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Yth. Mirianne,

Berikut konsolidasi laporan penelitian final terkait konsumsi dan preferensi daging sapi di Indonesia – mencakup elemen penelitian kuantitatif dan kualitatif.  
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Marc L’Huillier David Primrose
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EY Sweeney is accredited under the International Standard, ISO 20252.

All aspects of this study were completed in accordance with the requirements of that scheme.

Also please note that EY Sweeney’s liability is limited by a scheme approved under professional 
standards legislation. A copy of the scheme can be obtained from us upon request”.

Daftar Isi

4 Ringkasan hasil penelitian

10 Latar belakang dan metodologi

16 Karakteristik sampel survei

Penelitian kualitatif

21 Temuan-temuan utama

25 Rincian temuan

26 Persepsi keseluruhan

mengenai daging sapi

30 Perubahan terhadap

konsumsi daging sapi

37 Konsumsi pangan

46 Konsumsi daging sapi –

frekuensi dan kapasitas

55 Kanal pembelian

63 Daging sapi impor disbanding 

sapi lokal

70 Harga daging sapi

75 Faktor Faktor pendorong

pembelian daging sapi

78 Konsumsi daging sapi untuk

acara-acara khusus

Penelitian kualitatif

85 Temuan-temuan dalam

penelitian

86 Lanskap pangan

93 Pembelian dan preferensi

konsumsi daging

99 Persepsi dan perilaku konsumsi

daging sapi

107 Pembelian daging sapi

121 Daging kerbau

123 Pembelajaran utama

Pemangku Kepentingan
Dalam Penelitian

127 Pendahuluan

133 Temuan—temuan dalam

penelitian

163 Lampiran: Panduan wawancara



Page 4
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Ringkasan penelitian

Klik disini untuk mengakses

Konsumsi dan preferensi

kanal pembelian

Daging sapi impor dibanding sapi lokal

Harga dan volume daging sapi

Harapan di masa depan



Konsumsi dan preferensi

Daging sapi merupakan pangan penting dalam budaya

dan tradisi makanan di Indonesia, walaupun konsumsi

daging sapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan

konsumsi ikan ataupun ayam broiler. 

 Proporsi pembelian daging sapi secara signifikan lebih sedikit pada responden

di Jakarta dan Medan, dibandingkan dengan pembelian ikan dan ayam broiler. 

− Daging sapi secara signifikan memiliki kemungkinan lebih besar dibeli di 

Jakarta (34%) untuk kebutuhan masakan rumah tangga secara

mingguan daripada di Medan (28%)

− Kelas sosial menengah ke atas (A/A+) secara signifikan memiliki

kemungkinan yang lebih besar untuk membeli daging sapi dibandingkan

kelas sosial menengah ke bawah. 

 Preferensi protein berbeda tergantung pada lokasi – responden di Jakarta lebih

memilih untuk memasak ayam broiler, sedangkan responden di Medan lebih

memilih untuk memasak daging sapi.  

 Perbedaan antara konsumsi dan preferensi untuk daging sapi saat ini di Medan 

mengindikasikan bahwa daging sapi masih merupakan pilihan protein untuk

memasak di rumah. 

 Daging sapi sangat sering ditemukan pada makanan tradisional seperti Bakso

dan Rendang.   

 Sementara responden Medan lebih memilih menggunakan daging sapi untuk

menyajikan Rendang, responden Jakarta menggunakan daging sapi lebih

variatif, seperti pada Rendang dan Semur Daging.  

 Produk daging olahan pada umumnya dikonsumsi di rumah – khususnya di 

Jakarta di mana bakso, sosis dan nugget merupakan produk olahan sapi yang 

paling banyak digunakan untuk masakan rumah. Komposisi daging olahan tidak

dipahami secara baik dan belum menjadi pilihan utama untuk dikonsumsi. 

 Untuk daging mentah, terdapat keterbatasan pengetahuan pada tipe potongan

daging sapi yang tersedia, hal ini sangat bergantung pada penjual di pasar

basah untuk memandu pelanggan mengarahkan pada jenis masakan dan harga

yang sesuai untuk potongan sapi tertentu. 

Di luar rumah

Penduduk Jakarta lebih sering makan di luar rumah

dibandingkan penduduk Medan, dengan makanan yang 

mengandung ikan/hidangan laut sebagai pilihan menu 

utama di kedua lokasi tersebut. 

 Pilihan makanan di Indonesia dipengaruhi oleh bertambahnya varian jenis

makanan internasional. Terutama di Jakarta, sebuah kota yang merupakan

daerah pertemuan berbagai macam budaya, agama dan etnis. Sementara, 

penduduk Medan lebih sedikit dipengaruhi oleh jenis makanan internasional, 

dan lebih berpegang pada norma dan nilai-nilai tradisional. 

 65% responden Jakarta dan 45% responden Medan makan di luar rumah paling 

tidak sebanyak 1 kali dalam seminggu. Di kedua lokasi tersebut, laki-laki yang 

bekerja secara signifikan lebih besar kemungkinannya untuk makan di luar. 

Frekuensi makan di luar rumah berkurang dengan bertambahnya usia. 

 Walaupun ikan atau Hidangan Laut masih menjadi sumber protein dominan

pada makanan yang dikonsumsi di luar rumah, namun aktivitas makan di luar

rumah memberikan peluang untuk mencoba jenis makanan baru yang mungkin

tidak didapatkan pada makanan rumahan/tradisional. Untuk beberapa orang, 

daging sapi dianggap menambah kualitas pengalaman dining out/ makan di luar

– dalam persepsi dan harga premium yang menghasilkan kesan prestis

tersendiri. 

 Diantara responden yang makan di luar secara reguler, daging sapi lebih sering

dikonsumsi di Medan dibandingkan di Jakarta. Media sosial berperan penting

dalam pemilihan makanan dan penjual di luar rumah, khususnya pada kategori

responden yang lebih muda. Suasana dan estetika restoran cenderung

berperan pada kelayakan foto dan posting saat acara makan. 

Di rumah



Kanal pembelian

Di rumah

Pasar tradisional dimanfaatkan secara ekstensif. 

penduduk Jakarta cenderung menggunakan lebih

banyak kanal pembelian dibandingkan dengan

penduduk Medan.

Pasar basah merupakan sumber utama untuk
memasak daging di Medan.

 Pasar basah dipilih karena beberapa alasan – termasuk persepsi kualitas dan

kesegaran produk (lebih dekat tempatnya dengan pemotong/penjual daging) 

dan jaraknya yang relatif lebih dekat dari rumah agar tidak perlu

menggunakan kendaraan untuk pergi. 

 Penjual daging di pasar basah berperan penting dalam pembelian daging

sapi – mereka sumber yang dipercaya untuk memberikan saran jenis daging

apa yang harus dibeli untuk jenis makanan tertentu. Integritas penjual

daging secara keseluruhan telah meningkat pada 5 tahun belakangan ini

dengan hanya sedikit pembeli yang meragukan asal daging yang dibeli. 

 Pasar basah juga diminati dari perspektif finansial, dengan sebagian besar

penjual memberikan kesempatan untuk negosiasi harga ataupun

memperbolehkan pembayaran secara berangsur. Ada juga keuntungan

untuk memilih berbagai produk sapi dengan harga lebih murah.

 Meskipun pasar basah merupakan kanal pembelian utama di Jakarta, 

pedagang keliling juga turut berperan penting. 1 dari 4 pengambil keputusan

pangan di Jakarta membeli daging dari pedagang keliling setiap minggu

untuk kebutuhan rumah (23%) dibandingkan di Medan (13%). 

Di luar rumah

Makanan yang memuat daging sapi biasanya dibeli

dari warung ataupun restoran Padang. 

 Mayoritas makanan yang mengandung daging sapi

dikonsumsi diluar rumah dan dibeli di warung (93% 

responden Jakarta yang memakan daging sapi di luar

rumah mengunjungi warung paling sedikit setiap bulan, 

sedangkan responden Medan sebanyak 88%) dan restoran

Padang (91% Jakarta, 73% Medan) 

 Pilihan dan ketersediaan tempat makan berbeda antar

wilayah, dengan responden di Jakarta lebih banyak

menemukan variasi makanan cepat saji dan restoran

internasional dibandingkan responden di Medan. Makanan

Jepang merupakan jenis makanan yang paling populer

untuk responden di Jakarta yang makan di luar rumah. 

 Pengguna aplikasi pengiriman makanan terbilang moderat

pada kedua lokasi tersebut (14% responden Jakarta dan

11% responden Medan setiap bulannya). 

Para pihak yang berkepentingan memperkirakan bahwa
ekonomi yang tumbuh akan mendorong peningkatan
popularitas pasar basah yang ada, dibandingkan dengan
supermarket.



Daging sapi impor vs lokal

Daging
sapi lokal

Daging sapi lokal lebih diminati baik untuk kebutuhan di 

rumah maupun di luar rumah. 

Responden Medan hampir

semuanya memilih daging

lokal dibandingkan impor

untuk masakan rumah (98%). 

Terdapat juga preferensi

yang besar untuk daging

sapi lokal di Jakarta (80%). 

 Preferensi untuk daging sapi lokal berkaitan erat dengan persepsi kualitas dan

kesegarannya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai

impor sapi hidup. Terdapat asumsi umum bahwa impor berarti beku, yang mana 

dianggap kurang lezat dan berair. 

 Sebaliknya, persepsi beragam terhadap daging sapi impor yang dikonsumsi di 

restoran. Dalam persepsi ini, daging sapi dianggap memiliki kualitas yang lebih

baik dan premium, secara potensial disebabkan oleh metode ternak yang 

dianggap lebih canggih di negara lain. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh

pengunjung restoran yang mempunyai kemampuan ekonomi berkecukupan dan

pendidikan yang lebih baik. 

 Sebagian besar mayoritas responden survei belum pernah membeli daging sapi

impor dari negara-negara yang diuji di dalam survey (87% Medan dan 84% 

Jakarta). Dari beberapa negara yang telah duji, Australia merupakan (negara

pengimpor sapi) yang paling dikenal. 

 Responden Jakarta memiliki persepsi bahwa daging impor merupakan pilihan

protein yang lebih murah, sedangkan responden Medan memiliki persepsi

sebaliknya. 

Impor

Daging kerbau India tidak dikonsumsi secara luas di 

Jakarta ataupun Medan.

 Pada akhir 2017, pemerintah memperbaharui izin impor

daging kerbau India sebagai sumber protein alternatif

untuk masyarakat Indonesia. 

 Namun, sebagian banyak individu mengaku jarang, atau

bahkan tidak pernah membeli atau mengkonsumi daging

kerbau. 

 Daging kerbau India secara umum kurang diminati

dibandingkan sapi, disebabkan oleh warnanya yang lebih

gelap, teksturnya yang lebih keras dan bau yang lebih

pekat. 

 Sebanyak 1% responden di masing-masing area mengaku

membeli daging kerbau setiap minggunya. 



Harga dan volume pembelian daging sapi

Harga
Daging Sapi

Harga rata-rata yang dibayarkan per kilogram 

daging sapi di pasar basah relatif sama di Jakarta 

maupun Medan, dan secara signifikan meningkat

selama hari raya keagamaan. 

 Berdasarkan pada jawaban peserta survei, harga rata-rata yang dibayarkan

untuk daging sapi mentah naik selama masa perayaan keagamaan misalnya

Idul Adha, Idul Fitri dan Natal.

− Jakarta – Rp. 113,100/KG pada periode normal dan Rp. 

146,300/KG selama masa perayaan keagamaan

− Medan – Rp. 116,700/KG pada periode normal dan Rp. 

138,800RP/KG selama masa perayaan keagamaan

 Terdapat lonjakan harga yang signifikan selama masa perayaan keagamaan

khususnya Idul Fitri, ketika permintaan daging sapi naik secara signifikan.  

 Pada periode normal, pembelian daging sapi dapat terhambat oleh

kurangnya biaya atau kenaikan harga. Beberapa orang memastikan sedikit

daging sapi masih terkandung dalam masakan mereka dengan cara… 

− Membeli lebih sedikit daging sapi dan digabungkan dengan bahan

pangan lainnya

− Membeli potongan daging sapi yang lebih murah atau jeroan

− Menggunakan tulang sapi untuk mempertahankan rasa daging sapi

pada makanan. 

Volume 
Daging Sapi

Daging sapi lebih sering dibeli dibandingkan produk

sapi lainnya untuk masakan rumah. 

 Pada kategori pembelian daging sapi untuk kebutuhan pangan di rumah, 

90% responden Jakarta dan 84% responden Medan membeli daging sapi

sedikitnya tiap minggu. 

 Berikut ringkasan rata-rata pembelian mingguan berbagai tipe daging sapi

untuk responden yang membeli setiap minggunya,berdasarkan berat (dan

bukan berdasarkan banyaknya potongan daging).

 Seperti harga, saat Idul Fitri berpengaruh secara signifikan pada volume 

daging sapi yang dibeli (96% responden Jakarta dan 89% responden Medan 

mengaku membeli daging sapi dan produk sapi lainnya untuk Idul Fitri). 

 Makanan tradisional yang memuat daging sapi berperan penting pada acara 

– acara perayaan, menunjukkan keistimewaan acara dan apresiasi terhadap

tamu. 

 Orang yang biasanya tidak mengkonsumsi daging sapi pada periode normal 

biasanya menggunakan kesempatan saat acara-acara perayaan untuk

mengkonsumsi daging sapi. 

Jakarta Medan

Daging sapi 620g 419g

Tulang sapi 489g 480g

Produk sapi lainnya 418g 390g



Harapan di masa depan

Konsumsi tetap statis selama 12 bulan

terakhir dan diperkirakan akan seperti

ini dalam 12 bulan mendatang.

Di kedua lokasi, sekitar 2 dari 3 responden

menunjukkan bahwa konsumsi daging sapi

mereka tetap sama dalam 12 bulan terakhir.  

Responden Jakarta dan Medan 

memperkirakan tingkat

pertumbuhan konsumsi daging sapi

rumah tangga yang sama selama 12 

bulan ke depan (13% dari Jakarta 

dan 10% dari Medan mengantisipasi

pembelian lebih banyak daging sapi

dalam 12 bulan ke depan). 

Konsumen percaya bahwa terdapat

sejumlah faktor yang mendorong

konsumsi daging sapi yang lebih

besar; namun juga terdapat

beberapa hambatan potensial. 

Faktor-faktor yang dapat

meningkatkan konsumsi daging

sapi.

 Kondisi finansial yang lebih baik

 Lebih banyak bersosialisasi di luar

rumah

 Meningkatnya ketersediaan dari

penjual

 Penetrasi budaya luar – khususnya

pengaruh dari Barat, Jepang dan

Korea

 Berkembangnya media sosial yang 

mendorong orang untuk mencoba

hal baru dan mengikuti tren 

makanan

Faktor-faktor yang dapat

menghambat konsumsi daging

sapi.

 Hambatan finansial, dengan

perkembangan ekonomi yang tidak

merata di berbagai area di Indonesia

 Munculnya kekhawatiran kesehatan

terkait kolesterol dan tekanan darah

 Keenganan untuk keluar dari tradisi

di daerah di mana ikan/Hidangan

Laut sangat digunakan pada

makanan tradisional atau yang 

memiliki kepentingan budaya

 Bertambahnya alternatif daging sapi

impor yang lebih murah
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Latar belakang dan metodologi

Disclaimer Laporan

Rancangan laporan kami telah diberikan kepada Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air sesuai dengan

ketentuan Kontrak untuk Penyediaan Layanan nomor PIN24123 tertanggal 29 Juni 2017. Rancangan laporan

yang telah kami buat hanya bertujuan untuk memastikan keakuratan faktual dari isinya dan tidak boleh digunakan

untuk tujuan lain atau didistribusikan ke pihak lain di luar Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air tanpa

persetujuan tertulis sebelumnya dari Ernst & Young. 

Tidak ada perwakilan, garansi atau usaha yang dibuat atau tanggung jawab yang diterima oleh Ernst & Young 

mengenai kecukupan, kelengkapan atau ketepatan faktural dari isi rancangan laporan kami. Selain itu, kami 

melepaskan semua tanggung jawab kepada pihak manapun atas kerugian atau kewajiban apapun yang dialami oleh

pihak manaun yang muncul atau terkait dengan konten dari rancangan laporan kami, penyediaan rancangan

laporan kami ke pihak manapun, ataupun ketergantungan pada rancangan laporan kami oleh pihak manapun. 

Dalam melaksanakan pekerjaan kami dan menyiapkan rancangan laporan kami, Ernst & Young telah bekerja hanya

berdasarkan instruksi dari Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air dan belum mempertimbangkan

kepentingan pihak lain. Rancangan laporan kami telah disusun berdasarkan informasi terkini per 29 Juni 2018 dan

diberikan kepada kami oleh Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air atau para penasehatnya. Kejadian materi

mungkin telah terjadi sejak tanggal ini yang tidak tercermin dalam rancangan laporan kami. 
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Latar belakang penelitian

 Konsumsi yang relatif rendah… Konsumsi daging sapi di Indonesia 

relatif rendah, sekitar 2,4 kg per kapita per tahun1. Selain itu, daging

sapi hanya mencakup sekitar 7% dari total konsumsi daging saat ini di 

Indonesia2. Rendahnya tingkat konsumsi ini sebagian besar disebabkan

oleh lebih tingginya harga daging sapi dibandingkan dengan sumber

protein lainnya seperti ayam. Karena daging sapi lebih mahal, daging

sapi lebih besar kemungkinannya untuk dikonsumsi oleh kelas sosial

menengah ke atas, atau selama hari raya atau festival besar (contoh: 

Idul Fitri atau Idul Adha). Dari semua daging sapi yang dikonsumsi, 

sekitar 58% dipenuhi oleh impor langsung, sebagian besar dari

Australia3. Walaupun daging sapi Australia lebih populer, daging sapi

Australia cenderung lebih mahal. Sebagai alternatif, daging kerbau India 

mulai meningkat kepopulerannya sebagai alternatif yang lebih murah.

 Penundaan peningkatan… Konsumsi daging sapi di Indonesia 

diperkirakan meningkat dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat di tahun-

tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan

pendapatan rumah tangga. 

 Dibutuhkannya lebih banyak informasi terkait… Penelitian yang 

mendalam sangat penting guna memungkinkan investor, pelaku industri

dan penasihat kebijakan membuat keputusan yang matang dalam

menciptakan industri daging sapi yang kuat dan berkelanjutan guna

memberikan manfaat bersama bagi Indonesia dan Australia. 

- Kerjasama Indonesia – Australia dalam Ketahanan Pangan di 

Sektor Daging Merah dan Ternak (Kemitraan) telah menugaskan

penyusunan riset/penelitian pasar untuk lebih memahami

persepsi, sikap dan perilaku konsumen Indonesia terhadap

konsumsi daging sapi. 

 Laporan ini… Dokumen ini mencakup konsolidasi temuan dari penelitian

kuantitatif, kualitatif dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. 

 Sumber: 1 OECD (2016), 2 Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2017), 
3Indonesia’s Growing Appetite for Animal Protein- DBS Insights 2016

Tahap 1:
Orientasi dan

insepsi

Tahap 4: 
Penelitian
Kualitatif

Tahap 6: 
Analisa dan
Pelaporan

Tahap 5: 
Penelitian
Kuantitatif

Tahap 3: 
Konsultasi

dengan Para 
Pemangku

Kepentingan

Tahap 2: 
Tinjauan
pustaka
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Memahami preferensi konsumsi
daging sapi untuk membeli:

 daging sapi dibandingkan daging
lainnya

 produk daging sapi secara
spesifik

Menilai perilaku konsumsi, terkait
dengan protein secara umum dan
daging sapi secara khusus (baik
secara rutin maupun selama
acara/perayaan tertentu)

Menentukan preferensi yang 
berkaitan dengan kanal pembelian
dan sumber protein (impor vs lokal)

Menilai persepsi terkait dengan
harga dan pendorong pembelian

Memahami persepsi keseluruhan
tentang daging sapi dan prediksi
perubahan konsumsi di masa depan

Keinginan untuk membeli daging
sapi dibandingkan dengan daging
lainnya, khususnya daging kerbau
India

Keinginan untuk membeli produk
daging sapi secara spesifik, 
mencakup variasi produk dengan
kualitas rendah hingga tinggi

Alasan preferensi daging sapi –
biaya, persepsi, dll. 

Tujuan pembelian daging sapi untuk
digunakan di hari, minggu atau
bulan berikutnya, serta pada masa 
tertentu (contoh: Ramadhan)

Secara keseluruhan tujuan dari

penelitian kuantitatif ini adalah:

Untuk mendapatkan pemahaman

yang lebih baik mengenai kebiasaan

dan preferensi konsumsi konsumen

Indonesia terhadap berbagai produk

daging sapi. Fokusnya adalah

konsumsi di Jakarta dan Medan. 

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Metodologi penelitian - kuantitatif

Penelitian kuantitatif ini melibatkan pelaksanaan n=2,015 wawancara

dengan durasi 30 menit (door knock interview) di bulan Mei 2018. 

Agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi, semua responden wajib

memenuhi kriteria sebagai berikut…

 Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta atau Medan

 Berusia 18 tahun atau lebih

 Tidak bekerja di industri pangan

 pengambil keputusan dalam pembelian produk pangan untuk konsumsi di 

rumah; atau secara pribadi membeli makanan di luar rumah setidaknya 3 

kali dalam seminggu

 Membeli daging sapi untuk konsumsi rumah atau pribadi setidaknya

sebulan sekali

Struktur akhir sampel ditampilkan berlawanan. 

Wawancara dilakukan menggunakan metode face-to-face door knock 

sampling secara acak/random. Pengambilan sampel secara acak dilakukan

dengan interval 4 rumah. Misalnya, setelah setiap wawancara yang berhasil, 

3 rumah dilewati sebelum mendatangi rumah berikutnya.

Tingkat respons untuk survei ini adalah 80%, yang mana berdasarkan pada

jumlah wawancara yang berhasil dilaksanakan dibagi dengan jumlah

wawancara yang berhasil ditambah dengan yang tidak berhasil. 

Responden survei diarahkan ke pertanyaan yang berkaitan dengan a) 

konsumsi rumah atau b) konsumsi di luar rumah. Kuota minimum ditetapkan

untuk memberi bobot lebih pada pembelian di rumah (n=1,600 untuk di 

rumah versus n=400 untuk di luar rumah).

Kuota minimum ditetapkan untuk usia, jenis kelamin dan kelas sosial untuk

memastikan representasi yang cukup dari setiap kelompok dalam sampel. 

Struktur sampel responden

Jumlah
wawancara
(Jakarta)

#

1Margin 
kesalahan
maksimal

+/-

Jumlah
wawancara

(Medan)
#

1Margin 
kesalahan
maksimal

+/-

Total 1,512 2.5 503 4.4

Jenis
Kelamin

Laki-laki 227 2.8 76 11.2

Perempuan 1,285 2.7 427 4.7

Umur

18 – 29 323 5.5 98 9.9

30 – 39 447 4.6 160 7.8

40 – 49 343 5.3 124 8.8

50 atau lebih 399 4.9 121 8.9

Kelas
sosial

A/A+ 
(Keatas 1)

220 6.6 80 11.0

B 
(Keatas 2)

225 6.5 80 11.0

C1 
(Menengah
1)

270 6.0 86 10.6

C2 
(Menengah
2)

531 4.3 171 7.5

D 
(Kebawah)

266 6.0 86 10.6

Di rumah
vs di luar
rumah

Di rumah 1209 2.8 401 4.9

Di luar rumah 303 5.6 102 9.7

1Margin kesalahan maksimal diperlihatkan berdasarkan temuan penelitian 50% dari 95% 
Confidence Interval



Page 14
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Pertimbangan sampel kuantitatif

Lokasi

Data untuk survei dikumpulkan melalui metode survei tatap muka dari

pintu ke pintu, dimana pilihan survei melalui telepon dan internet belum

layak karena penggunaannya yang masih rendah di Indonesia. Dengan

demikian, lokasi pengambilan sampel harus dipilih secara hati-hati untuk

memaksimalkan representasi sejumlah besar orang Indonesia.

Lokasi sampel untuk survei ini dipilih berdasarkan beberapa

pertimbangan…

 Jakarta dipilih karena merupakan ibukota Indonesia – dikenal sebagai

rumah atas berbagai macam etnis dan agama. Lokasi yang dimaksud

mencakup Jabodetabek guna meneliti juga perilaku pembelian dan

perbedaan persepsi di luar pusat kota Jakarta. 

 Medan terpilih karena merupakan kota besar kedua untuk

pengumpulan data. Medan memiliki keuntungan karena secara budaya

berbeda dengan Jakarta serta memiliki rantai pasokan yang berbeda

(yang mana area-area bagian utara memiliki hubungan erat dengan

Malaysia dan Cina). Masakan Sumatra juga dikenal untuk

menggunakan lebih banyak daging sapi dibandingkan masakan

Indonesia di beberapa bagian lainnya.  

Kelas sosial

Dipercaya bahwa konsumsi daging sapi oleh kelas sosial menengah ke

bawah karena keterbatasan biaya. Hipotesis ini diuji dalam penelitian

dengan memasukkan kelas sosial D di dalam penelitian kuantitatif

bersama dengan kelas sosial yang lebih tinggi. 

Untuk mengkategorikan peserta ke dalam kelas sosial, setiap peserta

diberikan empat pertanyaan dan diberikan nilai berdasarkan jawaban

mereka. Total kumulatif digunakan untuk menentukan status sosial

ekonomi. Pertanyaannya berkaitan dengan sumber air minum, jenis

bahan bakar yang digunakan untuk memasak di rumah, ukuran listrik

rumah tangga (dalam watt) dan total pengeluaran rumah tangga bulanan. 

Medan Jakarta

Lingkup

Tujuan dari laporan ini bukan untuk mewakili keseluruhan pasar; namun, 

laporan ini merangkum perilaku dan preferensi konsumsi daging sapi

untuk mengetahui perubahannya dari waktu ke waktu. Laporan ini tidak

mencerminkan konsumsi pasar di Indonesia. Survei ini hanya meliputi

penduduk yang mengkonsumsi daging sapi dan kuota yang digunakan

diatur berdasarkan kelas sosial.
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Metodologi penelitian - kualitatif

 10 diskusi focus group… dilaksanakan di Jakarta dan Medan pada

tanggal 6 – 9 Februari 2018

- 8 peserta di setiap sesi

- Setiap group berdurasi 120 menit

- Sesi FGD di Jakarta diadakan di sebuah viewing facility 

sedangkan di Medan diadakan di hotel dengan tautan video 

- Semua sesi grup dilaksanakan menggunakan bahasa lokal

Kriteria responden – focus group

 Semua responden harus merupakan pemakan daging dan terlibat

dalam mengambil keputusan pembelian makanan baik di rumah

ataupun di luar rumah

- Grup dengan usia yang lebih muda (lajang, 18-30 tahun), lebih

banyak membuat keputusan untuk pembelian di luar rumah, 

walaupun sebagian besar mengenal dengan belanja daging.

- Keluarga – menikah dengan anak (30-50 tahun) – merupakan

pembeli atau pengambil keputusan utama untuk produk

pangan yang digunakan di rumah, khususnya yang melibatkan

daging.

- Laki-laki – lebih banyak membeli daging di luar rumah, 

meskipun mereka juga berpengaruh dan memiliki beberapa

pengetahuan terkait belanja di pasar.

Struktur focus group

Jakarta Medan

Kelas
sosial

AB

Kelas
sosial
C1C2

Kelas
sosial

AB

Kelas
sosial
C1C2

Perem-
puan

Lebih muda
(20-35 thn)

1 1 1 1

Lebih tua
(35-50 thn)

1 1 1 1

Laki-
laki

25-40 thn
1

(Kelas sosial ABC1)
1

(FGD – Kelas sosial ABC1)

Total 5 focus group 5 focus group
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Karakteristik sampel survei



21% 30% 23% 26%

Jakarta (n=1,512)

Profil sampel

Medan (n=503)

Jenis Kelamin

85%
Perempuan

15%
Laki-laki

Area

Jakarta

Bekasi 

Depok

Bogor

Tangerang

60%

11%

10%

10%

9%

Status pekerjaan

16% bekerja penuh waktu

11% bekerja paruh waktu

2% murid/mahasiswa

2% lain-lainIbu rumah
tangga, tidak

bekerja

70%

Kelas sosial

Umur

50+ tahun18 - 29 tahun 30 - 39 tahun 40 - 49 tahun

A/A+ B C1 C2 D

Keatas 1 Keatas 2 Menengah 1 Menengah 2 Kebawah

15% 15% 18% 35% 18%

19% 32% 25% 24%

Jenis Kelamin

85%
Perempuan

15%
Laki-laki

Area

Status pekerjaan

19% bekerja penuh waktu

13% bekerja paruh waktu

1% murid/mahasiswa

1% lain-lainIbu rumah
tangga, tidak

bekerja

66%

Kelas sosial

Umur

50+ tahun18 - 29 tahun 30 - 39 tahun 40 - 49 tahun

A/A+ B C1 C2 D

Keatas 1 Keatas 2 Menengah 1 Menengah 2 Kebawah

16% 16% 17% 34% 17%

100% 
Medan



83% 3%

Jakarta (n=1,512)

Profil sampel

Medan (n=503)

Jumlah orang yang tinggal di rumah

3-4
(3.3)

Kelompok etnis

43%

30%

20%

2%

2%

3%

Agama

1% Protestan

1% Katolik

Islam
98%

Status pernikahan

Struktur rumah tangga

Tinggal bersama

keluarga

Tinggal bersama

teman

14%

Tinggal sendiri

Rata-rata, 

rumah tangga

memiliki…

Anggota

keluarga

yang tinggal

Jawa

Betawi

Sunda

Minang

Batak

Lainnya

70% dengan anak di 

rumah

3% dengan anak di 

luar rumah

9% tanpa anakMenikah

83%

10%
Single

7% 
Telah bercerai

84% 4%

Jumlah orang yang tinggal di rumah

4
(3.8)

Kelompok etnis

55%

28%

11%

5%

1%

Agama

12% Protestan

1% Katolik

Islam
86%

Status pernikahan

Struktur rumah tangga

Tinggal bersama

keluarga

Tinggal bersama

teman

12%

Tinggal sendiri

Rata-rata, 

rumah tangga

memiliki…

Anggota

keluarga

yang tinggal

Jawa

Batak

Minang

Malay

Lainnya

78% dengan anak di 

rumah

1% dengan anak di 

luar rumah

5% tanpa anakMenikah

84%

10%
Single

6% 
Telah bercerai
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Cara membaca laporan ini

 Perbedaan signifikansi statistik… pengujian signifikansi statistik di 

seluruh laporan ini dilaksanakan dalam kelompok-kelompok yang tertera

sebagai berikut:

 Ukuran dan deskripsi dasar… Ukuran dasar menunjukkan jumlah

responden yang menjawab pertanyaan tertentu. Ukuran dan deskripsi

dasar untuk setiap pertanyaan dicatat untuk setiap tabel dan bagan, 

dilambangkan dengan ‘n=‘

 Sampel… Keseluruhan temuan telah dilaporkan secara terpisah untuk

Jakarta dan Medan dan bukan pada level total sampel. Perbedaan

budaya dan geografis antara area-area ini membuatnya kurang tempat

untuk dijadikan sebagai satu cohort atau untuk mendeskripsikan

hasilnya sebagai representasi Indonesia secara keseluruhan. Perbedaan

secara signifikan antar subgroup dan pada area-area dilambangkan

dengan▲ untuk hasil yang lebih tinggi secara signifikan dan▼ untuk

hasil yang lebih rendah secara signifikan.  

 Signifikansi statistik… Perbedaan signifikansi statistik antara satu nilai

dengan nilai lainnya bergantung kepada jumlah variabilitas acak (variasi

atau standar error) di masing-masing subgroup dan ukuran sampel. 

Suatu hasil dapat dinyatakan signifikan secara statistik jika kecil

kemungkinannya untuk terjadi secara kebetulan atau karena variasi

acak. 

 Pengujian signifikansi statistik… sudah dilakukan pada keseluruhan

laporan ini untuk menentukan seberapa besar kemungkinan perbedaan

yang terobservasi antara nilai subgroup yang terjadi secara kebetulan, 

atau yang terjadi karena memiliki relevansi statistik:

- Pengujian seluruh laporan ini telah dilakukan pada tingkat

kepercayaan diri 95% (p=0.05; probabilitas untuk menerima hasil

yang salah menjadi benar adalah 5% - meskipun faktor finite 

population correction telah ditetapkan)

- Multiple Comparisons t-Test dengan False Discovery Rate Correction 

digunakan untuk pengujian signifikansi pada laporan ini.

vs

Analisa subgroup utama

Laki-laki PerempuanJakarta Medan

18 - 29 tahun 30 - 39 tahun 40 - 49 tahun 50+ tahun

A/A+ (Keatas 1)

Umur

Kelas sosial

B (Keatas 2) C1 (Menengah 1) C2 (Menengah 2) D (Kebawah)

Pekerja penuh/paruh waktu Ibu rumah tangga Murid/mahasiswa

vs

Lokasi Jenis kelamin

Status pekerjaan
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Penelitian kuantitatif
Ikhtisar
Klik untuk melihat halaman

Temuan utama

Rincian temuan

Persepsi keseluruhan daging sapi

Perubahan konsumsi daging sapi

Konsumsi makanan

Konsumsi daging sapi –
frekuensi dan volume pembelian

Kanal pembelian

Daging sapi impor vs lokal

Harga daging sapi

Faktor pendorong pembelian daging sapi

Konsumsi daging sapi untuk
acara-acara khusus
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Temuan utama



Page 22
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Temuan utama dari penelitian kuantitatif

Konsumsi dan preferensi

Konsumsi daging sapi relatif lebih sedikit dibandingkan

konsumsi ikan/Hidangan Laut dan ayam broiler. 

 Daging sapi secara signifikan dibeli lebih sedikit oleh responden

Jakarta dan Medan dibandingkan dengan ikan/Hidangan Laut dan

ayam. 

− Daging sapi secara signifikan lebih mungkin dibeli untuk

kebutuhan di rumah (in home cooking) setiap minggunya di 

Jakarta (34%) dibandingkan di Medan (28%)

− Kelas menengah ke atas (A/A+) secara signifikan lebih

mungkin untuk membeli daging sapi dibandingkan kelas

sosial yang lebih rendah

 Preferensi protein berbeda-beda berdasarkan pada lokasi –

Penduduk Jakarta lebih memilih untuk memasak ayam broiler, 

sedangkan penduduk Medan memilih untuk memasak daging sapi.

 Perbedaan antara konsumsi dan preferensi daging sapi saat ini di 

Medan mengindikasikan bahwa daging sapi masing menjadi pilihan

protein untuk memasak di rumah. 

 Penduduk Jakarta memasak daging sapi di rumah dengan lebih

bervariatif; jika penduduk Medan biasanya menggunakan daging

sapi untuk membuat Rendang, penduduk Jakarta menggunakan

daging sapi untuk membuat Rendang dan Semur daging.

 Sebanyak 1% di kedua daerah mengaku membeli daging kerbau

setiap minggu.

Penduduk Jakarta lebih sering makan di luar rumah

dibandingkan penduduk Medan, dengan ikan/Hidangan Laut

sebagai pilihan menu utama di dua lokasi tersebut. 

 65% responden Jakarta dan 45% responden Medan makan di 

luar rumah paling tidak sebanyak 1 kali dalam seminggu. Di 

kedua lokasi tersebut, laki-laki yang bekerja secara signifikan

lebih besar kemungkinannya untuk makan di luar rumah. 

Frekuensi makan di luar rumah berkurang dengan

bertambahnya usia. 

 Hampir sama dengan konsumsi di rumah, jenis protein yang paling 

sering dikonsumsi adalah ikan/hidangan laut. Daging sapi adalah

protein kedua yang dikonsumsi oleh responden Jakarta di luar

rumah, dan urutan ketiga protein yang dikonsumsi di Medan. 

 Dari semua yang makan di luar secara teratur, makanan yang 

mengandung daging sapi lebih sering dikonsumsi di Medan 

dibandingkan di Jakarta. 

Di rumah Di luar rumah
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Temuan utama dari penelitian kuantitatif

Kanal pembelian

Pasar basah dimanfaatkan secara

ekstensif. Penduduk Jakarta 

menggunakan lebih banyak kanal

pembelian dibandingkan penduduk

Medan.

 Pasar basah merupakan sumber kanal

daging utama di Medan.

 Walaupun pasar basah merupakan kanal

pembelian utama di Jakarta, pedagang

keliling juga berperan penting. Satu dari

4 pengambil keputusan pembelian

makanan rumah tangga membeli melalui

pedagang keliling tiap minggunya (23%). 

Dibandingkan di Medan (13%).

 Alasan-alasan untuk membeli daging

sapi melalui pasar basah biasanya

dipengaruhi oleh persepsi

keunggulannya dari segi kesegaran, 

kenyamanan (dekat dengan rumah) dan

kualitas. 

Makanan yang mengandung daging

sapi biasanya dibeli di warung atau

restoran Padang.

 Mayoritas makanan yang mengandung

daging sapi yang dimakan di luar rumah

dibeli di Warung (93% responden

Jakarta yang memakan daging sapi di 

luar rumah mengunjungi Warung paling 

tidak setiap bulan, 88% responden

Medan) dan restoran Padang (91% 

Jakarta, 73% Medan)

 Pengguna aplikasi pengiriman makanan

cenderung moderat di kedua lokasi (14% 

responden Jakarta menggunakan

aplikasi pengiriman makanan setiap

bulannya, 11% responden Medan)

Di rumah Di luar rumah

Volume

Daging sapi lebih sering dibeli secara

teratur dibandingkan produk sapi

olahan lainnya untuk memasak di 

rumah.

 Dari responden yang membeli daging di 

rumah, 90% responden Jakarta dan 84% 

responden Medan membeli daging sapi

paling tidak setiap minggunya.  

 Berikut ringkasan rata-rata pembelian

berbagai jenis daging sapi untuk

responden yang membeli berdasarkan

berat setiap minggunya (dibanding

berdasarkan potongan). 

Jakarta Medan

Daging sapi 620g 419g

Tulang sapi 489g 480g

Produk sapi

lainnya
418g 390g

Di rumah
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Temuan utama dari penelitian kuantitatif

Daging sapi impor vs lokal

Daging sapi lokal lebih dipilih untuk

kebutuhan pangan di dalam dan di 

luar rumah.

 Responden di Medan hampir semua

memilih daging sapi lokal dibandingkan

impor untuk memasak di rumah (98%). 

Terdapat preferensi tinggi untuk daging

sapi lokal di Jakarta (80%). 

 Preferensi daging sapi lokal

berhubungan erat dengan persepsi

kesegaran dan kualitas.

 Sebagian besar mayoritas responden

survei tidak pernah membeli daging sapi

impor dari negara-negara yang diuji di 

dalam survei (87% Medan dan 84% 

Jakarta). Dari negara-negara yang diuji, 

Australia adalah yang paling dikenal.

 Responden Jakarta lebih cenderung

melihat daging sapi impor sebagai

pilihan protein yang lebih muda, 

sedangkan responden di medan

beranggapan sebaliknya. 

Harga daging sapi

Harga rata-rata yang dibayarkan per 

kilogram daging sapi di pasar basah

sama antara di Medan dan di 

Jakarta, dan harganya meningkat

secara signifikan selama perayaan

keagamaan. 

 Berdasarkan jawaban dari responden

survei, rata-rata harga daging sapi

mentah meningkat selama hari raya

keagamaan seperti idul Fitri, Idul Adha

dan Natal.

− Jakarta – Rp. 113,100/KG pada

periode normal dan Rp. 

146,300/KG selama masa 

perayaan keagamaan

− Medan – Rp. 116,700/KG pada

periode normal dan Rp. 

138,800RP/KG selama masa 

perayaan keagamaan

 Idul Fitri mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada volume daging sapi yang 

dibeli (96% responden Jakarta dan 89% 

responden Medan melaporkan membeli

lebih banyak daging sapi dan produk

sapi lainnya saat Idul Fitri).

Perubahan konsumsi daging sapi

Konsumsi tetap statis selama 12 

bulan terakhir dan diperkirakan akan

tetap dalam 12 bulan mendatang. 

 Di kedua lokasi tersebut, sekitar dua

dari tiga responden mengindikasikan

bahwa konsumsi daging sapi mereka

tetap sama dalam 12 bulan terakhir. 

 Responden Jakarta dan Medan 

memperkirakan tingkat pertumbuhan

konsumsi daging sapi rumah tangga

akan sama selama 12 bulan ke depan

(13% responden Jakarta dan 10% 

responden Medan mengantisipasi

pembelian lebih banyak daging sapi

dalam 12 bulan ke depan). 
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Rincian temuan
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Persepsi keseluruhan terhadap
daging sapi
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95 99

95 94

93 97 ▲

92 93

91 97 ▲

89 89

74▲ 68

74▲ 67

71▲ 52

61▲ 55

57 65 ▲

Persepsi daging sapi di Jakarta
 Penduduk Jakarta memiliki pandangan yang positif terhadap daging sapi; dianggap bernutrisi, lebih lezat dan mudah didapat.

 Paling tidak 9 dari 10 orang menganggap bahwa daging sapi terbilang mahal atau dikonsumsi untuk acara-acara khusus. 

 Dibandingkan dengan Medan, responden dari Jakarta lebih tidak menganggap daging sapi sebagai daging yang dikonsumsi orang berkecukupan saja dan lebih
mementingkan kaitannya dengan kesehatan. Enam dari 10 responden dari Jakarta mengindikasikan bahwa mereka ingin memakan daging sapi lebih banyak dari
yang mereka makan saat ini. 

Dasar: Sampel total - Jakarta (n=1,512)          NB: Label <4% tidak diperlihatkan
Q48. Terakhir, jika membahas daging sapi secara umum… seberapa setuju atau tidak setujunyakah anda dengan pernyataan di bawah ini terkait daging sapi di Indonesia? 

53%

57%

46%

53%

54%

44%

38%

37%

32%

23%

29%

42%

37%

47%

39%

38%

45%

36%

37%

40%

38%

28%

4%

5%

5%

5%

5%

7%

16%

15%

14%

19%

19%

3%

9%

10%

12%

13%

13% 11%

5%

Sangat setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat tidak setuju Tidak tahu

Daging sapi kaya nutrisi

Daging sapi mudah
didapatkan di Indonesia

Daging sapi memiliki rasa 
yang lebih lezat

Daging sapi umum digunakan
untuk acara-acara khusus

Daging sapi mahal

Daging sapi adalah daging
premium

Saya memperhatikan
kandungan lewak pada daging

Saya memperhatikan
kolesterol pada daging sapi

Daging sapi bisa dikonsumsi
setiap hari

Saya ingin memakan lebih banyak
daging sapi dari yang sama

makan saat ini

Daging sapi hanya untuk kelas
menengah ke atas

NET: 
% setuju

(Jakarta)

NET: 
% setuju
(Medan)
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99▲ 95

97▲ 91

97▲ 93

94 95

93 92

89 89

68 74 ▲

67 74 ▲

65▲ 57

55 61 ▲

52 71 ▲

Persepsi daging sapi di Medan

 Sentimen terhadap daging sapi sebagian besar positif di Medan, sama serupa dengan hasil observasi di Jakarta.

 Penduduk Medan lebih besar kemungkinannya untuk melihat daging sapi kaya akan nutrisi dan lebih lezat, walaupun cenderung menganggap daging sapi
memiliki harga yang mahal. 

Dasar: Sampel total - Medan (n=503)
Q48. Terakhir, jika membahas daging sapi secara umum… seberapa setuju atau tidak setujunyakah anda dengan pernyataan di bawah ini terkait daging sapi di Indonesia? 

68%

74%

55%

43%

54%

46%

32%

32%

32%

23%

17%

31%

23%

42%

51%

39%

43%

36%

35%

33%

32%

35%

1%

5%

4%

6%

16%

15%

11%

22%

16%

1%

4%

14%

17%

19%

19%

24%

5%

4%

9%

Sangat setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat tidak setuju Tidak tahu

Daging sapi kaya akan nutrisi

Daging sapi mahal

Daging sapi memiliki rasa 
yang lebih lezat

Daging sapi mudah
didapatkan di Indonesia

Daging sapi untuk acara-acara 
khusus

Daging sapi adalah daging
premium

Saya memperhatikan
kandungan lewak di daging

Saya memperhatikan
kolesterol di daging sapi

Daging sapi hanya untuk kelas
menengah ke atas

Saya ingin memakan lebih
banyak daging sapi dari yang 

sama makan saat ini

Daging sapi bisa dikonsumsi
setiap hari

NET: 
% agree
(Medan)

NET: 
% agree

(Jakarta)
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Persepsi daging sapi di Indonesia

 Perbedaan signifikan antar subgroup ditampilkan pada tabel-tabel di bawah ini.

Dasar: Sampel total - Jakarta (n=1,512), Medan (n=503)
Q48. Terakhir, jika membahas daging sapi secara umum… seberapa setuju atau tidak setujunyakah anda dengan pernyataan di bawah ini terkait daging sapi di Indonesia? 

Jakarta: perbedaan signifikan antar subgroup Medan: perbedaan signifikan antar subgroup

Responden yang berasal dari

etnis Minang paling tidak setuju

bahwa daging sapi merupakan

daging yang dikonsumsi setiap

hari.
Kelas menengah (C2) dan bawah

(D) merupakan subgroup yang 

paling cenderung melihat daging

sapi sebagai daging khusus

untuk kalangan atas saja. 

Kelas menengah (C1) cenderung

tidak mengasosiasikan daging

sapi sebagai daging khusus

untuk orang kelas atas dan lebih

tidak melihat bahwa daging sapi

merupakan daging superiod yang 

hanya dikonsumsi untuk acara-

acara khusus.

Orang Batak cenderung

tidak setuju bahwa daging

sapi hanya untuk acara-

acara khusus
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Perubahan konsumsi daging
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Perubahan konsumsi daging sapi 12 bulan terakhir

 Meskipun bagi mayoritas rumah tangga konsumsi daging sapi di rumah tidak berubah dalam 12 bulan terakhir, ada lebih banyak rumah tangga yang 
mengklaim bahwa mereka mengurangi konsumsi daripada meningkatkan konsumsi. 

 Skenario sebaliknya terlihat pada konsumsi daging sapi di luar rumah (out of home) di mana lebih banyak orang, di kedua lokasi, meningkatkan jumlah
konsumsi makanan yang mengandung daging sapi.

Dasar: Diperlihatkan di atas NB: Label <2% tidak diperlihatkan
Q14. Seberapa banyak daging sapi yang rumah tangga Anda konsumsi dibandingkan dengan 12 bulan yang lalu?
Q38. Seberapa banyak Anda memakan makanan yang mengandung daging sapi di luar rumah dibandingkan dengan 12 bulan yang lalu?

Konsumsi daging sapi rumah tangga Konsumsi daging sapi di luar rumah

3%▲
3%

4%

13% 14%

67% 69%

11% 10%

3% 3%
Jauh lebih
banyak

Sedikit lebih
banyak

Sama

Sedikit

Sangat sedikit

Tidak tahu

14%

16%

3% 2%

10%
8%

65%
68%

19%
18%

2% 5%
Jauh lebih
banyak

Sedikit lebih
banyak

Sama

Sedikit

Sangat sedikit

Tidak tahu

Jakarta
n=1,209

Medan
n=401

Jakarta
n=303

Medan
n=102

Di luar 
rumah

Di rumah

13%

18%

21%

11%

23%

10%
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Alasan perubahan konsumsi daging di luar rumah
 Peningkatan pendapatan adalah alasan yang paling sering ditemukan pada meningkatnya konsumsi daging sapi di Jakarta, dan alasan paling sering kedua

di Medan. 

 Restoran baru, khususnya perkembangan restoran Asia, berperan penting pada meningkatnya konsumsi daging sapi di luar rumah. Restoran baru
merupakan faktor yang signifikan di Medan. 

 Perubahan keadaan keluarga atau pribadi juga berpengaruh pada sejumlah orang untuk meningkatkan konsumsi daging sapi di luar rumah. 

Dasar: Konsumsi daging meningkat di 12 bulan terakhir (Jakarta n=63, Medan n=23)
Note: *Perhatian, sampel kecil (n=<30)
Q39. Mengapa Anda mengkonsumsi daging sapi di luar rumah saat ini?

Jakarta: Alasan meningkatnya konsumsi daging sapi Medan: Alasan meningkatnya konsumsi daging sapi*

Peningkatan pendapatan

Restoran baru untuk dicoba

Perubahan keadaan
keluarga/pribadi

Restoran Asia bertambah

Pengaruh Instagram dan
media sosial

Restoran Korea bertambah

Jarang memasak/ tidak ingin
makan/tidak ada waktu makan

Lebih praktis

Harus makan siang di luar
karena bekerja

Karena saya makan bersama
teman

Karena banyak penjual 
makanan

59%

38%

52%

13%

11%

10%

10%

2%

3%

2%

2%

Peningkatan pendapatan

Restoran baru untuk dicoba

Perubahan keadaan
keluarga/pribadi

Restoran Asia bertambah

Pengaruh Instagram dan
media sosial

Restoran Korea bertambah

Jarang memasak/ tidak ingin
makan/tidak ada waktu makan

Lebih praktis

Harus makan siang di luar
karena bekerja

Karena saya makan bersama
teman

Karena banyak penjual
makanan

35%

74%

30%

30%

26%

4%

4%

9%

0%

0%

0%

Di luar 
rumah
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Prospek masa depan untuk konsumsi daging sapi rumah tangga

 Sekitar 6 dari 10 responden survei dari Jakarta dan 8 dari 10 dari Medan tidak mengharapkan adanya perubahan konsumsi daging sapi rumah tangga
mereka untuk tahun depan.   

 Di kedua lokasi tersebut, jumlah responden yang mengharapkan kenaikan dan penurunan konsumsi hampir sama. Terdapat lebih banyak ketidakpastian di 
Jakarta di mana 16% responden tidak tahu apakah konsumsi mereka akan bertamah atau berkurang dalam jangka waktu 12 bulan.

Dasar: Pembelian untuk di rumah (Jakarta n=1,209, Medan n=401)
Q15. Dibandingkan dengan saat ini, menurut Anda apakah Anda akan membeli lebih banyak, lebih sedikit atau sama jumlah daging sapi untuk rumah tangga Anda dalam jangka

waktu 12 bulan?

Jakarta: pembelian daging sapi rumah tangga di masa depan Medan: pembelian daging sapi rumah tangga di masa depan

16%

2%

9%

59%

11%

2%

Jakarta

Jauh lebih
banyak

Sedikit lebih
banyak

Sama

Sedikit

Sangat sedikit

Tidak tahu

3%

9%

78%

8%
2%

Medan

Jauh lebih
banyak

Sedikit lebih
banyak

Sama

Sedikit

Sangat sedikit

Tidak tahu

▲

Di rumah

13%

11%

10%

12%▲
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Alasan perubahan konsumsi daging sapi pada rumah tangga

 Harga relatif daging sapi dan tingkat pendapatan keluarga diperkirakan akan mempengaruhi konsumsi daging sapi di masa depan.

 Alasan kesehatan dipilih oleh kurang dari sepertiga responden di Jakarta dan Medan sebagai alasan untuk mengurangi konsumsi, namun ini secara
diimbangi dengan sekitar seperempat sampai seperlima responden yang menyatakan akan memperbanyak konsumsi daging karena alasan kesehatan. 

Dasar: Mengindikasikan mereka akan membeli lebih banyak/lebih sedikit daging sapi di masa depan (Jakarta n=297, Medan n=90)
Q16. Menurut Anda, mengapa konsumsi daging sapi Anda akan berubah di masa depan?

Perubahan keadaan keluarga

Harapan daging sapi lebih
tersedia/mudah didapati

Harapan pendapatan keluarga
meningkat

Alasan kesehatan (menambah
protein di rumah tangga, zat

besi dll.)

Harapan daging sapi lebih
murah

Harapan daging sapi
diproduksi secara lokal

Harapan Indonesia mengimpor
lebih banyak daging sapi

Medial sosial mempromosikan
makanan/resep yang 

mengandung daging sapi

29%

28%

28%

24%

24%

23%

20%

17%

16%

18%

23%

20%

22%

7%

7%

4%

Alasan kesehatan (menambah
protein di rumah tangga, zat

besi dll.)

Harapan daging sapi
bertambah mahal

Perubahan keadaan keluarga

Memperkirakan pendapatan
keluarga menurun

Biaya hidup di Indonesia 
meningkat

Memperkirakan Indonesia 
mengimpor lebih sedikit

daging sapi

Memperkirakan daging sapi
lebih sedikit diproduksi secara

lokal

Memperkirakan berkurangnya
ketersediaan daging sapi

Memperhatikan kualitas
daging sapi diIndonesia

28%

23%

18%

14%

10%

5%

5%

3%

2%

30%

40%

27%

19%

17%

10%

9%

9%

10%
Jakarta Medan

▲

Di rumah

Alasan peningkatan konsumsi daging sapi Alasan penurunan konsumsi daging sapi

▲

▲

▲



Page 35
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Prospek masa depan untuk konsumsi daging sapi diluar rumah

 Di Jakarta dan Medan, terdapat proporsi yang lebih tinggi dari masyarakat yang mengharapkan adanya peningkatan pada makanan yang mengandung
daging sapi dibandingkan mengharapkan pengurangannya (Jakarta: 16% peningkatan bersih versus 10% penurunan bersih; Medan 18% peningkatan
bersih versus 8% penurunan bersih).

 Alasan yang paling sering dinyatakan terkait adanya peningkatan ini adalah ekspektasi kenaikan pendapatan dan peningkatan pilihan. Hal tersebut adalah
dua faktor yang paling berpengaruh di Jakarta dan Medan. 

Dasar: Pembeli di luar rumah(Jakarta n=303, Medan n=102) / Indikasi pembelian daging sapi di masa depan (Jakarta n=76, Medan n=26)  *Catatan, sampel kecil (n=<30)
Q41. Dibandingkan saat ini, Apakah Anda akan membeli lebih banyak, lebih sedikit, atau jumlah yang sama dengan makanan mengandung daging sapi out-of-home dalam jangka waktu 12 bulan?
Q42. Menurut Anda, mengapa jumlah makanan mengandung daging sapi yang Anda beli di luar rumah akan berubah di masa depan? 

Prediksi perubahan konsumsi daging sapi di luar rumah Alasan adanya perubahan konsumsi daging sapi di luar rumah

14%

2%

2%

8%

6%

61%

75%

12% 14%

4% 4%

Jakarta Medan

Jauh lebih
banyak

Sedikit lebih
banyak

Sama

Sedikit

Sangat sedikit

Tidak tahu

Harapan adanya peningkatan
penghasilan

Harapan hidangan daging
tersedia lebih murah

Alasan kesehatan (untuk
meningkatkan asupan protein, 

zat besi, dll)

Harapan harga hidangan
daging sapi menjadi lebih

murah

Alasan kesehatan
(menurunkan kolesterol, 

lemak, dll)

Harapn adanya penurunan
penghasilan

Harapan harga hidangan
daging sapi menjadi lebih

mahal

Harapan hidangan daging
tersedia lebih sedikit

42%

42%

41%

39%

26%

14%

12%

4%

46%

38%

35%

15%

23%

12%

12%

0%

▲

Jakarta Medan*

Di luar 
rumah

▲

18%

8%

16%

10%
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Tren baru dalam makanan di luar rumah

 Dikarenakan tertarik, masyarakat ditanyakan terkait tren makanan saat ini dikarenakan telah dibuktikan dari penelitian kualitatif bahwa populasi dapat
sangat dipengaruhi oleh tren.

 Pisang nugget merupakan hal yang populer di kedua lokasi, diikuti dengan adanya tambahan keju mozarella pada makanan.

Dasar: Pembeli out-of-home (Jakarta n=303, Medan n=102)
Q40. Apa tren utama di kota Anda saat ini untuk makanan atau makan di luar? 

Jakarta: Tren makanan Medan: Tren makanan

Pisang nugget

Keju mozzarella

Masakan korea

Masakann Thailand

Es kepal Milo

Ayam tumbuk

NET: lainnya

Tidak tahu

69%

37%

13%

7%

6%

3%

16%

3%

Pisang nugget

Keju mozzarella

Masakan korea

Masakann Thailand

Es kepal Milo

Ayam tumbuk

NET: lainnya

Tidak tahu

72%

22%

4%

0%

3%

10%

10%

9% ▲

▼

Di luar 
rumah

▼

▼
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Konsumsi Pangan
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Produk yang dibeli mingguan untuk dimasak di rumah
 Secara garis besar, daging sapi dan produk sapi lainnya yang dibeli untuk dimasak di rumah oleh kalangan kebawah dari Jakarta dan Medan dibandingkan

dengan ikan/hidangan laut dan ayam broiler. 

 Nasi dan sayuran adalah makanan pokok diet untuk masyarakat Jakarta dan Medan, dengan ikan dan hidangan laut yang juga sebagai andalan
masyarakat Medan.

 Protein yang sering dikonsumsi di kedua wilayah adalah ikan/hidangan laut dan ayam broiler. Daging sapi dan produk sapi lainnya secara signifikan
memiliki kemungkinan lebih besar untuk dibeli di Jakarta (34%) daripada di Medan (28%). 

 Secara virtual, seluruh partisipan survei tidak melaporkan pembelian daging kerbau/produk daging kerbau lainnya. 

Dasar: Pembelian belanja rumah – Jakarta (n=1,307), Medan (n=401)
S16. Seberapa sering Anda membeli produk makanan berikut ini untuk dimasak di rumah? 

Jakarta: Produk yang dibeli mingguan untuk dimasak
di rumah

Medan: Produk yang dibeli mingguan untuk dimasak di 
rumah

Sayur

Nasi

Ikan / hidangan laut

Ayam broiler

Daging sapi / produk sapi lainnya

Ayam kampung

Daging kerbau / produk daging
kerbau lainnya

Daging babi / produk daging babi
lainnya

96%

91%

76%

70%

34%

15%

1%

0%

▲

Sayur

Nasi

Ikan / hidangan laut

Ayam broiler

Daging sapi / produk sapi lainnya

Ayam kampung

Daging kerbau / produk daging
kerbau lainnya

Daging babi / produk daging babi
lainnya

100%

94%

99%

75%

28%

11%

1%

2%

▲

▲

Di rumah
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Preferensi daging untuk masakan rumah
 Terdapat perbedaan signifikan dari preferensi daging sapi antara Jakarta dan Medan – Masyarakat Jakarta cenderung memilih ayam broiler, sedangkan

masyarakat Medan cenderung memilih daging sapi. 

 Daging sapi hampir secara penuh diusulkan sebagai tiga daging favorit teratas untuk dimasak di rumah (89% Jakarta, 98% Medan), dan merupakan pilihan
teratas di Medan. 

 Di Jakarta, ayam broiler dan ikan/hidangan laut menduduki peringkat yang lebih tinggi dibanding daging sapi dalam hal bahan makanan favorit untuk
dimasak di rumah.

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)
Q1. Jika Anda dapat membeli tipe daging apapun untuk dimasak di rumah, daging apa yang menjadi favorit / preferensi kedua / preferensi ketiga untuk Anda pilih? 

Jakarta: Preferensi daging untuk memasak di rumah Medan: Preferensi daging untuk memasak di rumah

77%

59%

52%

11%

1%

45%

27%

23%

5%

0%

Ayam broiler

Ikan /hidangan laut

Daging sapi

Ayam kampung

Kambing

Preferensi pertama/kedua

Preferensi pertama

71%

57%

46%

19%

6%

1%

47%

23%

21%

5%

4%

Daging sapi

Ayam broiler

Ikan /hidangan laut

Ayam kampong

Babi

Kambing

Preferensi pertama/kedua

Preferensi pertama

Top 3 total

89%

93%

98%

15%

3%

Top 3 total

98%

70%

89%

31%

11%

2%

▲
▲▲

▲ ▲ ▲

▲

▲▲ ▲

▲

▲
▲

Di rumah
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Preferensi memasak di rumah berdasarkan usia dan kelas sosial

 Di Jakarta, preferensi untuk memasak daging sapi di rumah meningkat seiring dengan naiknya kelas sosial di Jakarta, sementara kebalikannya berlaku
untuk ikan dan hidangan laut. 

 Perbedaan preferensi berdasarkan usia dan kelas sosial ini tidak menunjukkan hasil signifikan di Medan, namun etnis Jawa memiliki kemungkinan lebih
besar dari etnis lain untuk memasak menggunakan ayam broiler dan hidangan laut di rumah. 

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)
Q1. Jika Anda dapat membeli tipe daging untuk kebutuhan memasak di rumah, jenis daging apakah yang menjadi favorit di rumah Anda/preferensi kedua/preferensi ketiga?

Jakarta: Preferensi memasak dalam rumah tangga – berdasarkan usia dan kelas sosial (% preferensi pertama/kedua)

Total
(n=1,209)

Usia Kelas Sosial

18 - 29
(n=225)

30 - 39
(n=369)

40 - 49
(n=282)

50+
(n=333)

A/A+ 
(Keatas)
(n=160)

B (Keatas 2)
(n=180)

C1 
(Menengah 1)

(n=226)

C2 
(Menengah 2)

(n=443)

D (Kebawah)
(n=200)

Daging sapi 52 48 53 53 52 64 60 46 52 40

Ayam kampung 11 11 9 13 11 15 9 13 10 7

Ayam broiler 77 82 82 74 70 70 81 80 76 78

Ikan / Hidangan Laut 59 59 54 59 66 46 49 58 61 75

Babi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Kerbau 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Medan: Preferensi memasak dalam rumah tangga – berdasarkan usia dan kelas sosial (% preferensi pertama/kedua)

Total
(n=401)

Usia Kelas Sosial

18 - 29
(n=63)

30 - 39
(n=135)

40 - 49
(n=102)

50+
(n=101)

A/A+ 
(Keatas)
(n=60)

B (Keatas 2)
(n=69)

C1 
(Menengah 1)

(n=72)

C2 
(Menengah 2)

(n=144)

D (Kebawah)
(n=56)

Daging sapi 71 68 71 69 74 83 74 78 64 63

Ayam kampung 19 16 19 23 19 12 25 18 19 25

Ayam broiler 57 56 62 51 55 50 43 61 63 57

Ikan / Hidangan Laut 46 56 42 49 42 43 48 36 49 52

Babi 6 5 5 7 9 12 7 7 5 4

Kambing 1 0 0 2 1 0 3 0 1 0

▲ ▼

▲

▲

▼ ▲

▼masak

Di rumah
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(n=)

Setidaknya 
sekali 

seminggu(%
)

Setidaknya 
dalam 

beberapa 
waktu (%)

Jakarta (1,512) 65 94

Medan (503) 45 93

Frekuensi makan di luar rumah

 Di atas 9 dari 10 responden dari Jakarta (94%) dan Medan (93%) paling tidak pernah makan di luar rumah. 

 Responden Jakarta makan di luar rumah lebih sering daripada responden Medan, dengan dua dari 3 (65%) paling tidak makan di luar per minggunya
(dibandingkan dengan 45% responden Medan).

Dasar: Sampel total – Jakarta (n=1,512), Medan (n=503)
S11. Seberapa sering Anda membeli makanan di luar rumah? 

Ini dapat berupa makan pagi, siang ataupun malam (atau makanan ringan) di restoran, kafe, warung, makanan lunchbox dari kaki lima. 

15%

7%

10%

7%

16%

8%

23%

23%

3%

3%

26%

46%

6%

7%

Minimal sekali sehari Lima sampai 6 kali sehari Tiga sampai empat kali seminggu Satu atau dua kali seminggu Once a fortnight Jarang Tidak pernah

Jakarta: perbedaan signifikan antar subgroup Medan: perbedaan signifikan antar subgroup

Di Jakarta, laki-laki lebih sering daripada perempuan

untuk makan di luar rumah setidaknya setiap minggunya

(85% vs 61%)

Pekerja dan murid/mahasiswa di Jakarta lebih cenderung

makan di luar rumah dibandingkan ibu rumah tangga (81% vs 

58%)

▲

Laki-laki di Medan lebih sering makan di luar rumah

dibandingkan perempuan (96% vs 36%)

Pekerja di Medan 3 kali lebih memungkinkan untuk

makan di luar rumah dibandingkan ibu rumah tangga

(71% vs 32%)

Di luar 
rumah

▼ ▼ ▼

▼
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Frekuensi makan di luar rumah berdasarkan usia dan kelas sosial

 Frekuensi makan di luar rumah cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya usia, dengan kelompok usia 18 – 29 paling sering mengkonsumsi makanan di 
luar rumah. 

 Kemakmuran juga berdampak pada seringnya membeli makanan di luar rumah – dengan kelas menengah ke atas lebih sering memakan di luar rumah.

 Menariknya, di Medan kelompok sosial menengah ke bawah (D) sama kemungkinannya dengan kelas menengah ke atas 1 (A/A+) untuk makan di luar setiap
minggunya

Dasar: Sampel total – Jakarta (n=1,512), Medan (n=503)
S11. Seberapa seringkah Anda membeli makanan di luar rumah? 

Ini dapat berupa makan pagi, siang ataupun malam (atau makanan ringan) di restoran, kafe, warung atau dari pedagangkaki lima.

Jakarta: makan di luar rumah berdasarkan
usia & kelas sosial

77%
69%

61%
54%

18 to 29
(n=323)

30 to 39
(n=447)

40 to 49
(n=343)

50 plus
(n=399)

% makan di luar berdasarkan usia

76% 72% 67%
58% 60%

A/A+ (Upper 1)
(n=220)

B (Upper 2)
(n=225)

C1 (Middle 1)
(n=270)

C2 (Middle 2)
(n=531)

D (Lower)
(n=266)

% makan di luar berdasarkan kelas sosial

Medan: makan di luar rumah berdasarkan
usia & kelas sosial

60%
48%

41%
33%

18 to 29
(n=98)

30 to 39
(n=160)

40 to 49
(n=124)

50 plus
(n=121)

% makan di luar berdasarkan usia

% makan di luar berdasarkan kelas sosial

56% 51%

36% 36%

56%

A/A+ (Upper 1)
(n=80)

B (Upper 2)
(n=80)

C1 (Middle 1)
(n=86)

C2 (Middle 2)
(n=171)

D (Lower)
(n=86)

▲

▼

▲

▼

▲

▼

▼

Di luar 
rumah
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(n=)

Lebih
sering

(%)

Lebih
jarang

(%)

Jakarta (1,512) 19 22

Medan (503) 15 42

Perubahan frekuensi memakan di luar rumah

 Di Jakarta, hanya terdapat sedikit perubahan frekuensi makan-makan di luar rumah dalam 3 tahun terakhir – enam dari sepuluh mengaku frekuensi
mereka kurang lebih sama dan satu dari lima mengaku frekuensi mereka lebih meningkat atau menurun.

 Namun demikian, responden dari Medan mengaku bahwa terdapat perubahan frekuensi makan di luar. Sebagian besar responden di Medan mengaku 
lebih jarang makan di luar akhir-akhir ini (42%).

Dasar: Sampel total – Jakarta (n=1,512), Medan (n=503)
S12. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, apakah Anda jauh lebih sering, sedikit lebih sering, kurang lebih sama, sedikit lebih jarang atau jauh lebih jarang makan di luar

rumah?

5%

4%

14%

11%

59%

43%

19%

33%

3%

9%

Jauh lebih sering Sedikit lebih sering Sama Sedikit lebih jarang Jauh lebih jarang

Jakarta: Significant sub-group differences Medan: perbedaan signifikan antar subgroup

Laki-laki cenderung lebih sering makan di luar dibandingkan perempuan

(24% vs 18%)

Pekerja lebih sering mengkonsumsi makanan di luar rumah dalam 3 tahun

belakangan dibandingkan ibu rumah tangga (28% vs 15%)

▲

Meningkatnya frekuensi makan di luar lebih terlihat pada kelompok usia yang 

lebih muda di Jakarta (24% yang lebih sering adalah kelompok usia 18-29 

tahun, versus 19% 30-39 tahun, 17% 40-49 tahun, 14% 50+ tahun) 

Terdapat proporsi yang lebih rendah secara signifikan dari kelompok kelas

sosial menengah ke atas untuk makan di luar ‘lebih jarang’ dibandingkan

kelas sosial lainnya (15% A/A+, 24% B, 20% C1, 24% C2, 24% D)

Di Medan, satu dari dua laki-laki (47%) lebih sering makan di luar, 

sedangkan satu dari dua perempuan lebih jarang makan di luar (48%)

Hampir sama dengan Jakarta, Pekerja di Medan lebih sering mengkomsumsi
makanan di luar rumah dibandingkan dengan ibu rumah tangga (29% vs 8%)

Reponden yang lebih muda di Medan juga lebh sering makan di luar (24% 

yang lebih sering berasal dari kelompok usia 18-29 tahun, versus 14% 30-39 

tahun, 17% 40-49 tahun, 8% 50+ tahun) 

Terdapat proporsi yang lebih rendah secara signifikan dari kelompok kelas

sosial menengah ke atas untuk makan di luar ‘lebih jarang’ dibandingkan

kelas sosial lainnya (24% A/A+, 40% B, 40% C1, 50% C2, 49% D)

Jakarta: Perbedaan signifikan antar subgroup

Di luar 
rumah

▲

▲ ▲
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Produk-produk yang dikonsumsi setiap minggunya di luar rumah

 Konsumsi daging sapi pada makanan yang dibeli di luar rumah konsisten di Jakarta (24%) dan Medan (22%). 

 Ayam dan babi lebih sering secara signifikan untuk dikonsumsi di luar rumah oleh responden Medan dibandingkan dengan responden Jakarta. 

Dasar: Sampel total – Jakarta (n=1,512), Medan (n=503)
S17. dan seberapa sering Anda membeli jenis makanan sebagai berikut untuk diri Anda pribadi di luar rumah (contohnya: restoran, kafe, warung atau makanan lunchbox dari

pedagang kaki lima? 

Jakarta: Produk mingguan yang dibeli di luar rumah Medan: Produk mingguan yang dibeli di luar rumah

Nasi

Sayur-sayuran

Ikan / Hidangan Laut

Daging sapi

Ayam

Kerbau

Babi

47%

47%

37%

24%

20%

1%

0%

Nasi

Sayur-sayuran

Ikan / Hidangan Laut

Daging sapi

Ayam

Kerbau

Babi

38%

38%

32%

22%

26%

0%

2%

▲

▲

▲

▲

Di luar 
rumah
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Konsumsi makanan di rumah vs di luar rumah

 Rata-rata, anggota rumah tangga di Medan mengkonsumsi lebih banyak makanan berat dan lebih sedikit makanan ringan, serta lebih memungkinan untuk
makan di rumah dibandingkan dengan di Jakarta.  

 Untuk kedua lokasi tersebut, konsumsi makanan di luar rumah melonjak pada kelompok usia 18 - 29 tahun dan menurun pada kelompok usia yang lebih
tua. 

Dasar: Sampel total – Jakarta (n=1,512), Medan (n=503)
S15. Untuk setiap anggota rumah tangga Anda, berapakah banyak makanan berat dan ringan yang mereka biasanya makan dalam seminggu, dan dimanakah biasanya

makanan tersebut dikonsumsi?

Jakarta: konsumsi makanan di umah vs di luar rumah Medan: konsumsi makanan di rumah vs di luar rumah

14.1

16.1

15.3

13.1

13.8

13.3

13.8

3.7

2.2

3.0

4.7

4.3

3.6

2.1

Di rumah Di luar rumah

4.9

5.9

5.2

4.9

4.8

4.4

3.5

3.6

4.4

4.3

4.0

3.5

2.7

1.6

(n= total jumlah orang di 
dalam survei)

Rata-rata total (4,970)

0 - 9 tahun (781)

10 - 17 tahun (629)

18 - 29 tahun (952)

30 - 44 tahun (1,367)

45 - 64 tahun (1,068)

65+ tahun (173)

19.0

20.2

20.1

17.1

18.6

19.2

19.5

2.0

1.2

1.2

3.4

2.4

1.8

1.1

Di rumah Di luar rumah

3.8

4.4

4.3

3.6

3.5

3.5

3.6

1.9

2.4

2.8

2.0

1.6

1.2

0.8

(n= total jumlah orang di 
dalam survei)

Rata-rata total (1,909)

0 - 9 tahun (333)

10 - 17 tahun (288)

18 - 29 tahun (368)

30 - 44 tahun (479)

45 - 64 tahun (353)

65+ tahun (88)

Makanan berat Makanan ringan Makanan berat Makanan ringan

Di luar 
rumah

Di rumah
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Konsumsi daging sapi – frekuensi
dan volume pembelian
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(n=)

Minimal
sekali

seminggu(%)

Jakarta (1,307) 34

Medan (401) 28

4% 11%

4%

18%

24%

19%

27%

33%

37%

8%

2%

6%

5%

Setiap hari 4-6 kali seminggu 2-3 kali seminggu Mingguan Setiap 2 minggu Bulanan Setiap 2-3 bulan Lebih jarang Tidak pernah

Frekuensi pembelian daging sapi untuk memasak di rumah

 Satu dari tiga responden Jakarta yang membeli daging sapi untuk di rumah melakukannya setiap minggu (34%). 

 Pembelian daging sapi mingguan untuk memasak di rumah lebih rendah secara signifikan di Medan (28%).

 Kelas sosial cenderung lebih menjadi penentu pembelian daging sapi dibandingkan usia, dengan kelas menengah ke atas lebih memungkinkan secara
signifikan untuk membeli daging sapi untuk di rumah setiap minggunya.

Dasar: Membeli untuk dikonsumsi di rumah – Jakarta (n=1,307), Medan (n=401)          NB: Labels <2% tidak diperlihatkan
S16. Seberapa sering Anda membeli jenis produk makanan di bawah ini untuk memasak di rumah?

Jakarta: perbedaan signifikan antar subgroup 

▲

18 – 29

30 – 39

40 – 49

50+

36%

36%

36%

29%

A/A+ (Keatas 1)

B (Keatas 2)

C1 (Menengah 1)

C2 (Menengah 2)

D (Kebawah)

47%

38%

35%

29%

29%

% memasak daging sapi di rumah setiap minggu

▲

Di rumah

▲ ▲ ▲

▲ ▲

Medan: perbedaan signifikan antar subgroup

24%

33%

25%

27%

A/A+ (Keatas 1)

B (Keatas 2)

C1 (Menengah 1)

C2 (Menengah 2)

D (Kebawah)

% memasak daging sapi di rumah setiap minggu

18 – 29

30 – 39

40 – 49

50+

43%

42%

26%

20%

16%
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Volume konsumsi daging sapi di rumah - Jakarta

 Dari responden Jakarta yang membeli daging sapi untuk di rumah, sembilan dari sepuluh (90%) membeli daging sapi setiap minggu – hampir selalu
membeli berdasarkan kuantitasnya dalam gram (88%).

 Rata-rata, dari responden yang membeli daging sapi berdasarkan gram membeli seberat 620g setiap minggunya. 

 Tulang dan jenis produk sapi lainnya juga populer di Jakarta, walaupun dibeli dalam jumlah yang lebih sedikit (rata-rata 489g setiap minggu). 

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Jakarta (n=1,209)
Q9. Rata-rata, seberapa banyak Anda membeli setiap jenis produk sapi berikut untuk memasak di rumah setiap minggunya?

90%
pembelian per 

minggu

Rata-rata pembelian
per minggu

500g = 40%
1kg = 29%

250g = 24%

250g = 39%
500g = 34%
1kg = 17%

500g = 32%
250g = 30%

1kg = 9%
300g = 8%

40%
pembelian per 

minggu

32%
pembelian per 

minggu

Daging sapi

Tulang sapi

Produk sapi
lainnya

620g

489g

419g

Pesanan mingguan 
yang populer

(rata-rata 10 potong per 
minggu)

88% membeli dalam gram

3% membeli berdasarkan
potongan

(rata-rata 5 tulang per 
minggu)

38% membeli dalam gram

3% membeli berdasarkan
potongan

(rata-rata 22 potong per 
minggu)

18% membeli dalam gram

15% membeli berdasarkan
potongan

Di rumah
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Volume konsumsi daging sapi di rumah - Medan

 Di Medan, pembelian tulang dan daging sapi hampir sama – dan jauh lebih banyak menggunakan tulang sapi setiap minggunya untuk makanan di rumah 
dibandingkan di Jakarta (76% versus 40%).

 Produk daging lainnya, seperti jeroan, juga populer di Medan; walaupun dibeli dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan tulang dan daging sapi. 

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Medan (n=401)
Q9. Rata-rata, seberapa banyak Anda membeli setiap jenis produk sapi berikut untuk memasak di rumah setiap minggunya?

84%
pembelian per 

minggu

Rata-rata pembelian
per minggu

500g = 44%
250g = 38%

1kg = 7%

500g = 44%
250g = 38%
1kg = 12%

500g = 45%
250g = 45%

76%
pembelian per 

minggu

21%
pembelian per 

minggu

Daging sapi

Tulang sapi

Produk sapi
lainnya

419g

480g

390g

Pesanan mingguan
yang populer

84% membeli dalam gram

0% membeli berdasarkan
potongan

72% membeli dalam gram

4% membeli berdasarkan
potongan

20% membeli dalam gram

1% membeli berdasarkan
potongan

(rata-rata 5 tulang per 
minggu)

(rata-rata 6 potong per 
minggu)

Di rumah
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Jenis-jenis makanan berbahan dasar daging sapi yang dimasak di rumah

Rendang

Semur daging

Sambal goreng ati

Bakso

Dendang

Gulai sapi pedas

Rawon

Perkedel

Sop buntut

Sup daging sapi

Soto betawi

Empal

Masakan bihun

Sapi rica rica

Nasi goreng

Sate sapi

Sup tulang

Mee goreng

Nasi padang

Gudeg

Martabak

 Rendang merupakan jenis makanan yang paling sering dimasak di rumah baik di Jakarta maupun Medan. Rendang khususnya populer di Medan di mana 
sembilan dari sepuluh pembeli memilih Rendang sebagai makanan di rumah pada umumnya.

 Jenis makanan daging sapi yang kedua paling populer di Jakarta adalah Semur daging.

 Terdapat perbedaan yang besar pada jenis makanan berbahan dasar daging sapi yang dimasak di rumah antara Medan dan Jakarta. 

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)
Q7. Jenis makanan apakah yang biasa Anda masak di rumah, khususnya yang mengandung daging sapi atau produk sapi lainnya?

Jakarta Medan

77%

69%

24%

20%

12%

7%

15%

13%

7%

8%

12%

11%

11%

10%

9%

4%

1%

5%

5%

4%

3%

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Di rumah

▲

93%

20%

9%

19%

23%

33%

1%

5%

24%

18%

3%

1%

1%

2%

5%

12%

18%

2%

0%

0%

0%
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4%

2%

10%

6%

22%

13%

6%

3%

2%

2%

2%

25%

22%

12%

8%

5%

4%

4%

1%

3%

2%

10%

12%

9%

11%

12%

5%

6%

4%

4%

4%

4%

12%

16%

14%

24%

31%

10%

15%

10%

11%

10%

10%

2%

3%

6%

8%

9%

12%

11%

13%

13%

7%

11%

12%

12%

3%

4%

4%

10%

21%

24%

15%

30%

34%

23%

45%

32%

38%

20%

20%

7%

11%

27%

18%

24%

37%

26%

53%

25%

40%

33%

74%

72%

Setiap hari 4-6 kali seminggu 2-3 kali seminggu Mingguan Setiap 2 minggu Bulanan Setiap 2-3 bulan Lebih jarang Tidak pernah

Minimal sekali
seminggu (%)

Bakso 60

Sosis 43

Nugget sapi 20

Tulang untuk kaldu/sup 11

Bagian paha belakang atas 7

Kornet sapi 6

Burger daging sapi 6

Abon sapi 4

Dendeng sapi 3

Steak/potongan 3

Hati 2

Dengkul 0

Jeroan/lapisan perut 0

Produk daging sapi yang digunakan untuk memasak di rumah - Jakarta

 Di Jakarta, bakso dan sosis merupakan produk olahan daging sapi yang paling sering dibeli untuk konsumsi di rumah. 

 Paling tidak sebanyak satu dari sepuluh pembeli daging sapi juga membeli nugget daging sapi dan tulang setiap minggunya. 

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Jakarta (n=1,307)          NB: Label <2% tidak diperlihatkan
Catatan: Jenis produk sapi lainnya dikonsumsi lebih sedikit (termasuk paru-paru, usus, buntut, otak, lidah dan ginjal) 
Q6. Seberapa seringkah Anda membeli produk daging berikut untuk memasak dan dikonsumsi di rumah?

Di rumah
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2%

2%

19%

13%

11%

5%

4%

3%

4%

2%

2%

31%

9%

14%

3%

3%

2%

2%

3%

2%

2%

3%

33%

11%

33%

6%

4%

4%

7%

2%

5%

2%

14%

8%

2%

4%

8%

6%

11%

3%

9%

11%

4%

6%

5%

8%

8%

4%

7%

25%

7%

38%

21%

19%

41%

21%

22%

25%

26%

23%

24%

2%

30%

29%

37%

64%

63%

34%

68%

63%

64%

49%

56%

67%

Setiap hari 4-6 kali seminggu 2-3 kali seminggu Mingguan Setiap 2 minggu Bulanan Setiap 2-3 bulan Lebih jarang Tidak pernah

Minimal sekali
seminggu (%)

Tulang untuk kaldu/sup 22

Bakso 16

Bagian paha belakang atas 11

Hati 5

Steak/potongan 5

Sosis 4

Lapisan perut 4

Burger daging sapi 3

Nugget sapi 2

Abon sapi 2

Dendeng sapi 2

Dengkul 1

Paru 1

Produk daging sapi yang digunakan untuk memasak di rumah - Medan

 Di Medan, tulang untuk kaldu atau sup lebih sering dibeli dibandingkan bakso untuk kebutuhan memasak dan konsumsi di rumah. 

 Bagian paha belakang atas juga merupakan produk sapi yang relatif populer di masakan Medan, dengan satu dari sepuluh membeli setiap minggunya
untuk memasak di rumah. 

Dasar: Membeli daging sapi di rumah – Medan (n=401)            NB: Label <2% tidak diperlihatkan
Catatan: Jenis produk sapi lainnya dikonsumsi lebih sedikit (termasuk paru-paru, usus, buntut, otak, lidah dan ginjal) 
Q6. Seberapa seringkah Anda membeli produk daging berikut untuk memasak dan dikonsumsi di rumah?

Di rumah
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(n=)

Minimal 
sekali

seminggu(%)

Jakarta (979) 37

Medan (226) 50

4% 13%

9%

19%

39%

22%

12%

29%

27%

5%

5%

5%

4%2%

Setiap hari 4-6 kali seminggu 2-3 kali seminggu Mingguan Setiap 2 minggu Bulanan Setiap 2-3 bulan Lebih jarang Tidak pernah

Frekuensi pembelian hidangan daging sapi di luar rumah

 Meskipun orang Medan cenderung lebih sedikit membeli daging sapi untuk memasak di rumah, namun di luar rumah mereka secara reguler lebih sering
membeli makanan yang mengandung daging sapi setiap minggunya dibandingkan dengan orang Jakarta (50% orang Medan makan di luar rumah versus 
37% orang Jakarta).

 Menariknya, konsumsi makanan yang mengandung daging sapi di luar rumah relatif tinggi pada kelas sosial yang lebih rendah (D) di Medan.

Dasar: Membeli makanan di luar rumah – Jakarta (n=979), Medan (n=226)            NB: Label <2% tidak diperlihatkan
S17. Dan seberapa sering Anda membeli jenis makanan berikut di luar rumah (contoh: restoran, kafe, warung, makanan lunchbox dari pedagang kaki lima dll.)? 

Jakarta: perbedaan signifikan antar subgroup Medan: perbedaan signifikan antar subgroup

▲

39%

37%

38%

36%

A/A+ (Keatas 1)

B (Keatas 2)

C1 (Menengah 1)

C2 (Menengah 2)

D (Kebawah)

43%

43%

39%

33%

33%

% membeli daging sapi di luar rumah setiap minggunya

18 – 29

30 – 39

40 – 49

50+

49%

41%

63%

50%

A/A+ (Keatas 1)

B (Keatas 2)

C1 (Menengah 1)

C2 (Menengah 2)

D (Kebawah)

60%

46%

48%

41%

54%

% membeli daging sapi di luar rumah setiap minggunya

18 – 29

30 – 39

40 – 49

50+

Di luar 
rumah

▲

▲



Page 54
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Konsumsi makanan mengandung sapi di luar rumah per minggu

 Jika Rendang masih menjadi jenis makanan yang masih populer untuk konsumsi di luar rumah, responden dari Jakarta dan Medan cenderung membeli
beragam variasi makanan yang mengandung daging sapi ketika makan di luar rumah. 

 Bakso dan variasi nasi dengan daging sapi sering dikonsumsi di luar rumah. 

Dasar: Membeli daging sapi di luar rumah setiap minggunya – Jakarta (n=303), Medan (n=102)      NB: Label <3% untuk ‘setiap hari’ hingga ‘2-3 kali seminggu’ tidak diperlihatkan
Q36. Seberapa seringkah Anda membeli makanan dengan bahan pokok daging sapi berikut ini di luar rumah?

Jakarta
(%)

Medan
(%)

68

65

62

54

53

31

29

27

22

21

14

14

12

12

11

10

10

10

23

24

23

21

19

10

7

5

4

3

3

3

3

15

11

12

10

7

6

3

3

3

6 58

74

45

53

60

37

18

25

2

25

36

10

18

1

25

13

7

15

35

14

18

21

12

6

4

5

14

3

▲

▲

▲

▲

▲

▲

2-3 kali seminggu

4-6 kali seminggu

Setiap hari

Mingguan

Bakso

Nasi padang

Nasi uduk 

Nasi goreng

Rendang

Mie goreng

Bakmi goreng

Martabak

Soto betawi

Semur daging

Sate sapi

Perkedel

Sambal goreng ati

Empal

Gulai sapi pedas

Dendang

Sop buntut

Rawon

Di luar 
rumah
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Kanal pembelian
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Penjual daging yang dimanfaatkan untuk pembelian rumah tangga

 Pasar basah merupakan kanal yang paling sering digunakan untuk pembelian daging sapi untuk kebutuhan rumah tangga.

 Responden Medan sebagian besar membeli melalui pasar basah. Responden Jakarta cenderung menggunakan lebih banyak variasi penjual dan secara 
signifikan lebih memungkinkan untuk menggunakan pedagang keliling, supermarket, hypermarket dan minimarket dibandingkan dengan responden di 
Medan.

Dasar: Membeli untuk kebutuhan rumah– Jakarta (n=1,209), Medan (n=401) 
Q2a. Seberapa sering Anda membeli daging untuk kebutuhan memasak di rumah melalui penjual berikut ini?

Jakarta Medan

Pasar basah

Pedagang keliling

Supermarket

Hypermarket

Minimarket

76

41

12

12

9

47

30

4

3

5

33

23

3

18

20

9

11

4

7

99

21

1

1

1

82

17

60

13

23

7

83

▲

▲

▲

2-3 kali seminggu

4-6 kali seminggu

Setiap hari

Mingguan

Setiap 2 minggu

Bulanan

▲

▲

Di Jakarta, kelas

menengah ke atas

merupakan pembeli

yang lebih sering ke 

supermarket dan

hypermarket

Di rumah
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Alasan untuk membeli daging sapi dari pasar basah
 Tiga pendorong pembelian tertinggi – persepsi kesegaran, kenyamanan dan kualitas – konsisten di Jakarta dan Medan. 

 Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara responden Jakarta dan Medan. Responden Medan lebih memungkinkan secara signifikan untuk
mengunjungi pasar basah karena alasan kesegaran, kualitas, rasa dan harga. Responden Jakarta lebih termotivasi secara signifikan untuk membeli daging sapi
dari pasar basah karena memungkinkan mereka untuk mengetaui langsung asal daging sapi tersebut, dapat bernegosiasi terkait harga, dan bisa membeli produk
sapi yang dipotong langsung, dapat memilih daging sapi produksi lokal, dapat berpakaian santai dan dapat membayar dengan angsuran.

Dasar: Membeli daging sapi dari pasar basah – Jakarta (n=1,178), Medan (n=400)
Q3. Mengapa Anda membeli daging sapi dari pasar basah?

Jaminan kesegaran

Kenyamanan/lebih dekat dengan rumah

Kualitas lebih baik

Rasa lebih lezat

Dapat melihat asal daging sapi

Dapat melakukan negosiasi harga

Lebih murah

Lebih aman/sedikit kontaminasi

Penjual memotong daging sapi secara langsung

Pasar basah menyediakan daging sapi lokal

Hubungan dan kepercayaan dengan penjual

Fleksibitas jumlah pembelian (tidak dipersiapkan
terlebih dahulu)

Dapat berpakaian lebih santai

Dapat membayar secara berangsur

70%

61%

58%

42%

45%

39%

33%

34%

26%

26%

13%

11%

12%

9%

87%

60%

70%

55%

29%

30%

42%

39%

19%

14%

13%

10%

3%

2%

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Jakarta Medan

Di rumah
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Ber-AC

Lebih bersih

Tempat yang nyaman

Promo harga

Informasi pada label - potongan, tanggal penjualan, 
asal daging dll.

Tidak ramai

Lebih banyak pilihan – jenis potongan, asal, berat

Bentuk sosialisasi/bersama teman

Lebih murah

Kenyamanan – lebih dekat dengan tempat kerja

Lebih aman/sedikit kontaminasi 4)

Kualitas lebih baik

Berat lebih akurat – skala digital

Rasa lebih lezat

Menyediakan daging sapi impor

Bersamaan dengan belanja bulanan

Alasan untuk membeli daging sapi dari supermarket

 Responden cenderung membeli daging sapi dari supermarket dalam waktu tertentu karena alasan suasana – ber-AC, bersih dan tempat yang nyaman.

 Kebersihan merupakan alasan penting bagi responden Medan (87% Medan versus 60% Jakarta), sedangkan promosi harga merupakan pendorong yang 
signifikan untuk sebagian besar responden Jakarta (40% Jakarta versus 10% Medan). 

Dasar: Membeli daging sapi dari supermarket – Jakarta (n=618), Medan (n=30)
Note: *Catatan, sampel kecil (n=<30)
Q4. Mengapa Anda memilih untuk membeli daging sapi dari supermarket? 

Jakarta Medan*

65%

60%

46%

40%

38%

35%

27%

26%

25%

22%

22%

22%

22%

15%

15%

1%

73%

87%

57%

10%

23%

33%

13%

13%

13%

17%

10%

17%

13%

3%

3%

0%

▲

▲

Di rumah
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Integritas penjual daging

 Secara keseluruhan, responden lebih cenderung melihat integritas penjual membaik (dibandingkan memburung) terkait dengan penjualan daging impor
illegal atau jenis daging yang tidak sesuai dengan yang dilabelkan. 

Dasar: Membeli daging di pasar basah – Jakarta (n=1,186), Medan (n=399), 
Membeli daging di supermarket – Jakarta (n=555), Medan (n=24)

Q28/29. Menurut Anda apakah kejujuran dan integritas pasar basah/supermarket terkait
dengan daging impor illegal membaik, sama atau memburuk dibandingkan 5 
tahun yang lalu? 

Q30/31. Menurut Anda apakah kejujuran dan integritas pasar basah/supermarket terkait
dengan penjualan daging yang tidak sesuai dengan yang dilabelkan membaik, 
sama atau memburuk dibandingkan 5 tahun yang lalu? (dapat berupa daging
binatang lain, atau tidak sesegar yang terlihat)

NB: Label <4% tidak diperlihatkan *Catatan: sampel kecil (<30), lihat hasil dengan hati-hati

Jakarta Medan

35%
19%

38%
20%

33%

35%

34%

36%

8%
15%

7%

14%

4% 22% 4% 22%
19% 11% 18% 10%

Lebih baik

Sama

Lebih buruk

Tidak menjadi masalah

Tidak tahu

▲

▲

Pasar basah – integritas terkait daging impor ilegal

Jakarta Medan

Pasar basah – integritas terkait penjualan daging yang 
tidak sesuai dengan yang diberitahukan

Jakarta Medan*

46%

13%

44%
21%

31%

71%

35%
67%

13% 13%
5%

15%
4%

17%

Lebih baik

Sama

Lebih buruk

Tidak menjadi masalah

Tidak tahu

Supermarket – integritas terkait daging impor ilegal

Jakarta Medan*

Supermarket – integritas terkait penjualan daging yang 
tidak sesuai dengan yang diberitahukan

Di rumah

▲

▲

▲

▲

▲

▲▲

▲

▲

▲

▲

▲
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Penjual yang dimanfaatkan untuk pembelian makanan yang mengandung
daging sapi di luar rumah
 Hampir tiga dari sepuluh responden Jakarta makan di luar rumah khususnya warung untuk membeli makanan dengan daging sapi setiap (27%) dan enam

dari sepuluh setiap minggunya (62%). Warung juga merupakan tempat makan di luar terpopuler di Medan. 

 Restoran Padang dan restoran Indonesia lainnya juga populer di kedua lokasi.

 Restoran cepat saji dan restoran Jepang lebih sering dikunjungi di Jakarta, sedangkan kafe lebih sering dikunjungi di Medan. 

Dasar: Memakan daging sapi di luar rumah – Jakarta (n=303), Medan (n=102)           NB: Label <4% data untuk setiap hari hingga setiap 2 minggu tidak diperlihatkan
Q37. Seberapa sering Anda pembeli makanan dengan daging sapi dari tipe penjual berikut ini?

Jakarta Medan

Warung

Restoran Padang

Restoran Indonesia lainnya

Restoran cepat saji (McDonalds, KF Cdll.)

Convenience store

Steak house

Vendor lunchbox

Kafe

Restoran Jepang

Restoran Korea

Restoran Italia

88

91

53

59

11

15

7

13

8

4

4

84

81

41

34

6

7

5

4

80

65

31

19

5

5

62

39

17

10

43

16

9

27

5

93

73

53

41

19

12

9

45

1

87

55

29

16

15

6

7

26

77

42

22

9

9

7

16

44

25

9

3

4

18

10

4

4

▲

▲

▲

▲

2-3 kali seminggu

4-6 kali seminggu

Setiap hari

Mingguan

Setiap 2 Minggu

Bulanan

Di luar 
rumah
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Penjual yang dimanfaatkan untuk  pembelian makanan yang mengandung 
daging sapi di luar rumah

 Perbedaan antar subgroup di Jakarta dijabarkan di tabel di bawah ini

Dasar: Memakan daging sapi di luar rumah setiap minggunya– Jakarta (n=303), Medan (n=102)
Q37. Seberapa sering Anda membeli makanan yang mengandung daging sapi dari tipe penjualberikut?

Jakarta: perbedaan signifikan antar subgroup Medan: perbedaan signifikan antar subgroup

Di Jakarta, restoran cepat saji lebih populer di kalangan

usia 30-39 tahun (31%) dibandingkan responden lainnya, 

khususnya responden yang lebih tua (3% usia 50+)

Pekerja cenderung lebih banyak mengunjungi restoran padang

dan warung, sedangkan ibu rumah tangga lebih cenderung

dibandingkan yang lain untuk mengunjungi steak house

Responden yang lebih tua lebih jarang membeli dari

restoran cepat saji, restoran Padang dan restoran

Indonesia lainnya

Kelas menengah ke atas (A/A+ and B) cenderung lebih

banyak makan di restoran cepat saji (32% A+/A/B versus 

5% D) dan steak house (10% A+/A/B versus 0% D) dan

cenderung lebih sedikit memakan di warung (69% 

A+/A/B versus 87% C1/C2)

Restoran Padang lebih sering dikunjungi oleh laki-laki, 

sedangkan steak house lebih sering dikunjungi oleh perempuan

Perbedaan pembelian mingguan

Tidak ada perbedaan yang signifikan antar subgroup di 

Medan

Perbedaan pembelian mingguan

Di luar 
rumah
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8%

5%

3%

2%

4%

3%

3%

2%

22%

24%

61%

63%

Mingguan Setiap 2 Minggu Bulanan Setiap 2-3 Bulan Lebih jarang Tidak pernah

(n=)

Setidaknya 
sekali sebulan

(%)

Jakarta (1209) 14

Medan (401) 11

Frekuensi penggunaan aplikasi untuk memesan makanan take-away

 Penggunaan aplikasi pemesanan makanan take-away lebih umum digunakan oleh kelas menengah ke atas di Jakarta maupun di Medan. 

 Penggunaan aplikasi hampir sama di kedua lokasi – 14% responden Jakarta dan 11% pengambil keputusan belanja di Medan mengaku menggunakan
aplikasi setiap bulannya.

Dasar: Pembelian untuk di rumah – Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)
Q2ai. Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi (contoh. GRAB atau GO-FOOD) untuk memesan makanan take-away atau delivery?

Jakarta: perbedaan signifikan antar subgroup Medan: perbedaan signifikan antar subgroup

% pembelian melalui aplikasi setiap minggunya % pembelian melalui aplikasi setiap minggunya

▲ ▲ ▼▼

A/A+ B C1 C2 D

Keatas 1 Keatas 2 Menengah 1 Menengah 2 Kebawah

18% 16% 8% 4% 2% ▲

A/A+ B C1 C2 D

Keatas 1 Keatas 2 Menengah 1 Menengah 2 Kebawah

17% 12% 3% 1% 0%

Di luar 
rumah

(n=160) (n=180) (n=226) (n=443) (n=200) (n=60) (n=69) (n=72) (n=144) (n=56)
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Daging sapi impor vs lokal
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Preferensi daging sapi lokal atau impor untuk konsumsi rumah tangga

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)          NB: Label <2% tidak diperlihatkan
Q21. Apakah Anda lebih memilih untuk membeli daging sapi lokal atau impor untuk kebutuhan konsumsi di rumah?
Q22. Apakah Anda lebih memilih daging sapi lokal?
Q23. Apakah Anda lebih memilih daging sapi impor?

 Terdapat perbedaan yang cukup terlihat di pasar-pasar terkait preferensi untuk daging sapi lokal atau impor – responden dari Medan yang membeli
daging sapi untuk di rumah secara signifikan lebih memilih daging sapi lokal (98% responden Medan versus 80% responden Jakarta). 

 Persepsi kesegaran dan kualitas menjadi alasan utama preferensi daging sapi lokal.

Jakarta (1,209)

Medan (401)

80%

98%

5% 14%

Lokal Impor Tidak ada preferensi

Jakarta: Significant sub-group differences Medan: Alasan preferensi daging sapi lokal

▲

Jakarta: Alasan preferensi daging sapi lokal

▲ ▲▼

Jakarta: Significant sub-group differences Medan: Alasan preferensi daging sapi imporJakarta: Alasan preferensi daging sapi impor

Hanya satu responden dari Medan 

yang memilih daging sapi impor, dan

dengan alasan harga lebih murah
n=1

Lebih

segar

86%
Lebih

berkualitas

59%

Lebih

murah

77%
Lebih

berkualitas

38%

Lebih

segar

98%
Lebih

berkualitas

66%

Di rumah
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Alasan preferensi daging sapi lokal untuk kebutuhan rumah tangga

 Menariknya, jika presentasi preferensi untuk daging sapi lokal berbeda di Medan dan Jakarta, alasan utama untuk memilih daging sapi lokal sama dari
pasar ke pasar. 

 4 alasan utama di kedua pasar tersebut terkait langsung dengan aspek-aspek yang berdampak pada pengalaman konsumsi (consumption experience). 
Faktor seperti rasa, kelembutan, kelezatan dan kesegaran menduduki peringkat yang sama di kedua kota dan lebih dipertimbangkan dibandingkan faktor
yang lebih praktikal seperti harga, ketersediaan dan keamanan.

Dasar: membeli daging sapi untuk di rumah, memilih daging sapi lokal – Jakarta (n=971), Medan (n=394)
Q22. Mengapa Anda memilih daging sapi lokal?

Jakarta: alasan preferensi daging lokal Medan: alasan preferensi daging lokal

Lebih segar

Lebih berkualitas

Lebih lembut

Lebih lezat/manis

Lebih aman/lebih sedikit
kontaminasi

Lebih tersedia

Lebih murah

Lebih sedikit lemak

Mendukung pasar/penjual lokal

Mendukung petani lokal

Lebih banyak lemak

86%

59%

52%

45%

45%

41%

27%

25%

23%

18%

17%

Lebih segar

Lebih berkualitas

Lebih lembut

Lebih lezat/manis

Lebih aman/lebih sedikit
kontaminasi

Lebih tersedia

Lebih murah

Lebih sedikit lemak

Mendukung pasar/penjual lokal

Mendukung petani lokal

Lebih banyak lemak

98%

66%

58%

52%

42%

36%

36%

19%

8%

7%

6%

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Di rumah



Page 66
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Alasan preferensi daging sapi impor untuk rumah tangga

 Alasan utama responden Jakarta memilih daging impor terkait dengan harga (daging sapi impor dianggap lebih murah).

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah, memilih daging sapi impor – Jakarta (n=66), Medan (n=1)
Q23. Mengapa Anda memilih daging sapi impor?

Jakarta: Alasan memilih daging sapi impor

Lebih murah

Lebih berkualitas

Lebih lezat

Lebih sedikit lemak

Lebih aman/lebih sedikit
kontaminasi

Lebih prestis

Lebih banyak lemak

Serat daging lebih baik

Daging lebih merah

77%

38%

27%

24%

17%

14%

11%

2%

2%

Hanya satu responden dari Medan yang 

memilih daging sapi impor, karena

dianggap lebih murah
n=1

Medan: Alasan memilih daging sapi impor

Di rumah
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Asal daging sapi impor yang dibeli untuk kebutuhan di rumah

 Jika mayoritas mengaku tidak pernah membeli daging sapi impor, mereka yang membeli menganggap daging tersebut berasal dari Australia. 

 Rumah tangga kelas menengah ke atas di Medan dan Jakarta melaporkan lebih banyak daging sapi Australia. 

Dasar: Membeli daging sapi untuk di rumah – Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)
Q24. Selain dari Indonesia, apakah Anda pernah membeli daging sapi atau kerbau untuk memasak di rumah dari negara-negara berikut ini?

Jakarta: Negara asal pembelian daging sapi Medan: Negara asal pembelian daging sapi

Australia

Selandia Baru

Amerika Serikat

Inggris

Brazil

India

Meksiko

Argentina

15%

3%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

Australia

Selandia Baru

Amerika Serikat

Inggris

Brazil

India

Meksiko

Argentina

10%

3%

4%

0%

1%

0%

0%

0%

▲

Belum pernah membeli dari

negara-negara tersebut

84%
Belum pernah membeli dari

negara-negara tersebut

87%

Di rumah
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Konsumsi daging sapi impor di luar rumah

 Sesuai dengan konsumsi in-home, mayoritas responden Jakarta (89%) dan Medan (88%) tidak dengan sengaja mengkonsumsi daging sapi impor ketika
makan di luar

Dasar: Memakan daging sapi di luar rumah – Jakarta (n=303), Medan (n=102)
Q44. Ketika memakan di luar rumah, apakah Anda pernah mengkonsumsi daging sapi

impor?

Q45. Mengapa Anda memilih untuk memakan daging sapi impor ketika membeli makan
di luar rumah?

Jakarta (303)

Medan (102)

11%

12%

89%

88%

Ya Tidak

Jakarta: Significant sub-group differences
Medan: Alasan untuk memakan daging sapi impor

ketika makan di luar (n=12)*
Jakarta: Alasan untuk memakan daging sapi impor

ketika makan di luar (n=33)

Lebih murah

Lebih berkualitas

Lebih lezat

Lebih sedikit lemak

Lebih aman/lebih sedikit
kontaminasi

Lebih banyak lemak

Karena daging sapi impor satu-
satunya yang tersedia

70%

70%

58%

55%

48%

39%

3%

n=

Lebih murah 8

Lebih berkualitas 5

Lebih lezat 9

Lebih sedikit lemak 3

Di luar 
rumah

NB: ukuran dasar rendah (n<30), interpretasi hasil dengan
berhati-hati
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Negara asal daging sapi yang dikonsumsi di luar rumah
 Tiga dari empat yang memakan daging sapi di luar rumah tidak ingat bahwa negara asal tertera untuk makanan yang di beli di luar rumah (73% Jakarta, 

78% Medan).

 Dari negara yang diuji, iklan daging sapi yang berasal dari Australia memiliki recall tertinggi (35% Jakarta, 20% Medan)

− Kelas sosial yang lebih tinggi di Jakarta dan Medan lebih mengingat negara asal yang tertera sebagai Australia dibandingkan dengan kelas sosial

yang lebih rendah (42% dan 50% secara berurutan). Kelas sosial yang lebih tinggi di Jakarta lebih mengingat negara asal sebagai Amerika .

Dasar: Memakan daging sapi di luar rumah – Jakarta (n=303), Medan (n=102)
Q47. Untuk semua jenis daging, bukan hanya daging sapi, di luar dari Indonesia, negara mana sajakah di bawah ini yang sempat diiklankan sebagai asal daging yang dijual?

Jakarta: Mengingat asal daging sapi yang diiklankan Medan: Mengingat asal daging sapi yang diiklankan

Australia

New Zealand

USA / America

India

UK

Argentina

Brazil

Mexico

25%

4%

4%

2%

1%

1%

0%

0%

Australia

New Zealand

USA / America

India

UK

Argentina

Brazil

Mexico

20%

7%

3%

5%

1%

0%

1%

0%

Tidak mengingat asal
negara yang tertera (untuk
negara-negara tersebut)

73%
Tidak mengingat asal
negara yang tertera (untuk
negara-negara tersebut)

78%

Di luar 
rumah
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Harga daging sapi
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Kalkulasi harga daging di pasar basah dan supermarket

 Rata-rata persepsi harga yang dibayarkan untuk daging mentah serupa di Jakarta dan Medan

 Di Medan, pasar basah memiliki persepsi harga yang lebih rendah untuk daging mentah dibandingkan supermarket, sedangkan di Jakarta persepsi harga
di pasar basah lebih tinggi.

Dasar: Membeli daging dari pasar basah – Jakarta (n=1,178), Medan (n=400)
Q17a. Ketika membeli daging dari pasar basah, berapa harga tipikal yang anda

bayarkan untuk daging mentah per kilogram? 

Dasar: Membeli daging dari supermarket – Jakarta (n=618), Medan (n=30)
Q19a. Ketika membeli daging dari supermarket, berapa harga tipikal yang anda

bayarkan untuk daging mentah per kilogram? 

Jakarta: Harga tipikal yang dibayarkan untuk daging mentah
Medan: Harga tipikal yang dibayarkan untuk daging

mentah

Dibawah Rp 100,000

Rp 100,000 s/d 109,000

Rp 110,000 s/d 119,000

Rp 120,000 s/d 129,000

Rp 130,000 atau lebih

Dibawah Rp 100,000

Rp 100,000 s/d 109,000

Rp 110,000 s/d 119,000

Rp 120,000 s/d 129,000

Rp 130,000 atau lebih

Dibawah Rp 100,000

Rp 100,000 s/d 109,000

Rp 110,000 s/d 119,000

Rp 120,000 s/d 129,000

Rp 130,000 atau lebih

Dibawah Rp 100,000

Rp 100,000 s/d 109,000

Rp 110,000 s/d 119,000

Rp 120,000 s/d 129,000

Rp 130,000 atau lebih

Pasar basah – harga per kilogram Pasar basah – harga per kilogram

Supermarket – harga per kilogram Supermarket – harga per kilogram

5%

19%

21%

51%

4%

36%

15%

7%

33%

9%

2%

13%

62%

24%

0%

17%

7%

7%

53%

17%

▲

▲

▲

▲

▲

Rata-rata 
harga dibayar:

Rp 
113,100/KG

Rata-rata 
harga dibayar: 

Rp 

106,200/KG

Rata-rata 
harga dibayar:

Rp 
111,800/KG

Rata-rata 
harga dibayar: 

Rp 

116,700/KG

Di rumah
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26%

36%

18%

39%

57%

25%

Lebih tinggi Sama Lebih rendah

(^n=)

Tidak
tahu
(%)

Tidak
berlaku

(%)

Jakarta (796) 15 17

Medan (225) 20▲ 24▲

Perbedaan harga daging impor

 Adanya campuran persepsi tentang apakah daging impor atau lokal lebih mahal. Responden di Jakarta cenderung melihat bahwa harga daging di pasar 
basah lebih rendah (64%, versus 30% hasil dari responden di Medan)

 Di Medan, harga daging impor dari pasar basah bervariasi tergantung kelompok etnisnya. Responden dari suku Batak cenderung memiliki persepsi bahwa
daging impor sama mahalnya dengan daging lokal, sementara responden dari suku Jawa lazimnya berpandangan bahwa daging impor lebih murah.

^Cat.: Tidak tahu/tidak berlaku dikecualikan *Perhatian, sampel kecil (n=<30)
Dasar: Membeli daging dari pasar basah – Jakarta (n=1,178), Medan (n=400)
Q18. Apakah harga daging impor yang anda beli di pasar basah lebih tinggi, lebih

rendah, atau sama dengan harga daging lokal?

Dasar: Membeli daging dari supermarket – Jakarta (n=618), Medan (n=30)
Q20. Apakah harga dagging impor yang anda beli di supermarket lebih tinggi, lebih
rendah, atau sama dengan harga daging lokal?

18%

38%

18%

32%

64%

30%

Lebih tinggi Sama Lebih rendah

(^n=)

Tidak
tahu
(%)

Tidak
berlaku

(%)

Jakarta (505) 12 3

Medan (28*) 6 3

Pasar basah – harga daging impor dibandingkan daging lokal

Supermarket – harga daging impor dibandingkan daging lokal

▲ ▲

▲

Di rumah
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Perbedaan harga selama perayaan/acara khusus

 Peningkatan tajam pembelian tercatat pada hari raya keagamaan terjadi di kedua kota tersebut, baik itu di pasar basah maupun supermarket.

 Rata-rata harga tercatat di kedua kota tersebut dan pada kanal pembelian manapun meningkat pada kisaran 20% - secara proporsional di Jakarta sedikit
lebih tinggi

Dasar: Membeli daging dari pasar basah – Jakarta (n=1,178), Medan (n=400)
Q17b. Berapa uang yang umumnya anda bayarkan untuk membeli daging mentah

selama hari raya keagamaan di pasar basah? (contoh. Idul Fitri, Idul Adha, 
Natal dll..) 

Dasar : Membeli daging dari supermarket – Jakarta (n=618), Medan (n=30)
Q19b Berapa uang yang umumnya anda bayarkan untuk membeli daging mentah

selama hari raya keagamaan di supermarket? (contoh. Idul Fitri, Idul Adha, 
Natal dll..) 

113,100

146,300

106,200

133,400

Harga normal Harga hari raya keagamaan

116,700

138,800

111,800

133,500

Harga normal Harga hari raya keagamaan

Harga supermarket

Harga pasar basah

Harga supermarket

Harga pasar basah

Jakarta: Rata-rata harga dibayar
untuk daging mentah

Medan: Rata-rata harga dibayar
untuk daging mentah

▲

▲
▲

Di rumah



Page 74
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Harga maksimum yang dibayarkan di luar rumah
 Warga Jakarta bersedia untuk membayar lebih untuk hidangan daging sapi dibandingkan responden di Medan dalam tiga tipe penjual yang dimasukkan ke

dalam survei

 Orang dengan kelas sosial lebih tinggi bersedia untuk membayar jauh lebih tinggi untuk daging sapi yang disajikan pada restoran Barat/Asia dibandingkan
dengan orang dari kelas sosial yang lebih rendah (A+/A/B: 213,500; C1/C2: 163,600; D: 128,900).

 Ada suatu keengganan untuk membeli daging dari vendor-vendor katering di Jakarta 

 Ibu-ibu rumah tangga di Jakarta bersedia untuk menghabiskan uang lebih banyak untuk membeli daging sapi dari vendor katering (rata-rata Rp 108,000).

Dasar: Makan daging di luar rumah – Jakarta (n=303), Medan (n=102)
Note: Responden yang menjawab ‘tidak akan membeli‘ dikecualikan dari analisa harga rata-rata
Q43. Berapakah harga maksimum yang akan anda bayar untuk sebuah hidangan yang mengandung daging dari penjual-penjual berikut ini?

179,900

75,400

47,000

Restoran Barat / Asia Katering Warung

Jakarta: Rata-rata harga dibayar maksimum untuk
hidangan daging sapi (RP)

Medan: Rata-rata harga dibayar maksimum untuk
hidangan daging sapi (RP)

128,500

51,000
38,100

Restoran Barat / Asia Katering Warung

Tidak akan

membeli daging

dari penjual

berikut:

22%
Restoran
Barat / Asia

59%
Vendor 
Katering

1%
Warung

Tidak akan

membeli daging

dari penjual

berikut :

32%
Restoran
Barat / Asia

36%
Vendor 
Katering

0%
Warung

Di luar 
rumah

▲
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Pendorong pembelian
daging sapi
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84%

77%

77%

71%

69%

56%

56%

37%

33%

83%

82%

70%

63%

56%

51%

61%

43%

29%

Jakarta Medan

100 100

98 100 ▲

99 100

99 100

98 ▲ 89

89 90

94 99 ▲

79 92 ▲

70 86 ▲

Pentingnya faktor memilih daging sapi bagi keperluan rumah tangga

 Indikator kualitas yang dianggap paling penting ketika memilih daging sapi di Jakarta dan Medan relatif konsisten, diantaranya termasuk tingkat
kesegaran daging, harga, warna dan tekstur.

 Rekomendasi tukang daging dan lokasi produksi; walaupun masih dianggap penting, namun relatif kurang berpengaruh dalam mengambil keputusan
pembelian daging sapi. 

Dasar: Pembelian daging untuk keperluan rumah tangga – Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)
Q5. Seberapa penting aspek-aspek berikut ini ketika memilih daging sapi yang anda beli untuk keperluan memasak di rumah anda?

Kesegaran daging pada waktu
membeli

Harga

Warna

Tekstur

Kekenyalan

Kadar lemak

Kecocokan dengan masakan
yang akan dibuat

Lokasi produksi (lokal, impor)

Rekomendasi tukang daging

NET: 
% penting
(Jakarta)

NET: 
% penting
(Medan)% sangat penting

Di rumah
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 Faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat untuk santapan besar/sosial di luar rumah sebagian besar mencerminkan faktor yang mempengaruhi
pemilihan tempat untuk membeli santapan ringan/kudapan (snacks).

 Semua faktor dianggap penting bagi sebagian besar responden, termasuk diantaranya yang terpenting adalah rasa, kebersihan, dan kesegaran daging. 
Hal ini sejalan dengan faktor-faktor penting untuk memilih daging bagi keperluan rumah tangga. 

 Untuk daging yang dikonsumsi di luar rumah, rasa dan kenyamanan adalah aspek unik untuk memilih santapan di luar rumah.

Dasar: Pembelian daging di luar rumah – Jakarta (n=303), Medan (n=102)
Q35. Dan seberapa penting aspek-aspek berikut ini ketika memilih tempat untuk santapan berat atau santap bersama keluarga dan teman di luar rumah?
Q34. Seberapa penting aspek-aspek berikut ini ketika memilih tempat untuk membeli santapan ringan dan kudapan di luar rumah?

Faktor pentingnya memilih santapan di luar rumah

Santapan berat/sosial

Kesegaran bahan yang 
digunakan

Rasa santapan

Kenyamanan

Kebersihan tempat makan
/ kendaraan

Asal bahan-bahan yang 
digunakan

Harga

Kenyamanan tempat
makan

Berapa banyak daging
yang terkandung dalam

hidangan

Suasana / dekor

Rekomendasi teman atau
keluarga

Bentuk rupa / foto

82%

85%

62%

76%

72%

68%

65%

60%

34%

35%

33%

85%

88%

67%

75%

65%

94%

63%

50%

28%

19%

39%

Jakarta Medan

NET: % 
penting

(Jakarta)

NET: % 
penting
(Medan)

100 100

99 100

99 100

98 100

97 100

96 100

96 100

93 96

84 85

79 91 ▲

78 92 ▲

Santapan ringan/kudapan

Kesegaran bahan yang 
digunakan

Rasa santapan

Kenyamanan

Kebersihan tempat makan
/ kendaraan

Asal bahan-bahan yang 
digunakan

Harga

Kenyamanan tempat
makan

Berapa banyak daging
yang terkandung dalam

hidangan

Suasana / dekor

Rekomendasi teman atau
keluarga

Bentuk rupa / foto

81%

84%

62%

75%

66%

66%

62%

59%

28%

33%

30%

78%

87%

61%

79%

66%

89%

60%

40%

24%

21%

29%

Jakarta Medan

NET: % 
penting
Jakarta)

NET: % 
penting
(Medan)

99 100

100 100

98 100

99 99

96 100

96 99

95 100

91 93

79 84

74 89 ▲

74 86

% sangat penting

Di luar 
rumah

% sangat penting

▲ ▲

▲
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Konsumsi daging sapi
untuk acara-acara 
khusus
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Perubahan pembelian daging sapi selama perayaan/acara khusus

Dasar: Sampel total - Jakarta (n=1,209), Medan (n=401)
Q10. Apakah ada peristiwa-peristiwa khusus dalam setahun di mana anda membeli lebih banyak daging atau produk olahan daging daripada biasanya?

 8 dari 10 orang di kedua lokasi melaporkan bahwa ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam setahun di mana pembelian daging sapi lebih tinggi.

 Di Jakarta, mereka yang berpendapatan rendah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk meningkatkan pembelian daging sapi selama peristiwa khusus.

Jakarta (1,209)

Medan (401)

Jakarta: Significant sub-group differences Medan: Perbedaan subgroup yang signifikan

Masyarakat Batak kurang mengindikasikan bahwa ada

peristiwa-peristiwa khusus di mana mereka harus membeli

daging sapi atau produk olahan daging sapi.

Perempuan cenderung lebih banyak membeli daging sapi atau

produk olahan daging sapi dibandingkan biasanya pada

peristiwa-peristiwa khusus.

Jakarta: Perbedaan subgroup yang signifikan

▲ ▲

▼

Responden pada kelas sosial yang lebih rendah (D) 

memiliki kemungkinan lebih kecil untuk membeli

daging sapi lebih banyak dari biasanya pada acara 

khusus.

Di rumah

86%

82%

14%

18%

Ya Tidak

▲
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Idul Fitri

Idul Adha

Perkumpulan perempuan (Arisan)

Pengajian

Ulang tahun

Khitanan / Sunatan

Perkawinan

Akikah

Tahun baru

Natal

Paskah

Ramadhan

Lainnya (disebutkan <2%)

Peristiwa khusus yang meningkatkan pembelian daging sapi

 Hari raya keagamaan adalah peristiwa yang kemungkinan besar meningkatkan pembelian, meskipun terdapat sejumlah peristiwa atau perayaan lainnya di 
mana daging sapi mungkin dibeli dalam jumlah besar.

Dasar: Membeli daging lebih banyak pada peristiwa khusus - Jakarta (n=1,042), Medan (n=329)
Q11. Pada peristiwa seperti apa anda akan membeli daging sapi atau produk olahan daging sapi lebih banyak dari biasanya untuk memasak di rumah?

96%▲

42%

21%▲

16%▲

13%▲

7%

8%

5%

3%

2%

2%

0%

2%

89%

43%

9%

8%

8%

7%

4%

8%

7%▲

9%▲

4%▲

8%▲

1%

Jakarta Medan

Di rumah
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Perayaan/acara khusus yang meningkatkan pembelian daging sapi

 Terdapat beberapa perbedaan subgroup dalam peristiwa khusus di mana daging sapi lebih banyak dibeli. Hal tersebut dirincikan pada tabel dibawah ini.

Dasar: Membeli daging lebih banyak untuk peristiwa khusus - Jakarta (n=1,042), Medan (n=329)
Q11. Pada peristiwa khusus seperti apa anda akan membeli lebih banyak daging sapi atau produk olahannya untuk memasak di rumah?

Jakarta: Perbedaan subgroup yang signifikan Medan: Perbedaan subgroup yang signifikan

Responden orang Batak adalah yang paling cenderung

membeli daging sapi atau produk olahan daging sapi

lebih banyak untuk Natal dan Paskah serta yang paling 

tidak memiliki kecenderungan membeli hal-hal tersebut

untuk Idul Fitri. (n=19)

Kelas menengah (C2) paling tidak memiliki kecenderungan

untuk membeli daging sapi atau olahan daging sapi lebih

banyak untuk arisan ataupun perkawinan. 

Arisan dan sunatan digarisbawahi sebagai dua peristiwa

di mana daging sapi atau produk olahan daging sapi akan

dibeli untuk responden kelas atas (A/A+) 

Responden yang berumur 50 tahun ke atas cenderung tidak

membeli daging sapi atau produk olahan daging sapi untuk

acara ulang tahun. 

Natal dan Paskah layaknya kartu undian bagi pelajar untuk

membeli daging sapi atau produk olahan daging sapi lebih

banyak untuk dimasak di rumah. (n=14) 

Pembelian daging sapi atau produk olahan daging sapi lebih

banyak untuk pengajian dan akikah adalah yang paling populer

diantara responden berumur 30 sampai 39. 

Perempuan adalah yang paling memiliki kecenderungan untuk

membeli daging sapi atau produk olahan daging sapi untuk Idul

Fitri, sementara laki-laki adalah yang paling cenderung

membeli hal-hal tersebut untuk tahun baru dan natal.

Masyarakat dengan kelas sosial tinggi (A/A+) cenderung

membeli daging sapi atau produk olahan daging sapi lebih

banyak untuk arisan ataupun ulang tahun.

Daging sapi atau produk olahan daging sapi untuk Idul Fitri dan

Idul Adha cenderung dibeli oleh responden yang tidak

bekerja/ibu rumah tangga.

Perbedaan etnis memainkan peran kunci dalam mempengaruhi

pembelian daging sapi atau produk olahan daging sapi lebih

dari biasanya; Orang Jawa cenderung membeli untuk Idul Fitri

dan Idul Adha; Orang Batak cenderung melakukan pembelian

untuk arisan, ulang tahun, tahun baru, natal dan paskah, 

sedangkan orang Minang memiliki kecenderungan tinggi untuk

melakukan pembelian saat bulan Ramadhan.

Di rumah
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Rendang (77%) (93%)

Semur daging (69%) (20%)

Sambal goreng ati (24%) (9%)

Bakso (20%) (19%)

Dendang (12%) (23%)

Gulai sapi pedas (7%) (33%)

Sop buntut (7%) (24%)

Rawon (15%) (1%)

Perkedel (13%) (5%)

Hidangan bihun (11%) (1%)

Empal (11%) (1%)

Soto betawi (12%) (3%)

Sop daging (8%) (18%)

Sapi rica rica (10%) (2%)

Sate sapi (4%) (12%)

Mie goreng (5%) (2%)

Nasi goreng (9%) (5%)

Sop iga/sop tulang (1%) (18%)

Lainnya (disebutkan <2%) - -

96%▲

16%

15%

10%

23%▲

29%▲

21%▲

1%

10%▲

4%

1%

1%

17%▲

2%

9%▲

5%▲

6%▲

9%▲

4%

88%
74%
▲32%

▲14%
▲

9%

6%

6%
10%
▲

6%

8%▲

9%▲

9%▲

4%

7%▲

3%

2%

1%

0%

8%▲

Hidangan daging sapi yang disiapkan selama perayaan/acara khusus

 Hidangan yang dimasak untuk peristiwa khusus cenderung sama dengan hidangan yang dimasak pada situasi normal. Rendang adalah hidangan yang 
paling banyak dimasak untuk peristiwa-peristiwa khusus.

 Terdapat sejumlah hidangan yang lebih sering disiapkan untuk peristiwa khusus dibandingkan hari-hari biasa lainnya (contoh. Semur daging di Jakarta 
dan Perkedel di Medan).

Dasar: Membeli daging sapi lebih banyak untuk peristiwa khusus - Jakarta (n=1,042), Medan (n=329)
Q12. Hidangan apa yang dimasak di rumah anda untuk peristiwa-peristiwa khusus (berdasarkan kategori)?
Q7.           Hidangan apa yang biasanya dimasak di rumah anda?

vs, dimasak pada
hari biasa

vs, dimasak pada
Hari biasa

Jakarta Medan

Di rumah
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Hidangan daging sapi yang disiapkan selama perayaan/acara khusus

 Berikut ini adalah beberapa perbedaan subgroup antara kelas-kelas sosial dan kelompok etnis di Jakarta (diidentifikasikan di bawah).

 Tidak ada perbedaan subgroup yang siginifikan di Medan

Dasar: Membeli daging sapi lebih banyak untuk peristiwa khusus - Jakarta (n=1,042), Medan (n=329)
Q12. Apakah hidangan yang dimasak di rumah anda pada peristiwa-peristiwa khusus (berdasarkan kategori)?

Jakarta: Perbedaan subgroup yang signifikan Medan: Perbedaan subgroup yang signifikan

Responden orang Jawa cenderung memasak Rawon, 

sementara itu Empal adalah hidangan yang lebih disukai

orang-orang Sunda. Responden yang merupakan orang 

Betawi adalah yang paling jarang memasak sambal 

goreng ati untuk peristiwa khusus.  

Sapi rica-rica cenderung menjadi hidangan yang disajikan

selama peristiwa khusus bagi responden masyarakat

kelas sosial tinggi (A/A+). Soto betawi cenderung disukai

oleh responden kelas sosial tinggi (B) sementara

perkedel cenderung menjadi hidangan yang disajikan

untuk peristiwa khusus oleh responden kelas sosial

menegah.

Tidak terlihat jelas adanya perbedaan subgroup yang 

signifikan di Medan.

Di rumah



Page 84
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Penelitian kualitatif
Ikhtisar
Klik untuk melihat halaman

Temuan penelitian

Skena pangan

Preferensi pembelian dan
konsumsi daging sapi

Persepsi daging sapi dan perilaku
konsumsi

Pembelian daging sapi

Daging kerbau

Butir pembelajaran utama
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Batasan

Focus group discussion (FGD) membahas ide kreatif
dan menghasilkan hipotesa. FGD tidak bertujuan untuk
menjadi pengukur akurat dan definitif terkait apa yang 
terjadi di pasar. Laporan ini harus diinterpretasikan
dengan batasan tersebut.

Temuan penelitian
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Skena pangan
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Tinjauan: The food landscape
► Skena kuliner Indonesia telah berubah secara nyata dalam beberapa

tahun terakhir. Sejumlah observasi dapat dilakukan untuk menunjukkan

bagaimana hal tersebut telah berevolusi dan menjadi faktor yang 

mempengaruhi pasar daging sapi dan konsumsi daging sapi.

► Makan-makan di luar menjadi kegiatan rekreasi utama… Ketika orang-

orang diberi pertanyaan apa yang mereka lakukan di waktu senggang, 

makan dan makan-makan di luar hampir menjadi pilihan utama yang 

paling umum. Tempat makan menjadi pilihan untuk bertemu dengan

teman dan hal tersebut berlaku pada orang-orang dari segala jenis usia

dan jenis kelamin.

► Paparan yang lebih besar bagi masakan-masakan internasional… 

Daftar makanan yang lebih luas dan beragam, sebagian besar dipengaruhi

oleh acara TV dan media sosial.

- Kemunculan hidangan-hidangan campuran (fusion dishes) –

contoh. hidangan kreasi mozzarella, steak daging dengan sambal 

matah.

- Hidangan internasional secara keseluruhan kurang populer di 

Medan, terutama masakan Jepang dan Korea.

► Terbukanya akses terhadap makanan premium… Makanan-makanan

yang sebelumnya secara historis hanya terseda di restoran-restoran

sekarang menjadi lebih terjangkau dan mudah didapatkan oleh konsumen

– contoh. dim sum kini dijual oleh pedagang kaki lima, burger dan pizza 

sekarang dianggap terjangkau harganya (bahkan bagi masyarakat kelas

menengah ke bawah)

► Alat dan jalan pintas… Akses terhadap peralatan/jalan pintas dalam

memasak – yang berarti tidak perlu melakukan segalanya dari awal –

contoh. presto, pengolah makanan, dan bumbu instan.

- Memungkinkan lebih banyak variasi masakan rumahan

► Penemuan kembali… Bahan-bahan yang kuno dan familiar 

dipresentasikan ulang melalui cara-cara baru - contoh. ayam goreng 

dengan keju mozzarella, pisang nugget.

Pengaruh dan pola
pikir

► Jakarta adalah sebuah kota metropolitan 

dengan budaya yang beragam, di sisi lain 

Medan lebih konservatif dan tradisional –

ini mempengaruhi variasi dan jenis

makanan yang dikonsumsi

Tren makanan
► Campuran masakan internasional dan

masakan campuran

Media sosial

► Digunakan secara luas di Indonesia dalam

kaitannya dengan makanan – dari

mengikuti akun koki selebriti sampai

mengunjungi tempat makan yang terkenal

dengan masakan yang ‘insta-worthy’
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Tinjauan lokasi penelitian

Medan Jakarta

► Kurang terpapar pengaruh internasional… Medan juga mempunyai

campuran etnis, agama, dan budaya namun kurang terpapar pada

pengaruh internasional jika dibandingkan dengan Jakarta.

► Nilai tradisonal diutamakan… Sebagian besar masyarakat masih

menjaga nilai-nilai tradisional seperti mengadakan upacara besar-

besaran dan menyiapkan hidangan unik untuk upacara – contoh. ‘terites’ 

(sebuah masakan terbuat dari rumput yang dicerna di dalam usus sapi) 

dari suku Karo di Sumatera.

► Adalah tempat pencampuran budaya… Dikenal sebagai wadah

pencampuran budaya, agama, dan etnisitas.

► Pengaruh internasional… Paparan yang lebih besar terhadap

budaya internasional – contoh. budaya Korea, Barat, dan Jepang.

► Tidak terlalu konservatif… Jakarta dikenal lebih tidak

konservatif dibandingkan wilayah negara lainnya.

Jakarta adalah sebuah kota metropolitan dengan budaya yang beragam, di sisi lain Medan lebih konservatif dan tradisional. 
Dengan begitu, masyarakat Jakarta lebih terpapar pada pilihan makanan yang lebih luas – lokal, asing, atau campuran. 

Masyarakat Medan lebih memilih untuk tetap di zona nyaman mereka dan lebih lambat untuk mengadopsi masakan asing
ataupun campuran. 
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Makanan yang sedang tren – Jakarta

Tren Baru
(contoh. makanan campuran, etc.)

Masakan Korea
(contoh. Ojju, Mujigae, Gojumong)

Masakan Jepang
(contoh. Sushi Tei, Aeon Mall) 

Masakan Barat (Western)
(contoh. Steak seperti Holy Cow, Abuba steak; burger joints)

► Aeon adalah sebuah supermarket Jepang yang menyediakan sushi 

dengan harga terjangkau

Bakso boedjangan 
(bakso dengan isi – contoh. 

sambal, keju)

Bakso beranak 
(bakso besar dengan isi bakso

kecil di dalamnya)

Raclette steak 
(steak dengan
lelehan keju di 

atasnya)

Ayam Geprek
mozzarella 

(Ayam goreng
yang ditumbuk

dengan
mozzarella) 

 Makanan lokal Indonesia masih dikonsumsi seara luas namun hidangan-hidangan campuran dan internasional dilihat lebih modis.
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Makanan yang menjadi tren - Medan

Masakan Barat (Western)Masakan Jepang

► Contohnya:

- Steakhouse seperti Steak 21 dan

Waroeng Steak

- Restoran cepat saji seperti

McDonalds

► Contohnya:

- Hoka-Hoka Bento

 Makanan Indonesia mendominasi dan makanan internasional kurang dikenal secara umum dibandingkan Jakarta. Namun begitu tetap terdapat

beberapa tren yang mempengaruhi dunia kuliner.

Tren baru

► Contohnya:

- Masakan campuran

Ayam geprek
(Ayam goreng yang 
ditumbuk dan diberi
sambal yang memiliki
tingkat kepedasan
yang beragam )

Burger pao
(Roti khas Cina yang 
diisi dengan daging, 
sayuran, dll.)

Pisang nugget
(juga disebutkan
dalam hasil
penelitian di 
Jakarta namun
kurang menonjol )
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Penggunaan sosial media

 Prevalensi sosial media yang tinggi… Di Jakarta maupun Medan, 

konsumen menggunakan sosial media secara aktif (terutama

konsumen muda yang belum menikah) untuk keperluan berikut: 

- Mencari resep dan mencari rekomendasi makanan populer

- Mengunggah foto-foto makanan (dan sebagai hasilnya, terjadi

peningkatan restoran yang menciptakan masakan yang 

‘trendy’ – lebih banyak penambahan nilai inovasi; kebaruan; 

dekorasi/tampilan; kelayakan foto)

 Adanya tekanan besar untuk ‘eksis/hadir’ di dunia maya… 

Sebagai dampaknya, konsumen lebih terbuka untuk mencoba hal-hal

baru dengan tujuan untuk tetap up-to-date.

 Penggunaan yang lebih tinggi di Jakarta… Masyarakat Jakarta 

secara konstan terus mencari masakan atau restoran yang baru dan

menarik; mereka berusaha untuk tetap sesuai dengan tren

- Cenderung memberikan perhatian tinggi terhadap suasana

dan penampilan dari sebuah restoran atau hidangan

- Lebih terbuka untuk mencoba hidangan baru

Jakarta Medan

 Instagram: 

- Jakartafood

- Kulineryuk

- Bogor kuliner 

- Resep yummy

- Akun koki selebriti

seperti Arief

Muhammad 

 Facebook: 

- Mencari resep

- Laman resmi majalah

 TV: Masterchef

 Media lainnya:

- SnapChat

- YouTube

- Google search

 Instagram: 

- Instastories dari akun-

akun kuliner ataupun

teman

- Farah Quinn

 TV: Acara kuliner

 Media lainnya: 

- Path

- Facebook

- YouTube
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“Makanan yang tren sekarang ini itu ayam 

geprek, banana, nugget, terus indomie yang 

ada level levelnya itu.” 

“trendy food nowadays include ayam 

geprek, banana nugget and Indomie (instant 

noodle) with spiciness levels”

(Perempuan, 20-35 tahun, SES C1C2, Medan)

Sentimen pembeli: tren masyarakat dan sosial media

“Cari makanan sekarang yang di café gitu 

kayak Tamani café, Beer Garden atau gak 

ya ke café yang Jepang atau Korea.” 

“We’re looking for food at cafes like Tamani 

café, Beer Garden or go to Japanese or 

Korean places.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Jakarta)

“Makanan yang tren di medan itu

Chickenholic, jadi semacam daging KFC 

crispy, terus potongannya kecil dikasih 

bumbu yang ada level pedesnya gitu.” 

“trendy food in Medan is Chickenholic, so 

some kind of KFC chicken but in smaller 

pieces with spicy seasoning, there is level of 

spiciness.”

(Laki-laki, 25-40 tahun, SES ABC1C2, Jakarta)

“Perkembangan jaman sekarang itu ada 

masakan Korea yang masuk, karena kalau 

cuma Western kan bosen ya. Kalau ada 

yang baru jadi buat penasaran.”

“Recent development is Korean food, 

because if only Western food, it is boring. 

So if there is something new it will stir our 

curiosity.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Jakarta)

“tren dari media sosial, sekarang dari pizza 

lebih ke steak dan korean food. Terus 

masakan indonesia lebih beragam juga, 

orang sekarang juga keranjingan sosial 

media.” 

“Social media tren now is moving from pizza 

to steak and Korean food. There is also 

more variety for Indonesian food. People 

now are crazy about social media.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Jakarta)

“Sekarang itu trennya selain menikmati 

makanan juga eksis di media sosial. Kalau 

udah upload media sosial itu puas, apalagi 

kalau ada yang tanya, itu kayak merasa 

berhasil meprovokator gitu. Bisa pamer 

juga kan.” 

“The tren now is aside from enjoying the 

food we also need to exist in the social 

media. If I have uploaded something on 

social media I feel satisfied. More so when 

someone asks about my post, I just feel that 

I’m successful in provoking and I can show 

off as well.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Jakarta)
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Preferensi pembelian dan
konsumsi daging
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Tinjauan: Konsumsi Daging

Pengambil keputusan
dalam konsumsi daging

► Pengaruh perempuan… Ibu-ibu adalah pengambil keputusan utama dalam rumah tangga dan umumnya

merupakan pihak yang melakukan pembelian daging.

► Pengambilan keputusan yang tertunda… Sebagian besar laki-laki tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

dan pembelian daging; jika pun mereka terlibat, hanyalah dalam bentuk memesan masakan kepada ibu/istri, 

atau menemani ibu/istri ke pasar sembari memantau proses pembeliannya.

Jenis daging yang 
dikonsumsi selain

daging sapi

► Daging ayam paling banyak dikonsumsi… Baik itu dengan sendirinya atau sebagai produk hasil olahan/campuran (contoh. 

nugget ayam)

– Dianggap sebagai daging yang serba guna penggunaanya (untuk berbagai masakan, mudah dimasak) dan harganya

terjangkau

– Terdapat beberapa isu kesehatan, terutama terkait dengan ayam broiler (contoh. suntik bahan kimia untuk membuat

ayamnya lebih besar, terutama di bagian sayap) sehingga banyak orang menganggap bahwa ayam kampung lebih

sehat.

► Daging kambing dan bebek cukup populer… Kedua daging ini cukup umum dijual oleh penjual makanan (contoh. restoran, 

pedagang kaki lima) tetapi tidak biasanya dimasak di rumah karena proses memasaknya dianggap cukup rumit untuk konsumsi

sehari-hari; kebanyakan orang hanya mengkonsumsi kedua daging ini pada saat tertentu saja (contoh. akhir pekan, makan-

makan dengan teman setelah kerja)

– Kambing disajikan pada acara spesial, terutama Idul Adha di mana kambing adalah salah satu hewan utama yang 

dikurbankan

► Daging babi hanyalah tambahan… Daging babi dipandang tidak halal sehingga konsumsinya terbatas karena Indonesia 

mayoritas penduduknya Muslim. Di antara non-muslim, daging babi dimasak di rumah dan dijual oleh penjual makanan, 

biasanya di wilayah di mana terdapat banyak etnis Cina. Daging babi juga menjadi bagian masakan tradisional pada kelompok

etnis tertentu di Indonesia, contohnya Manado dan Batak.

► Beberapa contoh konsumsi daging yang lebih luas… Beberapa jenis daging yang lain seperti daging kelinci, rusa, atau

merpati tidak dikonsumsi secara umum karena berbagai macam alasan – contoh. jumlah penjual makanan yang 

menyajikannya sedikit, keterbatasan akses. Daging kelinci lebih dipertimbangkan sebagai makanan hewan peliharaan

dibandingkan makanan sehari-hari.
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Frekuensi konsumsi

*Tidak termasuk konsumsi ikan, kerang atau Hidangan Laut lainnya

Daging lain Babi Bebek dan kambing Daging sapi Ayam

 Daging lain seperti

merpati, kelinci, 

domba atau kerbau

lebih jarang

dikonsumsi secara

keseluruhan

 Tidak dimasak di 

rumah

 Kurangnya paparan

terhadap kanal

pembelian dan penjual

makanan

 Dianggap sebagai

daging yang tidak halal 

oleh orang Muslim –

hanya dikonsumsi oleh

non-muslim

 Dikonsumsi pada

waktu tertentu saja; 

penting untuk acara 

spesial (contoh. Tahun

Baru Cina)

 Ketersediaan dan

aksesnya kurang –

contoh. hanya di pasar

basah dan

supermarket tertentu

 Bebek dan kambing

lebih sering

dimanfaatkan untuk

konsumsi di luar

rumah; tersedia di 

berbagai macam

penjual makanan

 Dipersepsikan lebih

sulit untuk dimasak di 

rumah – hanya untuk

acara tertentu

 Daging halal

 Daging sapi (yang sudah

diproses ataupun belum) 

dikonsumsi mingguan

secara rutin, tingkat

konsumsinya kedua

tertinggi setelah daging

ayam

 Tersedia dan terbuka

aksesnya – contoh. pada

perdagangan umum dan

perdagangan modern; 

namun jarang dijual oleh

pedagang yang berpindah

(mobile)

 Daging halal

 Dianggap sedikit mahal

 Pengetahuan terbatas

pada potongan yang 

berbeda

 Ketersedian dan

aksesibilitas tinggi

(contoh. pedagang

kaki lima, minimarket, 

pasar basah)

 Harga terjangkau

 Daging halal

 Serba guna dan mudah

untuk dimasak –

contoh. banyak opsi

hidangan, hampir

semua bagian ayam

dapat dimanfaatkan.

Jarang Sering



Page 96
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Sebuah tinjauan terhadap hidangan sehari-hari

 Hidangan daging sapi dianggap sebagai “makanan berat” bagi sebagian besar masyarakat dan oleh karena itu lebih sering dikonsumsi saat

makan siang atau makan malam. 

Di mana?

Apa?

Peran
daging sapi

Dengan
siapa?

Sarapan Makan siang Makan malam

 Umumnya di rumah; atau di 

kantor/sekolah

 Beberapa orang melewatkannya

karena keterbatasan waktu

 Lebih sering dilakukan di luar

rumah – makan di 

restoran/warung makan, atau

dibungkus untuk makan di kantor

 Di rumah atau di luar rumah; para 

lajang yang masih tinggal dengan

orang tua akan bergantian untuk

makan di rumah dan di luar rumah

 Hidangan yang ringan dan praktis

lebih disukai; namun beberapa

orang suka menyantap hidangan

yang berat

 Contoh. roti, mie, omelet, nasi

goreng, nasi + (tempe, rawon, 

sayuran, nugget ayam)

 Lebih berat, biasanya dengan nasi

 Beberapa orang membawa bekal

ke kantor/sekolah (dengan menu 

yang sama seperti saat sarapan)

 Contoh. nasi padang (dengan

rendang, dll.), rawon, soto Betawi, 

beef teriyaki, makanan cepat saji; 

steak dimakan umumnya setelah

gajian

 Hidangan yang mengenyangkan

lebih disukai

 Contoh. sate, rendang, dendeng, 

soto, sop, bakso, rawon, sapi lada

hitam, ayam goreng

 Sendiri; dengan keluarga; dengan

teman/kolega

 Dengan teman; kolega; dan

keluarga, pada lingkup yang lebih

kecil

 Dengan keluarga; sendiri; dengan

teman (terutama bagi yang lajang)

 Kurang umum untuk dikonsumsi di 

pagi hari

 Bisa menjadi bagian hidangan

yang lazimnya dikonsumsi saat

makan siang

 Bisa menjadi bagian hidangan

yang lazimnya dikonsumsi saat

makan malam
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Variasi pada akhir pekan

 Makan-makan di akhir pekan… Makan-makan lebih sering dilakukan

di akhir pekan dibandingkan pada hari kerja. Mayoritas orang 

Indonesia makan-makan pada waktu tertentu di akhir pekan.

– Ibu-ibu beristirahat dari kegiatan memasaknya

– Lebih banyak waktu untuk mencoba tempat makan baru

(terutama bagi para lajang – mencoba tempat-tempat dan

makanan yang trendy)

 Pergantian suasana dari rutinitas sehari-hari… Ketika makan-

makan di akhir pekan, makanan yang berbeda disajikan (yang tidak

disajikan di rumah). Yang ditekankan bagi banyak orang adalah

hidangan yang tidak biasanya disajikan di rumah

– Masakan yang lebih rumit (yang tidak tahu cara membuatnya

atau tidak punya alat untuk membuatnya), contoh. steak, 

teppanyaki, kopitiam, daging BBQ Korea, shabu-shabu

– Masakan internasional, contoh. masakan barat, masakan

Jepang, masakan Korea, masakan campuran

– Masakan yang trendy

 Suasana itu penting… Suasana dari sebuah tempat makan itu

penting dan harus memenuhi kebutuhan orang-orang – contoh. area 

anak-anak di rumah makan keluarga; dekorasi yang bagus dan

nyaman, Wi-Fi gratis.

 Daging sapi meningkatkan kesempatan… Ketika makan-makan di 

luar, daging sapi dikonsumsi karena seakan-akan membuat hidangan

menjadi lebih spesial daripada hidangan sehari-hari (daging sapi

dipandang mahal, lebih mewah).

 Lokasi mempengaruhi pilihan masakan… Di Jakarta, masakan

Indonesia dianggap sebagai konsumsi sehari-hari. Meski begitu, 

konsumen di Medan cenderung lebih suka memilih makanan

Indonesia di akhir pekan; terutama dengan keluarga.
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Variasi pada acara/peristiwa khusus

 Jenis perayaan mempengaruhi lokasi… Apakah itu pergi keluar

rumah atau di dalam rumah, tergantung pada kepentingannya.

- Acara keagamaan seperti Natal atau Idul Fitri/Lebaran atau

perayaan tradisional seperti Tahun Baru Cina umumnya

dirayakan di rumah – terdapat sebuah kebiasaan untuk

mengadakan “open house” bagi teman-teman dan kerabat

untuk datang dan merayakan bersama.

- Perayaan lainnya seperti ulang tahun atau perkawinan lebih

sering dilakukan di luar rumah – contoh. pada pesta ulang

tahun, orang Indonesia umumnya mencari tempat dengan

‘suasana yang nyaman’ dan mendapat ulasan yang baik dari

teman/aktivis sosial media.

 Penekanan pada masakan tradisional… Masakan-masakan spesial

dan hidangan khas yang biasanya disajikan pada perayaan adalah

yang paling umum disiapkan. Terdapat variasi jenis masakan yang 

disiapkan, dan dalam porsi yang lebih banyak. 

– Kebanyakan menyebutkan hidangan daging sapi

– Cara memasak, persiapan, dan rasa yang berbeda dari

biasanya – contoh. tidak mengambil jalan pintas dengan

memakai bumbu instan, segala sesuatunya dipersiapkan

secara tradisional, lebih kaya rasa.

 Daging sapi memainkan peran penting… Pada acara/peristiwa khusus, 

keberadaan daging sapi sangat kuat dan dianggap sebagai bagian wajib

dari hidangan yang disajikan saat acara/peristiwa khusus.

– Contoh. Rendang, ketupat, opor ayam, gulai (rebusan dengan

santan dan kunyit) untuk Lebaran; Hisit dan Haisom untuk Tahun

Baru Cina.

– Sebagai bagian dari perayaan – memeriahkan acara, memberi

penekanan pada momen istimewa

– Sebagai tanda terima kasih bagi tamu yang datang – dengan

menyajikan daging yang mahal

– Sebagai deklarasi status sosial - mendapat status yang lebih

tinggi dengan menyajikan hidangan daging lebih banyak.
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Persepsi daging dan
perilaku konsumsi
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Tinjauan: Daging sapi

 Daging pokok… Secara keseluruhan, daging sapi dilihat sebagai

sumber protein pokok sehari-hari bagi konsumen, di mana kebanyakan

orang mengkonsumsi hidangan daging sapi setidaknya dua kali dalam

seminggu (entah itu diolah dahulu seperti sosis dan bakso, atau tanpa

diolah).

 Daging sapi itu aspirasional… Daging sapi memiliki tempat spesial

pada upacara perayaan karena dianggap sebagai bahan baku premium 

dan itu dapat menambah suasana acara.

 Persepsi positif dan mengakar… Penggambaran dan pembahasaan

seputar daging sapi sebagian besar positif, dengan hanya sedikit

sentimen negatif yang muncul terkait harga dan masalah kesehatan.

 Menambah rasa dan aroma … Rasa/aroma daging sapi pada daging

yang belum diolah menambah nilai produk dengan harga lebih rendah.

 Hidangan tradisional… Daging sapi sering terdapat pada hidangan

tradisional pada berbagai macam komunitas dan kebudayaan di 

penjuru Indonesia.
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Pemikiran spontan terhadap daging sapi

Mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap daging sapi – anggapan premium dan mewah dihubungkan erat
dengan kegiatan memakan daging sapi. Harga yang mahal dapat menjadi atribut positif yang memberikan penguatan

terhadap kualitas dan status daging tersebut. Terdapat beberapa kekurangan kecil terkait harga dan masalah kesehatan 
yang membatasi konsumsi daging sapi.

Penentu
kelas sosialLebih

makmur

Premium

Mahal

Kaya 
nutrisi

Kolesterol
tinggi

Sumber
protein

Mudah
dicari

Enak

IstimewaKelas
menengah

ke atas

Cocok
untuk
segala

masakan

Makan-
makan

Membuat

kenyang

Memuaskan
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“Daging sapi itu mengenyangkan, lebih 

empuk dari daging kambing, kesannya lebih 

ke kalangan menengah atas.” 

“Beef is filling, more tender than goat meat 

and the image is more for Menengah-Keatas

class.”

(Laki-laki, 25-40 tahun, SES ABC1C2, Jakarta)

Pernyataan konsumen: konsumsi daging

“Kalau ada acara spesial pasti menunya 

daging sapi, karena kalau tanpa daging itu 

kesannya kayak gak spesial. Jadi daging itu 

semacam menu utama dan menu yang wajib 

ada, mending gak ada ikan daripada gak ada 

daging sapi.” 

“If there is a special event, beef is definitely 

on the menu because without beef the event 

doesn’t seem special. So beef is like the 

main dish, a must-have dish. Better not to 

have fish dish than no beef dish.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Jakarta)

“Kalau di kampung daging sapi itu kelihatan 

lebih mewah dibanding kambing, Jadi 

dengan daging sapi itu mempengaruhi kasta 

dan adat.” 

“In the village, beef is perceived to be more 

luxurious than goat meat. So beef has some 

influence on someone’s caste and tradition.” 

(Laki-laki, 25-40 tahun, SES ABC1C2, Jakarta)

“Daging sapi itu enak, mahal, empuk, 

dipanggang enak, bergizi dan ada 

proteinnya. Kalau makan daging itu senang 

karena enak banget dan buat ngiler. Kalau 

ke kondangan pasti banyak makan daging.” 

“Beef is delicious, expensive, tender, when 

grilled it tastes good, nutritious with the 

protein. When eating beef, I just feel happy 

because it is so delicious and appetising. 

Every time I go to an event I eat a lot of 

beef.” 

(Permpuan, 20-35 tahun, SES AB, Medan)

“Kalau saya makan daging waktu di acara 

besar dan konsumsinya lebih banyak, 

karena kalau di rumah jarang makan daging, 

jadi waktu kondangan balas dendam.” 

“I consume more beef at big events because 

at home I don’t eat it so often, so I would 

make up the loss during events.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES C1C2, Medan)
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Contoh hidangan daging sapi untuk konsumsi sehari-hari atau untuk
acara spesial

Hidangan daging sapi harian Hidangan daging sapi spesial untuk acara khusus

Rendang
Dimasak dengan cara

tradisional, tanpa jalan
pintas – umumnya

disajikan saat Idul Fitri

Sapi rica 
Potongan daging
dengan sambal

Rendang
Daging direbus dengan

santan dan rempah-
rempah – bumbu instan

dapat digunakan
sebagai jalan pintas

BaksoEmpal
Daging sapi yang 

dilumuri bumbu, lalu
digoreng dan ditumbuk

Semur
Rebusan daging dengan

bumbu

Soto Betawi 
Sop berisi daging dan

jeroan sapi dengan
kuah santan

Sate sapi 

Sambal goreng ati
Ati sapi goreng pedas –

umumnya disajikan
saat Idul Fitri

Semur daging 
Lebaran 

Rebusan daging dengan
bumbu yang lebih

pedas

Gulai sapi pedas
Rebusan daging sapi

dengan campuran kuah
santan dan kunyit yang 

pedas

 Metode paling umum untuk memasak masakan Indonesia adalah dengan mengoseng/menggoreng (dengan penggorengan atau wajan), mengukus, 

merebus, atau membakar. Pembakaran kurang lazim digunakan, biasanya digunakan untuk hidangan sate. Tidak semua rumah memiliki oven.

 Memasak potongan daging besar sekaligus kurang umum dilakukan – sebaliknya, daging umumnya dipotong ke bagian yang lebih kecil, biasanya

dilakukan oleh tukang daging pada saat pembelian.

 Contoh hidangan yang dikonsumsi pada acara spesial yang bukan merupakan hari raya keagamaan atau tradisi kebudayaan adalah steak, shabu-

shabu Jepang dan daging panggang Korea.
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Konsumsi daging sapi: tanpa diolah, dengan olahan dan sebagai
bumbu dasar

Tanpa diolah/daging segar Daging olahan
Daging sapi sebagai bumbu

dasar (kaldu)

 Citra premium… Harus ada di 
perayaan/acara khusus.

– Keunggulan rasa

– Keunggulan kandungan
nutrisi

– Mahal

 Terbatasnya kesadaran
masyarakat tentang variasi
potongan daging… Tidak banyak
bukti tentang perbedaan antara
‘potongan’ yang berbeda.

 Menanamkan rasa kepedulian… 
Timbul nuansa keseriusan
tersendiri ketika memasak dengan
daging sapi karena mahalnya
harga – sehingga tidak boleh
dimaska dengan sembarang; 
harus dipastikan masakan
tersebut matang dengan
sempurna, tidak sia-sia.

 Beragam hasil olahan daging dikonsumsi… 

Hasil olahan daging yang umum dikonsumsi adalah sosis, bakso, 
kornet daging, rolade, ham, abon sapi, daging burger, nugget daging. 

– Kebanyakan orang memiliki persediaan sosis, kornet daigng, 
dan bakso di rumah; sebagian kecil ibu-ibu membuat bakso
sendiri (daging giling yang dicampur dengan bahan lainnya
dari pasar basah)

– Dicampur/ditambahkan pada hidangan lain (contoh. nasi
goreng, omelet kornet daging atau dimakan sendiri sebagai
kudapan)

– Dimasak di rumah atau dibeli dari pedagang kaki lima 
(contoh. sosis bakar, bakso bakar, bakso goreng)

 Mudah, praktis, dan terjangkau… Citra premium daging sapi
berkurang, tidak untuk acara khusus.

 Kandungan nutrisi yang lebih rendah… Dianggap oleh banyak orang 
meiliki kandungan nutrisi lebih rendah dari daging segar. Beberapa
ibu-ibu membatasi konsumsinya.

 Kurangnya pengetahuan tentang bahan yang digunakan… 
Ketidakjelasan persentase daging (vs. bahan lainnya) dan bahan-
bahan lain apa saja yang dicampurkan dengan daging sapi tersebut.

 Digunakan sehari-hari… 
Digunakan untuk memasak sehari-
hari oleh sebagian besar kalangan
ibu-ibu.

 Untuk sebagian orang, tradisi
masih diutamakan… Beberapa
orang masih memilih untuk
membuat bumbunya sendiri.

Daging segar lebih disukai dan dianggap lebih kaya kandungan nutrisi, namun daging olahan dan kaldu sapi masih

memiliki peran penting untuk memasak sehari-hari
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Kerugian bagi kesehatan yang dipersepsikanKeuntungan bagi kesehatan yang didapat dari daging sapi

 Tingkat kolestrol bertambah

 Bagi penderita darah tinggi disarankan untuk membatasi

konsumsi

 Sumber protein – menurut banyak pihak, daging sapi

mengandung protein lebih tinggi dibanding daging lainnya

 Penting untuk tumbuh kembang anak-anak – para ibu

memastikan untuk memasukkan daging sapi pada asupan

makanan anak-anak mereka

 Sebagai sumber energi dan tenaga bagi orang dewasa

 Beberapa orang mengikuti pola makan protein tinggi (diet keto)

Pertimbangan kesehatan

Walaupun dikaitkan dengan beberapa resiko kesehatan, daging sapi tetap dipandang penting bagi kesehatan dan resiko-
resiko tersebut dianggap dapat dikelola. Banyak pihak berpendapat bahwa resiko tersebut dapat diatasi dengan

mengkonsumsi potongan daging yang lebih tipis dan menghindari potongan yang mengandung banyak lemak serta jeroan.
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Faktor yang dianggap mempengaruhi konsumsi daging sapi

Secara seimbang, berkurangnya konsumsi daging sapi juga 

disebabkan oleh beberapa faktor:

 Masih adanya hambatan ekonomi… dan tingkat kemakmuran

yang masih beragam di penjuru Indonesia

– Pertumbuhan ekonomi yan tidak seimbang di seluruh

Indonesia – pertumbuhan lebih terasa di daerah perkotaan

(terutama kota-kota besar) dan kurang terasa di daerah

terpencil; mengakibatkan kemampuan membeli yang tidak

seimbang

– Beberapa konsumen di Medan menganggap adanya

penurunan kondisi ekonomi – contoh. mencari kerja lebih

susah

– Meningkatnya biaya hidup di segala sektor (contoh. listrik, 

bensin) membuat konsumen untuk membuat prioritas

 tren gaya hidup etis… Rekomendasi untuk mengurangi konsumsi

daging merah karena meningkatnya kesadaran

 Bertambahnya kesadaran akan resiko kesehatan dan penyakit

… Contoh. darah tinggi, kolestrol tinggi.

 Pandangan negatif media… Contoh. cacing pita/belatung dalam

daging sapi, pencampuran daging sapi dan babi, suntik formalin.

 Kesesuaian dengan selera lokal… Secara tradisional beberapa

daerah tidak terbiasa mengkonsumsi daging – contoh. ikan lebih

banyak dikonsumsi sebagai makanan tradisional di Makassar.

 Kebijakan pemerintah… Mendorong konsumsi ikan dan ayam

yang lebih banyak

Terdapat beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi

peningkatan konsumsi daging sapi:

 Kondisi keuangan yang lebih baik… Bermuara kepada

kemampuan membeli yang lebih tiggi

 Perubahan kehidupan sosial… Peningkatan tingkat sosialisasi

dan aktivitas di luar rumah menyebabkan bertambahnya

intensitas makan-makan di luar rumah.

 Aksesibilitas dan ketersediaan daging sapi… Semakin banyak

tempat yang menjual hidangan daging sapi, maka variasi

masakannya juga beragam (menarik minat)

 Masuknya budaya asing… Bertambahnya pengaruh budaya

Barat dan Korea, termasuk pengadopsian masakan-masakan

dengan kandungan daging sapi yang lebih tinggi

 Peran media… Bertambahnya kesadaran dan cara-cara baru

untuk mengkonsumsi daging (contoh. resep baru, acara masak di 

TV, makanan yang sedang tren di media sosial)

– Media sosial mendoron orang untuk mencoba hal-hal

baru dan menjadi terkini (up-to-date); termasuk

mencoba rasa dan masakan baru

Peningkatan konsumsi Pengurangan konsumsi
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Pembelian daging sapi
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Pembelian daging sapi – warna, tekstur dan bau

Warna

Merah segar
adalah tanda

kesegaran
daging

Tekstur

Daging yang 
kenyal adalah

kuncinya

Bau

Bau daging
mentah yang 

’khas’

 Merah pucat atau kecoklatan menandakan daging yang tidak segar… Berkaitan dengan jeda yang lebih lama antar

penyembelihan sapi dengan penjualan (contoh. lebih dari 24 jam) atau telah melalui proses pendinginan. Indikator

warna umum diterapkan di supermarket maupun pasar basah.

 Darah adalah penanda kesegaran daging… Darah yang terdapat pada daging mentah segar berwarna merah terang

dan tidak menipis, memberikan tampilan lembab pada daging; Darah juga bisa menjadi indikator yang menentukan jeda

waktu antara pemotongan sapi dengan kedatangan daging ke tangan para penjual, dan memperlihatkan bahwa daging

tersebut tidak melalui proses pendinginan dahulu.

 Kenyal ketika ditekan dengan jari… Beberapa pembeli mengetes kekenyalan dengan memegang langsung di pasra

basah namun beberapa orang lainnya tidak melakukannya ketika membeli di penjual yang terpercaya.

 Kepadatan yang tinggi dianggap lebih baik… Jika daging terlalu lembut atua terlalu gepeng, beberapa orang 

mengasumsikan bahwa daging tersebut telah melewati proses pendinginan yang menyebabkan naiknya kandungan air 

dalam daging dari lelehan es.

– Daging juga tidak boleh terlalu padat atau keras karena dapat berarti bahwa daging tersebut dibekukan.

– Serat daging yang halus adalah tanda daging yang lembut

 Bau adalah indikator penting… Daging sapi yang baik perlu mempunyai bau daging yang ‘khas’, sedikit bau zat besi dari

darah segar dan yang jelas bukanlah bau tengik/anyir.

 Lalat menandakan tingkat kesegaran daging di pasar basah… Lalat dianggap sebagai penanda bahhwa suatu daging

yang dijual tidak mengandung pengawet, seperti formalin (catatan: dalam beberapa kasus di media, penggunaan

formalin di pasar basah dilakukan untuk membuat daging tetap terlihat segar)

Warna, bau, dan tekstur dianggap oleh banyak orang sebagai indikator utama kesegaran daging.
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Pembelian daging sapi – waktu penyembelihan sapi dan pemajangan
daging

Watu
penyembelihan

Jeda yang 
singkat antara
pemotongan

sapi dan
penjualan
daging di 

toko/pasar

Pemajangan

Disiapkan
sebelum

dipotong secara
langsung

 Pagi dipandang sebagai waktu terbaik untuk membeli… Adanya pengetahuan yang terbatas tentang kapan waktu

penyembelihan sapi. 

 Proses impor berkaitan dengan kesegaran yang berkurang… Bagi daging impor, kebanyakan masyarakat tidak tahu

tentang proses impor daging hidup sehingga beranggapan bahwa daging kurang segar. Diyakini bahwa daging impor

berasal dari sapi yang disembelih di negara asalnya dan kemudian dagingnya diimpor, sehingga terdapat waktu dan

jarak yang lama untuk pengiiman.

– Bahkan ketika suatu daging telah dibeli dan disimpan di kulkas selaa 1-2 hari, masyarakat tetap menganggap itu

sebagai daging yang “segar” – jeda waktu antara penyembelihan hingga sampai ke tangan konsumen jauh lebih

penting.

 Daging sapi yang sudah disiapkan sebelumnya dikaitkan dengan supermarket… Telah dipotong dan dikemas dengan

penanda yang jelas tentang berat, jenis potongan, harga, waktu penyembelihan dan tanggal kadaluarsa

 Daging yang tidak diolah berkaitan erat dengan pasar basah… Potongan besar daging digantung/dipajang; untuk

kemudian dipotong sesuai keinginan pembeli

 Preferensi visual bagi daging yang tidak diolah ketika berbelanja… Kebanyakan konsumen lebih memilih cara

pemajangan daging yang tidak diolah karena mereka lebih bisa melihat sumber potongan daging dan memberikan

jaminan lebih bagi kesegaran dan keaslian daging – contoh. pernah terdapat isu daging campuran sapi dan babi di pasar

basah

– Beberapa orang menyukai membeli daging kemasan yang praktis di supermarket – tidak perlu repot datang ke

pasar di pagi hari, menawar harga, memilih, dan mencari tahu bagian mana yang akan dibeli, menimbang

daging, dll.

Konsumen lebih suka daging sapi segar (tetapi definisi segar itu sendiri berbeda-beda)
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Pembelian daging sapi – lokal vs impor

Daging imporDaging lokal

Pasar

 Beberapa orang beranggapan bahwa daging impor selalu berbentuk

daging kemasan yang telah dipotong sehingga melalui proses 

pembekuan dalam waktu tertentu (dengan begitu dianggap tidak

begitu segar) – banyak orang tidak mempercayai impor sapi hidup

karena anggapan bahwa hal tersebut terlalu menghabiskan biaya

 Dianggap memiliki rasa yang lebih hambar, berkadar air lebih tinggi

(karena proses pembekuan), dan lebih berlemak. Sebagian kecil

responden meragukan tentang kehalalan daging impor (contoh. 

pakan sapi yang diberikan, cara menyembelih)

Restoran

 Daging impor seringkali dipresentasikan dan dihargai lebih tinggi

secara kualitas

– Persepsi adanya metode pemeliharaan sapi yang lebih baik

di negara lain (contoh. kualitas rumput/pakan yang lebih

baik, tidak terkurung/kebahagiaan sapi); sapi-sapinya lebih

besar dan sehat.

– Steak house – Daging impor seringkali disajikan dalam

bentuk “steak” dan dijelaskan secara spesifik sebagai hasil

impor

Pasar

 Daging segar – jarak yang lebih dekat antara rumah jagal dengan

kanal penjualan; tidak dibekukan dahulu

 Atribut positif lainnya adalah rasa daging yang lebih manis (tidak

tawar), kadar lemak yang lebih sedikit (lebih sehat), dan daging yang 

lebih lembut

 Beberapa masyarakat berpandangan bahwa daging lokal lebih mahal

daripada impor – mendapat persepsi kualitas yang lebih tinggi; 

memberikan keyakinan membeli

 Ketersediaan yang lebih banyak dibanding daging impor

 Penyebaran asumsi bahwa daging yang disembelih secara lokal

berasal dari sapi ‘lokal’ meskipun kenyataannya bisa jadi berasal dari

sapi impor.

Restoran

 Karena daging impor seringkali diberi label dan harga yang berbeda

dengan daging lokal, maka beberapa orang berpendapat bahwa

daging sapi lokal berkualitas lebih rendah

Daging sapi lokal dianggap lebih baik jika dibeli untuk keperluan masak di rumah (adanya kebingungan tentang daging

impor dan tingkat pengetahuan beragam tentang impor, entah itu impor hidup atau impor dengan pendinginan). 

Namun, untuk makan-makan di luar rumah, daging sapi impor sering dianggap lebih baik
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Negara asal impor

India Selandia Baru Amerika Jepang Australia

 Rendahnya kesadaran

dan adanya anggapan

penggunaan daging

kerbau india

 Dianggap memiliki

kualitas yang sama

dengan daging sapi

Australia

 Ukuran potongan

daging lebih besar dari

daging Australia

 Sangat mahal

 Daging wagyu – sangat

lembut, enak

 Dikaitkan dengan

perlakuan spesial

tertentu terhadap sapi

– contoh. pemijatan, 

pematrasan dll.

 Mahal, mewah

 Padat, rendah lemak

 Penggunaannya hanya

dikenal untuk steak

 Tersedia di 

supermarket

Secara keseluruhan, terdapat tingkat kesadaran yang rendah untuk memperhatikan negara asal impor daging; 
informasi di atas berasal dari beberapa konsumen saja. Beberapa kelompok responden mengimpor daging bersama-

sama dan kemudian memiliki persepsi negatif terhadap daging sapi impor dibandingkan daging sapi lokal. 

Kurang
kesadaran

Kesadaran
tinggi

Kesadaran

Keterkaitan
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Pembelian daging – kepercayaan terhadap tempat pembelian

 Hubungan terpercaya… antara pelanggan

umum dengan penjual di pasar-pasar

basah – konsumen menaruh kepercayaan

kepada penjual untuk menjamn kualitas

daging dan memberikan harga terbaik

 Dipandu oleh penjual… Ditandai dengan

gestur-gestur meninggalkan si penjual

untuk mendapatkan potongan daging

terbaik, penjual kemudian memberikan

‘potongan tambahan’ dengan harga lebih

rendah.

 “Ibu tahu yang terbaik”… Tips dan

rekomendasi dari ibu-ibu dipercayai

sebagai yang terbaik untuk diikuti; telah

dicoba dan diuiji

– Contohnya, daging has dalam adalah 

yang terbaik untuk digunakan dalam

membuat rendang; membeli daging sapi

lebih baik di pasar basah dibanding di 

supermarket

 Kepercayaan terhadap merek… (Dalam

hal ini, merek supermarket) – Kualitas

terjamin

– Contohnya, supermarket besar

dan terkenal seperti Carrefour 

atau Giant diyakini mempunyai

kontrol kualitas yang baik.

TRUST

Pasar basah Keluarga Supermarket
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“Pertimbangan waktu beli daging itu waktu 

potongnya kapan, darahnya masih ada atau 

gak, warnanya merah cantik atau gak, kalau 

yang pucat itu artinya potongnya dari 

semalam gitu.” 

“The considerations when buying meat is 

time of slaughter, still has blood or not, has 

pretty red color or not. If the color is pale 

that means it was slaughtered last night.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Medan)

Pendapat konsumen: pembelian daging sapi

“Daging import rasanya lebih hambar, 

kurang gurih, kurang fresh juga karena 

melalui proses pembekuan jadi kalau 

dimasak menciut dagingnya.” 

“Imported meat tastes bland, less umami, 

less fresh also because it has gone through 

the freezing process so when cooked the 

meat will shrunk.” 

(Perempuan, 35-50 tahun, SES C1C2, Jakarta)

“Kalau daging sapi dari Australia itu lebih 

empuk karena rumputnya beda, karena 

sebenarnya pengaruh rumput di luar negeri 

lebih bagus jadi nutrisi sapinya juga lebih 

bagus.” 

“Australian beef is more tender because the 

grass is different. So it is because overseas 

the grass is better so the nutrition is better 

for the cows.”

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Jakarta)

“Harga daging sapi itu menentukan 

kualitasnya, kalau mahal itu gak banyak 

lemak, tapi kalau murah banyak lemaknya” 

“The price of beef determines the quality, if 

it is expensive then it has less fat but if 

cheap there will be more fat.”

(Laki-laki, 25-40 tahun, SES ABC1C2, Jakarta)

“Menurut saya daging yang segar itu kalau 

dipotongnya pagi terus dijual siang, jadi 

aromanya masih ada amisnya gitu.” 

“I think fresh meat should be slaughtered in 

the morning and sold during the day so still 

has the meat smell.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Medan)
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Kanal pembelian daging sapi

Fitur positif:

► Lebih nyaman dan praktis… Bersih, ber-AC, tidak ramai, tidak

bau, dan praktis (tinggal pilih dan ambil), harga promosi

► Penuh informasi… Informasi yang jelas tentang potongan, 

kegunaan (untuk rendang atau rebusan), tanggal penyembelihan

dan tanggal kadaluarsa

► Banyak pilihan… Dalam hal jenis potongan, asal daging, dan

beratnya

► Jaminan kualitas… Tergantung merek dari supermarket

► Ketepatan timbangan… Dengan penggunaan timbangan digital

Fitur negatif:

► Dianggap kurang segar oleh banyak orang… Daging kemasan

(Tidak bisa dilihat secara utuh, tidak bisa disentuh), kebanyakan

merupakan daging impor yang dianggap telah melalui proses 

pembekuan

► Harga tetap… Tidak bisa ditawar

► Kurang fleksibel… Dalam kaitannya dengan jumlah yang dibeli; 

harus menerima apa yang telah dikemas

► Harus rapi… Adanya tekanan untuk memperhatikan penampilan / 

pakaian & membeli dalam jumlah besar, pencitraan kelas sosial

tinggi

Fitur positif:

► Jaminan daging segar… Sumber potongan daging bisa dilihat

(daging utuh), dapat dipegang, dianggap sebagai penyalur utama

daging lokal, tanpa pendinginan

► Hubungan personal dengan penjual… Membangun kepercayaan

► Harga dapat ditawar… Dapat menghasilkan ‘bonus’ – contoh. 

‘tetelan’ (campuran sisa-sisa daging, urat, dan lemak yang 

menempel di tulang) 

► Jumlah pembelian yang fleksibel… Sesuai dengan kebutuhan

(contoh. tidak dikemas dan disiapkan sebelumnya)

► Kenyamanan pribadi… Tidak perlu memperhatikan penampilan / 

pakaian saat berbelanja – bisa memakai pakaian yang sangat kasual

atua bahkan baju tidur (daster)

Fitur negatif:

► Tidak ada jaminan terhadap akurasi timbangan… Timbangan

analog/manual, mudah untuk dicurangi

► Kurang nyaman… Panas, lantai kotor dan becek, bau, ramai, banyak

lalat

► Waktu yang tidak fleksibel… Harus berbelanja pagi-pagi

► Tekanan… Beberapa orang menyatakan adanya tekanan untuk

membeli daging dalam jumlah besar di pasar basah, dan mereka

merasa malu ketika hanya membeli sedikit

Pasar basah Supermarket



Page 115
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Biasanya harus memesan kepada penjual untuk dibawakan

pada kunjungan selanjutnya

(hanya disebutkan oleh beberapa orang) 

Fitur positif:

► Mudah… Datang ke rumah-rumah konsumen sehingga tidka perlu

banyak waktu dan tenaga

► Bisa ditawar… Dapat membayar dengan angsuran

► Dapat membeli dalam jumlah sedikit… Tanpa rasa malu (tidak

dilihat oleh orang lain)

Fitur negatif:

► Pilihan yang lebih sedikit… Hanya terbatas pada apa yang bisa

disediakan oleh penjual sesuai pemesanan

► Kurangnya jaminan atas kesegaran daging… Sang penjual bisa

saja telah berkeliling di cuaca panas tanpa pendingin, sehingga

terpapar pada debu dan lalat; tidak bisa dilihat secara utuh

► Mahal… Cenderung lebih mahal dibanding kanal pembelian lainnya

Sebuah versi pasar basah tradisional yang telah ditingkatkan

dan dimodernisasi yang mulai bermunculan memberikan

pengalaman berbelanja yang lebih baik

Fitur positif:

► Mendapat yang terbaik dari kedua dunia… Masih

mempertahankan karakteristik pasar basah namun lebih bersih dan

terorganisir – contoh. lantai tidak becek dan kotor, kategorisasi

barang dagangan yang jelas dan pemisahan area (daging sapi vs 

ayam vs makanan laut), kios-kios yang lebih bersih

- Contoh. Pasar Modern BSD

- Hanya disebutkan di Jakarta 

Pedagang keliling (tukang sayur)Pasar basah modern (hanya Jakarta)
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Proses jual beli daging sapi pada umumnya di pasar basah

“Bolehkah saya mendapat daging

has dalam? Dagingya segar, kan?”

“Bolehkah saya mendapat daging

has luar?” 

Tipe 
potongan

Tawar 
menawar 
terjadi di 

sini

Penjual 
akan 

merekomen
dasikan

“Boleh saya minta daging untuk

rendang?”

“Bisakah saya mendapat daging untuk

rawon?”

“Saya ingin membuat bakso, potongan

apa yang harus saya beli?”

“Boleh saya minta 

seperempat?”

“Boleh saya minta ½ kilo?”

“Tolong dagingnya 2 kilo, ya”

“Bisakah anda memotong 500g untuk rendang dan 500g untuk 

soto?”

“Bisa tidak dagingnya dipotong kotak-kotak?”

Catatan: Biasanya para penjual telah mengetahui bagaimana cara 

memotong daging untuk jenis masakan yang berbeda namun 

terkadang menanyakan seberapa besar potongan yang diinginkan.

Tanya 
penjual

Tanya 
harga per 
kilogram

Jenis 
masakan

Penjual tidak 

diminta untuk 

memotong 

daging (potong 

di rumah)

Tanya 
jumlah/berat

yang 
diinginkan

Proses 
pembelian 

selesai

Minta 
penjual 

memotong 
daging
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“Kalau beli daging di supermarket itu 

secara logika aja dagingnya udah 

diawetkan, karena dia gak mungkin cuma

ngurus daging jadi pasti udah di freezer 

lama. Sedangkan kalau di pasar itu kan 

fokusnya emang penjual daging jadi tiap 

hari diganti.” 

“If buying meat in the supermarket, just 

thinking logically the meat must have been 

preserved because supermarkets are not 

just focusing on beef so it must have been 

kept for some time in the freezer. In the wet 

market the focus of the seller is just on 

meat so it is fresh every day.” 

(Perempuan 20-35 tahun, SES AB, Medan)

Pendapat konsumen: jalur pembelian

“Beli di pasar itu enaknya bisa sekalian beli 

sayuran terus bisa pakai daster juga, kalau 

di supermarket kan harus dandan dulu. 

Selain itu kualitas daging di pasar lebih 

terjamin, dan bisa tanya ke tukang daging 

juga sesuai kebutuhan.” 

“The good thing with buying in wet markets 

is we can buy vegetables as well in our 

sleeping attire. If going to supermarket, we 

have to dress up first. Also, the quality of 

meat in the wet market is more guaranteed 

and we can ask the butcher about whatever 

we need.” 

(Perempuan, 35-50 tahun, SES AB, Jakarta)

“Kalau beli daging itu pasar kadang itu 

timbangannya curang, bisa dibohongin, 

tempatnya kotor, terus darah dagingnya 

gak dibersihin, bau, banyak lalatnya. Terus 

juga pedagangnya kadang nakal, bilangnya 

bagus tapi dikasih daging yang banyak 

lemaknya.” 

“If buying meat in the wet market 

sometimes the weighing is cheated, dirty 

place, the blood from the meat is not 

cleaned, smelly, many flies. Sometimes the 

seller is dishonest and give fatty meat 

instead of the good one.” 

(Permpuan, 32-35 tahun, SES C1C2, Jakarta)

“Saya kalau beli daging itu di tukang sayur 

karena gak usah repot ke pasar, bisa pilih 

setengah kilo atau seperempat kilo dan 

tidak malu kalau beli sedikit, lebih bisa 

ngutang juga.”

“I buy meat at mobile vendor so I don’t have 

to trouble myself to go to the market, can 

choose to buy half kg or ¼ kg and don’t feel 

ashamed to buy just a small amount, I can 

pay by installments as well.” 

(Perempuan, 35-50 tahun, SES C1C2, Jakarta)

“Kalau beli daging di supermarket itu 

enaknya kalau gak jadi beli gak masalah, 

terus lebih praktis, fleksibel dan tinggal 

ngambil aja.” 

“The convenience of buying beef in the 

supermarket is I won’t have a problem if I 

change my mind and not buy, its more 

practical, flexible and just need to take it.” 

(Perempuan, 20-35 tahun, SES AB, Medan)
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Kesadaran masyarakat akan potongan daging yang beragam

 Terbatasnya kesadaran masyarakat akan potongan daging yang 

beragam … Sebagian besar konsumen hanya mengetahui potongan-

potongan sebagai berikut:

- Tenderloin (ramping dan lembut, cocok untuks segala

hidangan)

- Iga (biasanya untuk sop atau iga bakar) 

- Has luar (mengandung banyak lemak dan urat, kurang lembut) 

- Sengkel (lebih keras) 

- Tetelan (Campuran daging, lemak, dan sisa urat yang masih

menempel pada tulang – umumnya digunakan untuk sop).

 Tidak jelasnya pemberian label daging menimbulkan rendahnya

kesadaran… Di pasar basah, tidak selalu jelas daging apa yang dibeli

karena daging di pasar tidak diberi label dan beberapa nama

(contoh. has dalam) digunakan untuk menjelaskan daging secara

umum.

 Beberapa sumber info yang digunakan… Sumber informasi utama

untuk mengetahui jenis potongan yang berbeda adalah:

- Para penjual di pasar basah – konsumen seringkali

menanyakan potongan daging apakah yang terbaik untuk

masakan tertentu. Potongan daging yang diminta (baik itu

nama dan persiapannya) tergantung pada masakan apa yang 

akan dibuat.

Umumnya, pengetahuan konsumen berasal dari para penjual di pasar. Konsumen jarang membeli daging
dalam potongan besar untuk kebutuhan sehari-hari, hal itu hanya dilakukan untuk peristiwa/acara khusus

saja – contoh. seluruh bagian kaki sapi untuk perayaan Idul Fitri.

- Label di supermarket – jenis potongan daging diterangkan

secara jelas pada kemasan atau pada display, terkadang

dilengkapi dengan rekomendasi penggunaan (untuk masakan

apa).

- Pengetahuan turun temurun – selalu menggunakan potongan

daging tertentu untuk masakan tertentu; telah dicoba dan diuji

- Steak house/restoran – tercantum di menu
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Pemberian harga

 Berbeda-beda tergantung potongan daging… Pembeli memperkirakan bahwa harga

dibayar pada umumnya di antara Rp 80.000 – 130.000/kg di Jakarta dan Medan

– Harga berbeda untuk potongan yang berbeda – contoh. harga lebih tinggi

untuk has dalam, harga lebih murah untuk has luar atau sengkel, harga

paling rendah untuk tetelan.

– Konsumen tidak selalu yakin dengan potongan yang akan mereka beli, maka

itu harga-harga adalah hasil dari proses tawar-menawar dengan tukang

daging.

 Kenaikan harga pada musim perayaan… Selama musim perayaan (contoh. Idul Fitri

dan Natal) harga cenderung naik tinggi, mencapai Rp 180.000/kg

– Namun konsumen tetap saja membeli daging sapi karena diwajibkan untuk

ada saat perayaan – contoh. hidangan spesial untuk perayaan, menekankan

momen perayaannya.

 Aktivitas yang bergantung pada anggaran… Jika terjadi kekurangan anggaran

atau harga daging naik di luar musim perayaan, konsumen tetap membeli daging

sapi namun dengan menerapkan ‘trik-trik’ berikut:

– Membeli lebih sedikit dari biasanya dan menambahkan bahan-bahan lain 

dalam masakan – contoh. lebih banyak kentang dan lebih sedikit daging pada

rebusan/soto

– Membeli potongan yang lebih murah – contoh. membeli has luar

dibandingkan has dalam, atau bahkan hanya tetelan saja untuk mendapatkan

cita rasa daging

– Mencampurkan daging dengan bagian lain, seperti jeroan yang harganya

jauh lebih murah atau lebih banyak membeli daging olahan dibanding daging

mentah

– Membuat sop dengan menggunakan tulang atau kaldu sapi.

Daging sapi dianggap lebih mahal jika dibandingkan daging lainnya namun harganya yang tinggi dipersepsikan 
sebagai sebuah bentuk kualitas dan jaminan. Harga daging sapi yag tinggi masih diterima dan walaupun konsumen 

lebih suka jika harganya lebih murah, namun jika harganya terlalu murah maka mereka akan meragukan kualitasnya.
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Bagaimana selanjutnya? – Pemikiran konsumen tentang cara 
meningkatkan konsumsi daging sapi

Pilihan yang 
lebih sehat

 Mendorong pendekatan menyeluruh untuk gaya hidup sehat… Sehingga “efek negatif” dari konsumsi daging sapi

dapat diseimbangkan.

 Mempromosikan kebaikan daging sapi… Sebagia sumber protein, lebih baik mengkonsumsi lebih banyak protein 

daripada karbohidrat, belajar memilih potongan daging yang lebih ramping.

Warna, bau, dan tekstur dianggap sebagai indikator utama kesegaran daging.

Kedekatan

 Proaktif dalam mendekatkan daging sapi kepada konsumen… contoh. melalui demo masak, pemberian sampel

masakan.

 Meningkatkan distribusi di daerah pedalaman… Sehingga meningkatkan aksesibilitas.

Keterjangkauan
 Membuat daging sapi lebih terjangka harganya… Melalui penyesuaian harga daging segar, peningkatan jenis jajanan, 

meningkatnya persediaan daging sapi lokal.

Keterjangkauan  Meredam persepsi negatif dan rumor… Menimbulkan keyakinan akan kontrol kualitas yang lebih baik.

Wawasan 
yang lebih 

luas

 Mempromosikan hidangan daging sapi… Lebih banyak variasi hidangan daging sapi, menciptakan makanan trendy 

dengan daging sapi dan mempromosikan di media sosial.
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Daging kerbau



Page 122
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

 Tingkat konsumsi sangat rendah, terutama di Jakarta… Para 

warga beropini bahwa mereka jarang, jika pernah, membeli atau 

memakan daging kerbau.

 Tidak pernah dimasak di rumah… Hanya sedikit yang menyadari 

tentang daging kerbau India di Medan dan telah mengkonsumsi 

dagingnya di luar rumah namun tidak pernah memasaknya sendiri

– Beberapa orang di Medan menyebutkan daging kerbau lokal 

karena bisa dimasak untuk keperluan upacara seperti 

pemakaman.

 Kurang menarik seperti daging sapi… Daging kerbau secara umum 

dianggap kurang menarik dibandingkan daging sapi

– Warna daging yang lebih gelap

– Bau yang lebih kuat – butuh keterampilan khusus untuk 

memasaknya jika ingin menghilangkan bau tersebut

– Serat daging yang lebih besar dan lebih keras dibandingkan 

daging sapi – dikaitkan dengan tekstur daging yang lebih 

keras dan alot.

Konsumsi daging kerbau
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Butir pembelajaran 
utama
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Butir pembelajaran dari tahap kualitatif

Jakarta lebih kosmopolitan, sementara Medan lebih konservatif dan tradisional

 Medan jauh tertinggal dari Jakarta dari segi tren makanan; terutama terkait masuknya masakan-masakan asing. 
Konsumen di Medan juga lebih tradisional dalam hal pilihan selera mereka – lebih memilih rasa-rasa lokal (contoh. 
rempah-rempah, kaya bumbu).

 Pengaruh media sosial lebih kuat di Jakarta dan mendorong kebiasaan konsumsi makanan dan tren makanan
secara garis besar. Sedang terjadi perkembangan skena makanan Asia di Jakarta, dengan fokus yang lebih
spesifik pada masakan Korea akhir-akhir ini.

Perbedaan 
antara 
Jakarta dan 
Medan

Persepsi positif menyeluruh dan populer untuk hidangan berat & ringan serta hidangan perayaan

 Daging sapi lebih mahal dari daging lainnya yang dikonsumsi secara reguler untuk perayaan di pasar; terutama, 
jika dibandingkan dengan daging ayam.

 Citra premium dari daging sapi berhubungan dengan status sosial, terutama pada acara-acara khusus di mana 
kehadian daging sapi memang dinantikan dan dianggap penting. .

 Daging sapi dilihat sebagai sumber protein yang lebih tinggi dibandingkan daging lainnya dan daging segar
dianggap lebih bernutrisi dibandingkan daging campuran/olahan.

 Beberapa isu kesehatan tentang daging – kolestrol dan tekanan darah tinggi – namun lebih berkaitan dengan
daging yang berlemak dan jeroan, dan kurang menjadi isu secara keseluruhan.

Persepsi 
umum 
tentang 
daging sapi

Diantara kelas sosial ABC, konsumsi daging sapi secara berkala dilakukan. Keluarga dengan pendapatan
lebih rendah menjatahkan jumlah dan kualitas yang dikonsumsi

 Lebih banyak dikonsumsi untuk makan siang dan makan malam (rata-rata sekitar 2-3 kali per minggu) – dianggap
terlalu berat untuk sarapan; umumnya sebagai hidangan utama namun daging campuran/olahan dapat dimakan
sebagai kudapan, contohnya sosis.

 Hidangan daging tradisional Indonesia tetap populer sebagai masakan rumahan (ketika anggaran
memungkinkan).

 Banyak orang mengkonsumsi pada saat acara khusus – Kenaikan harga pada umumnya diterima dan masyarakat
memiliki cara-cara untuk menyesuaikan.

Konsumsi 
daging sapi
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Pengetahuan dan kesadaran yang rendah akan potongan daging sapi yang berbeda dan asal daging sapi. 
Dalam konteks ini, tingkat kepercayaan yang tinggi terletak pada saran dari tukang daging lokal

 Secara keseluruhan, terdapat tingkat kepercayaan pada tukang daging dan tradisi turun temurun untuk menentukan hidangan

yang harus dipesan dan dimasak. Para individu belum cukup canggih dan berpengetahuan dalam berbagai aspek seputar daging

sapi

– Kesegaran daging adalah faktor utama dan kritis dalam memilih daging dengan warna, bau, dan tekstur sebagai

penanda utama.

– Pentingnya kesegaran berarti bahwa berbelanja di pasar basah masih disukai dibandingkan berbelanja di supermarket.

 Pengetahuan yang buruk tentang potongan daging dari bagian lainnya – pembeli hanya bertanya kepada penjual tentang daging

yang digunakan untuk masakan tertentu saja dan kemudian melakukan negosiasi berdasarkan harga dan jumlah yang dibeli.

 Seiring dengan meningkatnya kemakmuran, dapat terjadi pertumbuhan pada jumlah yang dibeli dan jika orang-orang membeli

daging sapi lebih sering dan orang-orang bersedia untuk berdagang.

 Pengetahuan yang buruk tentang asal daging sapi – daging sapi impor secara umum dianggap kurang segar sehingga lebih

rendah secara kualitas dibandingkan daging lokal di tukang daging, meski ironisnya, di restoran persepsi yang sebaliknya

diterapkan.

– Umumnya, tidak ada pengetahuan tentang impor daging sapi hidup dari luar negeri termasuk kurangnya pengetahuan

tentang daging kerbau India. Daging impor diartikan bahwa hewannya disembelih di luar negeri kemudian dagingnya

diimpor melalui pendinginan. Impor daging sapi hidup adalah hal yang sebagian besar belum diketahui.

Pengetahuan 
konsumen dan 
faktor 
pertimbangan

Tradisi yang dipegang sejak lama dan kebiasaan memberi dampak pada konsumsi daging sapi

 Akhir-akhir ini, praktek menggunakan potongan daging yang lebih kecil pada masakan Indonesia dapat mempengaruhi rendahnya

konsumsi daging nasional secara keseluruhan. 

 Memberi perintah pada tukang daging dan memotong daging sesuai pesanan memiliki arti bahwa limbah domestik hampir tidak

ada.

 Memasak di rumah masih mendominasi masakan di Indonesia dengan hanya sedikit bukti tentang adanya perubahan atau

percobaan sejauh ini.  Perubahan terjadi pada pilihan untuk makan-makan di luar rumah namun masih belum jelas apakah hal

tersebut akan turut merubah menu domestik. Jika iya, hal itu dapat merubah volume dan sifat daging yang dibeli oleh konsumen.

Poin-poin
untuk diskusi
di masa 
depan
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Penelitian Stakeholder
Ikhtisar
Klik untuk melihat halaman

Pengantar

Temuan Penelitian

Lampiran: Panduan wawancara



Page 127
© 2018 Ernst & Young. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
26925 – DAWR – Beef consumption and preferences in Indonesia consolidated report V1 — 15 NOV 2018

Pengantar
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Hasil Temuan Riset
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Lampiran: Panduan wawancara
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