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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Potong 

 

Bangsa sapi pada umumnya dikelompokan menjadi tiga,  yaitu Bos Indicus 

(zebu :berpunuk), Bos Taurus dan Bos Sondaicus (Sugeng, 2001). Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa Bos Indicus merupakan bangsa sapi yang terdapat di daerah tropis, Bos 

Taurus merupakan bangsa sapi yang terdapat di daerah sub tropis dan Bos Sondaicus 

merupakan bangsa sapi yang terdapat di daerah tropis. Sapi yang dibudidayakan 

sebagai ternak potong mempunyai ciri antara lain; (1) ukuran tubuh besar, berbentuk 

persegi panjang atau balok, (2) kualitas dagingnya baik, (3) laju pertumbuhannya cepat, 

(4) cepat dewasa, dan (5) efisiensi pakannya tinggi. Kriteria pemilihan sapi dari bentuk 

luarnya adalah: (1) ukuran badan panjang dan dalam, (2) bentuk tubuh segi empat, 

pertumbuhan tubuh bagian depan, tengah dan belakang serasi dan garis badan atas dan 

bawah sejajar, (3) paha sampai pergelangan kaki penuh berisi daging, (4) dada lebar 

dan dalam serta menonjol, dan (5) kaki besar, pendek dan kokoh. 

Polulasi sapi potong  di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2016  terus mengalami 

peningkatan. Hal ini  dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2 Populasi sapi potong di Indonesia tahun 2013 hingga 2016. 

Tahun Populasi (juta ekor) 

2013 12,69 

2014 14,73 

2015 15,42 

2016 16,09 

Jumlah 58,93 

Rata – rata 14,73 

(BPS,2016).  
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Menurut Sugeng (2002), ciri - ciri   sapi tropis yaitu memiliki gelambir, kepala 

panjang, dahi sempit, ujung telinga runcing, bahu pendek, garis punggung berbentuk 

cekung, kaki panjang, tubuh relatif kecil, dengan bobot badan antara 250-650 kg, tahan 

terhadap suhu tinggi dan juga  tahan terhadap penyakit kulit seperti caplak. Jenis sapi 

tropis ini sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara 

tropis yang memiliki dua musim.  

Ternak sapi juga merupakan salah satu penghasil daging selain ternak kecil dan 

ternak unggas. Ternak besar seperti sapi merupakan salah satu jenis ternak yang 

memilki peranan penting sebagai penghasil daging dengan kualitas dan kuantitas cukup 

baik. Jenis atau bangsa sapi yang terdapat di Indonesia sebagai penghasil daging adalah 

sapi potong seperti bangsa sapi Bali, sapi Madura, sapi Peranakan Ongole (PO), sapi 

Brahman Cross dan lain-lain (Munarka, 2015). 

2.2  Konsumsi Daging Sapi 

 

Pada Tabel 3 berikut ditampilkan konsumsi  daging sapi di Indonesia per kapita pada 

periode tahun 2011 – 2015. 

Tabel 3. Konsumsi daging sapi di Indonesia per kapita/tahun/kg. 

Tahun Konsumsi daging (kg) Harga daging sapi 

2011 2,6 Rp   69.641 

2012   2,29 Rp   76.925 

2013   2,28 Rp   90.401 

2014   2,36 Rp   99.332 

2015 2,4 Rp 104.328 

  Sumber:BPS, (2016). 

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa konsumsi daging sapi masyarakat 

Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 terus mengalami penurunan 2,6kg - 2,28kg. Hal 

ini dikarenakan terjadinya peningkatan harga pada tahun 2011 – 2013. Akan tetapi, 

pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan kembali. Hal ini dikarenakan 
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kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingya gizi, pertumbuhan, kesehatan dan 

kecerdasan anak pada usia dini sampai remaja. 

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat 

Indonesia adalah faktor ekonomi dan harga, serta faktor sosial-budaya dan religi. Setiap 

kelompok sosial memiliki tradisi dan kepercayaan tertentu yang berhubungan dengan 

pangan, apakah bersifat rasional atau irasional, menguntungkan atau merugikan, yang 

awalnya berkembang karena ketersediaan pangan di tempat tersebut dan juga 

berhubungan dengan nilai-nilai budaya dan agama kelompok etnik tersebut 

(Firmansyah, 2014). 

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.    

Menurut Hafid dan Ruqayah (2009) Kualitas dan kuantitas karkas dari sekor ternak 

selain dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan di peternak juga dipengaruhin oleh faktor 

penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen meliputi tranportasi, 

pengistirahatan ternak dan penanganan sebelum ternak dipotong. 

2.3 Daging Sapi 

 

Daging adalah bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim 

dikonsumsi oleh manusia dapat berupa daging segar, daging segar dingin, atau daging 

beku. Karkas sapi adalah bagian dari tubuh sapi sehat yang telah disembelih secara 

halal sesuai dengan CAC/GL 24-1997, telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan 

kepala dan kaki mulai dari tarsus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta 

lemak yang berlebih (SNI, 2008). 
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Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. 

Selain mutu proteinnya yang tinggi, daging mengandung asam amino esensial yang 

lengkap dan seimbang serta beberapa jenis mineral dan vitamin. Daging merupakan 

protein hewani yang lebih mudah dicerna dibanding dengan protein nabati. Bagian 

yang terpenting yang menjadi acuan konsumen dalam pemilihan daging adalah sifat 

fisik. Sifat fisik dalam hal ini antara lain warna, keempukan, tekstur, kekenyalan dan 

kebasahan ( Komariah dkk, 2009).  

Menurut Munarka (2015), daging digolongkan sebagai salah satu produk 

peternakan penghasil bahan pangan. Bahan pangan adalah bahan yang dimakan sehari-

hari atau sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan 

dan pengganti kebutuhan jaringan yang rusak. Bahan pangan merupakan penghasil 

lemak, energi, sumber kalori untuk menyuplai energi dari dalam. Daging memiliki 

kandungan protein yang berguna dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

 Menurut Koswara (2009), daging merupakan bahan pangan yang diperoleh 

dari hasil penyembelihan hewan-hewan ternak atau buruan. Daging memiliki 

kandungan protein yang berguna dalam memenuhi standar konsumsi masyarakat 

terhadap daging. Standar konsumsi kebutuhan protein pada anak balita 2-2,5 gram per 

kilogram berat badan, sedangkan pada orang dewasa hanya 1 gram per kilogram berat 

badan. 

Menurut Trantono (2011), kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

pada waktu hewan sebelum dan sesudah dipotong. Kualitas fisik daging sapi adalah warna 

daging, rasa dan aroma, perlemakan, dan tektur daging. Pada waktu sebelum dipotong, 

faktor penentu kualitas dagingnya adalah tipe ternak, jenis kelamin, umur, dan cara 
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pemeliharaan yang meliputi pemberian pakan dan perawatan kesehatan. Sedangkan 

kualitas daging sesudah dipotong dipengaruhi oleh metode pemasakan, pH daging, 

hormon, dan metode penyimpanan. Berikut ini adalah kandungan gizi daging sapi per 

100 gram pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan gizi daging sapi per 100 gram.  

Sumber: Persatuan Gizi Indonesia, (2009). 

2.4 Teori Permintaan 

Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan (demand) mempunyai arti adanya 

suatu hubungan tertentu antara jumlah  barang tertentu dan  jumlah suatu barang yang 

mau dibeli orang dan harga barang tersebut. Hal yang berhubungan dengan permintaan 

adalah pertama kemauan dan kemampuan untuk membeli suatu barang. Kemauan dan 

kemampuan saja tidak cukup untuk membeli suatu barang, harus disertai adanya 

keinginan dan kemampuan untuk membeli barang tersebut dan didukung uang yang 

cukup untuk membayar harga barang itu (Soeharno, 2007). 

Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan 

permintaan. Tetapi biasanya pertambahan penduduk di ikuti oleh perkembangan dalam 

kesempatan kerja. Dengan demikian lebih banyak orang yang menerima pendapatan 

ZAT GIZI KADAR 

Air 

Energi 

Protein 

Lemak 

Kabohidrat 

Abu 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Kalium 

Retinol 

Tianin 

66 g 

201 kkal 

18,8 g 

14 g 

0 g 

1,2 g 

11 mg 

170 mg 

2,8 mg 

378 mg 

9 ug 

0,08 mg 
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dan ini menambah daya beli dalam masyarakat. permintaan terhadap barang tersebut. 

Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap 

barang tersebut (Sukirno, 2013). 

Permintaan adalah jumlah suatu komoditas yang bersedia dibeli individu 

selama periode waktu tertentu merupakan fungsi dari atau tergantung pada komoditi 

itu, pendapatan nominal individu, harga komoditi lain dan cita rasa individu. Selain itu, 

ditambahkan Fatmawati (2016), kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu 

kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan 

jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. 

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai 

tingkat harga selama periode tertentu pada suatu daerah (geografis tertentu). 

Permintaan suatu barang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 

1. Harga barang itu sendiri 

2. Harga barang lain yang terkait 

3. Tingkat pendapatan perkapita 

4. Selera atau kebiasaan 

5. Jumlah penduduk 

6. Perkiraan harga dimasa mendatang 

7. Distribusi pendapatan 

8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan 

(Pratama, 2008). 

2.5 Hipotesis 

Diduga jumlah penduduk, konsumsi daging sapi, pedapatan perkapita, 

permintaan daging sapi, populasi, jumlah penduduk dan harga daging sapi berpengaruh 

terhadap permintaan daging sapi di Indonesia. 


