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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Ayam ras pedaging atau lebih dikenal dalam masyarakat 

dengan sebutan broiler, dewasa ini telah banyak diusahakan dan 

dikembangkan. Menurut Suryanto, dkk (2008), ayam ras 

pedaging adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur 

dibawah delapan minggu ketika dijual dengan bobot tertentu, 

mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada 

yang lebar dengan timbangan daging yang baik dan banyak. 

Hermawatty (2006) menjelaskan bahwa broiler memiliki sifat-

sifat yang menguntungkan. Ayam pedaging/broiler dapat 

memenuhi selera konsumen, selera ini terjadi karena daging 

ayam memiliki sumber protein yang lengkap, kadar kalori dan 

lemak yang yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis 

daging ternak lainnya. Ayam pedaging/ broiler adalah ayam 

yang paling banyak diternakkan oleh masyarakat dan dipotong 

baik pada tempat pemotongan tradisional maupun padarumah 

pemotongan ayam modern. 

Hadini (2011) menyatakan bahwa variabel independen 

(jumlah penduduk, pendapatan, harga daging broiler, harga 

daging sapi, harga ayam buras, harga ikan nila , haga telur, 

harga minyak goring, harga beras dan kejadian flu burung) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (permintaan daging 

broiler). Hasil analisis F-hitung sebesar sebesar 197.2 dan nilai 

tersebut lebih besar dari nilai F-Tabel (7,720). Pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap permintaan 

daging broiler signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Hasil 

analisis regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,9804. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa 98,04% variasi variabel dependen 
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(permintaan daging broiler di Kota Kendari) dapat dijelaskan 

secara bersama-sama oleh variabel independen yang diteliti, 

sedangkan sisanya yang sebesar 1,96% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti pada penelitian, sehingga model regresi 

fungsi permintaan daging broiler di Kota Kendari sangat cocok 

untuk digunakan. Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa 

faktor-faktor yang yang berpengaruh kuat terhadap permintaan 

daging broiler yang di Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara adalah pendapatan. Hasil tersebut menjelaskan bahwa 

elastisitas permintaan daging broiler masyarakat Kota Kendari 

bernilai positif dan kurang dari satu, menunjukkan bahwa 

daging broiler termasuk barang superior yang merupakan 

barang kebutuhan pokok.  

Berdasarkan hasil penelitian jika pendapatan responden 

bertambah, maka kemampuan daya beli responden terhadap 

daging broiler juga akan bertambah. Variabel harga beras 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap permintaan 

daging broiler di Kota Kendari pada tingkat kepercayaan 95%. 

Koefisien regresi variabel harga beras adalah sebesar -0,73, ini 

berarti apabila harga beras meningkat sebesasr 1% sedangkan 

faktor lain dianggap tetap, maka permintaan daging briler akan 

turun sebesar 0,73%. Mahyudin dan Majdad (2010) 

menjelaskan bahwa daging sapi memiliki hubungan substitusi 

dengan daging ayam serta bersifat inelastis. Hal tersebut dapat 

terjadi karena keduanya termasuk kelompok pangan hewani 

sehingga memungkinkan konsumen untuk beralih 

mengkonsumsi daging sapi ked aging broiler seggar, apabila 

harga daging sapi meningkat. Siahan (2011) menambahkan 

bahwa elastisitas silang antara daging ayam dengan daging sapi 

adalah substitusi (pengganti).   
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Penelitian Purwoko (2004) menyatakan bahwa variabel 

harga daging ayam secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

permintaan daging ayam. Koefisien regresi yang diperoleh 

sebesar -0,009062. Artinya bahwa jika harga daging ayam naik 

10% maka permintaan akan turun sebesar 0,09% begitu pula 

sebaliknya. Untuk variabel harga telur ayam secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam,dengan 

nilali koefisien regresi sebesar 10% maka permintaan daging 

ayam akan naik sebesar 0,28%. Dilago (2011) menjelaskan 

bahwa permintaan daging ayam di Kecamatan Tobelo pada 

tingkat rumah tangga relative rendah sekitar 68,9% yang 

membeli daging ayam lebih dari 2,5 kg / sekitar 68,9% yang 

membeli daging ayam lebih dari 2,5 kg / bulan dan hanya 31,3% 

yang membelli dalam jumlah cukup besar antara 4,5 sampai 6 

kg / bulan. Faktor yang mempengaruhi permintaan untuk 

daging ayam secara signifikan, seperti jumlah anggota keluarga, 

pendapatan rumah tangga, harga telur, harga daging ayam, serta 

jenis pekerjaan. Variabel pendapatan perkapita secara parsial 

berpengaruh nayata terhadap permintaan daging ayam, dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0, 017327. Artinya jika 

pendapatan naik sebesar 10% maka permintaan daging ayam 

akan naik sebesar 0,17%. Selanjutnya variabel jumlah 

penduduk secara parsial berpengaruh nyata terhadap 

permintaan daging ayam, dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,592524. Artinya jika jumlah penduduk meningkat sebesar 

10% maka permintaan daging ayam akan naik sebesar 5,92%. 

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh harga 

komoditas substitusi dan komplementer terhadap permintaan 

daging ayam ras yang dilakuan oleh Rusli dan Zubaidah (2015) 

menunjukkan bahwa permintaan daging ayam ras sebagai 

variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel 
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independen dalam satu model berdasarkan data permintaan 

tahun 2003-2007, maka variabel yang secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam ras di 

Kabupaten Bogor (Yt) menurut model 1 dan model 2 adalah 

variabel harga rata-rata daging ayam ras (X1), harga rata-rata 

daging sapi (X2), harga rata-rata daging ikan (X3), hargarata-

rata telur ayam (X4) dan dummy (Dt) pada taraf nyata lima 

persen. Sedangkan variabel-variabel yang berpengaruh nyata 

secara signifikan terhadap permintaan daging ayam ras pada 

selang kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil analisis variabel 

pada model 1 dan model 2, diperoleh hasil bahwa variabel  X1 

memiliki hubungan positif dengan Yt, variabel X2 dan X3 

merupakan komoditas pengganti dari daging ayam, variabel X4 

merupakan komoditas pelengkap dan variabel Dt berhubungan 

positif dengan Yt.  

Tingkat produksi dan konsumsi yang tidak seimbang 

akan menyebabkan fluktuasi harga yang cukup besar. Anwar 

(2011) melakukan analisis perilaku dan peramalan harga ayam 

pada enam kota di Jawa – Bali dengan menggunakan data 

sekunder harga bulanan ayam selama kurun waktu waktu 58 

bulan (Januari 2002 – Oktober 2006) yang merupakan data 

mean (rata-rata) harga mingguan. Berdasarkan hasil analisis 

regresi, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan 

harga untuk masing-masing kota besar di Jawa – Bali berbeda 

satu dengan yang lain. Untuk DKI Jakarta harga ayam 

dipengaruhi oleh harga pada periode sebelumnya, produksi 

ayam, dan wabah flu burung. Harga ayam di Bandung, 

Semarang, dan Surabaya dipengaruhi oleh harga ayam periode 

sebelumnya, serta dipengaruhi pula oleh volume 

produksi/pasokan pada kota Bandung, tingkat konsumsi pada 

kota Semarang, dan adanya wabah flu burung pada kota 
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Surabaya. Pada kota Yogyakarta dan Denpasar harga ayam 

dipengaruhi oleh tingkat konsumsi daging ayam, tetapi di 

Yogyakarta harga ayam juga dipengaruhi oleh wabah flu 

burung. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Daging Briler 

Santoso dan Sudaryani (2011) mengemukaan 

bahwa ayam ras pedaging disebut juga broiler, 

merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari 

bangsa-bangsa ayam  yang memiliki daya produktivitas 

tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. 

Ayam ras pedaging memiliki ciri-ciri meliputi bobot 

relatif besar, pemberian asupan makanan tinggi, 

pertumbuhan sangat cepat, dan mengandung banyak 

lemak pada tubuhnya. Ayam ras pedaging baru dikenal 

di Indonesia sejak tahun 1980-an. Hingga kini ayam ras 

pedaging telah dikenal masyarakat Indonesia dengan 

berbagai kelebihan. 

Kelebihan ayam ras pedaging adalah dapat 

dipanen setelah lima sampai enam minggu masa 

pemeliharaan. Masa pemeliharaan yang relatif pendek 

mengakibatkan proses  produksi dilakukan lebih cepat 

sehingga banyak peternak baru serta peternak musiman 

berminat untuk mengembangkan usaha ini  di berbagai 

wilayah Indonesia. Ayam ras pedaging yang dipotong 

pada umur yang tepat  dapat menghasilakan daging yang 

empuk, tekstur kulit yang halus dan tulang dada yang 

masih lentur, dengan peletakan lemak yang belum 

banyak (Suryanto, 2008).  
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Daging broiler/ayam ras pedaging saat ini sangat 

diminati oleh konsumen, itu dikarenakan  daging ayam 

broiler/pedaging lebih murah dibandingkan dengan 

daging lain seperti kambing, sapi, kerbau dan lain-lain. 

Konsumen mengkonsumsi daging ayam untuk 

memenuhi kebutuhan akan gizi yang digunakan untuk  

aktifitas sehari-harinya. Daging broiler juga dapat 

memenuhi asupan empat sehat lima sempurna. 

Konsumen ayam pedaging ataupun broiler adalah tipe 

konsumen yang mengolah daging ayam  terlebih dahulu 

sebelum mengkonsumsinya. 

 

2.2.2 Teori Permintaan (Demand) 

Teori permintaan menerangkan tentang ciri 

hubungan di antara jumlah permintaan dan harga. Hukum 

permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesa 

yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu 

barang, maka semkain banyak permintaan terhadap 

barang tersebut. Sebaliknya semakin tinggi harga barang 

tersebut, maka semakin sedikit permintaan terhadap 

barang tersebut (Sukirno, 2006). Lebih lanjut Lipsey et 

al., (1995) mengatakan bahwa permintaan adalah 

hubungan menyeluruh antara kuantitas komoditi tertentu 

yang akan dibeli oleh konsumen selama periode waktu 

tertentu dengan harga komoditi tertentu. Menurut 

Sulaiman (2004) permintaan adalah jumlah suatu 

komoditi yang tersedia dibeli individu selama periode 

waktu tertentu merupakan fungsi dari atau tergantung 

pada komoditi tersebut, pendapatan nominal individu, 

harga komoditi lain, jumlah penduduk dan cita rasa 

individu. 
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Permintaan adalah keinginan konsumen membeli 

suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode 

waktu tertentu. Besarnya permintaan suatu barang atau 

produk ditentukan oleh banyak faktor diantaranya: harga 

barnag itu sendiri, harga barang lain, tingkat pendapatan 

perkapita, selera atau kebiasaan, jumlah produk, 

perkiraan harga dimasa depan, distribusi pendapatan, dan 

usaha-usaha produsen meningkatkan pendapatan 

(Rahardja dan manulang, 2006). 

Harga suatu barang dan jumlah barang yang 

diperjual belikan ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran dari barang tersebut. Oleh karena itu, untuk 

menganilisis mekanisme penentuan harga dan jumlah 

barang yang diperjual belikan maka diperlukan analisis 

permintaan dan penawaran atas suatu barang tertentu di 

pasar. Keadaan suatu pasar dikatakan seimbang apabila 

jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah barang 

yang diminta konsumen pada tingkat harga tersebut 

(Sukirno, 2006). 

Harga barang lainnya terdiri dari harga barang 

substitusi dan komplementer. Barang substitusi adalah 

barang-barang yang dapat saling menggantikan satu 

sama lain dalam konsumsi. Barang komplementer adalah 

barang-barang yang digunakan bersama dalam 

pengertian bahwa para individu akan menambah 

pemakaian atas kedua barang itu secara serempak. 

Barang X dan Y disebut sebagai barang komplemen jika 

kenaikan harga barang X menyebabkan harga barang Y 

lebih sedikit diminta. Keduanya merupakan barang 

substitusi jika kenaikan barang X menyebabkan harga 

barang Y lebih banyak diminta (Nicholson, 1999). 
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Apabila pendapatan naik maka dapat diperkirakan 

bahwa orang akan membeli lebih banyak beberapa 

komoditi, walaupun harga komoditi-komoditi itu tetap 

sama. Harga berapapun yang diambil, jumlah komoditi 

yang diminta akan lebih banyak daripada yang diminta 

sebelumnya pada tingkat harga yang sama. Pertumbuhan 

jumlah penduduk belum menciptakan permintaan baru. 

Penduduk yang bertambah ini harus mempunyai daya 

beli sebelum permintaan berubah. Apabila hal ini terjadi 

maka permintaan untuk semua komoditi yang dibeli oleh 

penghasil pendapatan baru akan meningkat sehingga 

kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva 

permintaan untuk komoditi kea rah kanan, yang 

menunjukkan bahwa akan lebih banyak komoditi yang 

dibeli pada setiap tingkat harga (Lipsey, 1995). 

 

2.2.3 Konsumsi Dan Perilaku Pembelian  

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih 

luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan 

sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi 

hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan 

makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua 

barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk 

memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. 

Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk 

memenuhi kebutuhan (Anwar, 2011). 

Perilaku konsumsi dipengaruhi oleh karakteristik 

pembeli dan proses keputusan pembeli. Karakteristik 

pembeli meliputi empat faktor penting : kebudayaan, 

sosial, pribadi dan psikologi. Budaya merupakan penentu 

paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang, kelas 
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sosial merupakan sub budaya yang memiliki anggota-

anggota yang memiliki prestise sosial yang sama 

berdasarkan pekerjaan, penghasilan, pendidikan, 

kekayaan dan variabel lainnya. Orang-orang dengan 

budaya, sub budaya, dan karakteristik kelas sosial yang 

berbeda memiliki freferensi produk dan merek berbeda 

pula (Kotler dan Amstrong, 1997).  

Rusli dan Zubaidillah (2015) berpendapat bahwa 

individu meminta suatu komoditi tertentu karena 

kepuasan yang diterima dari mengkonsumsi suatu 

barang. Sampai pada titik tertentu, semakin banyak unit 

komoditi yang dikonsumsi individu tersebut per unit 

waktu, akan semakin besar utiliti total yang akan 

diterima. Dari sisi lain Samuelson (1999) menyebutkan 

bahwa apabila harga meningkat dan pendapatan nominal 

tetap, maka pendapatan riil akan menurun, maka 

konsumen akan mengurangi pembelian hampir semua 

jenis barang.  

Amirullah (2002) menyatakan bahwa besarnya 

pasar konsumsi dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

antara lain adalah populasi, pendapatan masyarakat, 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, cita rasa dan gaya 

atau model. Menurut Rosydi (1996), konsumsi secara 

umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan 

jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi 

kebutuhan manusia. Selanjutnya Sukirno (2002) 

mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang 

dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan 

jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. 
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Kadariah (1996) menambahkan bahwa pada 

umumnya golongan yang berpendapatan rendah 

mengeluarkan sebagian besar dari pendapatannya untuk 

keperluan hidup yang mutlak seperti; pangan, perumahan 

dan sandang. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin 

kecil pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan 

pokok. 

Dilago (2011) menyatakan bahwa kelompok 

berpenghasilan tinggi mempunyai kecenderungan 

mengkonsumsi rata-rata (average propensity to 

consume) yang lebih kecil daripada kelompok 

masyarakat berpenghasilan rendah. Rahardja (2006) 

menambahkan bahwa rumah tangga miskin pada 

umumnya mengeluarkan pendapatannya lebih besar 

untuk kebutuhan dasar, baik yang terdiri dari kebutuhan 

maupun konsumsi individu (makanan, pakaian, 

perumahan) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu 

(air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan 

pendidikan). 

 

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan  

2.3.1 Pendapatan  

Pendapatan perkapita masyarakat adalah jumlah 

uang yanng dimiliki masyarakat setempat untuk  

melakukan transaksi-transaksi ekonomi. Masyarakat 

yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi biasanya 

diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan-

kebutuhan (Amirullah, 2002). 

Anggapan pokok dalam mempelajari perilaku 

konsumen dan permintaan suatu barang adalah setiap 

konsumen berusaha mengalokasikan penghasilan yang 
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terbatas jumlahnya untuk membeli barang dan jasa yang 

tersedia dipasar sebegitu rupa sehingga tingkat kepuasan 

yang diperolehnya maksimum. Singkatnya, setiap 

konsumen mengatur pembelinya sebegitu rupa untuk 

memaksimumkan kepuasan dengan batasan 

penghasilannya yang tertentu itu (Sudirman, 1992). Satu 

alasan mengapa pendapatan rumah tangga berbeda-beda, 

yaitu karena adanya perbedaan pendidikan. Perbedaan 

pendapatan antar rumah tangga juga berasal dari 

perbedaan jumlah pekerja dalam satu rumah  tangga (Mc 

Eachern dan Triandan, 2001). 

Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang 

konsumen akan barang dan jasa adalah tingkat 

pendapatan konsumen tersebut. tingkat pendapatan 

berpengaruh secara positif, dalam arti bahwa apabila 

pendapatan konsumen naik, maka pengeluaran 

konsumsinya juga akan mengalami kenaikan., begitu 

pula sebaliknya. Perilaku ini terutama untuk barang-

barang normal atau barang yang perilakunya mengikuti 

hukum permintaan dan penawaran. Pendapatan 

konsumen dapat dibedakan menjadi  dua, yaitu 

pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan 

nominal merupakan pendapatan yang konsumen terima 

dalam jumlah nominal (nilai yang tercantum pada uang). 

Sedangkan pendapatan riil merupakan pendapatan yang 

jumlahnya telah dideflasi dengan perubahan harga 

barang  dan jasa.  Pendapatan riil  dapat dihitung denngan 

cara membagi pendapatan nominal dengan indeks harga 

barang dan jasa (indeks harga konsumen) (Suparmoko, 

2004). Pendapatan keluarga akan menentukan daya beli 

suatu barang. Konsumen yang pendapatannya tinggi 
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akan mempunyai daya beli yang besar karena 

kemampuan untuk membeli suatu  barang juga 

meningkat dan demikian sebaliknya (Setiawan,  2006). 

Berbagai upaya perbaikan gizi biasanya 

berorientasi pada tingkat pendapatan. Seiring makin 

meningkatnya pendapatan, maka kecukupan akan 

makanan dapat terpenuhi.  Dengan demikian pendapatan 

merupakan faktor uttama dalam menentukan kualitas dan 

kuantitas bahan makanan.  Besar kecilnya pendapatan 

rumamh tangga tidak lepas dari jenis pekerjaan ayah dan 

ibu serta tingkat pendidikannya (Sudiyono, 1990). 

 

2.3.2 Harga 

Daniel (2002) menyatakan bahwa keadaan harga 

suatu barang mempengaruhi jumlah permintaan terhadap 

barang tersebut. Bila harga naik mak permintaan akan 

barang tersebut akan turun. Sebaliknya bila harga turun 

maka permintan akan barang tersebut akan naik. 

Hubungan harga dengan permintaan adalah hubungan 

yang negatif. Artinya bila yang satu  naik maka yang lain 

akan turun dan begitu sebaliknya. Semua ini berlaku 

dengan catatan faktor lain yang mempengaruhi jumlah 

permintaan dianggap  tetap. 

Harga dapat mempengaruhi permintaan 

konsumen. Tinggi rendahnya harga ayam broiler akan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli 

daging broiler. Perubahan harga ayam broiler sangat 

responsif terhadap perubahan keputusan konsumen untuk 

membeli ayam. Artinya sedikit saja perubahan naik  

turun harga ayam brioler akan mengubah keputusan 

konsumen untuk membeli ayam. Penentu harga berguna 
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untuk penentu kuat yang tepat dalam memasarkan ayam 

(Sadeli, 2000). Harga barang yang hendak dibeli 

mempunyai pengaruh terhadap  permintaan barang 

tersebut. Harga mempunyai hubungan berkebalikan 

dengan jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen 

(Soekartawi, 2003). 

Nangoi (1996) menyatakan bahwa, secara klasik 

kita mengetahui  bahwa harga merupakan salah satu 

faktor pendorong dalam melakukan pembelian suatu 

produk atau barang. Oleh karena itu kita perlu memahami 

seberapa jauh pengaruh harga terhadap pembeli dan 

bahkan peranannya dalam menciptakan keunggulan 

kompetitif. Sadeli (2000) menyatakan bahwa para 

konsumen dalam memperoleh barang atau jasa dari 

produsen dengan cara membeli harga yang telah 

ditentukan, jadi harga merupakan nilai yang terkandung 

dalam barang yang dinyatakan dengan uang. 

 

2.3.3 Barang Substitusi  

Barang pengganti atau substitusi yaitu suatu 

barang yang dapat menggantikan fungsi barang lainnya, 

seperti daging kambing dan sapi, kopi dan teh dan lain 

sebagainya (Joerson dan Fathrozzi, 2003). 

Harga barang lain juga dapat mempengaruhi  

permintaan akan suatu barang, tetapi kedua barang 

tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua macam 

barang dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat 

komplementer (penggenap). Suatu barang menjadi 

substitusi barang lain bila terpenuhi  paling tidak salah 

satu syarat dari dua syarat : memiliki fungsi yang sama 
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dan atau kandungan yang sama (Rahardja dan Manurung, 

2008).  

Sudiyono (1990) menyatakan bahwa bilamana 

harga suatu barang komoditi turun, maka konsumen 

mensubtitusi atau mengganti  yang harganya tidak 

berubah dengan komoditi yang harganya turun, inilah 

yang dinamakan efek substitusi efek substitusi  ini 

berlangsung dengan menambah jumlah konsumsi 

komoditi  yang harganya turun. Kadariah (1996) 

menambahkan bahwa makin rendah harga suatu 

komoditi dibandingkan dengan (secara relatif dari pada) 

komoditi lain yang dapat memuaskan keperluan atau  

keinginan yang sama. Komoditi-komoditi yang lain itu 

disebut substitusi. 

Sukirno (2002) menyatakan bahwa perkaitan 

diantara suatu barang dengan berbagai jenis barang 

lainnya dapat dibedakan dalam tiga golongan : barang 

lain itu tidak mempunyai kakitan sama sekali dengan 

barang yang pertama (barang netral). 

1. Barang pengganti.  Suatu barang dinamakan 

barang pengganti kepada sesuatu barang lain 

apabila ia dapat menggantikan fungsi dari barang 

lain tersebut. harga barang pengganti dapat 

mempengaruhi permintaan barang yang dapat 

digantikannya. Sekiranya  harga barang pengganti 

bertambah murah, maka barang yang 

digantikannya akan mengalami pengurangan 

dalam penelitian. 

2. Barang penggenap. Apabila sesuatu barang selalu 

digunakan bersama-sama dengan barang lainnya 
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maka barang tersebut dinamakan barang 

penggenap. 

 

2.3.4 Selera  

Nangoi (1996) menyatakan, bahwa produk  yang 

di rancang sesuai dengan kebutuhan selera dapat menjadi 

faktor pendorong konsumen melakukan pembelian, 

sebab adanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

terhadap produk  yang dibelinya, maka konsumen akan 

melakukan pembelian kembali terhadap produk tersebut. 

Dengan demikian  akan memberiakan keuntungan bagi 

perusahaan. 

Selera merupakan keinginan konsumen untuk 

mendapatkan barang atau  jasa yang dirasakan dapat 

menambah utilitas atau kepuasan konsumen, keinginan 

saja belum merupakan permintaan, keinginan harus 

disertai dengan ketersediaan dan kemampuan (daya beli) 

untuk menciptakan permintaan (Wardani, 2012).  

Setiawan (2006) menjelaskan bahwa selera 

mempunyai pengaruh yang besar  terhadap keinginan 

untuk membeli. Naiknya intensitas keinginan seseorang 

terhadap  suatu barang pada umumnya menyebabkan 

naiknya jumlah permintaan terhadap  barang tersebut. 

apabila selera konsumen berubah,  permintaan akan suatu 

barang juga akan berubah walaupun harga barang yang 

bersangkutan tidak berubah. Kotler (1997)  menyatakan 

bahwa selera merupakan keinginan atau hasrat akan 

pemuas kebutuhan yang spesifik didukung oleh 

kemampuan dari kesediaan untuk membelinya. 

Keinginan menjadi faktor pendorong jika didukung oleh 

daya beli. 
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Lipsey (1995) mengemukakan bahwa selera 

berpengaruh besar terhadap keinginan orang untuk 

membeli dan mengkonsumsi. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa perubahan selera bisa terjadi dalam waktu yang 

lama atau cepat, tetapi cepat atau lambatnya perubahan 

selera terhadap suatu komoditi akan menyebabkan lebih 

banyaknya komoditi yang akan dibeli pada setiap tingkat 

harga. Hasil penelitian Indarsyah (2006) tentang 

permintaan daging broiler pada konsumen keluarga di 

Kecamatan Pamulang Tangerang menyatakan selera 

berpengaruh nyata terhadap permintaan.   

 

2.3.5 Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Jumlah tanggungan keluarga responden dapat 

diartikan sebagai jumlah seluruh anggota keluarga yang 

harus ditanggung dalam satu keluarga. Setiap masing-

masing keluarga memiliki jumlah tanggungan keluarga 

yang berbeda-beda. Asumsinya semakin banyak jumlah 

tanggungan keluarga maka kebutuhan dalam keluarga 

tersebut semakin banyak (Isyanto, 2012). Soekartawi 

(2003) menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah 

anggota keluarga, semakin besar pula barang yang 

dikonsumsi. Bertambahnya jumlah anggota adalah tidak 

proporsional dengan pertambahan jumlah barang yang 

dikonsumsi, karena konsumsi orang dewasa berbeda 

dengan konsumsi anak belasan tahun atau anak dibawah 

umur lima tahun. Purwoko (2004) menjelaskan bahwa 

tanggungan akan mempengaruhi jumlah permintaan. 

Semakin banyak jumlah tanggungan, maka jumlah 

permintaan akan meningkat. Hal tersebut berkaitan 
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dengan usaha pemenuhan akan kecukupan kebutuhan 

setiap individu yang ada dalam suatu keluarga. 

 

2.4 Elastisitas Permintaan 

 Ada tiga macam elastisitas yang berhubungan dengan 

permintaan yaitu elastisitas harga, elastsitas silang, dan 

elastisitas pendapatan (Boediono, 2000). Lipsey et al. (1995) 

menyatakan bahwa elastisitas permintaan juga disebut 

elastisitas permintaan terhadap harga merupakan ukuran 

besarnya respon (tanggapan) jumlah yang diminta dari suatu 

komoditi tertentu, tethadap perubahan harga. Dengan elatisitas 

dapat diukur dan dijelaskan hingga seberapa jauh reaksi 

perubahan kuantitas terhadap perubahan faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan. Nicholson (2003) menyatakan 

bahwa untuk mengukur responsi perubahan harga terhadap 

jumlah permintaan bisa digunakan konsep elastisitas 

permintaan harga. 

 Ilham (2002) menyatakan bahwa elastisitas merupakan 

suautu hubungan kuantitatif antara variabel-variabel, misal 

antara jumlah yang diminta dengan harga barang tersebut. 

Sesuai dengan hukum permintaan komoditi tersebut. Besar 

perubahan permintaan akibat perubahan harga tersebut akan 

berbeda dari satu keadaan ke keadaan lalin. Rumus elatisitas 

harga adalah sebagai berikut :  

%∆𝑄 >

%∆𝑃 <
= 1 

 Berdasarkan konsep elastisitas yang berhubungan 

dengan permintaan, yaitu: 
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1) Elastisitas harga (Ep) 

Definisinya adalah perubahan proporsional dari 

sejumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan 

proporsional dari harga. Pada umumnya jika harga 

suatu barang berubah maka permintaan akan barang 

tersebut akan berubah. Untuk mengukur respon 

perubahan harga terhadap jumlah permintaan bisa 

digunakan konsep elastisitas harga permintaan (price 

elasticity of demand) (Boediono, 2000). 

 

Ep =
% perubahan barang yang diminta

% perubahan harga 
 

 

=
Q2−Q1

P2−P1

/
Q2+Q1

P2+P1

=
∆Q

∆P
 X 

P2+Q1

Q2+Q1

 

 

 Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan parsial dari fungsi elastisittas 

permintaan, sehingga menghasillkan rumus sebagai 

barikut : 

 

𝐸𝑃 =
𝜕𝑄

𝜕𝑃
𝑋 

𝑃
=
𝑄

 

         

Keterangan :  

 EP = Elastisita harga 

 
𝜕𝑄

𝜕𝑃
  = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

   �̅�   = Rata-rata harga 

    �̅�   = Rata-rata permintaan 
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Hasil dari angka elastisitas harga permintaan adalah : 

1. Ep > 1, berarti permintaan elastis 

2. Ep < 1, berarti permintaan inelastis 

3. Ep = 1, berarti permintaan elastis tetap 

4. Ep = 0, berarti permintaan inelastisitas sempurna 

5. Ep = ~, berarti permintaan elastis tak terhingga 

 

2) Elastisitas pendapatan (Ei) 

Elastisitas pendapatan adalah tingkat perubahan relative 

jumlah barang yang diminta konsumen, karena ada perubahan 

pendapatan. Jadi elastisitas pendapatan adalah perubahan 

proporsional dari jumlah barang yang diminta dibagi dengan 

perubahan proporsional dari pendapatan. 

 

Elastisitas pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Ei =
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑖𝑙
 

 

=
Q2−Q1

I2−I1

/
Q2+Q1

I2+I1

=
∆Q

∆I
 X 

I2+I1

Q2+Q1

 

 

 Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas merupakan 

turunan parsial dari fungsi elastisitas permintaan, sehingga 

menghasilkan rumus sebagai berikut : 

Ei = 
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝐼𝑖
 𝑋 

𝐼𝑖
=
𝑄𝑖

 

Keterangan : 

Ei = Elastisitas pendapatan 
𝜕𝑦

𝜕𝑥
 = Turunan parsial dari fungsi permintaan 
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 𝐼 ̅ = Rata-rata pendapatan 

 �̅� = Rata-rata permintaan 

 

Hasil dari angka elastisitas pendapatan permintaan adalah  

1. Ei ≤ 0, berarti barang utama merupakan barang inferior, 

yaitu permintaan produk yang menurun sementara 

pendapat meningkat. 

2. 0 < Ei < 1, berarti barang utama merupakan barang normal, 

yaitu produk yang permintaan relatif tidak dipengaruhi 

oleh perubahan pendapatan. 

3. Ei ≥ 0, berarti barang utama merupakan barang mewah 

atau produk yang permintaannya secara kuat dipengaruhi 

oleh perubahan pendapatan. 

 

3) Elastisitas Silang (Ec) 

Elastisitas silang yaitu ukuran kepekaan 

permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga 

barang lain. Perubahan permintaan barang mempunyai 

arah yang sama dengan perubahan harga barang yang lain 

bila kedua barang tersebut mempunyai hubungan 

substitusi. Perubahan permintaan harga suatu barang 

mempunyai arah berlawanan dengan perubahan harga 

barang yang lain bila kedua barang tersebut mempunyai 

hubungan komplementer. 

Ec = 
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑌
 

 

Elastisitas dapat dinyatakan dalam rumus 

matematis sebagai berikut : 

 

Ec = 
∆𝑄

∆𝑃
 x 

𝑃

𝑄
 atau Ed = 

%∆𝑄

%∆𝑃
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Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan persial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai 

berikut : 

Ec = 
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑃𝐿
 x 

𝑃𝐿
=
𝑄𝑡

 

Keterangan : 

 Ec  = Elastisitas silang 
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑃𝐿
 = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

𝑃𝐿  = Rata-rata harga lain 

 𝑄𝑡̅̅ ̅  = Rata-rata permintaan 

 

 Hasil dari angka elastisitas silang permintaan menurut 

Boediono, (2002) adalah: 

1. Ec > 0, berarti barang lalinnya merupakan substitusi 

dari barang utama. 

2. Ec = 0, berarti barang lalinnya merupakan barang netral 

dari barang utama. 

3. Ec < 0, berarti barang lainnya merupakan 

komplementer dari barang utama. 

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas 

suatu permintaan, antara lain: 

a) Ketersediaan barang pengganti 

Jika suatu barang  X tidak ada barang 

substitusinya atau substitusinya masih jarang maka 

barang X tersebut permintaannya akan lebih elastis,  

karena berapapun perubahan harga orang akan tetap 

membutuhkan barang tersebut. Contoh bahan-bahan 

pokok eperti beras, gula, dan minyak goring. 
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b) Periode waktu 

Orang butuh waktu penyesuaian pola konsumsi 

yang baru dalam menyikapi perubahan harga, pada saat 

harga suatu barang naik, orang tidak serta-merta 

mengurangi konsumsinya dalam jumlah yang besar, 

tetapi secara bertahap sedikit demi sedikit akan 

memngurangi konsumsinya, maka elastisitasnya akan 

lebih elastis pada jangka panjag. Contoh yang termasuk 

dalam kategoro ini adalah konsumsi bensin, jika harga 

bensin naik orang tidak langsung mengurangi 

bepergian, tetapi mungkin akan mengganti kendaraan 

dengan yangn lebih irit bahan bakar. 

c) Banyaknya komoditas tersebut digunakan 

Semakin sering barang tersebut digunakan maka 

permintaannya juga akan semakin elastis, karena orang 

akan tetap membutuhkannya, jika barang tersebut 

mengalami kenaikan harga oranng akan tetap 

membelinya. Contoh gula pasir, gula pasir merupakan 

barang komplementer bagi kopi dan the. Kopi dan the 

tidak akan enak tanpa gula, jadi orang akan tetap 

membeli gula walaupun harganya naik. 

d) Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk 

mengkonsumsi barang-barang tersebut. 

Semakin banyak bagian pendapatan yang 

digunakan untuk membeli barang tersebut maka 

permintaan akan barang tersebut akan semakin elastis. 

Misalnya untuk membeli mobil. Proporsi pendapatan 

yang digunakan untuk membeli mobil tentu jumlahnya 

lebih banyak, jadi jika harga mobil naik maka orang 

akan menunda membeli mobil. 


