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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sumberdaya manusia adalah aset strategis dan terpenting dalam 

pembangunan suatu bangsa. Berbeda dengan aset pembangunan lainnya seperti 

sumberdaya alam, teknologi dan modal, sumberdaya manusia memiliki ciri yang 

unik yaitu dinamis, mampu berinovasi, menggunakan intuisi, sekaligus 

merupakan pengguna dan pengelola aset-aset lainnya.  

Untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas maka diperlukan 

asupan gizi yang cukup, lengkap dan seimbang. Salah satu zat gizi yang penting 

bagi tubuh manusia adalah asam-asam amino esensial yang terdapat dalam 

makanan sumber protein. Rendahnya asupan protein hewani berisiko terhadap 

munculnya kasus malnutrisi, gangguan pertumbuhan otak anak balita, 

meningkatnya resiko sakit, terganggunya perkembangan mental, dan rendahnya 

produktivitas pekerja. 

Sumber protein hewani utama yang paling lengkap kandungan asam 

aminonya ialah daging. Namun demikian belum semua golongan masyarakat 

dapat mengkonsumsi daging dalam jumlah yang cukup. Ada beberapa faktor yang 

berhubungan dengan besarnya konsumsi daging, yaitu pendapatan, pengetahuan 

gizi, budaya dan lingkungan alam. Menurut Husodo (2003), tingkat konsumsi 

daging di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain 

sekawasan Asia Tenggara seperti yang terlihat pada Tabel 1. Untuk daging ayam, 

konsumsi perkapita per tahun di Indonesia adalah 3,80 kg, berada di bawah 

Filipina 4,51 kg, Thailand 9,15 kg dan Malaysia 17,62 kg. Sedangkan untuk 
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daging sapi, konsumsi perkapita per tahun di Indonesia adalah 7,10 kg, ini jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan di Philipina 24,96 kg, Thailand 25,00 kg, dan 

Malaysia 46,87 kg.  

 
Tabel 1. Konsumsi Daging Sapi dan Ayam di Beberapa Negara 

No. Negara Daging sapi 
Kg/Kap/Tahun 

Daging ayam 
Kg/Kap/Tahun 

1 Indonesia 7,10 3,80 
2 Bangladesh 3,08 0,68 
3 China 39,00 10,10 
4 Japan 25,97 20,54 
5 Malaysia 46,87 17,62 
6 Philipina 24,96 4,51 
7 Thailand 25,00 9,15 

Sumber: Husodo (2003) 

 

Sementara itu Dimyati et al. (1998) menyatakan bahwa angka kecukupan 

protein hewani rata-rata nasional adalah 6,00 gr/kap/hari. Berdasarkan data dari 

Statistik Peternakan (2006), hanya beberapa provinsi saja yang sudah memenuhi 

standar angka kecukupan protein hewani tersebut, yaitu Sumatera Selatan (6,54 

gr); DKI Jakarta (16,47 gr); DI Yogyakarta (6,25 gr); Jawa Timur (6,65 gr); Bali 

(17,43 gr); Kalimantan Selatan (7,33 gr); Kalimantan Timur (6,13) dan Banten 

(28,77 gr). Selebihnya sebanyak 25 provinsi tingkat konsumsi protein hewaninya 

masih di bawah standar rata-rata nasional.  

Rendahnya konsumsi daging nasional tersebut dapat dijadikan cerminan 

tingkat kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan 

UNDP tahun 2007/2008, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) hanya 

berada diperingkat 107 dari 189 negara di dunia. IPM adalah ukuran tingkat 

kecerdasan atau kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa. Dengan kata lain, 

IPM 107 menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan bangsa Indonesia tergolong 
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rendah. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam yang baru saja 

memulai pembangunan satu dekade yang lalu, Indonesia kalah (peringkat 

Vietnam adalah 105). Demikian pula jika dibandingkan dengan Thailand (77), 

Malaysia (63), bahkan Singapura (25), Indonesia tertinggal jauh.  

Hubungan tingkat konsumsi protein dengan pertumbuhan ekonomi telah 

dipublikasikan oleh peneliti dari Unicef yang dirilis tahun 1997. Dilaporkan  

bahwa  perbaikan gizi (kalori dan protein) mempunyai andil 50 persen dalam 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara Eropa Barat dalam 

seabad terakhir. Sehingga Desianto B Utomo, Vice President Charoen Pokphand 

Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa ”tidak ada negara maju yang konsumsi 

proteinnya rendah,” (Majalah Trobos, Mei 2008)  

Saat ini permintaan daging di pasar domestik belum dapat dipenuhi oleh 

hasil produksi di dalam negeri. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah 

melakukan impor, baik impor sapi bakalan maupun impor daging segar. Dari 

tahun ke tahun jumlah daging impor terus meningkat. Rata-rata dari tahun 2002 

sampai dengan 2006 tingkat konsumsi tumbuh 13,94% sedangkan tingkat 

produksi daging dalam negeri hanya tumbuh sebesar 8,53% (Statistik Peternakan, 

2006). Apabila tingkat konsumsi daging terus mengalami kenaikan, tanpa adanya 

usaha pengembangan produksi daging dalam negeri, maka ketergantungan 

terhadap daging impor akan semakin tinggi pula.  

Pasokan daging dari dalam negeri tidak berkembang karena populasi sapi 

potong secara nasional dari tahun ke tahun menurun sebesar 3,1% (Daryanto, 

2007).  Penurunan tersebut terjadi tidak hanya di daerah-daerah sentra produsen 
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ternak sapi seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, 

Lampung dan Bali, tetapi juga terjadi di daerah lain yang bukan sentra produksi.  

Hal di atas terbukti dengan adanya kenyataan bahwa sejak lima tahun 

terakhir ini impor sapi hidup dan produk daging sapi baik volume maupun 

nilainya terus mengalami kenaikan seperti terlihat dalam Tabel 2. Nilai impor sapi 

hidup pada tahun 2002 hanya USD 59.959,6 ribu naik menjadi USD 109.652,9 

ribu pada tahun 2006.  Demikian pula nilai impor daging dan jeroan dari hanya 

USD 59.360,9 ribu pada tahun 2002, menjadi USD 116.116 ribu pada tahun 2006. 

 
Tabel 2. Impor Sapi Hidup dan Produk Daging Sapi Dari Tahun 2002 Sampai 

Tahun 2006 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 *) 

Sapi 
hidup 

Volume 
(000 ekor) 

172,7 148,2 214,6 240,0 260,8 

Nilai 
(000 USD) 

59.956,6 47.571,8 69.387,6 90.281,4 109.652,9 

Daging 
dan 
jeroan 

Volume 
(000 ton) 

41.142,6 42.874,3 46.449,2 48.049,2 55.920,9 

Nilai 
(000 USD) 

59.360,9 66.347,6 67.659,4 80.205,6 116.116,0 

Statistik Peternakan 2006 (diolah) 

 

Bahkan sebelum itu, antara tahun 1989 sampai dengan 1993 Atmanto 

(1996) telah meneliti perkembangan jumlah daging impor di Jakarta. Dilaporkan 

bahwa pangsa pasar daging impor terus mengalami peningkatan dari hanya 3,7% 

pada tahun 1989 menjadi 12,3% pada tahun 1993. Sebaliknya untuk  daging lokal 

jenis haas, shinkel dan brisket persentase pasarnya relatif menurun. 

Arus globalisasi yang semakin meminimalkan hambatan-hambatan 

transaksi perdagangan antar negara menambah derasnya arus masuk daging impor 

ke pasaran Indonesia. Berdasarkan survei pasar yang dilakukan oleh Dinas 
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Agribisnis Kota Bogor pada tahun 2006, diketahui bahwa daging impor tidak 

hanya dijual di pasar modern saja, tetapi juga sudah masuk ke pasar tradisional 

(wet market) dengan kenaikan volume 5% tiap tahunnya.  

Di pasar-pasar modern, daging impor dijual berdasarkan grade kualitas 

tertentu (tenderloin, sirloin, rib eye, porter house, top side dan T bone) dan 

harganya berbeda-beda menurut grade tersebut. Grade yang harganya mahal 

umumnya dibeli oleh restoran-restoran untuk pengunjung kelas menengah ke 

atas.. Sementara di pasar umum, terutama pasar tradisional, penjualan daging 

impor tidak berdasarkan grade seperti itu dan harganya lebih murah dari daging 

sapi lokal (Yati, 1993). Kebanyakkan konsumen daging kelas menengah ke bawah 

akan memilih daging yang harganya lebih murah tanpa melihat atribut kepuasan 

lainnya.  

Meningkatnya jumlah daging impor telah menimbulkan beberapa persoalan 

seperti resiko penyebaran penyakit, standar kualitas, keamanan pangan dan status 

kehalalan. Walaupun pemerintah menerapkan syarat-syarat yang ketat dalam 

aturan impor daging, kenyataannya masih banyak beredar daging impor ilegal 

yang dikhawatirkan tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang 

ditetapkan pemerintah.   

Masalah lain yang timbul dari daging impor adalah status kehalalannya. 

Label halal diberikan kepada produsen di luar negeri dengan syarat terdapat 

minimal dua orang karyawan tetap yang beragama Islam dan mampu 

melaksanakan tugas pengawasan selama proses produksi. Tetapi jika karyawan itu 

pindah kerja atau mendapat promosi jabatan, tidak bisa diketahui lagi apakah 
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penggantinya mampu melakukan tugas tersebut (Jurnal Halal LPPOM-MUI 

No.53, 2004)  

Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundangan yang mengatur 

masalah kehalalan produk pangan yang beredar di Indonesia. Di antaranya 

Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang pangan, menyebutkan bahwa pangan 

yang dijual di Indonesia wajib mencantumkan kehalalan, Peratuan pemerintah 

No.69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Permenkes RI 

No.82/Menkes/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. 

Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang 

persyaratan dan pengawasan pemasukan daging dari luar negeri yang mengatur 

persyaratan daging yang boleh diimpor. Namun demikian, masih sering muncul 

kasus di pasaran seperti daging yang tidak halal, daging yang diimpor dari negara 

yang dilarang masuk serta pencampuran daging dengan daging jenis lain.  

Di Kota Bogor masalah daging impor menjadi penting karena Bogor 

bukanlah daerah sentra produksi sapi. Pasokan daging sapi di pasar-pasar Kota 

Bogor tergantung kepada kiriman dari daerah lain. Khsusnya daging impor yang 

dikirim dari Jakarta sebagai pintu gerbang masuknya produk dari luar negeri 

memiliki kekhasan tersendiri.  

Sebagai kota satelit dari ibu kota Jakarta, secara langsung permasalahan 

yang ada di kota Jakarta ikut dirasakan dampaknya di kota Bogor. Hal ini dapat 

dipahami karena banyaknya interaksi langsung antara penduduk yang tinggal di 

Bogor dengan Jakarta. Menurut hasil penelitian Sinaga (1996) banyak penduduk 

kota Bogor bekerja di Jakarta, berpendidikan relatif tinggi dan memperhatikan 

gaya hidup modern. 
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Selain sebagai kota pendidikan, Bogor juga mengembangkan diri sebagai 

kota tujuan pariwisata dengan berfokus pada elemen pariwisata MICE (meeting, 

incentives, conference and exhibition). Jarak yang tidak terlalu jauh dari ibu kota, 

telah memungkinkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MICE 

diselenggarakan di Kota Bogor. Oleh karena itu adalah hal yang menarik untuk 

melakukan penelitian terhadap persepsi konsumen serta perilaku konsumen 

daging di Kota Bogor. Sebagai dampak dari kuatnya pengaruh ibu kota baik 

dalam kultur maupun dalam sikap konsumen terhadap produk tertentu. 

Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, dapatlah diketahui bahwa 

peredaran jumlah daging impor di Indonesia dari tahun ke tahun kecenderunganya 

semakin tinggi, sementara usaha untuk mengembangkan produksi daging dalam 

negeri belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat dihadapkan 

pada pilihan untuk dapat menerima dan mengkonsumsi produk daging impor 

dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Selain itu masyarakat juga harus siap 

untuk mengantisipasi dampak global peredaran daging impor seperti isu-isu 

mengenai penyakit yang ditularkan melalui daging, keterangan negara asal, harga 

dan status kehalalanannya. Dalam kondisi seperti itu maka persepsi terhadap 

daging impor pun beragam. 

Sikap dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi daging selain 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, juga dipengaruhi oleh karakteristik 

demografi masing-masing konsumen. Sehingga perlu juga diketahui bagaimana 

karakteristik konsumen daging di Kota Bogor, seperti tingkat pendidikan, 

pengeluaran rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dan aspek-aspek 

demografi lainnya. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa 

rumusan permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini yaitu:  

(1) Bagaimana karakteristik konsumen daging di Kota Bogor? 

(2) Bagaimana persepsi konsumen di Kota Bogor terhadap produk daging impor ? 

(3) Faktor-faktor apa saja yang mendasari kesediaan konsumen untuk membayar 

(WTP) produk daging impor ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Beranjak dari rumusan masalah dan hal-hal yang melatar belakangi 

dilakukannya penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisa 

karakteristik konsumen daging di Kota Bogor; (2) menganalisa sikap konsumen 

terhadap produk daging impor; (3) menganalisa hubungan antara karakteristik 

konsumen dengan sikap dan tingkat konsumsi daging impor, dan (4) menganalisa 

faktor kunci yang mendasari kesediaan konsumen untuk membeli (willingness to 

pay) daging impor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diketahuinya persepsi konsumen terhadap daging impor dan hal-

hal yang mendasari pengambilan keputusan konsumen untuk membeli daging, 

diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi praktisi bisnis daging (importir, 

distributor dan produsen dalam negeri) terutama dalam menyusun strategi 

pemasaran dalam menyediakan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. 

Kemudian bagi konsumen, sebagai sharing knowledge seputar masalah kualitas 

dan aspek keamanan produk daging impor serta bagi pemerintah untuk menyikapi 
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persepsi konsumen dan tren konsumsi daging masyarakat dengan kebijakan yang 

memperhatikan segala aspek dari produk daging. Terakhir diharapkan hasil 

penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang membahas topik 

serupa.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek daging segar yang dibatasi pada jenis 

daging sapi, termasuk produk ikutannya seperti hati, jantung dan produk jeroan 

lainnya.  Daging segar adalah daging yang belum diolah atau yang diawetkan 

melalui pembekuan. Daerah penelitian adalah di Kota Bogor dengan 

mempertimbangkan bahwa Bogor adalah daerah penyangga ibu kota yang 

dinamis, pengetahuan gizi masyarakatnya cukup baik.  
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