran ini tidak terlalu baik. Meskipun 

demikian, ada beberapa jenis sapi yang memang khusus dipelihara untuk digemukkan 

karena karakteristik yang dimilikinya, seperti tingkat pertumbuhannya cepat dan 

kualitas daging cukup baik. Sapi-sapi inilah yang umumnya dijadikan sebagai sapi 

bakalan, yang dipelihara secara intensif selama beberapa bulan sehingga diperoleh 

pertambahan berat badan yang ideal untuk di sembelih (Abidin, 2002).  

2.2 Daging Sapi 

 Daging sapi merupakan bahan hewani yang merupakan sumber protein 

kaya akan asam amino esensial, daging sapi merupakan sumber vitamin B 

kompleks seperti nisin dan B12 serta beberapa mineral seperti zat besi, seng dan 

fosor (Uripi, 2002). Daging merupakan jaringan hewan yang dapat digunakan 

sebagai bahan makanan, termasuk didalamnya adalah jaringan otot, organ-organ 

seperti hati, limpa, ginjal dan otak. Komponen utama daging antara lain otot 

lemak intramuskuler (Marbling), sejumlah jaringan ikat (kolagen, elastis, dan 

retikulum) serta pembuluh darah epitel dan syaraf (Lawrie, 2003). 

Tabel 3. Kandungan Zat Gizi Daging Sapi per 100 gram. 

No Zat gizi Kadar 

1 Air 66 g 

2 Energy 201 kkl 

3 Protein 18,9 g 

4 Lemak 14 g 

5 Karbohidrat 0 g 

6 Abu 1,2 g 

7 Kaliun 11 mg 

8 Fosfor 170 mg 

9 Besi 2,8 mg 

10 Kalsium 378 mg 

11 Retinol 9 ug 

12 Tiamin 0,08 ug 

Sumber: PERSAGI, 2009. 
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Menurut Tambunan (2001), bahwa perbandingan kualitas fisik daging sapi 

lokal dan impor, dapat di ketahui bahwa daging sapi lokal berwarna lebih merah 

cerah, sangat sedikit lemak, dengan tekstur sangat halus. Untuk daging sapi impor 

berwarna merah cerah, lemak cukup banyak, dam tekstur sangat halus. 

Pengukuran kualitas karkas seperti tebal lemak punggung (mm), luas urat 

daging mata rusuk (cm²), skor warna daging, dan marbling score mengunakan 

area otot longssimus dorsi yang terletak diantara rusuk ke-12 dan 13 (BSN 2008). 

Untuk warna daging, juga dilakukan pengujian melalui chromameter dengan 

prosedur mengacu pada Page et al., (2001). 

2.3 Komsumsi Daging Sapi 

Konsumsi daging sapi potong di Indonesia pada periode 2012 - 2016 

semakin meningkat sebagaimana disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Konsumsi Daging Sapi di Indonesia (kg/kapita/tahun). 

No Tahun Konsumsi daging (kg) Harga daging sapi (Rp) 

1 2011 2,6 69.641 

2 2012 2,29 76.925 

3 2013 2,28 90.401 

4 2014 2,36 99.332 

5 2015 2,4 116.751 

Sumber: Stastistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016). 

 

 Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa konsumsi daging sapi masyarakat 

Indonesia dari tahun 2011  hingga 2013 terus mengalami penurunan 2,6 kg/kap/th 

– 2,28 kg/kap/th. Hal ini, dikarenkan terjadinya peningkatan harga pada tahun 

2011 – 2013. Akan tetapi , pada tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan 

kembali hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya 

gizi, pertumbuhan , kesehatan dan kecerdasan anak pada usia dini sampai remaja.  
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Menurut Rahmat (2001), pola komsunsi dan pengeluaran rumah tangga 

umunya berbeda antara agroekosistem, antar kelompok pendapatan, antar etnis, 

atau suku dan antar waktu. Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi 

banyaknya daging yang dikomsunsi bahkan seringkali dijumpai dengan 

pertambahannya pendapatan, maka masyarakat cenderung mengkonsumsi barang 

yang kualitasnya lebih baik. Peningkatan pendapatan merupakan salah satu faktor 

yang mendorong masyarakat untuk mengubah pola konsumsi dengan perubahan 

kualitas gizi yang lebih baik (Amir dkk., 2006). 

 Suyastiri (2008), mengemukakan bahwa konsumsi rumah tangga 

khususnya pangan dipengaruhi oleh faktor pendapatan, harga bahan pangan, 

jumlah anggota keluarga dan pendidikan. Menurut Sayekti (2008), perbedaan 

pendapatan akan mempengaruhi konsumsi individu dan pola konsumsi rumah 

tangga. Menurut Tadete (2016) masyarakat di era moderenisasi saat ini cenderung 

mengurangi konsumsi daging dengan alasan yang berkaitan dengan masalah 

kesehatan. Kondisi ini seperti yang dinyatakan Tanziha (2009) bahwa kemampuan 

untuk menyediakan pangan yang layak dan sesuai dengan kecukupan gizi yang 

dianjurkan juga semakin menurun. 

 Menurut Sugiarto (2002), dalam teori ekonomi bahwa semakin tinggi 

pendapatan maka konsumsi suatu barang akan semakin tinggi. Semakin tinggi 

pendapatan maka kecenderungan untuk mengkonsumsi daging sapi semakin 

tinggi di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur. Hasil ini ditunjang oleh penelitian Osak (2014), yang 

menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh nyata terhadap konsumsi daging. 
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2.4 Penawaran 

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat 

hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang 

ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini, dinyatakan bagaimana keinginan para 

penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana 

pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah 

(Sukirno, 2008). 

Menurut Haryati (2007), kurva penawaran adalah kurva yang 

menghubungkan titik-titik kombinasi antara harga dengan jumlah barang yang 

diproduksi atau ditawarkan. Kurva penawaran merupakan garis pembatas jumlah 

barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pada tingkat harga yang 

ditentukan, penjual bersedia menawarkan lebih sedikit, tetapi penjual tidak mau 

menawarkan lebih banyak. Penjual bersedia menerima harga yang lebih tinggi 

bagi suatu jumlah tertentu, tetapi penjual tidak bersedia menawarkan jumlah itu 

dengan harga yang lebih rendah. Konsep ini sering disebut dengan kesediaan 

minimum penjual menerima harga (willingness to accept). 

Teori penawaran adalah suatu teori yang menyatakan suatu hubungan 

antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam teori penawaran 

dinyatakan bahwa semakin naik harga suatu barang, maka makin banyak jumlah 

barang yang ditawarkan. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka 

makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan (Sukirno, 2008). 
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Gambar 1. Pembentukan Kurva Penawaran 

Dimana: 

 P (price) : Harga 

Qs (Quantity Supplly) : Jumlah Barang  

S (Supply) : Penawaran 

1. Digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas 

2. Kemiringan positif diakibatkan hubungan yang linier antara P dan Qs. 

Jika P naik, maka Qs naik jika P turun maka Qs turun. 

3. Bergerak ke atas dari kiri ke kanan. 

4. Hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan dalam hal ini 

apabila harga meningkat, jumlah penawaran meningkat dan apabila harga 

turun, jumlah penawaran turun. 

Definisi Penawaran  

Dalam ilmu ekonomi, penawaran (supply) diartikan sejumlah barang, 

produk atau komoditi yang tersedia dalam pasar yang siap untuk dijual kepada 

konsumen yang membutuhkan. Penawaran juga dapat diartikan sebagai jumlah 

barang (goods), jasa (Service) atau komoditi yang tersedia di pasar dengan harga 

tertentu pada waktu tertentu (Yoeti, 2008). 
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Definisi permintaan   

 Pengertian permintaan dalam ilmu ekonomi yang umum diartikan sebagai: 

Keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang – barang tertentu yang 

diperlukan atau diinginkan (Yoeti, 2008). 

2.5 Hipotesis 

Diduga jumlah penduduk, populasi sapi, dan pendapatan per kapita, harga 

daging sapi, harga daging ayam, harga telur ayam (Variabel bebas), berpengaruh 

terhadap penawaran daging sapi potong di Indonesia (Variabel terikat). 


