
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging sapi sebagai sumber protein yang berasal dari ternak 

hewan sudah dikenal sebagai bahan pangan yang hampir lengkap dan 

sempurna. Daging mengandung berbagai macam zat gizi yang 

diperlukan tubuh termasuk didalamnya protein hewani. Indonesia 

sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat 

di dunia memiliki tingkat konsumsi protein yang masih relatif rendah 

dibanding negara lain, terutama dari daging sapi.  

Konsumsi rata-rata daging sapi masyarakat Indonesia saat ini 

hanya mencapai 1,75 kg/kapita/tahun. Seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan yang 

semakin baik, maka meningkat pula permintaan daging sapi di 

Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduknya pada tahun 2011 

yang mencapai sekitar 225 juta jiwa, total permintaan daging sapi 

domestik berarti mencapai 384.810 ton. Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian (2010) menyatakan, total produksi daging 

sapi dalam negeri hanya mencapai 271.840 ton atau 70,64%, 

sehingga masih ada kekurangan sekitar 112.970 ton atau 29,36% dari 

total kebutuhan dalam negeri. Kekurangan tersebut dipenuhi dengan 

melakukan impor.  
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

mengkonsumsi daging menyebabkan meningkatnya konsumsi daging 

nasional. Hal ini diketahui dari meningkatnya konsumsi produk 

daging nasional. Tahun 2010 konsumsi daging mencapai 1.578,872 

ton dan tahun 2006 konsumsi tersebut meningkat260,070 ton 

sehingga konsumsi bertambah menjadi 1.601,60 ton (Ditjen Bina 

Produksi Peternakan, 2011).  

Kebutuhan daging masyarakat saat ini tidak dapat dipenuhi 

oleh produksi daging sapi dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena 
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jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 220 juta jiwa dan 

tingkat konsumsi daging sapi masyarakat sebesar 1,75 

kg/kapita/tahun. Total konsumsi daging sapi oleh masyarakat 

mencapai 385.000 ton/tahun, sementara produksi daging sapi lokal 

hanya 271.000 ton. Artinya masih ada kesenjangan antara kebutuhan 

masyarakat dengan produksi daging sapi lokal yang besarnya 

mencapai 114.000 ton. (Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2011) 

Peningkatankonsumsi daging nasional menyebabkan produksi 

daging nasional punturut mengalami peningkatan. Konsumen 

umumnya membeli daging sapi di supermarket, pasar tradisional dan 

pedagang daging keliling untuk mencukupi kebutuhan akan daging 

sapi,.Konsumen  menginginkan daging sapi yang aman,sehat, utuh 

dan halal.Daging sapi di hypermart dilihat dari segi higiene dan 

kualitas, lebih terjamin kualitasnya dan dapat memenuhi kriteria 

diatas karena adanya standarisasi yang dilakukan oleh pihak 

supermarket pada dagingsapi yang akan dijual (Ridvana,2002). 

Kualitas daging sapi dipengaruhi oleh faktor sebelum dan 

setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat 

mempengaruhi kualitas daging sapi adalah genetik, spesies, bangsa, 

tipe ternak, jenis kelamin, umur,pakan dan bahan aditif (hormon, 

antibiotik dan mineral). Faktor setelah pemotongan yang 

mempengaruhi kualitas daging sapi adalah metode pelayuan, metode 

pemasakan, tingkat keasaman (pH) daging, bahan 

tambahan(termasuk enzim pengempuk daging), lemak intramuskular 

(marbling), metode penyimpanan dan pengawetan, macam otot 

daging serta lokasi otot. 

Pemilihan daging sapi umumnya konsumen melakukan seleksi 

terhadap keadaan fisik daging sapi tersebut. Hal yang diperhatikan 

antara lain warna, bau, perlemakan, kekenyalan dan tekstur daging 

(Soeparno, 1992). Konsumen saat ini cenderung lebih 

mengutamakan membeli daging sapi yang memiliki kandungan 

lemak rendah dengan alasan untuk kepentingan kesehatan. 
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Perubahan perilaku konsumen seperti tuntutan konsumen yang 

semakin tinggi, pendidikan yang tinggi, pengetahuan konsumen yang 

semakin bertambah dan adanya keputusan untuk membeli, maka 

studi perilaku konsumen terhadap daging sapi perlu dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengambilan keputusan konsumen dalam 

pembelian daging sapidi Hypermart ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pembelian daging sapi di 

Hypermart? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  untuk : 

1. Mengetahui pengambilan keputusan dalam pembelian 

daging sapi di Hypermart. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan konsumen membeli daging sapi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian mengenai perilaku konsumen terhadap daging sapi 

dapat berguna untuk mendeskripsikan karakteristik individu 

yang mengkonsumsi daging sapi dan faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangan sehingga konsumen menyukai daging 

sapi. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif masukan yang dapat menambah 

wawasan dan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

proses pembelian daging sapi. 
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1.5 Kerangka Pemikiran  

Jumlah pendudukyang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun, mengakibatkan kebutuhan akan bahan pangan pun meningkat. 

Pengetahuan di bidang kesehatanpun ikut meningkat sehingga setiap 

orang berusaha untuk menjaga kesehatannya agar tubuh tetap prima, 

yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Salahsatu makanan 

bergizi yang dibutuhkan manusia adalah daging sapi. Konsumen 

yang mengkonsumsi daging sapi ini adalah konsumen menengah ke 

atas mengingat harga komoditas daging sapi saat  ini mahal. 

Informasi mengenai hal tersebut menyebabkan persepsi konsumen 

terhadap suatu produk, khususnya daging sapi menjadi berubah. 

Perilaku konsumen adalah sebuah sikap dari konsumen dalam 

pemilihan sebuah produk dengan faktor-faktor tertentu yang 

mempengaruhinya. Faktor tersebut berbeda untuk tiap individunya. 

Perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh agar 

produknya dapat laku dipasaran. 

Daging merupakan salah satu makanan bergizi yang 

dibutuhkan manusia, karena selain mutu proteinnya tinggi, pada 

daging terdapat pula kandungan asam amino esensial yang lengkap 

dan seimbang. Kebutuhan masyarakat akan daging sapi 

menyebabkan peningkatan permintaan akan daging sapi. Jumlah 

konsumen daging sapi pun meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah 

penduduk dan permintaan akan daging sapi yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun, membuat para produsen berusaha untuk 

memenuhi permintaan pasar tersebut. Banyaknya pemasar daging 

sapi yang ada di Malang, baik itu di pasar tradisional yang terdapat 

di Malang maupun pada supermarket, menyebabkan persaingan antar 

penjual daging sapi pun semakin meningkat.Pemasar daging sapi  

memerlukan kemampuan dalam memperkirakan perilaku 

pengambilan keputusan pembelian konsumen, untuk meningkatkan 

daya saing dan penjualan mereka. Pemasar melakukan hal tersebut 

karena masyarakat perkotaan semakin sadar akan pentingnya 
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kesehatan. Salah satu jenis pangan yang mempunyai kandungan 

lemak rendah yaitu daging sapi seperti daging has dalam dan has 

luar. Konsumen sebelum melakukan proses pembelian umumnya 

melakukan pengenalan kebutuhanakan daging sapi, khususnya 

daging sapi sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pola 

konsumsi daging sapi di Kota Malang khususnya konsumen di 

Hypermart Malang Town Square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesa1 : Pendapatan konsumen berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 

Hipotesa2 : Pekerjaan konsumen berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 

Hipotesa3 : Pendidikan konsumen berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 

Hipotesa4 : Jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 

Hipotesa5 : Tekstur daging sapi berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 

Hipotesa6 : Harga sesuai produk berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 

Hipotesa7 : Ketersediaan produk berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 

Hipotesa8 : Informasi tetanga/brosur berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di Hypermart Malang 

Town Square 
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