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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE USE OF BEEF BY PADANG RESTAURANTS
AT BANDAR LAMPUNG

By

ERNI ROHASTI

The objectives of this research were to analyze the importance levels of processed
beef at Padang restaurants according to consumers, to find out the budget
allocation for beef, the purchase patterns of beef and analyze the factors that
affected the purchase of beef by Padang restaurants in Bandar Lampung City.
The research sample consisted of 55 restaurants that were selected by simple
random sampling and 165 consumers selected by accidental sampling.  The data
was analyzed by descriptive analysis and linear regression analysis. The result
showed that beef become the second most important processed after processed
chicken menu. The processed beef menu was stated as the most important by 64
respondents (38,79%), equally important by 21 respondents (12,73%), and less
important by 80 respondents, these were the largest number of respondents
(48,48%). The average budget allocated for beef at Padang restaurants is 10.56
percent. In the purchase of beef, every Padang restaurant has different pattern.
Types of beef purchase consisted of type of meet and non-meat parts. The place
of purchased beef was mostly at traditional markets and types of processed beef
menu consisting only rendang, beef jerky and soup. The importance levels of
processed beef had no effect to the purchase of beef by Padang restaurants. While
the budget allocation of beef, amount of visitors, amount kinds of the processed
beef, and the total number of seats affected on the purchase of beef.

Key words: beef, importance levels, restaurants.



ABSTRAK

ANALISIS PENGGUNAAN DAGING SAPI PADA
RUMAH MAKAN PADANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ERNI ROHASTI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepentingan olahan daging
sapi di rumah makan Padang menurut konsumen, mengetahui alokasi anggaran
untuk daging sapi, pola pembelian daging sapi dan menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi pembelian daging sapi oleh rumah makan Padang di Kota
Bandar Lampung.  Sampel penelitian terdiri dari 55 rumah makan Padang yang
ditentukan menggunakan metode Simple random sampling dan 165 konsumen
yang ditentukan menggunakan metode Accidental sampling. Data penelitian
dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda.  Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa daging sapi menjadi menu olahan terpenting ke
dua setelah menu olahan ayam.  Menu olahan daging sapi dinyatakan paling
penting oleh 64 responden (38,79%), sama penting oleh 21 responden (12,73%)
dan kurang penting oleh 80 responden, menjadi sebaran jumlah responden
terbanyak (48,48%). Rata-rata alokasi anggaran untuk daging sapi pada rumah
makan Padang adalah sebesar 10,56 persen.  Pada pembelian daging sapi, setiap
rumah makan Padang memiliki pola yang berbeda-beda. Jenis daging sapi yang
dibeli terdiri dari jenis daging sapi dan bagian sapi non daging. Sebagian besar
rumah makan membeli daging sapi di pasar tradisional dan jenis menu olahan
daging sapi hanya terdiri dari rendang, dendeng dan sop. Tingkat kepentingan
olahan daging sapi tidak berpengaruh terhadap jumlah pembelian daging sapi oleh
rumah makan Padang.  Alokasi anggaran daging sapi, jumlah pengunjung, jumlah
jenis olahan daging sapi, dan jumlah kursi berpengaruh positif pada pembelian
daging sapi.

Kata kunci : Daging sapi, Rumah makan Padang, Tingkat kepentingan
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, ketersediaannya harus terjamin

dan terpenuhi sebagai syarat utama guna mewujudkan sumberdaya manusia

yang berkualitas. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012, pangan

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang

diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau

bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku

pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan salah satu

tujuan pembangunan Indonesia, hal ini erat kaitannya dengan perbaikan gizi

masyarakat, kesehatan dan tingkat pendidikan.  Salah satu sumber gizi dan

protein yang tinggi adalah pangan sumber protein hewani. Menurut Panuhun

(2012) pangan hewani lebih berkualitas karena mudah digunakan oleh tubuh

dan mempunyai komposisi asam amino yang lengkap. Kandungan pada

pangan hewani selain mengandung protein yang tinggi juga mengandung
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berbagai zat gizi mineral yang tinggi (seperti kalsium, zat besi, zink, dan

selenium), dan vitamin B12.

Daging merupakan pangan hewani sumber protein yang bermutu tinggi,

berguna untuk pertumbuhan sel-sel organ tubuh, sangat vital. Selain itu,

asam-asam amino penyusun daging lengkap dan seimbang, serta kaya akan

vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh.  Menurut Panuhun (2012)

setiap 100 gram daging rata-rata dapat memenuhi sebesar 10 persen kalori, 50

persen protein, 35 persen zat besi (Fe), dan 25-60 persen vitamin B kompleks

dari kebutuhan gizi orang dewasa per hari.  Daging sapi merupakan salah satu

produk pangan hewani yang memiliki nilai gizi untuk memenuhi kebutuhan

protein bagi masyarakat.  Tabel 1 menyajikan komposisi gizi yang terdapat

dalam daging sapi.

Tabel 1. Komposisi gizi daging sapi per 100 gram

Komposisi Kandungan

Kalori (kkal) 207,00
Protein (gram) 18,80
Air (gram) 66,00
Lemak (gram) 14,00
Kalsium (mg/gram) 11,00
Fosfor (mg/gram) 170,00
Besi (mg/gram) 3,00
Vitamin A (μg/gram) 30,00
Vitamin B (μg/gram) 0,08

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 2012

Tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia masih rendah dibandingkan

dengan negara berkembang lainnya, namun demikian tingkat konsumsinya

cenderung naik dari tahun ke tahun.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan
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oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Asosiasi

Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo), kebutuhan daging sapi

tahun 2015 mencapai 640.000 ton. Jumlah ini meningkat 8,5 persen

dibandingkan dengan proyeksi tahun 2014 sebanyak 590.000 ton. Selain itu

berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Ditjen PKH (Peternakan dan

Kesehatan Hewan) juga diperoleh data proyeksi konsumsi daging sapi

nasional tahun 2010-2024 seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Proyeksi konsumsi daging sapi nasional tahun 2010-2024

Tahun Konsumsi daging sapi
(kg/kapita/tahun)

Konsumsi daging sapi Nasional
(ton)

2010 1,76 418.248,73
2011 1,87 450.726,72
2012 2,09 510.937,42
2013 2,22 550.457,92
2014 2,36 593.516,62
2015 2,56 639.857,57
2016 2,72 684.884,27
2017 2,88 729.910,96
2018 3,04 774.937,66
2019 3,20 819.964,36
2020 3,36 864.991,05
2021 3,52 910.017,75
2022 3,68 955.044,45
2023 3,84 1.000.071,14
2024 4,00 1.045.097,84

Sumber : BPS dan Ditjen PKH yang diolah Apfindo (2014)

Peningkatan konsumsi daging sapi ini disebabkan oleh laju pertumbuhan

ekonomi nasional di Indonesia yang terus meningkat, pendapatan masyarakat

meningkat yang juga berdampak pada daya beli dan tingkat konsumsi serta

pergeseran pola konsumsi masyarakat dari konsumsi pangan sumber protein
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nabati ke pangan sumber protein hewani termasuk daging sapi. Menurut

Direktur APPHI (Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewan Indonesia)

peningkatan konsumsi daging sapi juga disebabkan oleh peningkatan jumlah

penduduk di Indonesia, jumlah turis sebesar 9,5 juta orang, dan 50 juta

masyarakat kelas ekonomi baru.

Permasalahannya saat ini yaitu peningkatan permintaan daging sapi tersebut

hingga kini masih belum mampu diimbangi dengan jumlah produksi daging

sapi dalam negeri, sehingga terjadi perbedaan antara permintaan dan

penawaran daging sapi yang dapat menyebabkan fluktuasi harga. Tabel 3

menyajikan proyeksi jumlah ketersediaan daging sapi tahun 2014-2024.

Tabel 3. Proyeksi jumlah ketersediaan daging sapi tahun 2014-2024.

Tahun Produksi (ton)

2014 435.086,19
2015 446.180,61
2016 457.275,03
2017 468.369,45
2018 479.463,87
2019 490.558,29
2020 501.652,71
2021 512.747,13
2022 523.841,55
2023 534.935,97
2024 546.030,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) yang diolah Apfindo

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara

jumlah konsumsi dan jumlah produksi daging sapi secara nasional. Jumlah

produksi daging sapi jauh lebih kecil dari jumlah konsumsi, sehingga

menyebabkan Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi daging
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sapi dalam negeri. Hal ini memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan

impor daging sapi. Selain untuk  memenuhi kebutuhan, impor ini juga

bertujuan untuk  mengurangi pemotongan sapi lokal agar jumlah sapi induk

bertambah sehingga dapat memperkuat stok dan pasok daging sapi secara

berkelanjutan. Impor daging sapi di Indonesia masih cukup tinggi, baik

daging sapi maupun sapi bakalan, dan meningkat setiap tahunnya. Jumlah

impor sapi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah impor sapi bakalan dan daging sapi Indonesia, 2008-2012

Tahun Sapi bakalan (ekor) Daging sapi (ton)

2008 570.100 2.744
2009 657.300 3.787
2010 290.457 4.322
2011 184.955 3.598
2012 283.000 39.419

Sumber : Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2013

Peningkatan konsumsi daging sapi tingkat nasional dibarengi juga dengan

peningkatan konsumsi daging sapi tingkat provinsi, seperti yang terjadi di

Provinsi Lampung.  Lampung merupakan salah satu provinsi yang menjadi

sumber daging sapi.  Tingkat konsumsi daging sapi meningkat dari tahun ke

tahun.  Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan)

Provinsi Lampung prediksi kebutuhan daging sapi tahun 2015 di Provinsi

Lampung mencapai 82.346 ekor atau 14.527 ton daging, meningkat dari

tahun sebelumnya. Produksi daging sapi di Provinsi Lampung secara

terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Produksi daging sapi per kabupaten dan kota di Provinsi Lampung
tahun 2010-2014 (ton)

No Kabupaten / Kota 2010 2011 2012 2013 2014
Rata-
rata

1 Lampung Barat 357,27 326,46 306,26 411,73 276,95 335,74
2 Tanggamus 324,65 205,82 117,90 234,34 299,31 236,41
3 Lampung Selatan 478,43 482,31 689,10 181,19 915,64 549,33
4 Lampung Timur 530,73 793,49 866,28 2.092,40 1.544,83 1.165,55
5 Lampung Tengah 4.184,70 2.303,34 2.307,55 1.937,16 2.076,80 2.561,91
6 Lampung Utara 451,25 977,56 821,35 874,92 896,39 804,30
7 Way Kanan 702,89 1.065,33 1.195,11 1.266,83 1.120,44 1.070,12
8 Tulang Bawang 245,17 534,60 271,42 358,15 338,22 349,52
9 Pesawaran 97,86 169,83 215,14 1.033,96 627,51 428,86

10 Pringsewu 359,39 380,05 331,78 587,85 496,31 431,08
11 Mesuji 97,08 107,18 113,91 168,10 90,27 115,31
12 Tulang Bawang

Barat
201,80 155,85 152,29 477,96 366,17 270,81

13 Pesisir Barat - - - 17,29 73,61 18,18
14 Bandar Lampung 1.201,51 1.866,97 1.571,62 2.776,23 3.307,32 2.144,73
15 Metro 300,83 692,79 673,49 680,45 641,01 597,71

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Lampung 2015

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki

rata-rata produksi daging sapi tertinggi kedua setelah Lampung Tengah. Di

Kota Bandar Lampung telah terjadi gejolak harga daging sapi.  Gejolak

tersebut diakibatkan oleh permasalahan mendasar yaitu ketidakseimbangan

permintaan dan pasokan. Dengan kecenderungan konsumsi daging sapi yang

terus meningkat, defisit pasok sapi akan semakin besar sehingga

pengendalian harga juga akan semakin sulit, menyebabkan harga daging sapi

menjadi terus meningkat.  Tabel 6 menyajikan daftar harga daging sapi

nasional.
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Tabel 6. Daftar harga daging sapi nasional di Indonesia Tahun 2016

Bulan Harga (Rp)

Januari 140.000
Februari 112.518
Maret 130.000
April 120.000
Mei 112.368
Juni 127.000
Juli 129.000
Agustus 122.000
September 126.000
Oktober 130.000

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 2016

Diduga gejolak harga daging sapi ini berpengaruh pada penggunaan daging

sapi oleh masyarakat.  Oleh sebab itu, untuk melihat pengaruh gejolak

tersebut dan untuk mengantisipasinya perlu diketahui penggunaan daging sapi

oleh masyarakat. Penggunaan daging sapi merupakan permintaan daging sapi

yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan daging sapi oleh masyarakat

terdiri dari penggunaan oleh rumah tangga dan industri seperti industri

pengolahan sosis, baso, nugget, dan lain-lain, serta industri horeka (hotel,

restoran atau rumah makan, dan catering), dan UKM termasuk bakso. Bandar

Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung merupakan pusat berbagai

aktivitas ekonomi dan kegiatan bisnis dengan taraf hidup yang lebih beragam

dibandingkan kabupaten dan kota lainnya sehingga membuat tingkat

penggunaan dan kebutuhan daging sapi juga lebih tinggi.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2013) rata-rata

konsumsi daging sapi rumah tangga per kapita dalam sebulan di Bandar

Lampung sebesar 0,01 kg, sedangkan jumlah penggunaan dan kebutuhan
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pada konsumen lembaga seperti rumah makan belum diketahui. Pesatnya

pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya perokonomian di Bandar

Lampung, membuat usaha rumah makan di Bandar Lampung dari waktu ke

waktu semakin berkembang. Makanan sebagai kebutuhan primer dan

mendasar bagi setiap manusia menempati porsi yang cukup besar dari total

pengeluaran konsumsi individu. Rumah makan berkembang pesat akibat dari

perubahan gaya hidup, dimana gaya hidup saat ini menuntut individu untuk

banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Mengingat terbatasnya waktu

anggota keluarga untuk mengolah makanan sendiri, membuat beberapa

anggota keluarga memilih membeli makanan di rumah makan, dengan

keunggulan praktis, mudah, murah dan cita rasa yang sesuai.

Rumah makan Padang merupakan salah satu jenis rumah makan yang cukup

mendominasi di Bandar Lampung, baik di pusat kota maupun pinggiran kota,

dari rumah makan Padang dengan skala usaha kecil, menengah hingga skala

besar.  Rumah makan Padang menawarkan beraneka ragam jenis masakan

seperti berbagai olahan ikan, ayam, telor, soto, dendeng balado, kikil, gulai

dan lain-lain juga tidak ketinggalan sambal merah dan sambal hijau begitu

menggugah selera. Rumah makan Padang juga menawarkan berbagai macam

makanan olahan daging sapi seperti rendang dan dendeng.

Selama ini rendang begitu identik dengan rumah makan Padang.  Hampir

seluruh rumah makan Padang di dunia menyediakan rendang. Rendang

menjadi salah satu menu khas di rumah makan Padang. Bagi pihak rumah

makan Padang, rendang menjadi icon menu di rumah makan Padang. Hal ini
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membuat rumah makan Padang sangat membutuhkan daging sapi.

Selanjutnya perlu diketahui apakah dengan ini, adanya gejolak harga daging

sapi memiliki dampak terhadap pembelian daging oleh rumah makan Padang.

Mengingat bahwa rendang indentik dengan rumah makan Padang, maka

tingkat kepentingan berbagai jenis olahan daging sapi menurut konsumen

juga berpengaruh pada pembelian daging sapi oleh rumah makan Padang

sehingga perlu diketahui.

Di Bandar Lampung walaupun sama-sama rumah makan Padang, namun

masing-masing rumah makan Padang mempunyai rasa khas yang berbeda,

termasuk rasa rendang yang berbeda-beda. Rasa rendang yang berbeda-beda

membuat tingkat kepentingan rendang sebagai salah satu menu di  rumah

makan Padang pun juga berbeda-beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis penggunaan daging sapi

pada rumah makan Padang di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Perumusan Masalah

Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan rata-rata produksi daging

sapi tertinggi kedua setelah Kabupaten Lampung Tengah (Tabel 5),  namun

sebagai tempat pusat kegiatan bisnis dan aktivitas ekonomi membuat Bandar

Lampung juga memiliki kebutuhan daging sapi yang tinggi.  Hal ini

menyebabkan adanya defisit pasok daging sapi di Bandar Lampung yang

menyebabkan terjadinya gejolak harga daging sapi yang diikuti dengan aksi

mogok para pedagang daging sapi. Konsumsi daging sapi lebih banyak oleh

industri (pelaku usaha) dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.
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Banyak sekali ketergantungan pelaku usaha untuk daging sapi. Gejolak harga

yang terjadi pada komoditas daging sapi menimbulkan kerugian yang cukup

besar bagi para pelaku usaha, terutama bagi industri olahan seperti sosis,

baso, nugget, serta horeka seperti pada rumah makan Padang.

Harga daging sapi yang meningkat dapat memberi pengaruh negatif terhadap

pihak rumah makan Padang yang menggunakan daging sapi sebagai bahan

mentah salah satu menu utamanya, karena dapat mempengaruhi

penerimaannya. Olahan daging sapi khususnya rendang merupakan salah

satu menu utama rumah makan Padang. Adanya gejolak harga daging sapi

membuat pihak rumah makan Padang harus mengambil kebijakan yang tepat.

Saat harga daging sapi naik, pihak rumah makan Padang akan melakukan

beberapa pilihan kebijakan yang antara lain berdampak pada alokasi anggaran

dan penyesuaian jenis olahannya.

Dalam mengambil kebijakan ini pihak rumah makan Padang harus

mengetahui apakah olahan daging sapi seperti rendang memiliki nilai

kepentingan yang tinggi atau memiliki daya tarik yang tinggi bagi konsumen

dalam melakukan keputusan pembelian di rumah makan atau tidak.  Dengan

mengetahui tingkat kepentingan olahan daging sapi bagi rumah makan

Padang, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan

alokasi anggaran yang digunakan untuk pembelian daging sapi, sehingga

kebijakan yang diambil rumah makan akan lebih tepat.  Ketepatan

pengambilan keputusan dalam mengalokasikan anggaran akan berpengaruh

terhadap pendapatan dan dapat mempertahankan kepercayaan konsumen.
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Alokasi anggaran pada rumah makan Padang akan berpengaruh dan

menentukan pola pembelian daging sapi.  Suatu pola pembelian terbentuk

dari perilaku pembelian daging sapi yang berulang. Pola pembelian terdiri

dari jenis daging sapi, jenis olahan daging sapi, frekuensi pembelian, tempat

pembelian dan jumlah pembelian.  Jumlah pembelian selain dipengaruhi oleh

tingkat kepentingan dan alokasi anggaran juga dipengaruhi oleh faktor

lainnya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1) Bagaimanakah tingkat kepentingan olahan daging sapi pada rumah

makan Padang di Kota Bandar Lampung bagi konsumen dalam

melakukan keputusan pembelian?

2) Bagaimanakah alokasi anggaran rumah makan Padang di Kota Bandar

Lampung dalam pembelian daging sapi?

3) Bagaimanakah pola pembelian daging sapi oleh rumah makan Padang di

Kota Bandar Lampung?

4) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian daging sapi oleh

rumah makan Padang di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka

penelitian ini bertujuan :

1) Mengetahui tingkat kepentingan olahan daging sapi di rumah makan

Padang di Kota Bandar Lampung bagi konsumen.
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2) Mengetahui alokasi anggaran rumah makan Padang di Kota Bandar

Lampung dalam pembelian daging sapi.

3) Menganalisis pola pembelian daging sapi oleh rumah makan Padang di

Kota Bandar Lampung.

4) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian daging sapi

oleh rumah makan Padang di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengantisipasi

dan mengatasi adanya gejolak harga daging sapi dan sebagai bahan

pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan

pengembangan produksi sapi di Kota Bandar Lampung.

2) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi

terkait tingkat kepentingan menu olahan daging sapi pada rumah makan

Padang oleh konsumen dan sebagai pedoman dalam pengalokasian

anggaran.

3) Bagi peneliti dan pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini dapat

digunakan sebagai sumber informasi dan masukan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Daging Sapi

Daging adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan

melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Daging tersusun

sebagian besar dari jaringan otot, ditambah dengan lemak yang

melekat padanya, urat, serta tulang rawan (Wikipedia, 2015). Daging

biasanya berasal dari hewan ternak yang sudah disembelih.  Istilah

daging berbeda dengan karkas, daging adalah bagian yang sudah tidak

mengandung tulang sedangkan karkas adalah daging yang belum

dipisahkan dari tulang kerangka. Daging biasanya berasal dari hewan

besar seperti mamalia. Meskipun memiliki otot dan daging, ikan

termasuk pula amfibi, hasil laut, dan unggas bukanlah termasuk

komoditas daging, karena diperdagangkan secara utuh.

Komposisi daging terdiri dari 75 persen air, 19 persen protein, 3,5

persen substansi non protein yang larut, dan 2,5 persen lemak (Lawrie,

2003).  Daging dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu daging segar

dan daging olahan. Daging segar ialah daging yang belum mengalami
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pengolahan dan dapat dijadikan bahan baku pengolahan pangan,

sedangkan daging olahan adalah daging yang diperoleh dari hasil

pengolahan dengan metode tertentu dengan atau tanpa bahan

tambahan, misalnya sosis, dendeng, daging burger dan daging olahan

dalam kaleng dan sebagainya (Desroiser, 1988). Daging terdiri dari

beberapa jenis, di antaranya daging sapi, daging kerbau, daging

kambing, daging domba, daging babi, daging kuda dan daging

keledai, daging unta, daging kelinci dan daging ayam.

Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis-jenis hewan ternak

yang dipelihara manusia sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja,

dan kebutuhan manusia lainnya.  Ternak sapi menghasilkan sekitar 50

persen kebutuhan daging di dunia, 95 persen kebutuhan susu, dan

kulitnya menghasilkan sekitar 85 persen kebutuhan kulit untuk sepatu

(Pane, 1993).

Daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan

umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan.  Daging sapi

yang segar memiliki warna merah cerah dan tekstur yang lunak. Saat

ini telah banyak tersebar produk-produk olahan yang berasal dari

daging sapi seperti bakso, abon, cornet, dan sosis.  Macam-macam

produk olahan ini telah mengalami perubahan dan penambahan dari

bentuk aslinya. Daging sapi memiliki nilai yang berbeda, yang

nilainya dibedakan berdasarkan bagian asal di tubuh, dan juga

berdasarkan usia potong.  Bagian yang diambil dagingnya mulai dari
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kepala, leher, seluruh badan, tungkai, dan ekor (Wikipedia, 2015).

Jenis daging menurut bagian-bagian sapi dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagian-bagian pada tubuh sapi

Bagian-bagian pada tubuh sapi terdiri dari:

1) Daging punuk (blade) 7) Daging paha depan (chuck)

2) Daging paha belakang 8) Has luar (sirloin)

3) Has dalam (fillet) 9) Has atas

4) Has bawah 10) Daging kelapa (inside)

5) Sengkel (shank) 11) Samcan (flank)

6) Daging iga (rib meat) 12) Sanding lamur (brisket)

Daging sapi merupakan bagian dari karkas sapi, tiap-tiap bagian

karkas pada sapi memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda

sehingga harga dari tiap-tiap bagian akan berbeda-beda.  Secara garis

besar karkas sapi dibagi menjadi 6 kelompok daging utama.
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Komposisi zat gizi daging sapi menurut bagiannya dapat dilihat pada

Tabel 7.

Tabel 7. Komposisi nutrisi daging sapi berdasarkan letak karkasnya

Jenis
potongan

Komposisi Nutrisi Daging

Protein
%

Air
%

Lemak
%

Abu
%

Kalsium
(mg/100g)

Fosfor
(mg/100g)

Chuck 18,6 65 16 0,9 11 167
Flank 19,9 61 18 0,9 12 186
Loin 16,7 57 25 0,8 10 182
Rib 117,4 59 23 0,8 10 149
Roun 19,5 69 11 1,0 11 180
Rump 16,2 55 28 0,8 9 131

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2010

Berdasarkan Standar Perdagangan (SP) 144-1982 dalam BIP DKI

Jakarta (1993) yang ditetapkan Departemen Perdagangan Indonesia,

penggolongan daging sapi menurut kelasnya adalah sebagai berikut :

Golongan (kelas) I, meliputi daging bagian has dalam (fillet), tanjung

(rump), has luar (sirloin), dan lemusir (cube roll) yang terdiri dari

kelapa (inside), penutup, pendasar dan gandik (silver side)

Golongan (kelas) II, meliputi daging bagian paha depan yang terdiri

dari sengkel (shank) dan daging paha depan (chuck), daging iga (rib

meat), dan daging punuk (blade). Golongan (kelas) III, meliputi

daging lainnya yang tidak termasuk golongan I dan golongan II, yaitu

samsan (flank), shandung lamur (brisket), daging bagian lainnya.
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Penggolongan daging sapi secara visual memiliki karakteristik yang

tidak jauh berbeda.  Karakteristik visual dari daging sapi berdasarkan

golongan atau kelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Ciri-ciri dan karakteristik daging sapi berdasarkan golongan.

Karakteristik
Ciri-ciri

Golongan 1 Golongan II Golongan III

Warna merah khas
daging segar

merah khas
daging segar

merah khas
daging segar

Bau khas daging
segar

khas daging
segar

khas daging
segar

Penampakan
kekenyalan

kering
kenyal

lembab kurang
kenyal

basah lembek

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2010

Sapi merupakan penghasil daging utama di Indonesia.  Konsumsi

daging sapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun

peningkatan konsumsi daging ini tidak diimbangi dengan peningkatan

populasi ternak, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara supply dan

demand, sehingga diseimbangkan dengan impor daging sapi yang

setiap tahunnya juga meningkat.

2.1.2 Rumah makan

Secara umum usaha jasa makanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

usaha rumah makan dan catering.  Usaha rumah makan dapat berupa

kantin, kafetaria, maupun restoran dalam usaha kecil, menengah atau

besar. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No.

304/Menkes/Per/89 rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan

yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen
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dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi

umum di tempat usahanya.

Rumah makan adalah tempat atau bangunan yang diorganisasikan

secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik

kepada semua tamunya baik berupa makanan atau minuman (Marsum,

1993).  Definisi lain rumah makan adalah istilah umum untuk

menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada

masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan

tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan

pelayanannya (Wikipedia, 2015). Meski pada umumnya rumah

makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang

menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai

salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya.

Keberadaan rumah makan mulai dikenal sejak abad ke-9 di daerah

Timur Tengah sebelum muncul di Cina.  Di Indonesia, rumah makan

juga biasa disebut dengan istilah restoran.  Restoran merupakan kata

resapan yang berasal dari bahasa Perancis yang diadaptasi oleh bahasa

inggris; "restaurant" yang berasal dari kata "restaurer" yang berarti

"memulihkan" (Wikipedia, 2015).

Wojowasito dan Poerwodarminto dalam Marsyangm (1999)

mengklasifikasikan restoran atau rumah makan menjadi beberapa tipe,
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antara lain:

1) A’la Carte Restaurant 12) Table D ‘hote Restaurant

2) Coffe Shop atau Brasserei 13) Cafelaria atau Cafe

3) Canteen 14) Continental Restaurant

4) Carvery 15) Dining Room

5) Discotheque 16) Fish and Chip Shop

6) Grill Room (Rotisserie) 17) Inn Tavern

7) Night Club/Super Club 18) Pizzeria

8) Pan Cake Hoii.se/Creper 19) Pub Snack Bar/Cqfe Bar

9) Specialitiy Restaurant 20) Terrace Restaurant

10) Gourmet Restoran 21) Family Type Restaurant

11) Main Dining Room

Dari 21 jenis rumah makan di atas, ada beberapa jenis rumah makan

yang menawarkan makanan olahan dari daging sapi.  Seperti Grill

Room (Rotisserie) dan Specialitiy Restaurant.  Grill Room

(Rotisserie) adalah suatu restoran yang menyediakan bermacam-

macam daging panggang seperti daging sapi, ayam, bebek, dan

kambing. Pada umumnya antara restoran dengan dapur dibatasi

dengan sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih sendiri

potongan daging yang dikehendaki dan melihat sendiri bagaimana

memasaknya. Grill room kadang-kadang disebut juga sebagai steak

house.
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Specialitiy Restaurant adalah restoran yang suasana dan dekorasi

seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau

temanya. Restoran semacam ini menyediakan masakan Cina, Jepang,

Italia dan sebagainya.  Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan

tatacara daerah tempat asal makanan spesial itu. Rumah makan ini

biasanya juga memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang

dihidangkannya.  Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese food,

rumah makan Padang, rumah makan cepat saji (fast food restaurant)

dan sebagainya.  Jenis makanan yang dijual disesuaikan dengan tipe

rumah makan bersangkutan dan ditawarkan kepada tamu dengan

menggunakan daftar makanan (menu).

Rumah makan (RM) Padang atau warung Padang atau restoran

Padang adalah suatu bisnis warung makan/rumah makan/restoran

yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner atau

masakan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Semua

jenis masakan yang dihidangkan ini lebih populer dengan sebutan

masakan Padang, meskipun sesungguhnya berbagai resep masakan

Sumatera Barat mayoritas tidak berasal dari Kota Padang.

Rumah makan ini amat terkenal di Indonesia maupun di luar negeri.

Usaha rumah makan ini hadir dalam berbagai tingkatan sosial, mulai

dari warung Padang kaki lima yang harganya terjangkau oleh

kalangan bawah, rumah makan yang menargetkan kalangan menengah

sebagai sasaran pasarnya, hingga restoran mewah yang menargetkan
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kalangan atas dengan harga yang cukup tinggi sesuai fasilitas yang

disediakan. Masakan Padang termasuk jenis masakan yang dapat

dihidangkan kapan pun. Rumah makan Padang menawarkan

keanekaragaman jenis masakan seperti rendang, gulai, dendeng, soto

Padang, dendeng balado, ayam pop, dan gulai kepala ikan kakap

disertai samba lado dan lain-lain, namun hanya ada beberapa jenis

makanan yang berbahan mentah daging sapi murni yaitu rendang dan

dendeng.

2.1.3 Teori Perilaku Konsumen

Konsumen adalah pelanggan, pemakai, pengguna, pembeli, pengambil

keputusan.  Konsumen dibagi menjadi konsumen individu dan

konsumen lembaga.  Konsumen individu yaitu konsumen yang

membeli barang dan jasa yang digunakan untuk sendiri, digunakan

anggota-anggota lain atau seluruh anggota keluarga atau untuk hadiah.

Konsumen lembaga atau organisasi yaitu meliputi konsumen bisnis,

yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintahan, dan lembaga lainnya

(sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit), dimana mereka harus

membeli produk peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan

seluruh kegiatan organisasinya (Sumarwan, 2010).

Perilaku  yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli,

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka menurut
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Schiffman dan kanuk (2010) dalam Sumarwan (2011) disebut perilaku

konsumen.

Perilaku konsumen memiliki beberapa pengertian berdasarkan para

ahli yaitu sebagai berikut:

1) Sumarwan (2010) perilaku konsumen adalah semua kegiatan,

tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan

tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli,

menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan

hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi.

2) Dwiastuti, Shanty, dan Isaska (2012) perilaku konsumen adalah

tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan

individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan,

menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari

pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber

lainya.

3) Solomon (2007), perilaku konsumen merupakan proses ketika

individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan atau

membuang produk, pelayanan, ide dan pengalaman untuk

memuaskan kebutuhannya.

4) Engel, Blackwell, dan Miniard (1968), perilaku konsumen

didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan

barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan
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keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan

tersebut.

Terkait pengertian perilaku konsumen di atas, dalam proses

pengambilan keputusan pembelian, seseorang perlu adanya keyakinan

atau kepercayaan terhadap produk, arti terhadap produk dan

pengetahuan konsumen tentang produk.  Hal ini disebut dengan

kognisi konsumen.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa perilaku

konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau organisasi

dan semua kegiatan, tindakan dan proses dimana mereka mencari,

menyeleksi, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan membuang

produk, layanan, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan

mereka.

2.1.4 Sikap Konsumen

Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi

keputusan konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong (1997) dalam

Dwiastuti et al. (2012) sikap merupakan evaluasi, perasaan, dan

kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak

menyukai suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan orang pada

kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai sesuatu,

bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu.
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Sikap tergantung pada nilai dari seorang individu yang mewakili

standar pribadi tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan

seterusnya, oleh karena itu sikap cenderung lebih tahan lama dan

kompleks dibandingkan dengan kepercayaan. Menurut Engel et al.

(1995) sikap memiliki tiga unsur yaitu:

1) Kognitif (pengetahuan) berisi kepercayaan seseorang mengenai

apa yang berlaku atau apa yang benar bagi obyek sikap. Sekali

kepercayaan itu telah terbentuk maka ia akan menjadi dasar

seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari obyek

tertentu.

2) Afektif (perasaan), menyangkut masalah emosional subyektif

seseorang terhadap suatu obyek sikap.  Secara umum komponen

ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki obyek tertentu.

3) Konatif (tindakan), komponen konatif atau komponen perilaku

dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau

kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang

berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi (Notoatmodjo,1997).

Menurut Peter dan Olson dalam Suwarman (2010), dalam komponen

kognitif terdiri dari keyakinan/kepercayaan, arti terhadap produk dan

pengetahuan konsumen tentang produk.  Keyakinan dan pengetahuan

tentang produk ini berbeda antara satu konsumen dengan konsumen

yang lain.  Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur

pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap

lingkungannya.
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Kognisi biasanya melibatkan pikiran, ditandai dengan pemilihan atau

seleksi dari informasi kualitas, kuantitas, harga, kebutuhan, dan dapat

terjadi melalui proses berpikir sadar maupun tidak sadar serta secara

otomatis langsung tertarik untuk membeli. Menurut Zaltman dan

Wallendorf (1979), motif-motif kognitif menekankan pada proses

informasi seseorang. Macam-macam motif kognitif yaitu:

a. Konsistensi, merupakan kecenderungan konsumen dalam

menerima hubungan yang positif antara harga dan kualitas.

b. Atribut, motif ini di fokuskan pada orientasi konsumen terhadap

kejadian eksternal dalam lingkungan. Motif ini merupakan

dorongan untuk merencanakan apa sebab sesuatu itu terjadi,

mengetahui sebab-sebab kejadian penting dan mengerti dunia

seseorang.

c. Kategorisasi, konsumen termotivasi untuk mempersiapkan

mentalnya dalam mengkategorikan pengalamannya yang telah

didapat.

d. Objektifitas, konsumen dalam memilih suatu barang sangat

dipengaruhi oleh tindakan sebelumnya terhadap merk barang

tersebut.

e. Autonomi, motif ini memberi tekanan pada perkembangan pada

kebutuhan konsumen.

f. Stimulasi, konsumen secara alamiah memilki perasaan ingin tahu

dan mencoba mendapatkan sesuatu yang baru. Motif stimulasi
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akan membawa seseorang untuk mencoba produk dan aktivitas-

aktivitas yang berbeda.

g. Teologis, motif teologis konsumen memperbandingkan pikirannya

atau menghendaki situasi berdasarkan persepsinya dengan situasi

yang ada sekarang mencoba membuat situasi yang nyata menjadi

sesuatu yang mungkin untuk pikirannya.

h. Utilitarian, merupakan motif konsumen yang digunakan untuk

memecahkan masalah dan merupakan dorongan untuk

mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Salah satu motif kognitif di atas yaitu atribut. Menurut Jin dan Kim

dalam Firmansyah (2009) atribut adalah persepsi yang dimiliki atau

melekat di benak konsumen atau masyarakat umum tentang suatu

perusahaan, unit atau produk. Atribut didefinisikan sebagai

karakteristik yang membedakan merek atau produk dari yang lain.

Definisi yang lain menyebutkan bahwa atribut adalah faktor-faktor

yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil keputusan tentang

pembelian suatu merek ataupun kategori produk, yang melekat pada

produk atau menjadi bagian dari produk itu sendiri (Simamora, 2004).

Contoh Atribut toko menurut menurut Jin dan Kim dalam Firmansyah

(2009) dapat diukur berdasarkan enam elemen yaitu sebagai berikut:

1) Kenyamanan fasilitas, yaitu kemampuan pihak manajemen suatu

toko untuk memberikan fasilitas penunjang bagi konsumen dalam

aktivitas berbelanja mereka.
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2) Kenyamanan pelayanan, yaitu kemampuan pihak manajemen

maupun karyawan/pramuniaga untuk dapat memberikan pelayanan

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

3) Kenyamanan berbelanja, yaitu rasa nyaman yang dirasakan oleh

pelanggan saat beraktivitas (berbelanja) pada suatu toko.

4) Keadaan/atmosfir toko, yaitu lingkungan fisik suatu toko seperti

penataan barang yang rapi dan menarik.

5) Harga yang kompetitif (murah), yaitu kemampuan suatu toko

untuk memberikan harga yang murah kepada pelanggan maupun

penentuan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual.

6) Jenis barang yang dijual, yaitu keragaman jenis, ukuran, maupun

merek barang yang disediakan bagi pelanggan.

Sementara itu, atribut dari rumah makan Padang terdiri dari rasa

makanan, kebersihan rumah makan, harga, kenyamanan pelayanan,

kecepatan pelayanan dan keanekaragaman/variasi menu di rumah

makan Padang, salah satunya yaitu olahan daging sapi rendang sebagai

salah satu menu utama di rumah makan Padang.

Keputusan pembelian merupakan saat dimana konsumen

memutuskan untuk membeli atau tidak produk yang bersangkutan

dan membuat keputusan pemesanan yangberhubungan dengan

pembelian. Selain itu keputusan pembelian dapat diartikan

juga sebagai tingkatan dari proses keputusan pembelian dimana

konsumen sebenarnya melakukan pembelian.  Pemilihan ini
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dilakukan atas dasar hasil evaluasi ditahap sebelumnya. Dalam

tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai.

Konsumen membentuk keputusan pembelian atas dasar faktor- faktor

seperti harga yang diharapkan, manfaat pelayanan yang diharapkan,

dan pendapatan keluarga. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh 2

faktor, yaitu :

1) Sikap dan pendirian orang lain

Semakin kuat sikap negatif orang lain, dan semakin dekat

orang lain tersebut dengan konsumen, konsumen akan semakin

menyesuaikan keputusan pembeliannya.

2) Situasi yang tidak diantisipasi

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar

faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga

yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Ketika

konsumen akan bertindak, faktor situasi yang tidak diantisipasi

mungkin terjadi untuk mengubah keputusan pembelian tersebut.

Menurut Hawkins, Mothersbaugh, dan Best (2007), konsumen dalam

pengambilan keputusan pembelian terhadap  suatu barang atau jasa,

dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pengambilan keputusan berdasarkan atribut produk (attribute

based choice). Pada pengambilan keputusan ini, memerlukan
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pengetahuan tentang apa atribut suatu produk dan bagaimana

kualitas atribut tersebut. Keputusan diambil secara rasional

dengan mengevaluasi atribut-atribut yang dipertimbangkan.

Sebelum konsumen mengambil  keputusan, konsumen terlebih

dahulu membandingkan setiap atribut yang ada pada berbagai

merek.

2) Pengambilan keputusan berdasarkan sikap (attitude based choice)

Pengambilan keputusan ini diambil berdasarkan kesan umum,

tayangan ringkasan, intuisi maupun perasaan. Dalam pengambilan

keputusan berdasarkan sikap, tidak ada perbandingan atribut-

atribut pada setiap merek yang ada saat membuat pilihan.

Dalam Hawkins et. al. (2007), pengambilan keputusan pembelian

konsumen digambarkan pada proses yang mungkin digunakan

konsumen dalam membeli kamera digital, yaitu:

1) Pengambilan keputusan berdasarkan atribut

Konsumen terlebih dahulu berkonsultasi atau mencari informasi

dari  internet untuk menentukan atribut atau fitur apa yang

dipertimbangkan dalam pembelian sebuah kamera.  Kemudian

konsumen pergi ke toko elektronik lokal dan membandingkan

setiap atribut pada berbagai merek, yaitu ukuran kamera,

pembesarannya, fitur otomatis, dan ukuran penyimpanan kamera.

Konsumen memberi peringkat masing-masing merek atas atribut-
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atribut yang telah dibandingkan. Atas dasar evaluasi ini, konsumen

memilih Sportzoom Olympus.

2) Pengambilan keputusan berdasarkan sikap

Konsumen ingat bahwa Olympus Sportzoom milik temannya

bekerja dengan baik dan disukai dengan baik, orangtuanya

memiliki Kodak Share yang juga bekerja dengan baik namun tidak

disukai nya karena ukuran lebih besar, dan Finepix Fujifilm

lamanya tidak bekerja sesuai dengan yang dia harapkan.  Di toko

elektronik setempat dia melihat bahwa Olympus dan model kodak

memiliki harga yang sama dan dia memutuskan untuk membeli

Olympus.

Contoh pertama di atas adalah pilihan berdasarkan atribut.

pengetahuan atribut tertentu pada saat pilihan dibuat, dan melibatkan

perbandingan setiap atribut pada seluruh merek. Pada contoh ke dua

di atas adalah pilihan berdasarkan sikap, pilihan berdasarkan sikap

melibatkan penggunaan sikap umum, kesan pengggunaan secara

umum atau kepentingan secara umum, tayangan ringkasan, intuisi,

atau heuristik, tidak ada perbandingan atribut pada saat pilihan dibuat.

Pilihan berdasarkan atribut memerlukan perbandingan setiap atribut

tertentu di semua merek. Ini merupakan proses upaya yang memakan

lebih banyak waktu dari perbandingan secara umum ketika membuat

pilihan berdasarkan sikap yang terlibat, namun hasil keputusan yang
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diambil cenderung menghasilkan keputusan yang lebih optimal

dibandingkan dengan berdasarkan sikap.

Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen dapat

mengkombinasikan kedua bentuk-bentuk ini, yaitu pengambilan

keputusan berdasarkan sikap dengan pilihan akhir yang dibuat

berdasarkan perbandingan setiap atribut-atribut pada seluruh merek.

Keputusan konsumen dalam membeli olahan daging sapi tidak muncul

begitu saja, melainkan melalui proses keputusan yang mempengaruhi

keputusan pembelian.  Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995)

terdapat lima tahap proses keputusan pembelian, yaitu pengenalan

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan

pembelian dan perilaku setelah pembelian.

1) Pengenalan masalah (problem opportunity recognition)

Pengenalan kebutuhan tergantung pada ketidaksesuaian antara

keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan ketika ketidaksesuain

berada di atas ambang maka timbulah pengenalan kebutuhan

sedangkan apabila ketidaksesuaian itu berada di bawah ambang

maka tidak akan ada pengenalan kebutuhan.

Timbulnya pengenalan kebutuhan dipicu oleh rangsangan internal

maupun rangsangan eksternal. Rangsangan internal adalah

kebutuhan dasar seseorang seperti rasa lapar dan haus yang timbul

pada saat tertentu dan menjadi dorongan seseorang untuk segera

memuaskan keinginan tersebut. Sementara itu, rangsangan
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eksternal adalah kebutuhan yang ditimbulkan oleh dorongan dari

luar.

2) Pencarian Informasi (search)

Konsumen yang telah mengenali kebutuhannya akan terlibat

dalam pencarian informasi akan pemuas kebutuhan yang potensial.

Pencarian informasi sebagai aktifitas termotivasi dari pengetahuan

yang tersimpan dalam  ingatan atau pemerolehan informasi dari

lingkungan.  Pencarian informasi dapat bersifat internal maupun

eksternal.  Pencarian internal, dengan cara melihat kembali

pengetahuan yang relevan dengan keputusan yang tersimpan

dalam ingatan jangka panjang.  Jika informasi yang didapat dari

pencarian internal telah memadai untuk memuaskan kebutuhan,

maka pencarian eksternal tidak diperlukan. Namun apabila

pencarian internal tidak mencukupi, maka perlu diadakan

pencarian eksternal.

3) Evaluasi alternatif (alternative evaluation)

Evaluasi alternatif didefinisikan sebagai proses dimana alternatif

pilihan dievaluasi dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan

konsumen.  Kriteria-kriteria ini bervariasi sesuai dengan

kepentingan relatif konsumen. Tingkat kepentingan

menggambarkan seberapa penting suatu produk bagi seorang

konsumen.  Menurut Setiadi dan Nugroho (2008), tingkat

kepentingan juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
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pada keputusan pembelian seorang konsumen. Sebelum

melakukan keputusan membeli konsumen akan melakukan proses

pertimbangan untuk pengambilan keputusan membeli atau tidak

membeli.  Terkadang konsumen berpikir cepat atau lebih lama

hanya untuk memutuskan baik-buruknya, keuntungan atau

manfaat yang dapat diperoleh sebelum mereka mengambil

keputusan untuk membelinya.

Tingkat kepentingan daging sapi bagi rumah makan Padang

dipengaruhi oleh seberapa penting olahan daging sapi bagi

konsumen rumah makan Padang, oleh karena itu tingkat

kepentingan olahan daging sapi menurut konsumen perlu

diketahui untuk mengetahui seberapa jumlah kebutuhan daging

sapi dan jumlah yang harus dibeli oleh rumah makan Padang.

4) Keputusan pembelian (purchase decision)

Keputusan pembelian merupakan saat dimana konsumen

memutuskan untuk membeli atau tidak produk yang

bersangkutan dan membuat keputusan pemesanan yang

berhubungan dengan pembelian. Selain itu keputusan

pembelian dapat diartikan juga sebagai tingkatan

dari proses keputusan pembelian dimana konsumen sebenarnya

melakukan pembelian. Pemilihan ini dilakukan atas dasar

hasil evaluasi ditahap sebelumnya.
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5) Perilaku pasca pembelian (post- purchase evaluation)

Proses keputusan pembelian tidak berhenti sampai tahap

pembelian saja, namun konsumen melakukan tahap akhir yang

dikenal dengan tahap evaluasi pasca pembelian.  Konsumen

mengevaluasi apakah pembelian yang telah dilakukan telah sesuai

dengan apa yang mereka harapkan atau tidak.  Hasil yang

diharapkan dalam tahap ini bukan saja tingkat kepuasan

konsumen, namun adanya niat konsumen untuk melakukan

pembelian ulang.

2.1.5 Teori Permintaan

Permintaan adalah jumlah suatu produk yang para konsumen ingin

dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga yang mungkin

selama suatu peroide waktu tertentu (Wijaya, 1991).  Pengertian

permintaan dalam ilmu ekonomi yang umum dapat diartikan sebagai

keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu

yang diperlukan atau diinginkan atau dengan kata lain yang dimaksud

dengan permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang

merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli konsumen

dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan

dalam jumlah tertentu (Yoeti, 2008). Jadi, permintaan merupakan

hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, bisa dinyatakan

dalam kurva atau dengan fungsi permintaan.
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Permintaan (demand) sebagai suatu konsep mengandung pengertian

bahwa permintaan berlaku terhadap tiga variabel yang saling

mempengaruhi, yaitu: kualitas produk barang atau jasa (product

quality), harga (price), manfaat produk barang atau jasa tersebut

(product benefit) yang sangat mempengaruhi konsumen dalam

melakukan pembelian kebutuhannya.

Menurut Hanani (2011) permintaan terhadap suatu jenis barang

tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:

1) Harga barang itu sendiri

Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari

barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang

tersebut, dan sebaliknya apabila barang tersebut turun, konsumen

akan menambah pembelian terhadap barang tersebut.

2) Harga barang lain

Hubungan suatu barang dengan barang lain dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga) golongan:

a. Barang pengganti / barang subtitusi, yaitu apabila suatu barang

dapat menggantikan fungsi barang lain.  Contoh: kopi dan teh.

Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan

barang yang disubstitusi.  Jika harga kopi turun, maka

permintaan teh menjadi turun dan sebaliknya.

b. Barang pelengkap / komplementer, yaitu apabila suatu barang

selalu digunakan secara bersama.  Contoh: gula dan kopi.
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c. Barang yang tidak saling berhubungan.  Contoh : kapal terbang

dengan sandal jepit

3) Pendapatan konsumen

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting di dalam

menentukan permintaan berbagai jenis barang.  Pendapatan

konsumen akan menimbulkan perubahan permintaan terhadap

berbagai jenis barang.

4) Cita masyarakat / selera

Perubahan cita rasa masyarakat akan merubah permintaan

terhadap suatu barang.  Pada tahun 1960-an relatif sedikit orang

yang menggunakan mobil buatan Jepang.  Namun, mulai tahun

1970-an masyarakat di berbagai negara telah banyak

menggunakan mobil buatan Jepang, sehingga mobil-mobil buatan

Amerika dan Eropa menurun permintaannya.

5) Jumlah penduduk

Pertambahan jumlah penduduk akan diikuti oleh perkembangan

kesempatan kerja, dengan demikian akan merubah daya beli

masyarakat, selanjutnya akan menambah permintaan berbagai

barang.

6) Prediksi masa yang akan datang

Jika konsumen memprediksi akan adanya kenaikan harga suatu

barang dimasa yang akan datang, maka permintaan terhadap

barang tersebut meningkat.
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Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian daging

sapi oleh rumah makan padang adalah jumlah kebutuhan daging sapi

yang dilihat dari jumlah pelanggan yang datang, jumlah jenis olahan

daging sapi, tingkat kepentingan olahan dagging sapi menurut

konsumen, jumlah alokasi anggaran rumah makan padang untuk

pembelian daging sapi, dan skala rumah makan Padang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan pada penelitian “Analisis

Penggunaan Daging Sapi Pada Rumah Makan Padang di Bandar Lampung”

diantaranya adalah jurnal penelitian Tafuli (2013), penelitian Atikah (2014),

Wijaya (2008) dan Satriana (2008). Penelitian Tafuli (2013) menganalisis

tingkat kepentingan pada atribut-atribut daging sapi Bali yang beredar di Kota

Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertujuan untuk menganalisis atribut-

atribut yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli daging sapi di

Kota Kupang.  Metode analisis yang digunakan dalam penelitiannya yaitu

IPA (Importance Performance Analysis), sedangkan penentuan sampel

menggunakan metode Accidental sampling. Hasil yang diperoleh secara

umum, keseluruhan atribut memiliki tingkat kepentingan dan kinerja yang

tinggi namun salah satu item dari atribut promosi yaitu pemberian hadiah

memiliki tingkat kepentingan dan kinerja yang rendah.

Penelitian Atikah (2014), dilakukan di Restoran Khas Padang Di Bogor,

bertujuan menganalisis kinerja penyelenggaraan makanan dan tingkat

kepuasan konsumen terhadap mutu pelayanan dan mutu produk restoran khas
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Padang di Kota Bogor.   Penelitian ini menggunakan metode studi kasus,

hubungan antar variabel kategorik dianalisis secara statistik menggunakan uji

korelasi dan karakteristik subjek dianalisis menggunakan analisis deskriptif,

selain itu juga digunakan alat analisis IPA dan CSI.  Hasil yang diperoleh

adalah berdasarkan analisis IPA, diperoleh bahwa atribut-atribut unggulan

mutu produk dari restoran khas Padang di Kota Bogor adalah cita rasa

makanan dan minuman yang disajikan, keamanan dan kebersihan minuman

yang disajikan, kesesuaian menu dengan selera, dan variasi menu yang

ditawarkan. Sementara itu, berdasarkan CSI secara umum indeks kepuasan

konsumen pada restoran khas Padang berada pada kriteria puas.

Penelitian Wijaya (2008), menganalisis preferensi konsumen dalam membeli

daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui atribut daging sapi yang menjadi preferensi atau kesukaan

konsumen dan mengetahui atribut yang paling dipertimbangkan konsumen

dalam keputusan membeli daging sapi.  Metode dasar yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif.  Dari hasil analisis diketahui bahwa

seluruh atribut daging sapi dipertimbangkan oleh konsumen dalam keputusan

pembelian daging sapi. Atribut daging sapi yang dipertimbangkan oleh

konsumen berturut-turut dari yang paling dipertimbangkan sampai dengan

yang kurang dipertimbangkan adalah warna daging, bagian daging, dan

kandungan lemak.

Selanjutnya penelitian Kartika Putri Satriana (2008) yang menganalisis

permintaan cabai merah besar pada usaha restoran di Jakarta Selatan.
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Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik usaha restoran, pola

pembelian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

cabai merah besar usaha restoran (Restoran Padang, Restoran Sunda, dan

Restoran Ayam) di Jakarta Selatan.  Alat analisis yang digunakan yaitu

analisis deskriptif  untuk mengidentifikasi karakteristik restoran dan tingkat

konsumsi. Sebelum dianalisis, terlebih dahulu data dikumpulkan kemudian

ditabulasi agar lebih mudah untuk dianalisis.  Kemudian analisis model

regresi linier berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

permintaan cabai merah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota di Provinsi Lampung memiliki

rata-rata produksi daging sapi tertinggi kedua setelah Lampung Tengah,

namun sebagai tempat pusat kegiatan bisnis dan aktivitas ekonomi membuat

Bandar lampung juga memiliki kebutuhan daging sapi yang tinggi.  Hal ini

menyebabkan adanya defisit atau kelangkaan pasok daging sapi di Bandar

Lampung, dan ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya gejolak harga

daging sapi di Bandar Lampung yang diikuti dengan aksi mogok para

pedagang.

Gejolak harga yang terjadi di Bandar Lampung akan berpengaruh terhadap

penggunaan daging sapi oleh masyarakat.  Oleh sebab itu, untuk melihat

pengaruh gejolak tersebut dan untuk mengantisipasinya perlu diketahui

penggunaan daging sapi oleh masyarakat.  Penggunaan daging sapi oleh

masyarakat terdiri dari penggunaan oleh konsumen rumah tangga maupun
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konsumen lembaga. Konsumen lembaga yaitu konsumen yang meliputi

perusahaan, organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, dan lembaga lainnya

yang membeli produk, peralatan, dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan

seluruh kegiatan organisasinya.  Seperti toko daging dan supermarket,

industri pengolahan daging sapi, pedagang bakso, hotel, catering dan usaha

rumah makan. Konsumsi daging sapi lebih banyak dilakukan oleh industri

(pelaku usaha) dibanding konsumsi rumah tangga.  Banyak sekali

ketergantungan pelaku usaha untuk daging sapi.  Gejolak harga yang terjadi

pada komoditas daging sapi menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi

para pelaku usaha, terutama bagi industri olahan seperti sosis, bakso, nugget,

serta horeka (hotel, restoran atau rumah makan dan catering).

Rumah makan padang merupakan salah satu jenis usaha yang menggunakan

daging sapi, yaitu rendang sebagai salah satu menu khas di rumah makan

Padang. Selama ini di benak masyarakat, rendang begitu identik dengan

rumah makan Padang.  Hal ini membuat rumah makan Padang sangat

membutuhkan daging sapi.  Selanjutnya perlu diketahui apakah dengan ini,

adanya gejolak harga daging sapi memiliki dampak terhadap pembelian

daging oleh rumah makan Padang.  Mengingat bahwa rendang indentik

dengan rumah makan Padang, maka tingkat kepentingan berbagai jenis

olahan daging sapi menurut konsumen juga berpengaruh pada pembelian

daging sapi oleh rumah makan Padang sehingga perlu diketahui.

Tingkat kepentingan olahan daging sapi menurut konsumen akan menjadi

pertimbangan rumah makan Padang dalam menentukan seberapa besar
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alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pembelian daging sapi,

sedangkan alokasi anggaran rumah makan padang berpengaruh dan

menentukan pola pembelian daging sapi yang dilakukan rumah makan

Padang.  Pola pembelian terdiri dari jenis daging sapi, jenis olahan daging

sapi, frekuensi pembelian, tempat pembelian dan jumlah pembelian.  Jumlah

pembelian selain dipengaruhi oleh tingkat kepentingan dan alokasi anggaran

juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pelanggan, banyaknya jenis olahan

daging sapi, dan skala usahanya. Kerangka pemikiran operasional pada

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Kerangka pemikiran operasional
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2.4 Hipotesis

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah diduga secara bersama sama alokasi anggaran daging sapi (X1),

jumlah pengunjung rumah makan Padang dalam satu minggu (X2), jumlah

jenis olahan daging sapi (X3), tingkat kepentingan olahan daging sapi (X4),

dan jumlah kursi rumah makan Padang (X5) mempengaruhi pembelian

daging sapi oleh rumah makan Padang.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode, Lokasi dan Waktu Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survai,

penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan

wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utamanya.

Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih

secara sengaja (purposive), sebagai pertimbangan Kota Bandar Lampung

memiliki rata-rata produksi daging sapi tertinggi ke dua setelah Lampung

Tengah.  Selain itu Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi

Lampung merupakan pusat kegiatan bisnis dan aktivitas ekonomi serta

keadaan ekonomi dan taraf hidup yang lebih beragam dibandingkan dengan

kabupaten dan kota lainnya. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Agustus

2016 sampai September 2016.

3.2 Definisi Operasional

Daging adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat

pada tulang yang menjadi bahan makanan, biasanya berasal dari hewan ternak

yang sudah disembelih. Istilah daging berbeda dengan karkas. Daging

adalah bagian yang tidak mengandung tulang sedangkan karkas adalah

daging-daging yang belum dipisahkan dari tulang kerangka.
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Daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum

digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Daging sapi yang segar

memiliki warna merah cerah dan tekstur yang lunak.

Harga daging sapi adalah besaran nilai tukar uang yang berlaku untuk 1 kg

daging sapi di pasar.

Rumah makan padang adalah jenis rumah makan yang menawarkan atau

menghidangkan berbagai ragam kuliner atau masakan Minangkabau yang

berasal dari Sumatera Barat.

Pembelian daging sapi adalah jumlah daging sapi yang dibeli oleh rumah

makan Padang pada tingkat harga tertentu untuk diolah dan diproduksi oleh

rumah makan Padang pada periode satu minggu, menggunakan satuan berat

kg. Pembelian daging sapi dihitung berdasarkan jenisnya.

Tingkat kepentingan olahan daging sapi adalah penilaian konsumen pada

kemampuan olahan daging sapi memenuhi kebutuhannya. Tingkat

kepentingan menggambarkan seberapa penting dan bagaimana pentingnya

olahan daging sapi bagi konsumen, dibandingkan dengan menu olahan

lainnya di rumah makan Padang yang paling sering di konsumsi oleh

konsumen tersebut. Diukur menggunakan skala likert 1 sampai 3 yaitu, 1

artinya lebih penting, 2 sama penting dan 3 artinya kurang penting.

Alokasi anggaran rumah makan Padang untuk daging sapi adalah banyaknya

uang yang digunakan untuk membeli daging sapi dibandingkan dengan

alokasi anggaran untuk semua kebutuhan rumah makan Padang.  Alokasi
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anggaran tersebut digunakan untuk melangsungkan pembelian daging sapi

dalam periode satu minggu dan dinyatakan dalam persen (%), diketahui

dengan cara membandingkan dengan pengalokasi anggaran yang digunakan

untuk melakukan pembelian semua kebutuhan rumah makan Padang.

Pola pembelian daging sapi adalah cara atau kebiasaan yang dilakukan oleh

unit rumah makan Padang dalam melakukan pembelian daging sapi. Pola

pembelian daging sapi mencakup jenis daging sapi, jumlah pembelian,

frekuensi pembelian, tempat pembelian, dan jenis olahan daging sapi.

Jumlah pembelian adalah banyaknya daging sapi yang dibeli oleh rumah

makan Padang selama satu minggu, menggunakan satuan berat kg.

Frekuensi pembelian adalah intensitas pembelian daging sapi oleh rumah

makan Padang dalam jangka waktu 1 minggu. Pengukuran menggunakan

kali (jumlah frekuensi pembelian).

Tempat membeli adalah tempat unit rumah makan Padang mendapatkan

daging sapi, yaitu di supermarket, di pasar tradisional dan di produsen sapi.

Jumlah pelanggan adalah rata-rata jumlah orang yang melakukan pembelian

di Rumah makan Padang dalam satu minggu.

Jenis daging sapi adalah potongan bagian sapi yang dijual di pasar tradisional

maupun supermarket. Pengkatagorian jenis daging sapi yang dibeli oleh

rumah makan Padang dibagi menjadi dua, yaitu daging sapi dan bagian sapi

non daging.  Bagian sapi non daging terdiri dari jeroan, kaki, kulit, babat usus

dan limpa, sedangkan bagian daging sapi yang dibeli rumah makan Padang
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tidak dibedakan berdasarkan dari asal bagian dalam tubuh sapi, karena semua

dijual dengan ukuran dan harga yang sama.

Jenis produk olahan adalah macam-macam makanan olahan yang dimasak

oleh unit rumah makan Padang dengan menggunakan bahan daging sapi.

Jenis produk olahannya diantara lain rendang, semur, gulai, dendeng, dan

opor daging sapi.

Jumlah jenis olahan daging sapi adalah banyaknya jenis olahan daging sapi

yang dimasak dan ditawarkan oleh rumah makan Padang.

Skala usaha rumah makan Padang adalah besar atau kecilnya skala usaha unit

rumah makan dilihat dari total pengeluaran rumah makan Padang tersebut.

Pada penelitian ini, klasifikasi skala usaha didasarkan pada total pengeluaran

yang dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan total pengeluaran terendah dan total

pengeluaran yang tertinggi.

Jumlah kursi rumah makan Padang adalah banyaknya kursi yang dimiliki dan

tersedia di rumah makan Padang.  Pada penelitian ini, terdapat

pengklasifikasian tipe rumah makan Padang berdasarkan jumlah kursi, yang

selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pengambilan sampel.  Klasifikasi ini

didasarkan pada klasifikasi menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Propinsi DKI Jakarta (2011) yaitu antara lain, untuk kelas A adalah restoran

yang memiliki jumlah kursi > 50 kursi, untuk kelas B adalah restoran yang

memiliki jumlah kursi antara 20-50 kursi, dan kelas C adalah restoran yang

memiliki jumlah kursi antara 1-19 kursi.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1) Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung

dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada konsumen rumah

makan Padang di Kota Bandar Lampung dan pegawai atau manager rumah

makan Padang yang dijadikan responden di Kota Bandar Lampung. Data

primer meliputi tingkat kepentingan olahan daging sapi menurut

konsumen, alokasi anggaran untuk daging sapi, pola pembelian daging

sapi yang dilakukan oleh unit rumah makan Padang, jumlah pelanggan

rumah makan Padang dan lain-lain.

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari  publikasi instansi atau

lembaga terkait yang berhubungan dengan tujuan penelitian.  Data

sekunder yang digunakan meliputi data produksi daging sapi per

kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dan sumber-sumber lainnya yang

berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang lengkap untuk menunjang penulisan ini, maka

diadakan pengumpulan data melalui :

1) Penelitian lapangan melalui wawancara.  Wawancara dilakukan langsung

dengan menggunakan kuesioner kepada responden konsumen rumah

makan Padang dan pegawai atau manajer rumah makan Padang, dengan

memberikan daftar pertanyaan kepadanya dengan harapan akan memberi

respon atas pertanyaan tersebut.
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2) Penelitian Kepustakaan, dengan membaca literatur, laporan-laporan

tertulis, jurnal-jurnal penelitian dan bahan-bahan referensi lainnya sebagai

landasan teori dalam penelitian.

3.5 Populasi, Unit Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah makan Padang di Bandar

Lampung. Data jumlah rumah makan Padang di Bandar Lampung tidak

tersedia, oleh karena itu dilakukan observasi awal untuk menghitung jumlah

populasi. Observasi populasi dilakukan dengan cara menelusuri lokasi jalan-

jalan yang merupakan pusat keramaian, yang merupakan lokasi sebagian

besar rumah makan Padang. Rumah makan Padang dihitung dan

diklasifikasikan berdasarkan jumlah kursi yang ada di rumah makan. Setelah

dilakukan observasi, diperoleh jumlah populasi sebanyak 202 rumah makan

Padang, yang terdiri dari rumah makan Padang kelas A sebanyak 43 unit,

kelas B 99 unit,dan kelas C 60 unit.

Mengingat populasi dalam penelitian ini adalah rumah makan Padang, maka

unit analisis atau satuan penelitian dalam penelitian ini adalah rumah makan

Padang.  Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah unit analisis yang

terpilih. Perincian sebaran responden berdasarkan kelas rumah makan

Padang akan digunakan alokasi proporsional (Supranto, 1992). Namun

sebelumnya dilakukan penentuan jumlah sampel yang mengacu pada teori

Sugiarto (2003), yaitu:

N=
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Keterangan

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

Z = Derajat kepercayaan  (95% = 1,96)

S² = Varian sampel 5%

d = Derajat penyimpangan 5%

N=
N= ( )( , ) ( , )( )( , ) ( , ) ( , )
N= , ,
n= 55,42 = 55

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh jumlah rumah

makan Padang yang akan dijadikan sampel yaitu sebanyak 55. Rumus di atas

hanya digunakan untuk menentukan jumlah sampel, yang selanjutnya akan

digunakan dalam penentuan sebaran responden berdasarkan kelas rumah

makan Padang dengan menggunakan alokasi proporsional (Supranto, 1992)

dengan rumus sebagai berikut:

=
Keterangan :

ni = Jumlah sampel tiap strata

N1 = Jumlah populasi rumah makan Padang kelas A

N2 = Jumlah populasi rumah makan Padang kelas B

N3 = Jumlah populasi rumah makan Padang kelas C

ntotal = Jumlah sampel keseluruhan

Ntotal = Jumlah populasi keseluruhan
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Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh sebaran sampel rumah makan

Padang di Kota Bandar lampung yaitu rumah makan Padang dengan kelas A

sebanyak 12 sampel, kelas B sebanyak 27 sampel dan kelas C sebanyak 16

sampel. Setelah didapatkan jumlah sampel pada masing-masing kelas rumah

makan Padang, selanjutnya dilakukan penentuan sampel rumah makan yang

dilakukan dengan metode acak sederhana (simple random sampling), dengan

melakukan undian.

Pada penelitian ini selain rumah makan Padang, konsumen rumah makan

Padang juga menjadi unit sampel yang diteliti. Sampel konsumen yang

diambil adalah 3 konsumen secara accidental pada masing-masing rumah

makan Padang yang dijadikan sampel dengan syarat sudah pernah

mengunjungi rumah makan Padang tersebut sebanyak 3 kali atau lebih,

sehingga sampel konsumen berjumlah 165. Jadi, sampel pada penelitian

terdiri dari 55 rumah makan Padang dan 165 konsumen, sedangkan responden

pada penelitian ini adalah pegawai atau pemilik atau pengelola rumah makan

Padang dan konsumen rumah makan Padang tersebut.

3.6 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, untuk menjawab tujuan pertama, ke dua dan ke tiga

digunakan analisis deskriptif, sedangkan pada tujuan ke empat digunakan

persamaan regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square

(OLS) Regression untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel

independent yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependent.

Analisis regresi berganda adalah suatu teknik statistika yang dipergunakan
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untuk menganalisis pengaruh di antara suatu variabel dependent dan beberapa

variabel independent (Gujarati, 2003). Secara matematis dirumuskan sebagai

berikut :

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + u

Keterangan :

Y = jumlah daging sapi yang dibeli dalam satu minggu (kg)

Bo = intersep

b1-b5 = parameter

X1 = alokasi anggaran rumah makan Padang dalam satu minggu (%)

X2 =  jumlah rata-rata pelanggan per minggu (orang)

X3 =  jumlah jenis olahan daging sapi (jenis)

X4 = tingkat kepentingan olahan daging sapi

X5 =  jumlah kursi di rumah makan Padang

u =  eror atau kesalahan

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih

dahulu dilakukan transformasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengubah

data ordinal menjadi interval. Pada penelitian ini, data yang ditransformasi

adalah data tingkat kepentingan olahan daging sapi menurut konsumen, karena

masih berupa data ordinal. Cara melakukan proses transformasi data

menggunakan method of successive interval (MSI).

Oleh karena menggunakan metode OLS, maka dilakukan juga pengujian

terhadap penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas dan heteroskesdatis

yang dibantu dengan program SPSS 16.0 dan Eviews 8. Cara yang dilakukan

untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai

Variable Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF diatas 10, maka terjadi
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masalah multikolinearitas, tetapi jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi

multikolinearitas. Uji heteroskesdatis dilakukan dengan menggunakan  uji

White Heteroskedasticity Test. Apabila nilai Probability Obs*R-square yang

diperoleh lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskesdatis, tetapi

apabila nilai Probability Obs*R-square lebih kecil dari 0,05 maka terjadi

heteroskesdatis.

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama

terhadap jumlah pembelian daging sapi dapat diketahui dengan melakukan uji

F (F-test), sedangkan pengaruh masing-masing variabel terhadap jumlah

pembelian daging sapi dapat diketahui melalui uji t (test). Selain itu, untuk

mengetahui seberapa jauh variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel

terikat digunakan uji koefisien determinasi (R2) dan adjusted koefisien

determinasi (adjusted R2).



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung.  Secara

geografis, kota ini terletak pada 5°20’- 5°30’ Lintang Selatan dan 105°28’ -

105°37’ Bujur Timur. Secara administratif Bandar Lampung dibatasi oleh:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan.

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Betung.

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran.

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

(Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015).

Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera,

letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang

menjadi pusat perekonomian negara tepatnya kurang lebih 165 km sebelah

barat laut Jakarta. Hal tersebut membuat Bandar Lampung menjadi daerah

transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatera dan Jawa, sehingga

menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Bandar Lampung.
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Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah perairan ± 39,82 km² terdiri

atas Pulau Pasaran dan Pulau Kubur, dan luas wilayah daratan sebanyak

197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dengan jumlah kelurahan atau

desa sebanyak 126. Luas Wilayah Kota Bandar Lampung pada masing-

masing kecamatan di tahun 2014, disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Luas Wilayah Kota Bandar Lampung menurut Kecamatan Tahun
2014

No Kecamatan Luas (km²)
1 Teluk Betung Barat 11,02
2 Teluk Betung Timur 14,83
3 Teluk Betung Selatan 3,79
4 Bumi Waras 3,75
5 Panjang 15,75
6 Tanjung Karang Timur 2,03
7 Kedamaian 8,21
8 Teluk Betung Utara 4,33
9 Tanjung Karang Pusat 4,05
10 Enggal 3,49
11 Tanjung Karang Barat 14,99
12 Kemiling 24,24
13 Langkapura 6,12
14 Kedaton 4,79
15 Rajabasa 13,53
16 Tanjung Senang 10,63
17 Labuhan Ratu 7,97
18 Sukarame 14,75
19 Sukabumi 23,60
20 Way Halim 5,35

Jumlah 197,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015

Sebagai Ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi pusat

pemerintahan provinsi, pusat perdagangan regional, pusat pelayanan

transportasi regional, pusat pendidikan dan kebudayaan regional dan

pengolahan bahan baku pertanian serta pusat pengelolaan telekomunikasi.
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Dalam mendukung hal tersebut, Kota Bandar Lampung dibagi menjadi

delapan Bagian Wilayah Kota (BWK). Pembagian BWK berdasarkan

fungsinya disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Bagian Wilayah Kota (BWK) Bandar Lampung berdasarkan
.,fungsinya

BWK Kecamatan Fungsi utama Fungsi pendukung
A Raja Basa

Kedaton
Tanjung Seneng

1.Pendidikan tinggi
2.Terminal regional
3.Pengembangan

kawasan
4.Permukiman

1. Pusat kebudayaan
2. Rumah sewa/kost
3. Pusat pelayanan lokal
4. Pertanian skala kecil

B Sukarame 1. Perumahan skala besar
2. Perdagangan skala

kota

1. Pusat industri kecil
2. Pengembangan hutan kota
3. Cadangan pengembangan

kota
4.Pusat pelayanan lokal

C Panjang 1. Pusat pelabuhan
samudera

2. Pergudangan
3. Terminal barang
4. Industri pengolahan

1. Sentra industri kecil
2. Kawasan konservasi dan

hutan lindung

D Sukabumi
Tanjung Karang
Timur

1. Perdagangan/jasa
2. Kawasan industri

1. Perumhan
2. Industri kecil
3. Cagar budaya

E Tanjung Karang
Pusat (Pusat
Kota)

1. Perdagangan umum
2. Jasa umum

1. Sarana penunjang
perdagangan/parkir/taman

2. Perumahan fungsi ganda
3. Pusat budaya

F Tanjung Karang
Barat

1. Perdagangan/ jasa
2. Kawasan konservasi

Perumahan

G Kemiling 1. Pengembangan
hortikultura

2. Kawasan konservasi
3. Pariwisata (hutan

wisata)
4. Pengembangan

kawasan permukiman

1.Perumahan kavling besar
dengan KDB kecil

2. Industri kecil
3.Sekolah polisi negara

H Teluk Betung
Utara
Teluk Betung
Selatan
Teluk Betung
Barat

1. Pusat pemerintahan
2. Perdagangan grosir
3. Pariwisata pantai

1. Jasa umum
2. Perumahan
3. Industri kecil
4. Konservasi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2009
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Pembagian tersebut berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lingkungan dan

arah dari tata kota di Bandar Lampung. Dengan masing-masing  fungsi yang

ada, wilayah-wilayah tersebut menjadi penggerak untuk sistem kota,

peningkatan ekonomi, dan kelestarian kebudayaan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas

permukaan laut dengan rata-rata ketinggian 77,08 meter di atas permukaan

laut. Topografi Kota  Bandar Lampung terdiri dari :

1) Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau

di bagian Selatan.

2) Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di

bagian Utara.

3) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian Utara.

4) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadana Ham, dan

Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Di tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai yaitu Way Halim, Way

Balau, Wai Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan,

Way Bala, Way Kupang, Way Garuntang mengalir di wilayah Teluk Betung.

Daerah hulu sungai berada di bagian barat daerah hilir sungai berada di

sebelah Selatan yaitu di wilayah pantai.  Luas wilayah yang datar hingga

landai meliputi 60 persen total wilayah landai hingga miring meliputi 35

persen total wilayah dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total

wilayah. Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan
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yang di antaranya bernama Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung

Banten, Gunung Kucing dan Gunung Kapuk.

Kota Bandar Lampung memiliki populasi penduduk sebanyak 979.087 jiwa

dengan kepadatan penduduk 8.316 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan

penduduk 1,79 persen per tahun. Tabel 11 menyajikan jumlah penduduk di

Bandar Lampung pada masing-masing kecamatan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 11. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelaminKecamatan Laki-laki Perempuan Sex ratio
1. Teluk Betung Barat 15.363 14.436 106,42
2. Teluk Betung Timur 21.396 20.249 105,66
3. Teluk Betung Selatan 19.960 19.393 102,92
4. Bumi Waras 28.949 27.793 104,16
5. Panjang 37.736 36.570 103,19
6. Tanjung Karang Timur 18.520 18.588 99,63
7. Kedamaian 26.584 26.008 102,21
8. Teluk Betung Utara 25.300 25.293 100,03
9. Tanjung Karang Pusat 25.263 25.863 97,68
10. Enggal 13.684 14.400 95,03
11. Tanjung Karang Barat 27.724 26.986 10,73
12. Kemiling 32.683 32.954 99,18
13. Langkapura 17.129 16.815 101,87
14. Kedaton 24.495 24.560 99,74
15. Rajabasa 24.472 23.555 103,89
16. Tanjung Seneng 22.900 22.875 100,11
17. Labuhan Ratu 22.606 22.237 101,66
18. Sukarame 28.487 28.434 100,19
19. Sukabumi 29.348 27.986 104,87
20. Way Halim 30.612 30.881 99,13

Kota Bandar Lampung 493.211 485.876 101,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015

Penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 berjumlah 979.087 jiwa

dengan sex ratio 101,51 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak

daripada perempuan. Penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terdiri
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dari berbagai macam suku. Mayoritas penduduk Kota Bandar Lampung

berasal dari etnis Jawa (79,12%). Etnis berikutnya yang cukup mudah

ditemui di Kota Bandar Lampung yaitu etnis Sunda (10,72%) Lampung dan

Bali (2,42%). Orang Jawa di Bandar Lampung tersebar di hampir semua

kawasan kota dan umumnya telah membaur dengan orang dari etnis lain,

sedangkan orang Bali lebih mengelompok dengan mendiami beberapa

kantong pemukiman Bali di Bandar Lampung. Selain itu terdapat pula etnis

Tionghoa, Padang, Palembang, Bugis, Batak dan lain-lain.   Bahasa yang

digunakan masyarakat Bandar Lampung antara lain: bahasa Indonesia, bahasa

Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang dan bahasa setempat yang

disebut bahasa Lampung.

Terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Kota Bandar

Lampung. Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 94 persen

masyarakat Kota Bandar Lampung. Selain itu juga agama Kristen, Katolik,

Hindu dan Buddha yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan

pendatang. Saat ini jumlah rumah ibadah di Kota Bandar Lampung terdiri

dari 712 unit masjid, 817 unit mushollah, 22 unit gereja protestan, 7 unit

gereja katolik, 18 unit tempat peribadatan agama Budha dan 8 unit tempat

peribadatan agama Budha (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2014).

Dari segi kesehatan, Kota Bandar Lampung memiliki sarana pelayanan

kesehatan yang paling lengkap di provinsi ini.  Pada tahun 2013 di Kota

Bandar Lampung terdapat 15 unit Rumah Sakit, 20 unit rumah bersalin, 86

unit balai pengobatan, 630 unit posyandu dan 121 unit puskesmas yang
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dikategorikan menjadi 28 puskesmas, 52 puskesmas pembantu (BPS Kota

Bandar Lampung, 2013)

4.2 Keadaan Ekonomi Secara Umum Kota Bandar Lampung

Lokasi geografis yang strategis membuat Kota Bandar Lampung memiliki

prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala

regional, nasional, bahkan internasional.  Saat ini Kota Bandar Lampung

merupakan salah satu kota terbesar di Sumatera, sehingga Bandar Lampung

memainkan peranan penting dalam pengembangan dan kegiatan ekonomi di

Pulau Sumatera. Selain itu juga sebagai kota yang bergerak menuju kota

metropolitan, Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan ekonomi di Daerah

Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki peluang yang besar untuk menjadi pusat

perdagangan dan jasa pada skala Sumatera bagian Selatan. Sebagian besar

penduduknya juga bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan.

Sarana perekonomian yang menunjang antara lain:

1) Pasar Tradisional

Salah satu pusat kegiatan perekonomian yaitu pasar tradisional.

Banyaknya pasar tradisional yang tersebar di Kota Bandar Lampung akan

memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Pasar

tradisional sampai saat ini masih ramai dikunjungi.  Daftar nama pasar

tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 12.
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Tabel 12. Daftar nama pasar tradisional di Kota Bandar Lampung.

No Nama Pasar Alamat

1 Pasar Bambu Kuning Jl. R.A Kartini
2 Pasar Gudang Lelang Jl. Laks. Malahayati
3 Pasar Kangkung/Mambo Jl. Hasanudin
4 Pasar Gintung Jl. Pasir Gintung
5 Pasar Cimeng Jl. RE. Martadinata
6 Pasar Way Kandis Jl. Ratu Dibalau
7 Pasar Panjang Jl. Laks. Yos Sudarso
8 Pasar Tamin Jl. Tamin
9 Pasar Tugu Jl. Hayam Wuruk
10 Pasar Way Halim Jl. Raja Basa Raya
11 Pasar Bawah Jl. Radin Intan
12 Pasar Kemiling Jl. Teuku Cik Ditiro
13 Pasar SMEP Jl. Imam Bonjol
14 Pasar Tengah Jl. Radin Intan
15 Pasar Koga Jl. ZA Pagar Alam

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2014

2) Pasar Modern

Semakin berkembangnya dunia usaha, maka munculah jenis pasar modern

yaitu supermarket. Supermarket menjadi alternatif lain bagi masyarakat,

terutama untuk masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Harga-harga

untuk bahan pokok yang ditawarkan relatif lebih mahal dibandingkan

dengan pasar tradisional, tetapi memiliki nilai lebih dengan kemasan yang

lebih rapi, dan suasana yang lebih nyaman.  Namun dengan adanya jenis

pasar modern tersebut tidak mengurangi minat masyarakat mengunjungi

pasar tradisional.  Pusat perbelanjaan modern yang terdapat di Bandar

Lampung dapat dilihat pada Tabel 13.
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Tabel 13. Pasar Modern yang ada di Kota Bandar Lampung

No Nama Alamat

1 Mal Boemi Kedaton Jl. ZA Pagar Alam

2 Mal Kartini Jl. R. A. Kartini

3 Central Plaza Lampung Jl. R. A. Kartini

4 Chandra Super Store Tanjung Karang Jl. Hayam Wuruk

5 Chandra Super Store Teluk Betung Teluk Betung

6 Chandra Super Store Kemiling Kemiling

7 Chandra Super Store simpur center Jl. Jend. Katamso

8 Simpur Center Bandar Lampung Jl. Jend. Katamso

9 Plaza Lotus

10 Mal Lampung Jl. Z. A. Pagar Alam

11 Bandar Lampung Plaza Jl. Radin Intan

12 Gelael Sudirman Jl. Jend. Sudirman

13 Giant Ekspres Pagar alam Jl. Z. A. Pagar Alam

14 Giant Ekspres Antasari Jl. P. Antasari

15 Giant Ekspres Kemiling Perumahan Beringin Raya

16 Giant Ekspres Kedamaian Kedamaian

17 Iluva Electronic Centre

18 Mitra 10

19 Sogo Branded Store

20 Fitrinov Swalayan Jl ZA Pagar Alam

21 Cosmo Swalayan

Sumber: Wikipedia 2015

Sejalan dengan aktifitas ekspor-impor dan perdagangan antar-pulau, Bandar

Lampung memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan hasil pertanian

dan industri dari Sumatera bagian Selatan maupun yang didatangkan dari

daerah luar. Dengan dukungan wilayah sekitarnya, Bandar Lampung pada

waktu ini telah berperan sebagai pemasok hasil perkebunan, peternakan dan

perikanan yang diunggulkan, terutama komoditas gula, kopi, lada, kelapa,

daging segar dan udang.
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Kota Bandar Lampung juga merupakan penghasil atau produsen daging sapi

tertinggi kedua di Provinsi Lampung, setelah Kabupaten Lampung Tengah.

Penggunaan daging sapi oleh masyarakat terdiri dari penggunaan oleh rumah

tangga dan industri seperti industri pengolahan bakso, abon, dendeng,

rendang, dan lain-lain, serta industri horeka (hotel, restoran atau rumah

makan, dan catering). Salah satu industri pengolahan daging sapi adalah

bakso Haji Sony yang mengolah daging sapi menjadi bakso yang kini

outletnya telah menyebar di seluruh Kota Bandar Lampung.  Selain itu,

Warung RR yang berada di Kedaton juga mengolah daging sapi menjadi

bakso dan rolade daging sapi yang dikemas rapih dan dijual langsung maupun

secara online.  Adapun beberapa situs online yang juga menjual hasil

pengolahan daging sapi, seperti BDL Mart (Bandar Lampung Pasar) menjual

berbagai macam olahan daging sapi seperti Abon Sapi kemasan 100 gram,

dendeng sapi Brenggolo kemasan 200 gram, dan rendang sapi Uda Diego

Bandar Lampung.

Daging sapi juga menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan steak di

beberapa restoran atau warung steak di Bandar Lampung, seperti Waroeng

Steak and Shake, Obonk Steak and Ribs, Love steak and Coffee, Darlenes

Steak House, Gang Nam, dan Rosemary Steak. Begitu juga pada usaha

catering, salah satunya yaitu pada Catering Sehati yang terletak di

Jl. Soemantri Brojonegoro No. 13 Rajabasa, mengolah daging sapi menjadi

daging sapi balado, daging sapi cincang bumbu sate, sop daging, gulai daging

sapi dan rendang. Selain pada restoran dan catering, daging sapi juga

digunakan di hotel-hotel. Menurut Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah

sarana hotel terbanyak dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di

Provinsi Lampung.  Sarana tersebut terdiri dari:  10 buah hotel bintang dan 71

buah hotel melati.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Olahan daging sapi pada rumah makan Padang di Bandar Lampung

menjadi menu terpenting kedua setelah menu olahan ayam.

2) Rata-rata persentase alokasi anggaran untuk daging sapi antarskala usaha

tidak jauh berbeda, artinya daging sapi memiliki tingkat kepentingan yang

sama pada semua skala usaha.

3) Pola pembelian daging sapi oleh rumah makan Padang:

a. Seluruh rumah makan Padang melakukan pembelian daging sapi dan

sebagian besar juga melakukan pembelian bagian sapi non daging

(jeroan dan babat usus).

b. Frekuensi pembelian daging sapi bervariasi, namun lebih didominasi

oleh frekuensi pembelian dalam dua hari sekali dan setiap hari, begitu

juga pada bagian sapi non daging.

c. Semakin besar skala usaha maka semakin banyak jumlah daging sapi

yang dibelinya. Daging sapi yang dibeli oleh rumah makan Padang

berskala besar memiliki rata-rata jumlah yang cukup tinggi yaitu 54

kg dalam satu minggu.
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d. Sebagian besar rumah makan Padang melakukan pembelian daging

sapi di Pasar Tradisional.

e. Seluruh rumah makan Padang mengolah daging sapi menjadi rendang,

namun hanya sebagian kecil rumah makan Padang yang mengolah

daging sapi menjadi dendeng dan sop.  Artinya, rendang merupakan

salah satu menu yang wajib dan penting bagi rumah makan Padang,

karena rendang merupakan icon rumah makan Padang.

4) Alokasi angggaran daging sapi, jumlah pengunjung, jumlah jenis olahan

daging sapi, dan jumlah kursi berpengaruh terhadap jumlah pembelian

daging sapi oleh rumah makan Padang di Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, tingkat kepentingan olahan daging sapi menurut konsumen

tidak berpengaruh terhadap jumlah pembelian daging sapi.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1) Bagi pemerintah, dalam upaya memenuhi kebutuhan daging sapi untuk

rumah makan Padang, mengingat daging sapi begitu penting bagi rumah

makan Padang dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan

konsumennya, pemerintah dapat lebih tanggap dan membuat program

atau kebijakan dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan daging

sapi yang ada.

2) Bagi rumah makan Padang, dalam upaya pihak rumah makan Padang

dalam menghemat biaya pengeluaran dapat dilakukan dengan melakukan

pembelian daging sapi langsung di tempat pemotongan sapi. Hal ini
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dikarenakan selain harga yang lebih murah, juga dikarenakan kualitasnya

yang sudah terjamin dan ada beberapa rumah makan Padang yang

lokasinya dekat dengan tempat pemotongan.  Selain itu rumah makan

yang ingin lebih efisiensi biaya transportasi, waktu dan tenaga untuk

berbelanja daging sapi, tempat pemotongan juga menyiapkan jasa antar.

3) Bagi peneliti lain, dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai

elastisitas permintaan daging sapi pada rumah makan Padang atau

menganalisis preferensi rumah makan Padang dalam membeli daging sapi

serta dapat juga melakukan penelitian yang sejenis yaitu penggunaan

daging sapi di Hotel ataupun Restoran.
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