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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi daging mahasiswa 

pada rumah makan di Kecamatan Jambi Luar Kota dan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengonsumsi daging pada rumah 

makan yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini merupakan 

penelitian survei, untuk  penentuan desa yang terpilih dilakukan dengan metode 

Purposive Sampling sebanyak 20%, dengan kriteria desa yang banyak terdapat 

rumah makan dan perguruan tinggi maka terpilih 3 desa. Penentuan rumah makan 

yang terpilih dilakukan dengan metode simple random sampling sebanyak 50 %, 

jumlah rumah makan secara keseluruhan adalah 12 rumah makan. Penentuan 

responden dilakukan dengan metode Purposive Sampling sebanyak 20% dengan 

kriteria responden yang diambil adalah mahasiswa, jumlah responden pada 

penelitian secara keseluruhan adalah 56 orang. Untuk mengetahui konsumsi 

daging di Kecamatan Jambi Luar Kota dihitung dari jumlah konsumsi daging 

perbulan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi daging 

di Kecamatan Jambi Luar Kota digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata konsumsi daging di Kecamatan Jambi Luar Kota 

sebesar 383,21 gr/kap/bln, masih tergolong rendah dibandingkan dengan 

konsumsi yang dianjurkan menurut Direktorat Jendral Peternakan (2006) tingkat 

konsumsi daging untuk dewasa adalah 976 gr/kap/bln. Hasil regresi linier 

berganda bahwa faktor kebiasaan, selera dan harga berpengaruh tidak nyata, 

sedangkan faktor uang saku berpengaruh nyata. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah konsumsi daging pada rumah makan yang ada di Kecamatan Jambi Luar 

Kota masih tergolong rendah. Konsumsi daging pada rumah makan yang ada di 

Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu dipengaruhi oleh uang saku. 

Kata Kunci : Konsumsi, daging 

Keterangan : 1) Pembimbing Utama 

                     2) Pembimbing Pendamping 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Daging merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini 

memberikan andil terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya protein hewani 

yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pembangunan sub sektor peternakan sangat 

berperan dalam penyediaan protein hewani yaitu daging untuk memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat. Daging mempunyai kandungan zat besi yang lebih 

mudah diserap tubuh dibanding zat besi yang ada pada sayuran atau makanan 

olahan. Zat besi penting untuk pengangkutan oksigen, produksi energi, dan 

perkembangan otak. 

 Sumber protein hewani salah satunya daging sapi dan kerbau merupakan 

bahan pangan bernilai gizi tinggi, bahan pangan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh, 

sebab zat-zat makanan tersebut berfungsi didalam tubuh untuk pertumbuhan dan 

perkembangan sel-sel tubuh yang baru serta menggantikan sel-sel tubuh yang 

rusak. Sebagaimana pernyataan Anonimous (2012), kandungan gizi seperti 

protein berfungsi untuk membentuk jaringan tubuh serta menjaga kekebalan 

tubuh, selenium berfungsi untuk membentuk zat antioksidan serta meningkatkan 

imunitas anak, vitamin B kompleks berfungsi untuk membantu kerja sistem saraf 

otak sehingga mampu membantu konsentrasi dan meningkatkan daya ingat, zat 

besi berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi dalam tubuh, 

mempengaruhi kemampuan belajar pada anak, serta menjaga kekebalan tubuh, 

asam lemak omega 3 berfungsi untuk membantu fungsi jantung, sistem saraf pusat 

dan hati. 

 Seseorang yang mengonsumsi protein hewani akan terlihat tumbuh cepat, 

mempunyai daya tahan tubuh kuat, dan daya nalar semakin baik dan berpengaruh 

terhadap tingkat kecerdasan. Selain protein tersebut, lemak juga bermanfaat bagi 

tubuh manusia, yaitu sebagai simpanan energi/tenaga. Lemak yang terdapat dalam 

daging berfungsi sebagai sumber energi padat bagi manusia, setiap gram lemak 

menghasilkan energi sebanyak 9 kkal. Selain itu lemak juga berfungsi bagi tubuh 



manusia untuk menghemat protein dan thiamin, serta membuat rasa kenyang yang 

lebih lama Soeparno, (2005). 

 Daya beli masyarakat dalam mengonsumsi daging mempunyai kendala 

salah satunya karena mahalnya harga daging menyebabkan kalangan bawah tidak 

dapat menjangkau, padahal daging mempunyai manfaat yang sangat besar bagi 

kecerdasaan otak dan pertumbuhan. Untuk membeli bahan pangan berupa daging 

sangat tergantung pada jumlah anggota keluarga dan pengetahuan.  

Selanjutnya Mudanijah, (2004) menambahkan bahwa konsumsi pangan hewani 

juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan harga, serta faktor sosial budaya dan 

religi.  

Masalah konsumsi protein hewani juga berhubungan erat dengan pola 

hidup seseorang atau kelompok. Ratnam (1983) mendefinisikan kebiasaan makan 

sebagai cara-cara individu dan kelompok memilih, mengonsumsi dan 

menggunakan makanan yang tersedia yang didasarkan kepada faktor-faktor sosial 

dan budaya dimana mereka hidup. Kandungan protein daging  tidak kalah dengan 

kandungan protein yang berasal dari ikan, ayam atau telur. 

 Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu daerah yang banyak 

terdapat rumah makan dan merupakan jalan lintas dari berbagai kota, sehingga 

banyak dikunjungi masyarakat, selain itu juga di Kecamatan Jambi Luar Kota 

terdapat perguruan tinggi yang membuat Kecamatan Jambi Luar Kota banyak 

dihuni oleh mahasiswa yang tinggal dikos-kosan, sehingga banyak diantaranya 

yang membeli makanan yang sudah jadi namun ada juga yang memasak dikosan 

sendiri. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka diadakan penelitian mengenai  

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Daging Pada Rumah Makan Di 

Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 

 

1.2.Tujuan 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui konsumsi daging mahasiswa pada rumah makan di 

Kecamatan Jambi Luar Kota 



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk 

mengonsumsi daging pada rumah makan yang ada di Kecamatan Jambi 

Luar Kota 

1.3. Manfaat 

 Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan mengenai konsumsi pangan masyarakat terutama 

tingkat konsumsi daging sapi 

2. Sebagai bahan masukan bagi pembeli mengenai konsumsi pangan 

berdasarkan gizi seimbang sesuai kebutuhan 

3. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai konsumsi bahan 

pangan sebagai sumber protein hewani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Konsumsi daging dirumah makan pada mahasiswa yang ada di Kecamatan 

Jambi Luar Kota masih tergolong rendah. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi daging pada rumah makan 

yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu dipengaruhi oleh uang 

saku. 

 

5.2. Saran 

 Saran yang ingin disampaikan adalah diharapkan kedepannya konsumsi 

untuk daging harus ditingkatkan.  

 

 

 

 

 

 


