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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan yang berada di Kelurahan Sidoharjo kecamatan 

Lamongan Kota Lamongan. Pemilihan tempat sebagai obyek 

penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) berdasarkan 

beberapa pertimbangan bahwa Pasar Sidoharjo Kota Lamongan 

merupakan pasar tradisional yang paling besar di Kabupaten 

Lamongan dengan total stand/kios ±320 dan dibagi menjadi 6 

blok. Serta dengan jumlah stand/kios daging broiler ±20 

stand/kios. Selain itu alasan pemilihan tempat juga dikarenakan 

Pasar Sidoharjo Kota Lamongan merupakan pasar yang 

strategis yang berhubungan dengan kota Surabaya. 

Pengambilan data mulai tanggal 13 Januari 2018 - 13 Februari 

2018. Sedangkan tanggal 14 Februari – 20 Februari digunakan 

untuk pengolahan data. Jadwal penelitian dilakukan senin-

minggu untuk mendapatkan responden 64 orang dan responden 

yang banyak datang pada hari sabtu dan minggu sebanyak 25 

orang, untuk 39 orang didapat pada hari senin-jum’at. 

 

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Metode Penarikan Sampel 

Responden yang akan dijadikan sebagai sampel pada 

tingkat konsumen rumah tangga di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan diambil dengan accidental sampling yaitu 

responden yang membeli daging broiler dan bertujuan untuk 

mengkonsumsi (tidak untuk dijual kembali). Sugiyono (2013) 

menjelaskan bahwa accidental sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
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kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebaga 

sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data atau responden. Penelitian menggunakan 

64 orang responden. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa 

sampel diambil paling sedikit 30,60,90, 120 atau kelipatannya. 

Populasi dalam penelitian adalah konsumen rumah 

tangga yang sedang membeli daging broiler. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara siapa saja secara tidak sengaja 

bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka 

orang tersebut dapat digunakan sebagai responden. Responden 

yang dipilih merupakan ibu rumah tangga yang membeli daging 

broiler untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali.  

 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah 

survey. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa survey ialah 

mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat bantu dalam pengambilan data primer 

dan skunder. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer 

dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara untu 

pengisian kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan yang berkaitan dengan: (1) jumlah anggota keluarga, 

(2) pendapatan rumah tangga, (3) jumlah anak usia sekolah, (4) 

pendidikan responden, (5) harga daging broiler, (6) harga 

daging sapi, (7) harga beras, (8) harga telur ayam, (9) harga ikan 

nila. Data sekunder diperoler dari instansi-instansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik 

(BPS), kantor PD (Perusahaan Daerah) Pasar, Dinas Peternakan 

dan literatur yang mendukung penelitian. 
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3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Metode Deskriptif 

Metode analisis dalam penelitian adalah metode dekriptif 

dengan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan 

penelitian. Data tersebut berisi mengenai semua hal yang 

berhubungan dengan permintaan daging broiler oleh konsumen 

rumah tangga di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. Metode 

deskriptif merupakan metode yang fokus pada suatu kelompok 

manusia, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran maupun suatu 

peristiwa yang terjadi di masa sekarang. 

 

3.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah 

Permintaan Daging Broiler Oleh Konsumen Rumah 

Tangga Di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. 

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa analisis regresi 

merupakan suatu metode statistik umum yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, 

juga melanjutkan arah hubungan antara variabel terikat dengan 

variabel bebas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

yaitu regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui atau 

memprediksi adanya pengaruh harga daging sapi, harga beras, 

harga telur ayam, pendidikan responden, harga daging broiler, 

harga ikan nila, pendapatan rumah tangga, jumlah anak usia 

sekolah, dan jumlah anggota keluarga terhadap permintaan 

daging broiler (Y) di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan dengan 

menggunakan alat bantu SPSS. Analisis regresi berganda 

digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 

bagaimamna keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen dinaik 

turunkan nilainya dan regresi berganda memungkinkan 

diperkenalkan beberapa variabel-variabel tambahan. Jadi 
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analisis regresi berganda akan dilakukan apabila jumlah 

variabel independennya dua atau lebih dari dua (Churcill, 

2001). 

Berikut adalah rumus matematis dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging broiler di Pasar Sidoarjo 

Kota Lamongan : 

 

Y=𝛽0+ 𝛽1X1 +…………. 𝛽9X9+E 

Keterangan : 

Y  = Jumlah permintaan daging broiler 

(Kg/bulan) 

𝛽0 = Intersept 

𝛽1- 𝛽9 = Koefisien variabel regresi 

𝑋1 = Jumlah anggota keluarga (orang) 

𝑋2 = Pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

𝑋3 = Jumlah anak usia sekolah (orang) 

𝑋4 = Pendidikan responden 

𝑋5 = Harga daging broiler (Rp/Kg) 

𝑋6 = Harga daging sapi (Rp/Kg) 

𝑋7 = Harga beras (Rp/Kg) 

𝑋8 = Harga telur ayam (Rp/Kg) 

𝑋9 = Harga ikan nila  (Rp/Kg) 

𝐸 = Kesalahan pengganggu 

 

Variabel-variabel yang diamati pada penelitia ada 2 

macam, yaitu : 

 

1. Variabel dependen (Y = dependen variabel ) 

Variabel dependen dalam penelitian menggunakan data 

permintaan daging broiler yang diperoleh dari data primer hasil 

survey pada konsumen rumah tangga di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan. Permintaan daging broiler adalah jumlah 

keseluruhan permintaan daging broiler dengan satuan kilogram 
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dalam 1 bulan (kg/bulan) oleh masyarakat di Pasar Sidoharjo 

Kota Lamongan. 

 

2. Variabel Independen (X = independen variabel) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

a.  X1 (Jumlah Anggota Keluarga) 

 Adalah semua orang yang tinggal di dalam rumah dan 

menjadi tanggungan didalam rumah tangga, baik dari 

temat tinggal maupun mengkonsumsi makanan yang 

disediakan (orang). 

b.  X2 (Pendapatan Rumah Tangga) 

 Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan 

masyarakat yang menempati wilayah di Kota Lamongan 

berdasarkan pekerjaan dari berbagai daerah di Kota 

Lamongan (Rp/bulan) 

c.  X3  (Jumlah Anak Usia Sekolah) 

 Jumlah anak usia sekolah adalah semua anak dari 

konsumen/responden yang tinggal bersama konsumen 

dan masih sekolah (orang). Anak usia sekolah meliputi 

TK, SD, SMP, dan SMA/sederajat. 

d.  X4 (Pendidikan Responden) 

 Pendidikan responden adalah pendidikan yang 

ditempuh terakhir oleh konsumen/responden yang 

meliputi tingkat pendidikan SD/ sederajat, 

SMP/sederajat, SMA/sederajat, Diploma dan Sarjana. 

e.  X5 (Harga Daging Broiler) 

 Harga daging broiler adalah harga satu kilogram 

daging broiler yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden kepada pedagang dipasar pada saat 

penelitian (Rp/kg). 
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f.  X6 (Harga Daging Sapi) 

 Harga daging sapi adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah daging sapi 

yang diinginkan konsumen, data berdasarkan harga 

daging dan dinyatakan dalam rupiah per kilogram 

(Rp/kg). 

g.   X7 (Harga Beras) 

 Harga beras adalah banyaknya uang yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan sejumlah beras yang diinginkan 

konsumen. Data berdasarkan harga beras dan dan 

dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). 

h.  X8 (Harga Telur Ayam) 

 Harga telur ayam adalah harga satu kilogram telur 

ayam yang dibayarkan oleh konsumen/responden kepada 

pedagang dipasar pada saat penelitian (Rp/kg). 

i. X9 (Harga Ikan Nila) 

Harga ikan nila adalah satu kilogram ikan nila yang 

dibayarkan oleh konsumen/responden kepada pedagang 

dipasar pada saat penelitian (Rp/kg). 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ada 

beberapa macam, yaitu: 

 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

mengukur proporsi atau presentasi dari total variasi variabel 

dependen Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi, atau 

suatu ukuran kesesuaian yang digunakan untuk mengetahui 

ketepatan model (goodness of fit). Dilago (2011) menyatakan 

koefisien R2 diformulasikan sebagai berikut : 
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R2 = 
[ ∑(𝑌𝑖−Ŷ𝑖 )

2]

[ ∑(𝑌𝑖−Ῡ)2]
 

Keterangan :  

R2  = Koefisien Determinasi 
Ŷ = Hasil estimasi nilai variabel dependen 
Ῡ = Rata-rata nilai dependen 

𝑌𝑖 = Nilai observasi variabel dependen ke i 
 

2.  Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

semua variabel terhadap permintaan daging broiler. Dilago 

(2011) menyatakan bahwa Uji statistik F dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a) Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa 

alternatif (Ha). 

H0 : B1 = B2 = B3…. = B9 = 0 

Artinya secara bersama-sama variabel bebas (X) 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y). 

Ha : B1 ≠ B2 ≠ B3 …. ≠B9 ≠ 0 

Artinya secara bersama-sama variabel bebas (X) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(Y). 

b) Kriteria pengujian 

Hipotesis nol (H0) ditolak, jika nilai Fhitung>Ftabel; Ha 

Diterima. 

Hipotesis  nol (H0) dterima, jika nila Fhitung≤Ftabel; Ha 

Ditolak. 
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c) Level Of Significant 

Sig < 𝛼 (0,05) 

3. Uji Parsial (Uji T) 

Analisis uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel bebas secara individu berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Uji statistik t dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel depeden (Dilago, 2011). 

a) Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa 

alternatif (Ha) : 

H0 : 𝛽i = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Ha : 𝛽i ≠ 0, artinya ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b) Kriteria pengujian 

H0 diterima bila thitung ≤ ttabel / p-value > sig 𝛼  

H0 ditolak bila thitung > ttabel / p-value < sig 𝛼 

c) Level Of Significant 

Sig < 𝛼 (0,05). 

 

3.3.3 Elastisitas Permintaan Daging Broiler Oleh   

Konsumen Rumah Tangga Di Pasar Sidoharjo 

Kota Lamongan. 

Penelitian menggunakan analisis regresi berganda 

melalui fungsi Cobb-Douglas untuk menghitung nilai 

dari elastisitas permintaan daging broiler oleh konsumen 

rumah tanngga di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. 

Persamaan regresi berganda melalui fungsi Cobb-

Douglas adalah sebagai berikut : (Soekartawi, 1994). 
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Y = aX1 
b1X2

b2….Xi
bi….Xn

bn eu 

 

Fungsi Cobb-Douglas tersebut dinyatakan oleh 

hubungan Y dan X, maka : 

 

 Y = f (X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9) 

 

Keterangan : 

Y = Variabel yang dijelaskan 

X = Variabel yang menjelaskan 

a,b = Besaran yang akan diduga 

u = Kesalahan 

e = Llogaritma natural (e = 2,718) 

 

 variabel dalam penelitian jika diterapkan dalam model 

Cobb-Douglas maka diperoleh persamaan sebagai 

berikut : 

 

Y = aX1
b1X2

b2X3
b3X4

b4X5
b5X6

b6X7
b7X8

b8X9
b9 Eu 

 

 Persamaan tersebut dapat diiubah untuk memudahka 

persamaan dengan cara melogaritmakan persamaan 

tersebut sebagai berikut : 

 

In Qd = 𝛽0 + 𝛽2 In X2 + 𝛽5 In X5 + 𝛽6 In X6 + 𝛽7 In X7 + 

𝛽8 In X8 + 𝛽9 In X9 + E 

 

Keterangan : 

1. X2  = Pendapatan rumah tangga 

(Rp/bulan) 

2. X5  = Harga daging broiler (Rp/kg) 
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3. X6  = Harga daging sapi (Rp/kg) 

4. X7  = Harga beras (Rp/kg) 

5. X8  = Harga telur ayam (Rp/kg) 

6. X9  = Harga ikan nila  (Rp/kg) 

7. e  = Tingkat kesalahan 

 

Persamaan diatas dapat diselesaikan dengan cara 

regresi berganda, pada persamaan tersebut nilai b1, b1, b3, 

b4, b5, b6, b7, b8, dan b9 pada fungsi Cobb-Douglas 

sekaligus menunjukkan elastisitas X terhadap Y dengan 

bukti sebagai berikut : 

 

Y = aXb 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 = baXb-1 = b

𝑎𝑋𝑏

𝑥
 = b

𝑦

𝑥
 

b = 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 ∙ 

𝑥

𝑦
 adalah elastisitas 

 

a. Elastisitas Harga  

Elastisitas permintaan terhadap harga, variabel 

yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta 

adalah harga daging broiler itu sendiri. 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 elastisitas 
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permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai 

berikut : 

𝐸𝑃 =
𝜕𝑄

𝜕𝑃
𝑋 

𝑃
=
𝑄

 

 

 

Keterangan :  

EP = Elastisita harga 
𝜕𝑄

𝜕𝑃
  = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

 �̅�   = Rata-rata harga 

 �̅�   = Rata-rata permintaan 

 

Tabel 4. Kriteria Elastisitas Harga  

Elastisitas Istilah Elastisitas 

1 < Ep < ~ 

0 < Ep, < 1 

Ep = 1 

Ep = 0 

Ep = ~ 

Elastis 

In Elastis 

Elastis Satu/Uniter 

In Elastisitas Sempurna 

Elastis Sempurna 

Sumber: Lipsey (2005) 

 

Keterangan : 

1. 1 < Ep < ~, dikatakan elastis bila jumlah yang 

diminta (yang ditawarkan) tidak berubah dengan 

adanya perubahan harga. 

2. 0 < Ep, < 1, dikatan in elastis bila jumlah yang 

diminta (yang ditawarkan) berubah dengan 

presentase yang lebih kecil dari pada perubahan 

harga. 
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3. Ep = 1, dikatakan elastisitas satu/uniter bila jumlah 

yang diminta (ditawarkan) tidak berubah dengan 

adanya perubahan. 

4. Ep = 0, dikatakan elastisitas nol bila jumlah yang 

diminta (ditawarkan) tidak berubah dengan adanya 

perubahan. 

5. Ep = ~, dikatakan elastisitas tak terhingga bila 

pembeli (penjual) siap membeli (menjual) dengan 

segala kemampuan mereka pada beberapa tingkat 

harga dan tidak sama sekali walaupun dengan harga 

yang sedikit lebih tinggi (rendah). Artinya 

perubahan harga sedikit saja menyebabkan 

perubahan permintaan tak terbilang besarnya. 

 

b. Elastisitas Silang  

Elastisitas silang, variabel yang menyebabkan 

perubahan jumlah yang diminta adalah harga daging sapi, 

harga telur ayam, dan harga beras. Perubahan permintaan 

barang mempunyai arah yang sama dengan perubahan 

harga barang yang lain bila kedua barang tetrsebut 

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 parsial 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 

 

Kriteria elastisitas permintaan silang dapat dilihat pada 

Tabel 5.  

 

Tabel 5. Kriteria Elastisitas Silang 

Elastisitas  Istilah Elastisitas  

Ec > 0 (positif) 

Ec < 0 (negatif) 

Ec = 0 

Barang Substitusi 

Barang Komplementer 

Barang Bebas /netral 

Sumber : Lipsey (2005) 

 

Keterangan :  

1. Ec positif artinya, kenaikan harga barang lain (harga 

daging sapi, harga telur ayam, dan harga beras) 

akan menyebabkan kenaikan jumlah daging broiler 

yang diminta. 

2. Ec negatif, artinya kenaikan harga barang lain 

(harga daging sapi, harga telur ayam, dan harga 

beras) akan menyebabkan penurunan jumlah 

daging broiler yang diminta. 
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3. Ec bebas/netral, artinya perubahan harga barang 

lain (harga daging sapi, harga telur ayam, dan harga 

beras) tidak akan mengakibatkan perubahan 

permintaan daging broiler. 

 

c. Elastisitas Pendapatan 

Elastisitas pendapatan, variabel yang menyebabkan 

perubahan jumlah yang diminta adalah pendapatan. 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 

 𝐼 ̅ = Rata-rata pendapatan 

 �̅� = Rata-rata permintaan 
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Kriteria elastisitas permintaanterhadap pendapatan 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kriteria Elastisitas Pendapatan 

Elastisitas  Istilah Elastisitas 

0 < Ei < 1 

Ei ≤ 0 

Ei ≥ 0 

Barang Normal 

Barang Inferior 

Barang Mewah 

Sumber : Lipsey (2005) 

 

Keterangan : 

1. 0 < Ei < 1, artinya jika pendapatan naik, maka 

menyebabkan jumlah permintaan terhadap daging 

broiler akan mengalami kenaikan. 

2. Ei ≤ 0 (negatif), artinya jika pendapatan naik, maka 

menyebabkan jumlah permintaan terhadap daging 

broiler akan menurun.  

3. Ei ≥ 0, artinya jumlah pembelian tehadap daging 

broiler segar permintaannya secara kuat 

dipengaruhi oleh pendapatan. 

3.4 Batasan Istilah 

1. Jumlah anggota keluarga adalah semua orang 

menjadi tanggungan keluarga termasuk kepala 

rumah tangga, ibu, anak serta saudara yang tinggal 

satu atap. 

2. Sampel adalah konsumen yang mengkonsumsi 

daging broiler. 

3. Konsumen adalah ibu-ibu rumah tangga yang 

membeli daging broiler. 
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4. Pendapatan rumah tangga adalah semua uang tunai 

yang diperoleh kepala rumah tangga dan anggota 

keluarga yang diperoleh dari hasil kerja tiap bulan. 

5. Harga daging broiler adalah harga satu kilogram 

daging broiler yang dibayarkan oleh konsumen 

kepada pedagang dipasar pada saat penelitian. 

6. Harga beras adalah harga satu kilogram beras yang 

dibayarkan oleh konsumen kepada pedagang 

dipasar pada saat penelitian. 

7. Harga daging sapi adalah harga satu kilogram 

daging sapi yang dibayarkan oleh konsumen 

kepada pedagang dipasar pada saat penelitian. 

8. Harga telur ayam adalah harga satu kilogram telur 

ayam yang dibayarkan oleh konsumen kepada 

pedagang dipasar pada saat penelitian. 

9. Harga ika nila adalah harga satu kilogram ikan nila 

yang dibayarkan oleh konsumen kepada pedagang 

dipasar pada saat penelitian. 

10. Pendidikan responden adalah pendidikan formal 

yang tertinggi yang dicapai oleh responden. 

11. Jumlah anak usia sekolah semua anak yang masih 

bersekolah (SD, SMP dan SMA) yang menjadi 

tanggungan keluarga. 

12. Jumlah permintaan daging broiler adalah 

banyaknya jumlah daging broiler yang dibeli oleh 

konsumen di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan 

dalam 1 bulan. 

13. Elastisitas harga adalah presentase perubahan 

permintaan daging broiler akibat perubahan harga 

komunitas itu sendiri. 
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14. Elastisitas pendapatan adalah presentase perubahan 

permintaan daging broiler akibat perubahan 

pendapatan. 

15. Elastisitas silang adalah perbandingan antara 

perubahan volume permintaan barang yang dijual 

dengan perubahan harga barang lain (barang 

substitusi). 

 


