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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Salah satu kegiatan usaha yang menarik dikaji di 

subsektor peternakan adalah usaha agribisnis ayam ras 

pedaging. Ayam pedaging disebut juga broiler merupakan 

salah satu komoditi peternakan yang cukup menjanjikan karena 

periode produksinya yang cukup cepat untuk kebutuhan pasar 

dibandingkan dengan produk ternak lainnya. Keunggulan ayam 

broiler antara lain pertumbuhan yang sangat cepat dengan 

bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, 

konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda antara umur 

4-5 minggu serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. 

Daging broiler merupakan salah satu penghasil protein hewani 

asal ternak dengan harga yang relatif lebih murah daripada 

daging kambing dan sapi yang sama-sama merupakan protein 

hewani asal ternak. Hal inilah yang membuat masyarakat 

cenderung lebih suka dengan daging ayam broiler (Zentiko, 

2015). 

Hal ini dibuktikan dari jumlah produksi broiler di 

Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari 

produksi broiler di Indonesia pada 10 tahun terakhir selalu 

mengalami peningkatan. Pertumbuhan produksi broiler di 

Indonesia rata-rata sebesar 6,6% setiap tahunnya. Produksi 

broiler di Indonesia pada tahun terakhir (2016) telah mencapai 

sebanyak 1.689.584 ton (Direktorat Jendral Kementrian 

Pertanian, 2016). Produksi ini lebih besar dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 1.628.307 ton. 

Peningkatan produksi tidak lepas dari peningkatan 

konsumsi daging broiler di Indonesia. Peningkatan konsumsi 

bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat, 
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peningkatan pendidikan, dan pengetahuan akan manfaat 

mengkonsumsi protein hewani asal daging broiler. Sehingga 

permintaan daging broiler di Indonesia juga akan meningkat 

seiring dengan kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein 

daging broiler (Wardani dan Waridin, 2012). 

Pada 5 tahun terakhir konsumsi daging broiler di 

Indonesia cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 

konsumsi sebesar 3,1% setiap tahunnya. Pada tahun terakhir 

(2015) konsumsi daging broiler di Indonesia mencapai 

1.012.717,7 Ton (Direktorat Jendral Kementrian Pertanian, 

2015) dan konsumsi perkapita/tahun sebesar 

3,97kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan produksi dengan 

konsumsi daging broiler di Indonesia, maka produksi broiler di 

Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan daging broiler di 

Indonesia. 

Hal yang sama juga berlaku di Provinsi Jawa Timur. 

Perkembangan bisnis broiler di Jawa Timur meningkat cukup 

pesat setiap tahunnya. Jika dilihat produksi  broiler di Jawa 

Timur pada 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Pada tahun 2013 produksi daging broiler 

162.891.634 Kg dan data terakhir yang tersedia tahun 2016 

sebanyak 219.833.235 Kg (Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

Timur, 2018). 

Namun kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan 

Kota Lamongan yang merupakan salah satu Kota di Jawa 

Timur. Berdasarkan data BPS Kota Lamongan, produksi daging 

broiler mengalami fluktuasi. Seperti terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Produksi Daging Broiler Tahun 2012-2016 

No Tahun Jumlah Produksi 

Daging Broiler (Kg) 

1. 2013 8.629.798 

2. 2014 7.555.280 

3. 2015 7.202.710 

4. 2016 8.035.241 

5. 2017 7.530.345 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lamongan, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa produksi daging 

broiler di Kota Lamongan dari tahun 2013 cenderung 

mengalami fluktuasi dengan tingkat produksi terendah pada 

tahun 2015 yaitu 7.202.710, hal ini tidak sesuai dengan 

permintaan daging broiler yang diharapkan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Masyarakat atau konsumen 

dalam memenuhi konsumsinya selalu didasarkan untuk 

mencapai kepuasan tertentu. Permintaan yang besar namun 

tidak didukung dengan produksi daging broiler di Kota 

Lamongan, maka hal ini dapat menjadi permasalahan dalam 

memenuhi kebutuhan daging broiler di Kota Lamongan. 

Konsumsi yang besar disebabkan pertumbuhan jumlah 

penduduk Kota Lamongan yang pesat. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi permintaan adalah jumlah penduduk pada 

daerah tersebut. Pada 5 tahun terakhir jumlah penduduk di Kota 

Lamongan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Pertambahan jumlah penduduk tidak lepas dari pertambahan 

jumlah anggota keluarga. Tercatat pada tahun 2015 jumlah 

penduduk di Kota Lamongan sejumlah 1.187.795 jiwa (BPS 

Kota Lamongan, 2018). Banyaknya penduduk di Kota 
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Lamongan maka terbuka pasar yang luas bagi peternak dan 

pedagang broiler. 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging broiler diantaranya yaitu harga daging 

broiler, harga barang substitusi (ikan), pendapatan, jumlah 

penduduk dan selera konsumen. Permintaan akan suatu produk 

dipengaruhi oleh perilaku rumah tangga. Jumlah yang diminta 

oleh konsumen rumah tangga menunjukkan berapa banyak 

yang ingin dibeli oleh rumah tangga atas dasar harga komoditi 

itu sendiri, harga barang subtitusi, pendapatan, jumlah anggota 

keluarga dan selera (Mawaddah, 2012). 

Menurut Soedjana (2001) sejalan dengan meningkatnya 

pendapatan rata-rata suatu rumah tangga, tidak jarang dijumpai 

adanya kecenderungan penurunan konsumsi pangan yang 

bersumber karbohidrat dan beralih pangan bersumber protein. 

Masyarakat yang berpendapatan tinggi cenderung memilih 

bahan makanan bernilai gizi lebih tinggi. Seperti protein hewani 

dibandingkan dengan masyarkat yang berpendapatan rendah. 

Lamongan sebagai salah satu Kota Besar di Jawa Timur, 

memiliki tingkat pendapatan perkapita yang cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada Tabel berikut : 

 

Tabel 2. Tingkat Pedapatan Perkapita Atas Dasar Harga 

Berlaku Kota Lamongan 

No Tahun Jumlah Pendapatan Perkapita 

Kota Lamongan 

1. 2013 5.903.278 

2. 2014 6.717.968 

3. 2015 7.673.292 

4. 2016 8.706.666 

5. 2017 9.474.775 

Sumber : BPS Kota Lamongan, 2018 
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Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pendapatan 

perkapita Kabupaten Lamongan tiap tahunnya senantiasa 

mengalami peningkatan. maka dapat diasumsikan daya beli 

terhadap daging broiler adalah semakin tinggi. Disamping 

faktor pendapatan penduduk, harga juga mempengaruhi 

permintaan daging broiler. Namun permasalahannya harga 

daging broiler di Kota Lamongan lebih tinggi dibanding 

beberapa Kota/kabupaten di Jawa Timur. 

Pada tahun 2016 rata-rata harga daging broiler di Kota 

Lamongan Rp34.000/kg (BPS Kota Lamongan, 2018). Bila 

dibandingkan dengan harga daging broiler di beberapa Kota di 

Jawa Timur maka harga daging broiler di Kota Lamongan 

tergolong cukup  tinggi. Pada tahun yang sama harga daging 

broiler di Kota Surabaya tahun 2016 rata-rata Rp 29.792/kg. 

Kota Gresik harga rata-rata daging broiler Rp 29.000/kg. Kota 

Mojokerto ± 30.000/kg. Hal ini menunjukkan harga daging 

broiler di Kota Lamongan lebih tinggi dari beberapa daerah di 

Jawa Timur. 

Jika dilihat dari pengeluaran rata-rata penduduk Kota 

Lamongan perkapita dalam sebulan pada tahun 2015, maka 

sebagai barang substitusi masyarakat Kota Lamongan 

cenderung lebih memilih mengkonsumsi ikan. Hal ini 

dibuktikan dengan data tingkat konsumsi ikan yang semakin 

meningkat setiap tahunnya. Seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel 3. Tingkat konsumsi ikan Kota Lamongan tahun 2012-

2016 

Komoditi Konsumsi (Kg/Kap/Th) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ikan 20,05 20,19 22,49 22,63 25 

Sumber : BPS Kota Lamongan, 2018 
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Dari survey lapangan, harga ikan relatif lebih murah 

dibandingkan dengan harga daging broiler. Harga ikan air tawar 

(ikan nila) berkisar antara Rp 20.000/Kg sampai Rp 25.000/Kg. 

dan juga ketersediaan ikan di Lamongan juga relatif banyak dan 

bervariasi. Ada ikan air tawar, ikan laut dan ikan asin (ikan 

kering). Ikan laut langsung didatangkan dari Kota Lamongan 

setiap harinya. Banyaknya tambak ikan air tawar di Kota 

Lamongan serta lokasi yang dekat dengan laut dapat 

disimpulkan bahwa ikan merupakan barang substitusi daging 

broiler di Kota Lamongan.  

Selain itu, konsumsi daging broiler di Kota Lamongan 

diduga juga bisa disebabkan oleh faktor selera. Dengan 

beragamnya pilihan menu protein hewani, maka selera juga 

menentukan pilihan dalam mengkonsumsi protein hewani. 

Sehingga selera juga mempengaruhi permintaan daging broiler. 

Jika seseorang lebih suka mengkonsumsi suatu barang, maka 

orang tersebut akan cenderung selalu mengkonsumsi barang 

tersebut. Meskipun penilaiannya secara kualitatif, namun faktor 

selera tidak bisa diabaikan begitu saja. Maka akan dilihat pula 

seberapa besar faktor selera konsumen mempengaruhi 

permintaan daging broiler di Kota Lamongan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Permintaan Daging Broiler Di Pasar 

Sidoharjo Kota Lamongan”. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas 

rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana jumlah permintaan daging broiler pada 

konsumen rumah tangga di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

daging broiler pada konsumen rumah tangga di Pasar 

Sidoharjo Kota Lamongan? 

3. Bagaimana besarnya elastisitas permintaan daging 

broiler pada konsmen rumah tangga di Pasar Sidoharjo 

Kota Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Mengetahui jumlah permintaan daging broiler pada 

konsumen rumah tangga di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging broiler pada konsumen rumah tangga 

di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. 

3. Untuk mengetahui besarnya elastisitas permintaan 

daging broiler pada konsumen rumah tangga di Pasar 

Sidoharjo Kota Lamongan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan berdasarkan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Bagi peneliti, peneliti memperoleh pengalaman dan 

wawasan baru dalam kegiatan terutama dalam 

pengembangan pemasaran daging broiler dan 

mengetahui pengaruhi pendapatan, harga, barang 

substitusi, dan selera terhadap  permintaan daging broiler 

di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan khalayak 

ramai yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan 

pemasaran daging broiler. 

3. Sebagai bahan  informasi dan pertimbangan bagi 

pedagang daging broiler dalam memprediksi persediaan 

dan permintaan konsumen akan daging broiler. 

 

1.5 Konsep Penelitian 

Produk utama ternak merupakan sumber bahan pangan 

yang bergizi tinggi dan di konsumsi anggota rumah tangga. 

Ternak dan hasil produksinya merupakan sumber bahan pangan 

protein yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia. Produk peternakan yang 

banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia salah satunya adalah 

daging broiler. Daging broiler sangat diminati oleh konsumen, 

itu dikarenakan daging broiler/pedaging lebih murah 

dibandingkan dengan daging lain seperti kambing, sapi, kerbau 

dan lain-lain. Konsumen mengkonsumsi daging ayam untuk 

memenuhi kebutuhan kebutuhan akan gizi yang digunakan 

untuk aktifitas sehari-harinya. Daging broiler juga dapat 

memenuhi asupan empat sehat lima sempurna. Konsumen ayam 

pedaging atau pun daging broiler adalah tipe konsumen yang 

mengolah daging broiler terlebih dahulu sebelum 

mengkonsumsinya. 
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Daging broiler merupakan salah satu komoditas pangan 

yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

suatu penelitian mengenai analisis permintaan daging broiler di 

Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging broiler, yaitu : jumlah 

anggota keluarga, pendapatan rumah tangga,  harga daging 

broiler, harga ikan nila, harga telur ayam, harga beras, tingkat 

pendidikan responden, dan jumlah anak usia sekolah. 

Siahan (2011) menjelaskan bahwa 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. Setiawan (2006) menambahkan bahwa  pendapatan 

keluarga akan menentukan daya beli suatu barang. Konsumen 

yang pendapatannya tinggi akan mempunyai daya beli yang 

besar karena kemampuan untuk membeli suatu  barang juga 

meningkat dan demikian sebaliknya. 

Hasil penelitian Hadini (2011) tentang permintaan 

daging broiler pada konsumen keluarga di Kecamatan 

Pamulung Tangerang menyatakan selera berpengaruh nyata 

terhadap terhadap permintaan daging broiler. 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 
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yang spesifik didukung oleh kemampuan dari kesediaan untuk 

membelinya. Keinginan menjadi faktor pendorong jika 

didukung oleh daya beli. 

Jumlah permintaan daging broiler juga berpengaruh pada 

harga. Hal ini sesuai dengan pendapat Dilago (2011) yang 

menyatakan bahwa harga dapat mempengaruhi permintaan 

konsumen. Tinggi rendahnya harga daging broiler akan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli daging 

ayam. Perubahan harga daging broiler sangat responsive 

terhadap perubahan keputusan konsumen untuk membeli 

daging ayam. 

Barang substitusi juga dapat mempengaruhi jumlah 

permintaan daging broiler. Seperti halnya dinyatakan oleh 

Rahardja dan Manurung (2008) bahwa 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 dan atau kandungan yang 

sama. 

Penelitian mengambil sampel konsumen rumah tangga 

yang mengkonsumsi daging broiler di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain analisis deskriptif untuk mendeskripsikan jawaban 

responden. Data dan informasi mengenai karakteristik 

responden pada Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. Lalu, analisis 

respon elastisitas dan analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah permintaan terhadap daging broiler oleh 

konsurnen di Pasar Sidoharjo Kota Lamongan. Secara skematis 



 

11 

 

ditunjukkan dalam kerangka pikirpenelitian ini seperti dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

Keterangan :                  : Hubungan pengaruh 
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ibu rumah tangga. Responden yang mempunyai pekerjaan 

biasanya mempunyai pengahasilan tambahan untuk rumah 

tangga, berbeda dengan responden yang tidak bekerja atau 

menjadi ibu rumah tangga saja. Tingkat pendidikan responden 

dapat mempengaruhi permintaan, karena semakin tinggi 

pendidikan maka akan menyebabkan konsumen lebih selektif 

dalam memilih konsumsi terhadap daging broiler. 

Profil rumah tangga responden dapat diketahui 

pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, 

jumlah anak usia sekolah, dan frekuensi pembelian. Pendapatan 

rumah tangga sangat mempengaruhi permintaan daging broiler. 

Pendapatan yang semakin tinggi dan harga daging broiler yang 

terjangkau dikalangan masyarakat menyebabkan orang tidak 

segan dalam membeli daging broiler. Jumlah anggota rumah 

tangga juga akan mempengaruhi terhadap permintaan daging 

broiler. Jumlah anggota rumah tangga yag semakin banyak 

akan menyebabkan permintaan terhadap daging broiler juga 

meningkat, begitu juga sebaliknya. 

Jumlah anak usia sekolah dapat berpengaruh terhadap 

banyaknya permintaan terhadap daging broiler. Pentingnya 

mengkonsumsi sumber protein hewani dari daging broiler bagi 

anak yang masih sekolah untuk pertumbuhan juga akan menjadi 

pertimbangan konsumen untuk membeli daging broiler. Jumlah 

anak yang semakin banyak berpengaruh terhadap banyaknya 

pembelian terhadap daging ayam baik secara jumlah maupun 

frekuensi pembelian. Frekuensi pembelian terhadap daging 

broiler juga ikut mempengaruhi permintaan terhadap daging 

broiler. Hal tersebut menunjukkan kesukaan konsumen dalam 

berapa kali mengkonsumsi daging broiler. 

Harga daging broiler sangat mempengaruhi seberapa 

elastis permintaan daging broiler. Harga daging broiler yang 



 

13 

 

semakin tinggi dapat menyebabkan permintaan daging broiler 

mengalami penurunan karena daya beli konsumen yang turun, 

begitu jga sebaliknya, jika harga daging broiler turun maka 

dapat menyebabkan permintaannya meningkat. Harga barang 

substitusi yang lebih rendah dari harga daging broiler akan 

menyebabkan orang untuk memilih baran substitusi. Beras 

bukan merupakan barang substitusi, tetapi merupakan barang 

komplementer (pelengkap), sehingga harga beras yang naik 

maupun turun, akan tetap dibeli oleh responden karena 

merupakan barang pokok. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis menurut Sugiyono (2013) merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun 

hipotesis yang peneliti rumuskan adalah: 

1. Jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging broiler di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan. 

2. Pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap 

terhadap permintaan daging broiler di Pasar Sidoharjo 

Kota Lamongan. 

3. Harga daging broiler berpengaruh negatif terhadap 

permintaan daging broiler di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan. 

4. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging broiler di Pasar Sidoharjo Kota 

Lamongan. 

 


