
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, daging sapi merupakan salah satu komodi- 

ti yang bersifat strategis, karena komoditi daging sapi 

tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat sebagai sumber 

protein hewani. Perkembangan produksi dan permintaan konsum- 

si daging sapi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang 

terus meningkat. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari 

semakin meningkatnya pendapatan rata-rata perkapita masyara- 

kat serta meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang 

diikuti dengan besarnya konsumsi rata-rata perkapita seba- 

gaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Konsumsi Rata-Rata Per Kapita Seminggu Menurut 
Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan 1990 

............................................................ ............................................................ 
Gol.Pengeluaran Konsumsi rata-rata per kapita seminggu 
Per kapita sebu 
lan (rupiah) Pedesaan Perkotaan 

Kurang dari 8000 
8000 - 9999 
10000 - 14999 
15000 - 19999 
20000 - 29999 
30000 - 39999 
40000 - 59999 
60000 - 79999 
80000 - 99999 
100000 - 149999 
lebih dari 150000 

Sumber : Pengeluaran untuk konsumsi Penduduk Indonesia 1990 
Biro Pusat Statistik. Jakarta. 



Dari Tabel 1 tersebut diatas akan memberikan gambaran 

secara tidak langsung terhadap kesadaran akan pengetahuan 

tentang giz,i. Sehingga dapat mendorong meningkatnya permin- 

taan terhadap produk komoditi daging sapi, sebagaimana yang 

dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2. Konsumsi Daging Per kapita Penduduk Indonesia Tahun 
1988 - 1993 

............................................................ 

Komoditi : 1988 : 1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 1993 
- 

 aging Standar : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 :24.2 
~ealisasi : 19 : 19.5 : 21.2 : 21.4 : 22.9 : 23.9 
Nasional : 10.8 : 11.2 : 11.4 : 11.8 : 13.9 : 14.6 

Sumber : Statistik Peternakan, 1992. (diolah) 

Kondisi tersebut merupakan suatu peluang bisnis baqi 

para pengusaha yang bergerak dibidang Industri Sapi Potong 

dan penggemukan yang disebut Industri Feedlot. 

Dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 
1993, telah dinyatakan bahwa : lipembangunan Peternakan 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, 

mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi 

masyarakat serta pengembangan ekspor. 

Tingkat konsumsi komoditi daging nasional di Indonesia 

kurang lebih 6,5 kg/ kapita/ tahun. Apabila jumlah penduduk 

pada tahun 1994 diperkirakan 190 juta, maka jumlah komoditi 

daginq yanq dibutuhkan masyarakat diperkirakan mencapai 

1.235 juta/kg/th ( BPS,1993). Sedangkan proyeksi konsumsi 

komoditi daging menurut Dit.Jen Peternakan, diperkirakan 

akan naik secara proposional dengan pertumbuhan jumlah 



p e n d ~ d ~ k  untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Proyeksi Konsumsi Daging Tahun 1993 - 1997 di 
Indonesia. 

Sumber : Dit.Jen.Peternakan, 1993 

uraian Satuan 

Penduduk (Jt . Jiwa) 
Kons.daging kg/kap/th 

Kon.dg.sapi kg/kap/th 

Permin Dg.Sapi(OO0)ton 

Berdasarkan data dari Dit. Jen Peternakan ada indikasi 

perbedaan (Gap) terhadap permintaan komoditi daging sapi 

dengan jumlah yang tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut : 

T a h u n  

1993 1994 1995 1996 1997 

189,3 192,7 196,2 199,7 203,3 

6,48 6,71 6,96 7,21 7,47 

1,58 1,62 1,67 1,72 1,77 

298,9 313,2 328,2 343,9 360,3 

. 
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Gambar 1. Perbedaan (Gap) Permintaan dan Penawaran Daging 
Sapi dalam (000) ton 

Sumber: Dit.Jen Peternakan, 1993 

Dari Gambar 1 tersebut terlihat adanya gap permintaan 

konsumsi daging sapi cenderung meningkat dalam periode 1991 

sampai dengan 1993, meskipun telah didukung oleh kenaikan 

populasi ternak sapi potong dari tahun ke tahun terus mener- 

us menunjukkan angka yang meningkat (lihat Lampiran 2). 

Kondisi demikian merupakan tantangan sekaligus peluang usaha 

bagi bisnis industri feedlot di Indonesia. 

Adapun untuk mencukupi tingkat konsumsi komoditi 

daging tersebut, berdasarkan data dari Dit.Jen. Peternakan 

sampai dengan akhir tahun 1993 atas dasar pasokan dapat 

diinformasikan dalam Gambar 2 sebagai berikut : 
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Gambar 2. Komposisi Pasokan Daging Sapi di Indonesia Tahun 
1993 

Sumber: Dit.Jen Peternakan, 1993 (diolah) 

Dari Gambar 2 tersebut, dapat diketahui bahwa kebera- 

daan Industri Feedlot di Indonesia kapabilitasnya masih 

dapat ditinqkatkan, baik secara kualitatif maupun kuantita- 

tif. Indikasi tersebut masih sangat memungkinkan apabila 

dikaitkan dengan pangsa pasar Industri Feedlot yang memiliki 

20% dari total suplai daginq daging nasional. 

Dengan mengacu kepada data tersebut diatas, maka dapat 

diindikasikan ha1 ha1 sebagai berikut : 

1. Adanya permintaan terhadap komoditi daqing sapi yang 

selama ini dipasok dari daging impor. 

2. Adanya kecenderungan meningkatnya konsumsi komoditi 

daging sapi berkualitas, sebagai dampak meningkatnya 

tingkat pendapatan masyarakat. 



3. Adanya peluang bisnis pengembangan produk komoditi daging 

berkualitas/Feedlot. 

B. Perumusan Hasalah : 

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat diru- 

muskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana status Industri Feedlot di Indonesia (daya 

serap dan produk). 

2. Bagaimana prospek Industri Feedlot di Indonesia . 
3. Bagaimana strategi pengembangan Industri Feedlot di 

Indonesia. 

C .  Tujuan Geladilcarya 

Secara spesifik tujuan geladikarya ini adalah : 

1. Mendapatkan gambaran dan menganalisa Industri Feedlot di 

Indonesia. 

2. Menganalisa peluang bagi pengembangan bisnis Industri 

Feedlot. 

3. Memformulasikan strategi bagi pengembangan bisnis Indus- 

tri Feedlot. 




