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1.1 Latar  Belakang

Pengembangan agribisnis perlu memperhatikan isu-isu pembangunan terkini (Kolopaking,

2012). Berbagai kebijakan, strategi,  program pembangunan pertanian dan perdesaan dalam

bentuk kegiatan konservasi daya dukung sumberdaya lokal dalam meraih peluang yang ada, baik

pada tingkat lokal maupun nasional merupakan alternatif solusi yang cerdas (Wiratanaya et al.,

2015).  Saat ini,  pengembangan ekonomi kewilayahan tersebut belum berjalan seperti yang

diharapkan.  Kurangnya dukungan kerja sama dan koneksitas antar strategi disinyalir sebagai

penyebab utama dan secara manajerial memberi kesan bahwa kinerjanya belum optimal.

Dibutuhkan reformasi perencanaan dan penganggaran berkerangka jangka menengah serta

reorientasi arah pembangunan ekonomi wilayah berdasarkan analisis isu strategis, serta langkah-

langkah operasional dalam bentuk rekayasa sistem yang lebih terstruktur (Forrester,  2007;

Kaplan dan Norton, 2008; BAPPENAS, 2014). Sejalan dengan  upaya optimalisasi penggunaan

sumberdaya dalam pembangunan ekonomi Nasional, perlu mendorong ekspansi produksi

agribisnis peternakan melampaui batas subsistensi peternakan di provinsi-provinsi sentra

produksi sapi di Indonesia (Purba dan Hadi, 2012).

Perubahan pola konsumsi pangan di Indonesia dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan

masyarakat, urbanisasi, pertumbuhan penduduk. Hal tersebut menyebabkan  terjadinya

perubahan dalam perkembangan produksi agribisnis peternakan  di Indonesia (Ambarawati,

2003). Tingkat konsumsi daging masyarakat saat ini mencapai 2,56 kg per kapita per tahun 2014,
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atau meningkat 8,5% dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 2,36 kg per kapita/tahun

(APFINDO, 2014). Produksi daging sapi nasional pada tahun 2015 diproyeksikan akan mencapai

407,3 ribu ton (BAPPENAS, 2014). Proyeksi kebutuhan dan konsumsi daging nasional dapat

dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Proyeksi Kebutuhan dan Konsumsi Daging Nasional 2015-2019

No Komponen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pertum-
buhan

2015-2019

1 Kebutuhan
Konsumsi Daging
(ribu ton)

559,55 594,36 632,88 674,96 720,38 769,44 822,46 879,06 6,71

2 Total Produksi
Daging Sapi &
Kerbau Lokal
(Ribu Ton)

383,32 395,14 407,29 419,82 432,75 446,09 459,86 474,06 3,08

Total Produksi
498,96 538,88 581,98 623,55 678,83 733,14 6,40*)

3 Surplus/Defisit
(Ribu Ton)

(176,23) (199,22) (225,59) (255,14) 287,63) 323,35) (632,60) (405,00)

Surplus/Defisit
(Ribu Ton) (133,92) 136,08) 138,40) (145,89) (143,63) (145,92)

4 Populasi awal
(Juta Ekor) 14,24 14,68 15,13 15,59 16,07 16,56 17,07 17,60 3,07

*) Pertumbuhan rata-rata per tahun 2016-2019
Sumber: Bappenas (2014)

Tingkat kebutuhan  daging sapi sejalan dengan peningkatan  penduduk, indeks biaya hidup,

PDB per kapita  dan daya beli masyarakat (Purba, 2012).  Peningkatan permintaan daging sapi

untuk konsumsi rata-rata secara nasional belum  diimbangi dengan penawaran daging sapi dari

dalam negeri, sehingga terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran dalam negeri.

Kebutuhan daging tersebut dipenuhi dari pasokan impor dari Australia dan Selandia Baru sebesar

239.000 ton setara dengan 1.1 juta ekor sapi, dan pasokan  sapi lokal sebanyak 400.000 ton, atau

2,15 juta ekor sapi (Januarti, 2012).



Kebutuhan daging sapi tahun  2015 diproyeksikan  mencapai 632.880 ton,  setara dengan

3.250.000 ekor sapi, lebih tinggi dari kebutuhan daging sapi tahun 2014 sebesar 594.360 ton

setara 3 juta ekor sapi. Proyeksi kebutuhan daging sapi periode 2015 s/d 2019 memakai beberapa

asumsi, yaitu untuk produksi maupun untuk konsumsi (BPS, 2014; BAPPENAS, 2014).

APPHI (2014) melaporkan bahwa  produksi daging sapi baru menyumbang sekitar  67%

dari total kebutuhan daging sapi nasional,  selebihnya (33%) masih harus diimpor. Kebutuhannya

berfluktuasi tetapi cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan

rata-rata sebesar 8,06 %.  Sedangkan penawaran komoditas daging sapi dalam negeri juga

berfluktuasi, tetapi secara rata-rata rnengalami peningkatan sebesar 3,99 % (Januarti, 2012).

Pulau Bali merupakan salah satu daerah produsen utama ternak sapi  bagi Indonesia. Sapi

Bali (Bos sondaicus) sebagai plasma nutfah utama sapi di Indonesia sesuai dengan Keputusan

Menteri Pertanian RI Nomor: 325/Kpts/OT.140/1/2010, tentang penetapan rumpun sapi Bali

sebagai rumpun asli sapi Indonesia. Sapi Bali berkembang baik di seluruh negeri termasuk di

wilayah provinsi Bali  (Ambarawati, 2002; Ditjennak, 2014).  Memiliki keunggulan kompetitif

dibandingkan jenis sapi lain (misalnya: sapi Madura dan Ongole),  karena kemampuan hidupnya

pada  kondisi alam dan lingkungan Indonesia, serta memberi manfaat besar bagi produsen dan

konsumen di Indonesia (Suparta, 2014; Disnakkeswan, 2014). Berdasarkan data Kementerian

Pertanian (2011 dalam Suparta, 2014), peternakan sapi Bali mendominasi wilayah Timur

Indonesia  (Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT) dengan total populasi mencapai 4,8 juta ekor

(32,31%). Sehingga sapi Bali ditetapkan sebagai komoditas strategis dalam swasembada daging

sapi Nasional.

Provinsi Bali  juga dikenal karena perkembangan sektor pariwisata yang semakin maju.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi  wisatawan daging sapi beku (frozen) dan daging sapi



dingin (chilling) diimpor dari luar Bali. Importasi daging sapi ini bersaing signifikan dengan

daging sapi lokal di sektor pariwisata. Rata-rata sekitar 1.843.885 kg daging sapi beku diimpor

per tahun ke Bali (Disnakkeswan, 2014).

Kegiatan impor daging sapi di Bali pada tahun 2014 sebesar 1.843,885 ton diikuti dengan

perdagangan sapi hidup (live cattle) ke luar Bali.  Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Bali tahun 2014  menunjukkan bahwa  sekitar 86.303 ekor (2012), 58.172 ekor (2013),

dan 48.390 ekor (2014) sapi yang dihasilkan di Bali dipasarkan ke luar Bali khususnya wilayah

Jabodetabek, sebagai sentra konsumen terbesar daging sapi di Indonesia (Disnakkeswan Bali,

2014). Hal tersebut sangat  mempengaruhi tataniaga dan nilai tawar/daya saing petani-peternak

(Wiratanaya et al., 2015). Potensi populasi sapi, produksi daging, konsumsi daging, dan impor

daging sapi  di Bali dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Potensi Daging Sapi di Bali

No Uraian 2012 2013 2014

1 Populasi sapi (ekor) 651.216 478.146 553.512

2 Produksi daging keseluruhan (ton) 184.626,72 190.424,24 196.759,70

3 Produksi daging sapi (ton) 10.948,30 9.526,94 7.680,99

4 Konsumsi daging (ton) 9.384,06 7.594,08 6.191,17

5 Impor daging sapi (ton) 1.703,868 914, 270 1.843,885

6 Konsumsi daging ( kg/kap/th) 32,50 33,11 33,11

7 Pengeluaran sapi hidup (ekor/th) 86.305 58.172 48.390

Sumber: Disnakkeswan Provinsi Bali (2014)

Pemasaran sapi potong dari Bali ke luar dilakukan oleh beberapa perusahaan (pedagang

antar pulau) yang mendapat kuota dari pemerintah. Dengan demikian tidak semua orang bisa

memperdagangkan sapi ke luar Bali secara langsung, melainkan harus melalui pedagang antar



pulau yang telah mengantongi ijin. Hasil penelitian Sukanata et. al. (2010) menunjukkan bahwa

hanya sebagian kecil dari peternak yang menjual sapinya secara langsung kepada pedagang antar

pulau (22.58%). Peternak menjual langsung kepada pedagang antar pulau tersebut sebagian besar

merupakan peternak yang berada di desa-desa (Disnakkeswan Bali, 2014).

Meningkatnya intensitas persaingan bisnis daging sapi  dalam tataran regional dan global,

di masa depan akan  menentukan peluang dalam peningkatan peran sapi potong dan

pengembangannya. Bisnis ini memerlukan  strategi  kreatif  untuk  meningkatkan rantai nilai

(value chain), daya saing, daya tahan dan nilai tambah (added value) di sepanjang rantai

nilainya. Strategi tersebut dimulai  dari pembibitan, produksi sampai makanan yang tersaji di

atas meja konsumen (from conception to consumption) atau sering juga disebut perbaikan

holistik “from farm to table business”. (Ditjennak, 2014).

Sebagai plasma nutfah sapi potong nasional, sapi Bali memiliki mutu produksi yang baik

dengan rasa serta tekstur daging yang khas. Hasil penelitian Purba dan Hadi (2012) menunjukkan

bahwa orang Indonesia gemar mengkonsumsi makanan berbahan baku daging sapi, seperti:

bakso, abon, rendang, dan soto. Dinamika konsumsi tersebut juga mempertajam peningkatan

konsumsi daging sapi per kapita pada setiap keluarga. Penurunan populasi sapi secara gradual

sebagai akibat pemotongan sapi secara besar-besaran, termasuk pemotongan sapi betina

produktif, terjadi setiap tahun.

Menurut Kusuma (2010) degradasi mutu genetik sapi disebabkan ketersediaan pasokan

yang rendah, tubuh sapi mengecil, persentase karkas menurun (maksimal 56%) dan mortalitas

tinggi akibat asupan susu induk yang rendah. Terbatasnya jumlah sapi berbobot 300 kg ke atas,

jika dikaitkan dengan peningkatan permintaan pasar, maka kebutuhan tonase harus ditutupi

dengan peningkatan jumlah sapi yang  dipotong.



Implikasi dari degradasi tersebut adalah terjadinya pemotongan sapi pejantan yang baik

dan sapi betina produktif, dan menyisakan kumpulan sapi yang berkualitas buruk. Akhirnya,

populasi sapi Bali yang dilahirkan bermutu rendah dan secara genetik terdegradasi.

Terdegradasinya mutu sapi juga diikuti oleh adanya penurunan populasi sapi Bali secara drastis

(BPS Provinsi Bali, 2014).

Pendataan sapi potong yang dilaksanakan selama 1 Juni s/d 30 Juni 2011, populasi sapi di

Provinsi Bali dilaporkan berjumlah 639.793 ekor. Sementara itu, dari hasil Sensus Pertanian

2013, populasi sapi tercatat sebanyak 478.706 ekor. Dengan demikian, selama periode tahun

2011 s/d tahun 2013 telah terjadi penurunan populasi sapi di Provinsi Bali sebanyak 161.087

ekor atau 25,18 %. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Sapi dan Kerbau Berdasarkan Hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau

(PSPK) Tahun 2011 dan Sensus Pertanian Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kode
Kab/Kota

Kab/Kota
PSPK
2011

ST 2013
Pertumbuhan
2011s/d 2013

Pertumbuhan
per tahun

(%)Absolut Persentase
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Jembrana 56.130 37.078 -19.052 -33.94 -18.72
2 Tabanan 67.412 48.045 -19.367 -28.73 -15.58
3 Badung 48.051 36.668 -11.383 -23.69 -12.64
4 Gianyar 47.282 40.276 -7.006 -14.82 -7.71
5 Klungkung 46.636 33.914 -12.722 -27.28 -14.72
6 Bangli 94.203 74.214 -19.989 -21.22 -11.24
7 Karangasem 135.561 109.336 -26.225 -19.35 -10.19
8 Buleleng 136.337 92.680 -43.657 -32.02 -17.55
9 Denpasar 8.181 6.495 -1.686 -20.61 -10.90

51 BALI 639.793 478.706 -61.087 -25.18 -13.50
Sumber : BPS Provinsi Bali (2014)

Data BPS (2014) mengungkapkan, peningkatan daging impor telah mencapai 90.000 ton,

bahkan  Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor sebanyak 12.246 ton, dengan

tingkat harga lebih murah dibandingkan harga daging sapi domestik.  Selain daging sapi,



Kementerian Perdagangan juga menerbitkan ijin impor sapi hidup bakalan sebanyak 100.000

ekor. Ijin impor itu berlaku untuk periode Januari s/d Maret tahun 2015 (Kemendag, 2015).

Hal tersebut jelas menurunkan daya saing produk domestik dan pada gilirannya

menurunkan kesejahteraan petani-peternak. Mengamati potensi besarnya permintaan pasar

daging sapi di satu sisi, serta  kendala ketersediaan dan distribusi daging sapi akibat terbatasnya

sumberdaya, teknologi produksi, prosesing, harga input relatif, manajemen, dukungan fasilitas,

dan ketergantungan daging sapi impor di sisi yang lain, maka dibutuhkan perbaikan kebijakan

mendasar yang mengacu pada solusi masalah dengan pendekatan sistem yang komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 139 tahun 2014 yang ditandatangani

Menteri Pertanian pada 24 Desember lalu, importir daging sapi diwajibkan menyerap daging sapi

dari peternak lokal. Serapan tersebut dibuktikan dengan bukti serap yang menjadi salah satu

syarat untuk mendapatkan izin impor.

Pasal 5 Permentan Nomor: 139 tahun 2014 menyebutkan bahwa importir daging sapi wajib

menyerap daging sapi lokal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah memiliki Nomor

Kontrol Veteriner. Kemudian dalam pasal 41 ayat 2 dinyatakan bahwa ketentuan kewajiban

penyerapan daging sapi lokal itu mulai berlaku pada 1 Maret 2015  (Disnakkeswan Prov. Bali,

2015; Kementerian Pertanian, 2015).

Konsep pengembangan agribisnis khususnya agroindustri sapi potong tidak hanya

berorientasi pada produksi atau terpenuhinya kebutuhan pangan secara nasional, tetapi  harus

mampu  meningkatkan kualitas hidup petani-peternak. Pertimbangan lain adalah bahwa daging

sapi merupakan produk pangan yang bersifat mudah rusak (Arifin et al., 2008; EFSA, 2014),

sehingga dibutuhkan penanganan, perlakuan dan pengawasan lebih melalui pemeriksaan dan



pengujian agar dapat ditetapkan suatu kebijakan pencegahan residu dan cemaran mikroba pada

produk hewan (Purba, 2012; Purba dan Hadi, 2012).

Permasalahan pemenuhan swasembada daging sejatinya merupakan permasalahan

multidimensional yang kompleks, mulai dari proses produksi di hulu sampai hilir. Fenomena

ketergantungan daging sapi  secara nasional dipengaruhi oleh dinamika hubungan penawaran,

permintaan, dan harga dunia (Pearson et al., 2004; Darmawan, 2011a).  Biaya transportasi yang

terlalu mahal dari sentra peternakan sehingga ketika sampai pada daerah konsumen di Jakarta

atau kota-kota besar lainnya berpengaruh pada harga akan menjadi mahal.

Sebenarnya Indonesia bisa saja swasembada daging asalkan disertai juga dengan sistem

transportasi darat dan laut yang handal (Windia, 2014).  Fluktuasi harga daging sapi disebabkan

oleh panjangnya rantai pasok dan transportasi sapi hidup dari sentra produksi ke konsumen

(Purba, 2012; ACIAR, 2012).  Dalam perjalanannya, ternak seringkali mengalami gangguan

kesejahteraan (animal welfare), seperti: patah, shock, mati dalam perjalanan, bobot tubuh

menyusut drastis. Risiko tersebut berakibat terhadap volatilitas harga  daging sapi di tingkat

konsumen. Menurut Ditjennak (2014)  tentang tindak lanjut rekomendasi kajian KPK (komisi

pemberantasan korupsi), permasalahan tata niaga komoditas daging sapi terdiri atas dua aspek

yaitu:

Aspek produksi,  yaitu (1) masih ditemukannya  rumah potong hewan (RPH) di Indonesia

yang tidak berfungsi dalam meningkatkan nilai tambah (value added) dan hanya berorientasi

sebagai penghasil daging hangat (hot carcass) bagi pemenuhan kebutuhan pasar tradisional (wet

market). Selama ini RPH mensuplai pasar tradisional sekitar 80% dari total kebutuhan daging

sapi di Bali, diperkirakan 20% disuplai dari tempat pemotongan hewan desa (TPH)

diperdagangkan ke pasar tradisional (Ambarawati, 2004). Perbedaan utama antara TPH dan



RPH adalah  dalam fasilitas pemotongan, manajemen RPH, standar operasional prosedur (SOP),

dan pemeriksaan ante mortem/post mortem serta  lainnya (Wiratanaya, 2010).

Masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru tentang kualitas   daging hangat (hot

carcass) dibandingkan daging yang sudah diproses melalui rantai dingin. Daging sapi merupakan

komoditas yang cepat rusak (ferishable) sehingga membutuhkan  proses rantai dingin;  (2)

lemahnya pengawasan dan perlindungan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dan

ketentraman batin konsumen terhadap daging yang diragukan status aman, sehat, utuh dan

kehalalannya (Arifin et al., 2008; Wiratanaya, 2010). Hal tersebut disebabkan karena rumah

potong hewan tidak memenuhi kriteria higiene dan sanitasi yang diharapkan, maraknya

pemotongan di rumah-rumah penduduk secara tradisional (TPH), tidak adanya pelayanan

kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) seperti pemeriksaan antemortem dan postmortem

dalam proses pemotongan di RPH, sehingga kesehatan produksinya diragukan.

Semestinya jaminan product safety pada RPH diterapkan melalui penerapan praktek

higiene dan sanitasi atau dikenal sebagai praktek yang baik, yakni good manufacturing practices

(GMP) atau good hygienic practices (GHP). Penerapan GMP/GHP pada proses penyembelihan

di RPH disebut pula good slaughtering practices (GSP). Secara umum praktek higiene dan

sanitasi pangan mencakup penerapan pada personal, bangunan, peralatan, proses produksi,

penyimpanan dan distribusi;  (3) masih adanya pungutan/retribusi yang tidak diimbangi dengan

kualitas layanan/pemeriksaan yang sepadan dan tidak berfungsi sesuai mekanisme pengawasan

Kesmavet.

Aspek distribusi, yaitu hampir semua rumah potong hewan (RPH) di wilayah

kabupaten/kota tidak memiliki jaringan pemasaran yang kuat dalam proses distribusinya. RPH

tidak menyediakan  peralatan untuk proses rantai dingin terintegrasi, tidak adanya alat



transportasi berpendingin, chillingroom, blastfreezer dan cold storage. Di sisi lain, budaya

masyarakat yang lebih suka mengkonsumsi daging segar (hot carcass) masih sulit diubah.

Menurut Ghiani (2007) transportasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan yakni:

biasanya 30% sampai dengan 60% dari total biaya suatu perusahaan.   Dibutuhkan  sistem

transportasi berpendingin  yang memiliki efisiensi dan  teknologi tinggi agar  suhu dalam sistem

rantai dingin tetap terjaga.  Sehingga kualitas dari komoditas daging sapi  yang didistribusikan

dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu.

Industri pengolahan daging sebagai lokomotif produksi harus dibina dengan baik dalam

rangka memilih sistem produksi komoditas daging berkualitas. Kebutuhan strategi oleh

pemerintah setidaknya harus berdampak pada sistem peternakan rakyat dan berbasis kepada

masyarakat (community based) sebagai tulang punggung produksi di dalam negeri.  Bisnis

petani-peternak harus menguntungkan sehingga ada jaminan bagi keberlanjutannya (sustainable)

(Flala dan Jablonsky, 2001; Chen et al., 2008).

Penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan sistem, paling tidak mengacu pada

perbaikan proses produksi serta tata niaganya. Realisasi pembenahan sarana pendukung produksi

daging sapi lokal dilakukan dengan cara: (1) melipat gandakan populasi ternak sapi lokal yang

ada sekarang, sehingga peningkatan bahan baku produksi daging dapat terealisasi, dan (2)

revitalisasi rumah potong hewan (RPH) sebagai lembaga pengolah,  bisnis jasa pemotongan dan

logistik (Windia, 2014).

Menjadi sangat penting dan mendesak merancang penelitian yang didasarkan atas tuntutan

terhadap originalitas melalui proses analitik jejaring sistem. Untuk  mengindentifikasi dan

menetapkan prioritas tersebut dibutuhkan  pengalaman dan pengetahuan para pakar dan

pengambil keputusan. Rancangan sistem akan memungkinkan keputusan dapat dibuat atas dasar



interaksi serentak ke dalam suatu susunan elemen-elemen fungsional terhadap ekspansi pasar

daging sapi domestik yang melibatkan masyarakat  dan lembaga social enterprise (Kolopaking,

2014; Kolopaking et al., 2014).

Sehingga dalam penelitian ini perlu suatu kebijakan dan metode yang berkelanjutan

(sustainable), mengarah pada hasil saling menguntungkan (win-win benefit).  Pada beberapa

literatur dan penelitian win-win benefit disebut business models (Becx et al., 2011 dalam

Ambarawati, 2012). Kerangka teoritis tersebut membantu mengorganisasikan pertimbangan logis

atau intuitif dalam membuat bagan yang kompleks dengan cara sederhana dan logis, alih-alih

membuat yang sederhana menjadi semakin rumit (Karsak et al., 2003; Nakagawa dan Sekitani,

2004; Saaty dan Vargas, 2006).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  atas  kuatnya ketergantungan terhadap pangan asal hewan, terutama daging

sapi yang semakin meningkat, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut.

1. Sistem produksi daging sapi seperti apa yang  sesuai diterapkan di Bali?

2. Apakah pilihan  sistem produksi daging sapi tersebut sudah stabil, mengacu pada manfaat

dan kerugiannya?

3. Bisnis model apa yang sesuai diimplementasikan  pada sentra produksi sapi di perdesaan

Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum



Berdasarkan uraian tersebut, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk

mengembangkan model rantai nilai komoditas daging sapi berbasis masyarakat di perdesaan

Bali.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memilih sistem produksi daging sapi terbaik yang telah mempertimbangkan kepatutan

BOCR (benefits, opportunities, costs and risks) di Bali;

2. Menguji stabilitas pilihan sistem produksi daging sapi terbaik tersebut, pada level BOCR

dan kriteria kontrol; dan

3. Membuat model rantai nilai berbasis masyarakat untuk daging sapi yang melibatkan lembaga

social enterprise di sentra produksi sapi di perdesaan Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengambilan keputusan strategik

dalam lingkungan bisnis yang kompleks;

2. Secara praktis, terwujudnya model ini diharapkan bermanfaat sebagai problem solving bagi

masyarakat dan mempercepat proses pengambilan keputusan pilihan sistem produksi daging

sapi. Secara praktis juga, memberi arah kebijakan untuk menyeimbangkan permintaan dan

penawaran komoditas daging sapi, meningkatkan posisi tawar, mengenalkan sistem harga

dan penjualan yang transparan.


