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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pertanian memiliki peranan penting bagi produsen, masyarakat pedesaan, 

masyarakat perkotaan, hingga membantu meningkatkan pendapatan Negara 

berdasarkan PDRB.  Sedangkan, Peran pertanian bagi konsumen sebagai sumber 

kebutuhan primer dalam pemenuhan pangan mulai dari sumber karbohidrat, protein, 

nabati dan hewani, vitamin dan mineral (Simamora, 2013). Pertanian dalam arti luas 

mencakup perkebunan, perikanan dan peternakan. Peran pangan termasuk pangan 

asal ternak begitu besar sebagai bahan makanan, sumber mata pencaharian, berperan 

dalam perekonomian, perdagangan, bahan baku industri, sosial, budaya, termasuk 

politik. Karena pentingnya peran pangan dalam suatu negara sehingga pangan 

dikategorikan sebagai komoditi politik strategis (Daryanto, 2009). 

Pembangunan pertanian khususnya pada sub sector peternakan sangat 

berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Seiring dengan pendapatan masyarakat 

yang meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap konsumsi bahan 

makanan sumber protein khususnya protein hewani seperti produk peternakan. 

Pembangunan pertanian dalam sub sector peternakan di Kota Sukabumi mengalami 

fluktuasi. Populasi impor ternak sapi potong tahun 2017 sebanyak 2208 ekor sapi, 

sedangkan jumah sapi local pada Tahun 1018 sebanyak 433 ekor sapi. (Sumber: 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, 2018).  

 Masalah yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya Kota Sukabumi adalah 

ketergantungan terhadap impor pangan daging sapi dalam volume yang semakin 

meningkat. Hal tersebut salah satunya dikarenakan jumlah produksi lebih kecil 

dibanding jumlah konsumsi. Salah satunya yaitu Kota Sukabumi yang menerima 

impor sapi potong.  
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Menurut Priyanto (2011), kebutuhan akan daging sapi di Indonesia menunjukkan 

peningkatan setiap tahunnya, demikian pula impor yang terus bertambah dengan perkembangan 

yang semakin tinggi, baik impor daging maupun impor sapi bakalan. Kondisi yang demikian 

menuntut para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk segera menerapkan suatu 

pengembangan peternakan sapi potong nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor, 

dan secara bertahap serta berkelanjutan mampu berswasembada. Menurut Dirjen peternakan dan 

kesehatan hewan (Ketut Diarmita MP) produksi daging sapi dalam negeri sebesar 403.668 ton 

pada tahun 2018. Sedangkan kebutuhan daging sapi dalam negeri sebesar 663.290 ton pada 

tahun 2018. Angka tersebut menunjukan produksi daging sapi di Indonesia masih rendah 

sehingga belum memenuhi kebutuhan daging sapi Indonesia. (Rizki Caturin dan  Abdul Basith, 

2019) 

 Dalam keseluruhan rantai pasok perlu adanya koordinasi dan keterhubungan antar bagian 

produk daging untuk meningkatkan keterpaduan proses produksi dan keterpaduan antar pelaku 

usaha serta untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk daging sapi lokal (Prof. Irma, 

2019). Pentingnya rantai pasok dalam produk daging sapi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan peternak kepada konsumen, selain itu dengan adanya rantai pasok pada komoditas 

daging sapi mempermudah peternak dalam memasarkan produknya kepada konsumen. 

Berdasarkan pertimbangan itu diperlukan informasi terkait dengan kinerja  rantai pasok 

peternakan dan daging sapi. Oleh karena itu kajian yang terkait dengan kinerja rantai pasok 

daging sapi sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan.  

 Penelitian rantai pasok daging sapi di pasar tradisional Kota Sukabumi perlu dilakukan 

dikarenakan adanya perbedaan harga tiap pedagang di pasar tradisional dan perolehan daging 

sapi yang berbeda meliputi perolehan daging sapi dari lokal dan impor dengan panjang rantai 

pasok yang berbeda. Selain itu, peternak lokal umumnya memasarkan hasil ternaknya pada pasar 

tradisional. Pentingnya rantai pasok untuk memudahkan perusahaan dalam men-supply barang 

dalam jumlah produksi yang tepat, pada saat yang tepat dan pada tempat yang tepat dengan 

tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang minim dengan mencapai tingkat 

pelayanan yang diinginkan (Guritno,A dan Harsasi M, 2017). Sehingga peneliti perlu 

mengetahui panjang rantai pasok daging sapi lokal yang ada di pasar tradisional Kota Sukabumi 

dan tingkatan harga tiap rantai pasok. Sedangkan Kota sukabumi memiliki lima pasar tradisional 

yaitu pasar gudang, pasar ciwangi, pasar lettu bakri, pasar pasundan dan pasar pelita.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana rantai pasok daging sapi di pasar 

tradisional Kota Sukabumi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji rantai pasok daging sapi di pasar tradisional Kota 

Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu dibidang pertanian meliputi 

pemasaran yang termasuk pada bagian rantai pasok dan pengembangan ilmu rantai pasok sebagai 

integrasi dari aktivitas pengadaan bahan, pelayanan, pengukuran bahan baku serta pengiriman ke 

konsumen. 

1.4.2 Aspek Guna Praktis 

1) Bagi mahasiswa untuk mengetahui implementasi teori terhadap keadaan nyata 

berdasarkan observasi lapangan.  

2) Bagi pelaku usaha untuk mengurangi risiko pasar dengan meningkatkan nilai tambah, 

dan mengetahui efisiensi, serta dalam menyusun strategi pengembangan produk 

untuk memasuki pasar baru.  

3) Bagi pedagang pengepul dalam rantai pasok diharapkan  dapat menekan biaya 

operasi, pengadaan, pemasaran, dan biaya distribusi dengan sistem distribusi yang 

efesien.  

4) Bagi pemerintah, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah program 

yang berkaitan dengan produk pertanian. 

5) Bagi peternak, sebagai bahan motivasi dalam mendirikan, menjalankan suatu bisnis 

bidang peternakan.  

 


