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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sektor peternakan di Indonesia berperan dalam memenuhi 

kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan kesejahteraan peternak, menciptakan 

kesempatan kerja serta mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Produk yang dihasilkan dari sektor peternakan seperti daging sapi dan olahannya 

memiliki keunggulan yakni diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan oleh peningkatan konsumsi daging sapi di Indonesia. Tingkat 

konsumsi daging sapi pada Tahun 2010 yakni sebesar 2,55 kg/kapita/ tahun yang 

lebih tinggi jika dibandingkan pada Tahun 2009 yakni sebesar                                   

2,22 kg/kapita/tahun (BPS 2010). 

Pemenuhan kebutuhan sapi di Indonesia berasal dari daging sapi lokal dan 

impor. Saat ini jumlah kebutuhan daging sapi di Indonesia yang dapat dipenuhi 

secara lokal baru mencapai 61%, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan 

daging sapi tersebut dilakukan melalui impor sapi. Impor sapi bakalan mencapai 

18,75% dan impor daging sebesar  19,37% (LSPPI 2011). Sapi impor sebagian 

besar berasal dari negara Australia dan New Zealand. Proporsi permintaan daging 

sapi impor di Indonesia relatif tinggi karena memiliki harga yang lebih rendah 

dibandingkan harga sapi lokal. Penyerapan daging impor pada periode Januari 

hingga Juni 2011 sebesar 39.600 ton, sedangkan penyerapan daging impor pada 

periode Juli hingga September sebesar 28.000 ton (www.kontan.co.id 2011). 

Grafik volume impor sapi dan daging ditunjukkan pada Gambar 1. 

Impor komoditas sapi potong menyebabkan pengeluaran devisa negara 

semakin meningkat. Menurut Daryanto (2007), impor komoditas peternakan sapi 

potong menimbulkan multiplier effect (dampak ganda) baik bersifat langsung dan 

tidak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan impor komoditas tersebut. Dampak 

langsung maupun tidak langsung dari impor komoditas sapi potong antara lain 

menghambat peningkatan pendapatan peternak dalam negeri, menghilangkan 

kesempatan (opportunity loss) dalam menciptakan lapangan kerja baru dan 

menghambat pengentasan kemiskinan melalui usaha peternakan dalam negeri.  
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Sumber: Kementrian Pertanian (2011) 

Gambar 1 Perkembangan volume impor sapi dan daging periode  tahun               
2008-2011. 

Saat ini kondisi agribisnis sapi potong di Indonesia mengalami 

permasalahan utama yakni penurunan populasi setiap tahun (Daryanto 2007). 

Upaya untuk mengatasi permasalahan agribisnis terkait penurunan populasi serta 

mengurangi ketergantungan impor sapi perlu dilakukan. Berdasarkan sensus sapi 

potong perah dan kerbau  pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Ditjen Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, jumlah sapi dan kerbau di 

Indonesia sebesar 16,1 juta ekor (Ditjennak 2011; Soebijoto 2011). Sensus sapi 

potong perah dan kerbau (SPKK) pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik menunjukkan penurunan jumlah sapi dan kerbau di Indonesia yakni 

sebesar 15,6 juta ekor (Heriawan 2011).    

Menurut Tampubolon (2002), diacu dalam Saputra et al. (2009), dalam 

mengatasi permasalahan agribisnis dan membangun sektor agribisnis yang 

berdaya saing dalam kaitan dengan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui 

beberapa langkah, antara lain: pertama, menciptakan iklim kondusif bagi 

pengembangan agribisnis. Kedua, menciptakan peran yang lebih tinggi bagi 

agribisnis dan petani kecil. Ketiga, memperkuat sistem kelembagaan serta 
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melakukan investasi dalam infrastruktur publik dan sumber daya manusia di 

bidang agribisnis.  

Pemerintah melakukan upaya untuk menekan jumlah impor sapi yakni salah 

satunya melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta berskala besar 

untuk turut berpartisipasi dalam merealisasikan program swa-sembada daging. 

Pemerintah memberikan pinjaman berbunga rendah melalui program KUPS 

(Kredit Usaha Pembibitan Sapi). Salah satu prasyarat keberhasilan program 

tersebut adalah penambahan jumlah bibit sapi produktif, sehingga mengurangi 

ketergantungan impor sapi dan menciptakan kerjasama yang baik antara sektor 

swasta dengan para petani melalui penyediaan bibit sapi berkualitas dengan 

tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Salah satu perusahaan swasta agribisnis 

terpadu yang menjalankan program penambahan jumlah bibit sapi produktif 

adalah PT. Japfa Comfeed, Tbk. Perseroan Terbatas (PT) Japfa Comfeed melalui 

divisi peternakan yakni PT. Santosa Agrindo, memiliki usaha pembibitan dan 

penggemukan sapi. Salah satu jenis yang dikembangkan melalui usaha pembibitan 

sapi adalah jenis wagyu yang dilakukan sejak Tahun 2008 pada areal peternakan 

seluas 120 Ha dan jumlah sapi wagyu saat ini mencapai 50.000 ekor, dimana bibit 

sapi wagyu didatangkan dari Jepang (Japfa 2009). Daging sapi wagyu dipasarkan 

oleh divisi produk konsumen dengan merek TOKUSEN WAGYU BEEF.  

Pemilihan produk wagyu merupakan salah satu strategi perusahaan untuk 

melakukan diferensiasi produk. Daging sapi wagyu memiliki pangsa pasar yang 

memperhatikan kualitas daging (niche market). Perkembangan wagyu terjadi di 

beberapa negara tidak hanya di Indonesia, namun juga Australia. Saat ini 

Australia merupakan salah satu eksportir sapi wagyu dan olahannya yang terbesar 

di dunia. Pertumbuhan permintaan sapi wagyu di Australia yakni pada tahun 2012 

mengalami pertumbuhan sebesar 13% dan diperkirakan pada tahun 2013 

mengalami pertumbuhan sebesar 24% (The Australian Wagyu Association 2011) 

Istilah wagyu merujuk pada jenis daging sapi khas Jepang yang terkenal 

dengan karakter persebaran lemak yang merata, rasa lezat alami serta 

keempukannya. Wagyu berasal dari bahasa Jepang, wa yang berarti Jepang dan 

gyu yang berarti daging sapi. Daging sapi wagyu memiliki keistimewaan, yaitu 

pada kualitas marbling yang sangat tinggi. Marbling adalah pola urat menyerupai 
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marmer yang terbentuk dari lemak tak jenuh yang terbentuk dalam sel-sel daging 

(intramusculer). Lemak tak jenuh tersebut terdiri dari Omega-3 dan Omega-6 

yang tidak berbahaya bagi manusia karena tidak mengandung kolesterol.              

Proses pembentukan marbling pada sapi wagyu membutuhkan waktu minimal 

selama 600 hari (Peng dan Oliveira 2001). 

Permintaan daging sapi dalam negeri berasal dari sektor industri, pasar 

HOREKA (hotel, restoran dan katering) serta kebutuhan rumah tangga. Proporsi 

permintaan daging sapi dalam negeri untuk industri sebesar 30%, pasar HOREKA 

(hotel, restoran dan katering) sebesar 30% serta kebutuhan rumah tangga sebesar 

40 % (LSPPI 2011). Jenis daging wagyu diminati oleh pasar hotel dan restoran. 

Menurut Thosiah (2011), permintaan daging wagyu di wilayah Jabodetabek 

mencapai 2 ton/bulan. Permintaan daging wagyu terbesar berasal dari restoran di 

wilayah Jakarta. Industri rumah makan dan restoran di Indonesia masih 

terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali yakni sebanyak 73,6% total restoran di 

Indonesia berada di kedua wilayah tersebut. Jakarta sebagai ibu kota negara dan 

pusat bisnis di Indonesia merupakan pusat pertumbuhan bisnis restoran dan rumah 

makan terbesar, dimana sebanyak 26,1% restoran dan rumah makan berada di 

wilayah Jakarta (www.binaukm.com 2010).  

Jumlah restoran di wilayah Jakarta sebanyak 9393 resto dan wilayah Jakarta 

Selatan memiliki jumlah terbesar yakni 4373 restoran. Restoran steak di wilayah 

Jakarta selatan mencapai 287 restoran (PHRI 2011). Wilayah Jakarta Selatan 

memiliki potensi pasar daging wagyu terutama untuk produk steak yang cukup 

tinggi. Daging wagyu memiliki beberapa atribut yang mempengaruhi persepsi 

konsumen steak. Persepsi konsumen adalah proses internal yang terjadi pada 

seseorang dalam memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan-

masukan berupa informasi yang memberikan gambaran tentang penilaian sesuatu                  

(Kotler 2005).  

Menurut Evans (2007) persepsi konsumen steak dipengaruhi oleh atribut 

steak. Atribut steak antara lain rasa (flavor), juiciness, tingkat keempukan 

(tenderness) dan kepuasan terhadap produk. Selain itu, perkembangan informasi 

dan periklanan mengenai produk steak wagyu di berbagai media cetak dan 

elektronik diduga turut mempengaruhi pembelian produk tersebut. Loreiro dan 
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McCluskey (2000), diacu dalam Parcell et al. (2007), menyatakan bahwa 

pemilihan konsumen produk daging sapi dipengaruhi oleh atribut intrinsik dan 

ekstrinsik yang dimiliki oleh produk tersebut. Atribut intrinsik yang dimiliki 

produk olahan daging sapi antara lain ukuran porsi produk, warna, aroma rasa dan 

komposisi. Komposisi daging wagyu yang memiliki kandungan lebih lemak tak 

jenuh yang lebih tinggi dibandingkan jenis daging sapi lainnya, mempengaruhi 

tingkat preferensi produk steak wagyu. Menurut Moon dan Ward (1999), saat ini 

konsumen memiliki perhatian terhadap isu kesehatan terutama jumlah lemak dan 

kolesterol dalam produk makanan. Atribut ekstrinsik yang dimiliki oleh produk 

daging sapi antara lain suasana toko atau restoran, merek dan periklanan. 

Salah satu restoran yang menyediakan menu steak wagyu adalah Restoran 

Steak Hotel. Restoran tersebut memperoleh bahan baku dari PT. Santosa Agrindo 

(TOKUSEN WAGYU BEEF). Restoran Steak Hotel berlokasi di kawasan 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan usaha restoran yang menyajikan 

menu steak. Restoran Steak Hotel by Holycow merupakan pengembangan dari 

usaha warung tenda yang menawarkan menu unggulan berupa steak wagyu. 

Seiring berkembangnya usaha tenda tersebut, maka didirikan CV. Holycow pada 

15 Maret 2010. Usaha dengan konsep restoran didirikan pertama kali di Jl. Radio 

Dalam No.15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penerapan strategi harga dan 

kualitas yang diterapkan oleh Restoran Steak Hotel mampu menarik konsumen, 

sehingga pada bulan 15 Desember 2010 dibuka cabang restoran yang pertama di 

Jl. Bakti No. 15, Senopati, Jakarta Selatan. Perkembangan selanjutnya, Steak 

Hotel merambah pasar luar negeri, dengan membuka cabang yang kedua pada 

bulan November 2011 di Singapura. 

Perkembangan restoran tersebut turut berkontribusi dalam memajukan 

peternakan dalam negeri karena menggunakan bahan baku daging wagyu  yang 

diternakkan di dalam negeri. Restoran Steak Hotel menawarkan menu hasil 

olahan daging sapi yang turut meningkatkan konsumsi protein hewani yang 

berasal dari daging sapi bagi masyarakat. Perkembangan restoran tersebut 

memiliki beberapa kendala antara lain informasi daging sapi wagyu belum banyak 

diketahui oleh konsumen serta tingginya harga produk steak wagyu jika 
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dibandingkan dengan steak lainnya. Hal tersebut menyebabkan persepsi 

konsumen terhadap hidangan steak wagyu masih beragam.  

Steak wagyu merupakan produk yang relatif baru bagi konsumen, oleh 

karena itu perlu dilakukan mengenai penelitian mengenai faktor utama pembentuk 

persepsi konsumen terhadap produk steak wagyu yang berkaitan dengan atribut 

steak yakni rasa (flavor), juiciness, tingkat keempukan (tenderness), kepuasan 

produk, serta pengaruh promosi. Penelitian yang dilakukan meliputi analisis 

mengenai hubungan persepsi konsumen terhadap sikap pembelian steak wagyu 

yang dibandingkan dengan sikap pembelian steak non-wagyu serta kemauan 

untuk membayar (willingness to pay) produk tersebut. Penelitian ini memiliki 

implikasi dalam pengembangan produk steak wagyu sesuai dengan persepsi 

konsumen serta penetapan strategi harga yang tepat sesuai dengan willingness to 

pay steak wagyu.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Analisis persepsi konsumen dan willingness to pay produk steak wagyu, 

merupakan faktor penting dalam mengembangkan strategi pemasaran steak wagyu 

lebih lanjut. Hal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan konsumen steak 

serta meningkatkan penjualan steak wagyu. Produk steak wagyu yang relatif baru 

mempengaruhi beragamnya persepsi konsumen mengenai steak wagyu sehingga 

berpotensi menghambat  perkembangan bisnis steak wagyu. Persepsi konsumen 

yang beragam salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai 

daging wagyu. Harga steak wagyu yang lebih tinggi dibandingkan dengan steak 

lainnya berkaitan dengan kesediaan untuk membayar konsumen produk steak 

wagyu. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada 

beberapa rumusan permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen steak wagyu di Jakarta Selatan? 

2. Apakah pebedaan pengaruh persepsi terhadap sikap pembelian konsumen                

steak wagyu dan steak non-wagyu ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk membayar 

steak wagyu di Jakarta Selatan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa karakteristik konsumen steak wagyu di Jakarta Selatan. 

2. Menganalisa hubungan antara persepsi konsumen dengan sikap pembelian  

produk steak wagyu dan steak non-wagyu. 

3. Menganalisa faktor kunci yang mendasari kesediaan konsumen untuk 

membeli steak wagyu (willingness to pay). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diketahuinya persepsi konsumen terhadap steak wagyu  dan hal-hal 

yang mendasari pengambilan keputusan konsumen untuk membeli daging, 

diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi praktisi bisnis steak wagyu, terutama 

dalam menyusun strategi pemasaran dalam menyediakan steak wagyu yang sesuai 

dengan preferensi konsumen. Bagi konsumen, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan sharing knowledge steak wagyu terutama yang berkaitan 

dengan kualitas produk tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan 

bagi penelitian lain yang membahas topik serupa. 

 
1.5 Ruang Lingkup penelitian 

Penelitian ini mengambil objek steak yang dibatasi dari bahan baku daging 

sapi wagyu dan non-wagyu. Responden penelitian merupakan konsumen steak di 

wilayah Jakarta Selatan. Lokasi penelitian dilakukan di Restoran Steak Hotel. 

Restoran yang dipilih adalah restoran yang menyediakan steak wagyu dan                  

non-wagyu serta menggunakan bahan baku daging wagyu yang diproduksi oleh                

PT. Santosa Agrindo. 
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