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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap 

protein hewani sangat berpengaruh terhadap keberadaan 

sektor peternakan. Perkembangan sektor peternakan 

merupakan bagian dari pembanguana pertanian secara 

umum yang dapat diharapkan terus meningkat perannya 

sebagai penghasil pangan, khususnya protein hewani. 

Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan, 

memperluas kesempatan kerja, mencukupi kebutuhan 

makanan bergizi di era industri yang direncanakan dalam 

program pembangunan. Jumlah ternak sapi yang 

dipotong pada tahun 2009 hingga 2012 mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, hal ini bisa dikatakan 

bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap 

protein meningkat. Jumlah ternak sapi yang di potong 

pada tahun 2009 sebanyak 512.500 ekor, tahun 2010 

sebanyak 518.155 ekor, tahun 2011 sebanyak 540.944 

ekor dan pada tahun 2012 sebanyak 547.921 ekor (Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur, 2014) 

Sektor peternakan adalah salah satu sektor 

andalan dalam sistem dan usaha agribisnis di Indonesia 

yang telah menerapkan strategi permintaan karena 

perubahan konsumen dari sumber kalori berbasis 

karbohidrat menjadi berbasis kandungan protein tinggi, 

persyaratan kualitas nutrisi dan kesehatan lainnya 

(Dewan Ketahanan Pangan, 2009). Berdasarkan Badan 
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Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2012 populasi sapi 

potong di Jawa Timur sebanyak 4.957.478 ekor dan 

sebanyak 3.510 berada di wilayah Kota Kediri (Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur, 2014).  

Produksi daging sapi di Jawa Timur pada tahun 

2010 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2010 produksi daging sapi di Jawa 

Timur sebanyak 604.016 kg, tahun 2011 sebanyak 

1.240.659 kg, tahun 2012 sebanyak 1.781.767 kg dan 

pada tahun 2013 sebanyak 2.623.086 kg. (Badan Pusat 

Statistik Jawa Timur, 2014). 

Rumah potong hewan (RPH) merupakan tempat 

memproduksi daging yang berkualitas ASUH (Aman, 

Sehat, Utuh dan Halal) selain itu juga RPH memiliki 

fungsi pengendalian penyakit zoonosis dan pengendalian 

pemotongan ternak betina produktif. Prosedur 

pemotongan sapi memiliki standart operasional prosedur 

mulai dari sapi datang hingga menjadi karkas. 

Dasar bagi usaha peternakan atau industri 

peternakan, khususnya peternakan sapi potong adalah 

terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat dan protein 

seimbang dengan tetap mempertimbangkan keuntungan 

yang diperoleh peternak. Daging merupakan salah satu 

hasil ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Selain keanekaragaman sumber 

pangan, daging dapat menimbulkan kepuasan atau 

kenikmatan bagi yang memakannya karena kandungan 

gizinya lengkap sehingga keseimbangan gizi dapat 
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terpenuhi. Soeparno (2009) menyatakan bahwa daging 

didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua 

produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang 

sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi pemakannya. Organ-organ misalnya hari, 

ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas, dan 

jaringan otot termasuk dalam definisi ini, komposisi 

kimiawi daging segar adalah air 65-80%, protein 16-22% 

dan lemak 1,5-13%. 

Pengembangan usaha sapi potong yang telah 

dilakukan oleh peternak merupakan keterpaduan antara 

kegiatan-kegiatan produksi yang selama ini dikaitkan 

dengan peningkatan pemasaran. Hal ini mengingatkan 

bahwa pemasaran merupakan faktor penting dalam dunia 

usaha, karena keberhasilan dari suatu usaha dapat 

ditentukan oleh kemampuan dalam menjalankan strategi 

dan kebijakan pemasaran yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi dari suatu peternakan atau perusahaan baik 

dimasa kini maupun dimasa akan mendatang. Penerapan 

strategi yang tepat mempengaruhi peranan dalam 

mewujudkan tujuan sesuai perkembangan dan 

lingkungan pasar yang dihadapi. Pemasaran merupakan 

suatu parameter untuk menilai berhasil tidaknya suatu 

usaha, karena tujuan akhir dari proses produksi ialah 

penjualan dengan harapan mendapatkan keuntungan. 

Proses pemasaran memerlukan pihak lain yang disebut 

dengan lembaga pemasaran, dimana peran lembaga 

pemasaran sangat mempengaruhi rantai pemasaran.  
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Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

pemasaran dari peternak hingga konsumen akhir sudah 

banyak dilakukan, tetapi kebanyakan penelitian tersebut 

hanya pada batas dari peternak hingga penjagal yang ada 

di rumah pemotongan hewan saja. Penelitian tentang 

pemasaran dari pejagal hingga konsumen akhir daging 

segar saat ini memang masih belum banyak dilakukan, 

sehingga harus dikembangkan agar dapat diketahui 

pemasaran daging segar dari peternak sapi potong hingga 

konsumen akhir. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana lembaga pemasaran daging sapi segar 

di Kota Kediri.  

2. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran daging 

sapi segar ditinjau dari segi margin pemasaran, 

share biaya pemasaran dan share keuntungan dari 

masing-masing lembaga pemasaran daging sapi 

segar di Kota Kediri. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui saluran pemasaran daging 

sapi segar Kota Kediri. 

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran 

ditinjau dari segi margin pemasaran, share 

biaya pemasaran, share harga dan share 
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keuntungan dari masing-masing lembaga 

pemasaran daging sapi segar di Kota Kediri. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan berguan untuk: 

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan 

tentang jalur pemasaran daging sapi segar. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengusaha 

daging segar atau  jagal di bidang usaha jual 

beli sapi potong dan daging segar dalam 

pengembangan usahanya. 

3. Sebagai media untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa dalam hal analisis 

pemasaran. 

4. Sebagai tambahan pengetahuan keilmuan di 

bidang peternakan. 
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1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pejagal 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

Pedagang 

Besar 

Pedagang 

Menengah 

Pedagang Kecil/ 

Pengecer 

Efisiensi pemasaran: 

1. Margin 

Pemasaran 

2. Share Harga 

3. Share Biaya 

4. Share 

Keuntungan 

 

RPH 

 Kota Kediri 



7 
 

 Sektor peternakan keberadaannya diperhitungkan 

dalam pembangunan pertanian di Indonesia, salah 

satunya adalah dengan usaha peternkan sapi potong. Sapi 

potong dapat menghasilkan pedet dan daging. Pada 

proses pemotongan hewan yang dilakukan oleh Rumah 

Pemotongan Hewan (RPH) produk yang dihasilkan 

dalam antara lain adalah karkas, alat pencernaan, kepala, 

kaki. Keempat produk tersebut pada pejagal (produsen) 

memiliki harga di tingkat produsen, dimana penetapan 

harga tersebut berdasarkan biaya produksi yang 

dikeluarkan dan besarnya laba yang diinginkan. 

Pemasaran daging sapi segar dijual langsung ke 

konsumen/ pedagang kecil dan ada juga yang melibatkan 

pihak perantara yaitu, pedagang besar pedagang 

menengah. Tujuan pemasaran yang melibatkan perantara 

yaitu agar daging sapi segar dapat dikenal oleh 

masyarakat luas dan menambah pendapatan bagi pihak 

produsen. Adanya aktifitas yang dilakukan lembaga 

pemasaran maka muncul berbagai biaya dalam 

pemasaran sehingga membuat margin pemasaran akan 

tinggi, margin pemasaran yang tinggi menunjukan 

semakin besarnya perbedaan antara harga yang dibayar 

konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. 

Hal ini disebabkan oleh prasarana lembaga pemasaran 

yang diminta untuk konsumen dan penggunaan 

pemasaran yang berlebihan. Aktifitas yang dilakukan 

oleh lembaga pemasaran tersebut kita dapat menghitung 

margin pemasaran, rasio keuntungan dan biaya 
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pemasaran. Hitungan tersebut kita selanjutnya akan dapat 

mengetahui tingkat efisien pemasaran yang dilakukan 

oleh masing-masing lembaga pemasaran. Untuk 

menghitung efisiensi pemasaran antara lain harga yang 

diterima produsen, margin pemasaran, share biaya dan 

share keuntungan diterima lembaga-lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam aktifitas pemasaran.  

 


