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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk 

yang meningkat pada setiap tahunnya. Menurut data BPS tahun 2016 jumlah penduduk 

Indonesia adalah 258.705 juta jiwa dan pada tahun 2020 akan meningkat sekitar 

271.066 juta jiwa (BPS, 2016). Pertumbuhan populasi masyarakat yang semakin tinggi, 

dapat diprediksi bahwa jumlah kebutuhan pangan akan meningkat pula, sehingga 

diperkirakan kebutuhan daging sebagai sumber protein hewani juga akan semakin 

meningkat. 

 Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan bahan pangan 

yang harus terdapat zat-zat tertentu untuk keperluan metabolisme. Diantaranya adalah 

protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani dapat disediakan 

oleh daging dan telur. Masyarakat Indonesia, umumnya mendapatkan daging dari pasar 

maupun dari beternak sendiri yang pada akhirnya dipotong untuk memenuhi 

kebutuhannya. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi, maka 

permintaan daging sapi di Indonesia juga meningkat. 

Pertambahan jumlah penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi serta 

selera masyarakat telah menyebabkan konsumsi daging sapi secara nasional cenderung 

meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari produksi daging sapi di Indonesia dari tahun 

2009-2015, yaitu di tahun 2009 sebanyak 409.308 ton, dan tahun 2015 produksi daging 
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sapi sebanyak 523.926 ton (BPS, 2015). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia 

telah menyadari tentang pentingnya gizi untuk tubuh.  

Bahan pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan 

kecerdasan anak usia dini sampai remaja. Konsumsi daging sapi per kapita per tahun 

di Indonesia dari tahun 2009 sekitar 2,360 kg sampai tahun 2015 sekitar 2,400 kg (BPS, 

2015). Hal tersebut selain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk juga 

dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan penduduk itu sendiri terhadap pentingnya 

protein hewani, sehingga pola konsumsi juga berubah, yang semula lebih banyak 

mengkonsumsi karbohidrat beralih mengkonsumsi daging, telur dan susu. Untuk 

kebutuhan akan ayam broiler dan telur dalam negeri, saat ini telah dipenuhi oleh 

produksi lokal, akan tetapi susu dan daging sapi masih perlu mengimpor. Hal ini 

memberikan dampak postitif bagi masyarakat maupun pengusaha untuk berwirausaha 

sapi potong karena peluang usaha dibidang sapi potong terbuka lebar.  

Menurut Ilham (2001), pemerintah telah melakukan upaya dalam rangka 

peningkatan produksi daging sapi, seperti pengembangan pakan ternak, peningkatan 

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

negeri terus meningkat.  

Tabel 1 Kenaikan Harga Daging Sapi di Indonesia 

Tahun Harga Pertumbuhan 

2011 Rp  69.641 4,99% 

2012 Rp  76.925 10,46% 

2013 Rp  90.401 17,52% 

2014 Rp  99.332 9,88% 

2015 Rp 104.328 5,03% 

Rata – rata Rp   88.125 9,57% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016). 
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Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa, kenaikan harga daging sapi 

mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dengan 

permintaan daging. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini 

perlu dilakukan dengan judul “Analisis Permintaan Daging Sapi Di Indonesia”. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menginterpretasikan permintaan daging di 

masa yang akan datang sehingga permintaan daging dalam negeri dapat dioptimalkan. 

Adapun rasionalitas memilih judul permintaan daging sapi di Indonesia karena 

pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga hal 

itu juga berdampak pada permintaan daging sapi di Indonesia yang semakin meningkat. 

Adanya pertimbangan dari hal tersebut maka dipilih judul permintaan daging sapi di 

Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Faktor-faktor apa saja yang menentukan permintaan daging sapi di Indonesia? 

2. Bagaimana perkiraan permintaan daging sapi di Indonesia pada 10 tahun  

mendatang? 

1.3 Tujuan 

 

1. Menganalisis faktor-faktor  yang mempengaruhi permintaan daging sapi di 

Indonesia. 

2. Menganalisis trend perkiraan permintaan daging sapi di Indonesia pada tahun 

2017 – 2027. 

1.4 Kegunaan 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan : 
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1. Dapat mengendalikan faktor-faktor yang menentukan permintaan daging sapi

di Indonesia.

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan antisipasi dalam

memprediksi ketersediaan daging sapi bagi pengusaha ternak sapi di masa

mendatang.


