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ABSTRACT 

 

Research was conducted in BPS and some 

government service of Malang City. Purpose of this research 

was aimed to know the development of chicken egg demand 

in Malang City, determine the factors that affected to 

demand of chicken egg in Malang City and to forecast 

chicken egg demand trend at Malang city on 2018 to 2022 

in Malang City. Secondary data were obtained from BPS of 

Malang City on March to April 2018. Data were included 

are income per capita, chicken egg price, broiler meat price 

and cooking oil price. Data analysis was used multiple 

regressions to analysed the factors and trend analysis method 

to forecast chicken egg demand. Result showed that chicken 

egg consumption from 2008 to 2017 was 6.24 per 

capita/year. Regression analysis result showed that 

independent variable collectively affected significantly on 

dependent. Income per capita and chicken egg price partially 

affected significantly on dependent variable, but broiler 

meat price and cooking oil price partially not affected 

significantly on dependent variable. Functionally, chicken 

egg was a substituted goods for broiler chicken and cooking 
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oil as complementary goods. Increasing of chicken egg 

demand also followed by increasing income per capita. 

Forecast analysis result was showed that prediction of 

chicken egg demand in 2018 was 5,581,800 kg, and increase 

to 5,861,200 kg in 2022. 

 

Keyword: Chicken egg, demand, forecast, time series 

method, trend analysis 
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RINGKASAN 

 

Meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per 

kapita penduduk kota Malang menjadi latar belakang 

penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari BPS dan dinas terkait di 

kota Malang. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan 

Maret hingga April 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perkembangan permintaan telur ayam ras 

di kota Malang tahun 2008-2017, mengetahui faktor apa saja 

yang memengaruhi permintaan telur ayam ras di kota 

Malang dan memprediksi permintaan telur ayam ras di kota 

Malang tahun 2018-2022. 

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja 

(purposive sampling). Kota Malang dipilih sebagai lokasi 

penelitian dengan pertimbangan jumlah penduduk yang 

terus bertambah dan diikuti oleh peningkatan pendapatan 

setiap tahun serta kota terbesar kedua di Provinsi Jawa 

Timur. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

permintaan telur ayam ras di kota Malang dan untuk 

proyeksi permintaan telur ayam ras menggunakan metode 

trend analysis dengan model trend eksponensial. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan per 
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kapita, harga telur ayam ras, harga daging ayam ras dan 

harga minyak goreng. 

Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh 

signifikan (P<0,05) secara simultan antara variabel bebas 

(pendapatan per kapita, harga telur ayam, ras harga daging 

ayam ras dan minyak goreng) terhadap variabel terikat 

(permintaan telur ayam ras). Secara parsial, hasil analisis 

variabel pendapatan per kapita dan harga telur ayam ras 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras 

(P<0,05), sedangkan variabel harga daging ayam ras dan 

harga minyak goreng tidak berpengaru signifikan (P>0,05). 

Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa nilai 

koefisien bernilai positif pada variabel pendapatan per 

kapita, harga daging ayam ras dan harga minyak goreng 

secara berturut-turut sebesar 0,06; 124,9 dan 116,4 

sedangkan hasil analisis regresi pada variabel telur ayam ras, 

nilai koefisien bernilai negatif sebesar -433. Proyeksi 

permintaan telur ayam ras di kota Malang mengalami 

peningkatan pada tahun 2018-2022. Jumlah proyeksi 

permintaan telur ayam ras pada tahun 2018 sebesar 

5.581.800 kg, pada tahun 2019 sebesar 5.650.376 kg, pada 

tahun 2020 sebesar 5.719.794 kg, pada tahun 2021 sebesar 

5.790.065 kg dan pada tahun 2022 sebesar 5.861.200 kg. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan rata-rata konsumsi telur ayam ras di kota 

Malang tahun 2008-2017 sebesar 6,24 kg/jiwa/tahun. Secara 

simultan, seluruh variabel bebas (pendapatan per kapita, 

harga telur ayam ras, harga daging ayam ras dan harga 

minyak goreng) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(permintaan telur ayam ras). Secara parsial, variabel 

pendapatan per kapita dan harga telur ayam ras berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan telur ayam ras, sedangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

variabel harga daging ayam ras dan harga minyak goreng 

tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur 

ayam ras. Hasil proyeksi permintaan telur ayam ras di Kota 

Malang pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan 

setiap tahun. 

Saran yang dapat diberikan yaitu dengan adanya 

penelitian ini, pemerintah daerah dan  peternak ayam 

petelurdapat menyediakan populasi ayam petelur sebsar 

295.000 ekor setiap tahun sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan permintaan telur ayam ras sehingga tidak terjadi 

fluktuasi harga telur ayam ras di Kota Malang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (2017) 

menyebutkan bahwa pada tahun 2010-2016 rata-rata 

pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,36% dengan 

total penduduk pada tahun 2016 sejumlah 258,7 juta jiwa. 

Kota Malang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua 

setelah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur,  yaitu 

sejumlah 856.410 jiwa pada tahun 2016 (BPS Jawa Timur, 

2017). Jumlah populasi penduduk terus meningkat 

mempengaruhi adanya perubahan pola hidup masyarakat, 

sehingga permintaan terhadap bahan pangan terus 

meningkat terutama ke arah konsumsi protein hewani. 

Perubahan pola hidup masyarakat masa kini yang lebih 

mengutamakan kesehatan berdampak pula pada permintaan 

bahan pangan yang memiliki gizi  tinggi terutama protein 

hewani yang mudah diperoleh. Susenas BPS (2017) 

menyebutkan bahwa pada tahun 2016, rata-rata masyarakat 

Indonesia mengkonsumsi protein sebanyak 56,67 gram 

setiap harinya dan sebanyak 12% konsumsi protein berasal 

dari protein hewani. Peningkatan konsumsi protein hewani 

menunjukkan bahwa masyarakat saat ini semakin menyadari 

akan pentingnya nilai gizi makanan. 

Konsumsi protein hewani yang paling banyak 

diminati di Indonesia salah satunya adalah telur ayam ras. 

Ayam ras merupakan salah satu jenis ayam yang memiliki 

sifat unggul sesuai dengan tujuan pemeliharaannya karena 

sudah mengalami perbaikan genetik. Jumlah konsumsi telur 
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ayam ras di Indonesia tahun 2015 sebanyak 97.938 butir dan 

meningkat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 99.796 butir 

(Susenas BPS, 2017).  

Kebutuhan protein hewani yang terus meningkat 

juga sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang 

ada di Indonesia yang disebutkan oleh Bappenas (2017) 

yang memprediksikan bahwa pada tahun 2020 jumlah 

penduduk di Indonesia akan meningkat sejumlah 271,1 juta 

jiwa dan jumlah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 

diproyeksikan akan berjumlah 39,9 juta jiwa. Provinsi Jawa 

Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah 

Provinsi Jawa Barat. Sehingga diperlukan adanya 

pemenuhan kebutuhan nutrisi protein hewani yang 

memadai. Sektor peternakan merupakan pemasok terbesar 

bahan pangan protein tersebut dalam menunjang kebutuhan 

konsumsi akan protein hewani. Sektor peternakan 

memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan 

kebutuhan protein hewani dimana sektor peternakan banyak 

digeluti oleh masyarakat desa.  

Jumlah permintaan telur ayam ras dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 

jumlah produksi telur ayam ras yang dipengaruhi oleh 

jumlah peternak, harga pakan, harga DOC, harga jual telur 

ayam ras dan sebagainya berkaitan dengan faktor produksi. 

Faktor eksternal yang memengaruhi permintaan telur ayam 

ras salah satunya adalah tingkat pendapatan masyarakat dan 

jumlah penduduk. Fitrini, Andri dan Yanti (2006) 

menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

permintaan telur ayam ras juga dipengaruhi oleh  harga 

produk itu sendiri dan harga produk subtitusinya yaitu 

daging ayam ras. Suryani (2010) menjelaskan bahwa 

permintaan telur ayam ras juga dipengaruhi oleh barang 
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komplementernya yaitu ikan dan beras. BPS (2016) 

menyebutkan bahwa jumlah produksi telur ayam ras di Kota 

Malang tahun 2015 sejumlah 1.747,36 ton butir telur ayam 

ras dan meningkat pada tahun 2016 mencapai 1.945,20 ton 

butir telur ayam ras. Telur ayam ras merupakan salah satu 

sumber pangan protein hewani yang banyak diminati oleh 

masyarakat. Telur ayam ras juga memiliki ketersediaan yang 

stabil dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, 

ketersediaan akan permintaan telur ayam ras perlu 

diproyeksikan sehingga dapat mencukupi kebutuhan 

konsumsi seluruh masyarakat di Kota Malang yang selalu 

bertambah setiap tahun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, 

maka permasalahan yang dibahas adalah: 

1. Bagaimana konsumsi telur ayam ras di Kota Malang? 

2. Faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras 

di Kota Malang. 

3. Bagaimana proyeksi permintaan telur ayam ras di Kota 

Malang tahun 2018-2022? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui konsumsi telur ayam ras di Kota Malang. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan 

telur ayam ras di Kota Malang. 

3. Memproyeksi permintaan telur ayam ras di Kota 

Malang tahun 2018-2022. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang proyeksi permintaan telur ayam 

ras dan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan 

gelar Sarjana Peternakan di Universitas Brawijaya. 

2. Bagi Pengusaha dan Pemerintah, dapat dijadikan 

sebagai salah satu pertimbangan dan informasi terkait 

proyeksi jumlah permintaan telur ayam ras. 

3. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai acuan informasi 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

analisis permintaan telur ayam ras. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Jumlah penduduk di Kota Malang terus meningkat. 

BPS Kota Malang mencatat pada tahun 2015 jumlah 

penduduk di Kota Malang berjumlah 851.298 jiwa dan 

meningkat pada tahun 2016 menjadi 856.410 jiwa, 

meningkat 0,6%. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota 

Malang menyebabkan permintaan terhadap bahan pangan 

juga ikut meningkat. Hasil penelitian Mauludyani, Drajat 

dan Yayuk (2008) menjelaskan bahwa jumlah pendapatan 

berbanding lurus dengan jumlah konsumsi, semakin tinggi 

pendapatan, maka persentase konsumsi pangan cenderung 

semakin tinggi. Meningkatnya pendapatan tidak hanya 

sejalan dengan meningkatnya jumlah konsumsi namun juga 

berpengaruh terhadap perubahan perbaikan kualitas pangan 

yang dikonsumsi. Sehingga semakin tingginya pendapatan 

maka akan meningkat pula mutu pangan yang dikonsumsi. 

Telur ayam ras merupakan salah satu komoditi 

pangan yang banyak diminati di Kota Malang selain daging 

ayam. Telur ayam ras banyak diminati karena mudah 
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didapatkan dan harga yang terjangkau dan merupakan salah 

satu sumber protein hewani yang baik. Telur ayam ras 

memiliki kandungan protein sebesar 12,1% setiap 100 gram 

(Miranda, Xaquin, Celia, Paula, Jose, Alexandre, Carlos and 

Alberto, 2015). Mudahnya pengolahan telur untuk 

digunakan dalam membuat makanan juga mempengaruhi 

tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi telur 

ayam ras. 

Permintaan merupakan kebutuhan yang diminta 

dalam kurun periode waktu tertentu. Adanya permintaan 

dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: pendapatan, jumlah 

penduduk, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi 

dan harga barang komplementernya. Hal tersebut juga 

berlaku pada permintaan telur yang tidak hanya dipengaruhi 

oleh harganya saja, namun juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan masarakat serta harga barang lain.  

Variabel yang mempengaruhi tingkat permintaan 

telur ayam ras diantaranya adalah: pendapatan penduduk 

Kota Malang, harga telur ayam ras, harga daging ayam ras 

dan harga minyak goreng. Data tersebut dikumpulkan dari 

beberapa dinas di Kota Malang dengan runtut waktu 10 

tahun (2008-2017). Data tersebut kemudian dianalisis 

dengan analisis regresi linier berganda dan analisis 

peramalan untuk mengetahui proyeksi jumlah permintaan 

telur ayam ras di Kota Malang tahun 2018-2022 serta faktor 

yang mempengaruhinya. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Pendapatan per kapita, harga telur ayam ras, harga 

daging ayam ras, berpengaruh positif terhadap permintaan 

telur ayam ras di Kota Malang. Harga minyak goreng 

berpengaruh negatif terhadap permintaan telur ayam ras di 

Kota Malang.  

 

 

Meningkatnya jumlah 

penduduk Kota Malang setiap 

tahun (Badan Pusat Statistik, 

2016) 

Kebutuhan pangan protein 

hewani meningkat 

Telur Ayam Ras 

merupakan salah satu 

sumber protein hewani 

(Djaenal, 2016) 

Faktor yang mempengaruhi 

permintaan telur ayam ras: 

1. Pendapatan Penduduk 

2. Harga Telur Ayam Ras  

3. Harga Daging Ayam Ras  

4. Harga Minyak Goreng 

Forecasting Permintan 

Telur Ayam Ras 

Analisis Permintaan Telur Ayam 

Ras  dengan metode time series  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai proyeksi permintaan telah 

banyak dilakukan oleh peneliti-penelti sebelumnya. Review 

penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian baik dalam kerangka konsep 

penelitian maupun dalam metode penelitian yang digunakan 

oleh peneliti sebelumnya. 

Kresnawati (2010) menjelaskan bahwa harga telur 

ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam ras, harga 

beras, jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah 

toko roti berpengaruh nyata terhadap permintaan telur ayam 

ras di  Kota Surakarta. Jumlah penduduk merupakan 

variabel yang paling berpengaruh terhadap permintaan telur 

ayam ras di Kota Surakarta. Febrianto dan Jaisy (2017) 

menambahkan bahwa elastisitas permintaan telur ayam ras 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: harga telur ayam 

ras, pendapatan per kapita, banyaknya anggota keluarga, 

pendidikan dan jenis kelamin. Ikan bandeng merupakan 

barang substitusi untuk telur ayam ras. Sitompul, Satia, dan 

Hutajulu (2014) juga menyebutkan bahwa harga telur ayam 

ras, produksi telur ayam ras, dan pendapatan per kapita 

memiliki pengaruh nyata terhadap permintaan telur ayam ras 

secara bersama-sama. Sedangkan secara parsial, harga telur 

ayam ras, produksi telur ayam ras, dan pendapatan per kapita 

berpengaruh nyata terhadap permintaan  telur ayam ras. 

Suryani (2010) melakukan penelitian dengan data 

sekunder dengan kurun waktu (time series) selama 17 tahun 

(1991-2007) yang dianalisis dengan menggunakan analisis 
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regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan 

bahwa 82% variasi (naik atau turunnya) permintaan telur 

ayam dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan 18% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel independen tersebut 

adalah harga telur, harga ikan, harga daging ayam, daging 

sapi, harga beras, jumlah penduduk, pendapatan per kapita 

dan krisis ekonomi. Uji simultan (uji F-test) menunjukkan 

bahwa variabel independen berpengaruh nyata terhadap 

variabel dependen (permintaan telur) secara bersama-sama 

pada tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan menurut Saputra 

(2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pendapatan dan selera tidak berpengaruh nyata terhadap 

permintaan telur ayam ras. Hal ini disebabkan nilai 

elastisitas pendapatan terhadap permintaan telur adalah 

sebesar 0,044. 

Ramdhiani (2008) menjelaskan bahwa harga telur 

ayam ras, harga telur ayam buras dan jumlah anggota rumah 

tangga merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan 

telur ayam ras dan ayam buras. Faktor tersebut berpengaruh 

nyata pada taraf α=10% (p<0,1). Dilago (2011) dalam 

penelitiannya menjelaskan hasil uji regresi menunjukkan 

bahwa 84,68% variasi variabel dependen (permintan daging 

ayam) mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa 

jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, 

harga telur, harga ikan, harga daging ayam, harga beras, 

pendidikan ibu, umur ibu, serta dummy jenis pekerjaan dan 

keberadaan anak dibawah usia 10 tahun. Variabel  

independen tersebut yang dimasukkan ke dalam model. 

Fausayana dan Marwan (2016) menjelaskan bahwa jumlah 

anggota keluarga secara parsial berpengaruh negatif namun 

tidak signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di Kota 

Kendari. 
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Fitrini dan Yanti (2006) melakukan penelitian 

dengan model regresi non linier, exponential menunjukkan 

bahwa ikan merupakan barang komplemen untuk telur ayam 

ras dengan nilai elastisitas silang negatif, sehingga jika harga 

riil ikan meningkat sebesar 10% maka permintaan terhadap 

telur ayam ras akan turun sebesar 12,96%. Wahyuningsih, 

Kiptiyah dan Iksan (2008) dengan menggunakan analisis 

permintaan dengan elastisitas kontsan (double log) 

mendapatkan hasil bahwa harga daging sapi berpengaruh 

dan memiliki hubungan positif terhadap permintaan telur 

ayam. Hubungan antara daging sapi dan telur ayam 

menunjukkan bahwa daging sapi merupakan barang 

substitusi bagi telur ayam. Namun, harga beras berpengaruh 

negatif terhadap permintaan telur ayam, hal ini 

menunjukkan bahwa beras merupakan barang 

komplementer bagi telur ayam. 

Arif, Syahriadi dan Agustina (2014) dalam 

penelitiannya menyampaikan bahwa faktor yang paling 

mempengaruhi dalam pembelian telur ayam ras adalah 

faktor kualitas telur, dengan nilai determinasi yang tinggi 

dibandingkan dengan faktor yang lain. Susanto, Galih dan 

Afif (2015) juga menambahkan bahwa variabel nilai 

pelanggan, kualitas produk dan harga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pembelian telur.  

Bandrang (2015) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa tingkat elastisitas permintaan telur ayam ras di 

Kecamatan Seruyan Hilir bersifat inelastis. Kenaikan harga 

telur ayam ras menyebabkan perubahan jumlah yang 

diminta lebih kecil dari perubahan harga. Besarnya 

perubahan harga akan memberikan pengaruh kecil terhadap 

perubahan permintaan telur ayam ras, sehingga kenaikan 

harga telur ayam ras yang cukup tinggi tidak terlalu 
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mempengaruhi jumlah permintaan telur ayam. Hal tersebut 

juga ditambahkan oleh Hastang, Veronica dan Arie (2011) 

yang menyebutkan bahwa jumlah keluarga dan harga telur 

ayam ras tidak berpengaruh seignifikan terhadap jumlah 

permintaan telur ayam ras, sedangkan pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan telur 

ayam ras. 

Ananingsih (2011) menyatakan bahwa jumlah 

penduduk merupakan variabel bebas yang paling 

berpengaruh terhadap permintaan telur ayam ras di 

Kabupaten Sukoharjo. Jumlah penduduk memiliki nilai 

standar koefisien regresi terbesar, yaitu sebesar 8,642, 

sehingga jumlah penduduk memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap permintaan telur ayam ras. 

 

2.2 Telur Ayam  

Djaelani (2016) menjelaskan bahwa telur 

merupakan salah satu produk ternak yang dikenal sebagai 

bahan pangan sumber protein yang bermutu tinggi. Telur 

memiliki banyak kelebihan yaitu: kandungan gizi telur yang 

tinggi, harganya relatif murah bila dibandingkan dengan 

bahan sumber protein lainnya, sehingga banyak diminati 

oleh masyarakat mulai anak-anak hingga orang tua. Telur 

juga banyak dijadikan olahan makanan dan kue. Yenice, 

Ozgur, Mustafa, Feryaz and Armagan (2016) menambahkan 

bahwa telur merupakan sumber protein yang tinggi dan 

dilengkapi dengan vitamin dan beberapa mineral. Telur juga 

merupakan bahan sumber pangan yang murah dan dapat 

memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. 

Telur merupakan salah satu produk hewani yang 

digunakan sebagai bahan pangan sumber protein, lemak dan 

vitamin. Telur mudah rusak karena adanya bakteri yang 
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mengontaminasi kerabang telur. Semakin lama telur 

disimpan, maka semakin menurunkan kualitasnya. Ini 

diakibatkan karena menguapnya gas karbondioksida dari 

dalam telur (Gaman dan Sherrington, 1994 dalam 

Destyliana, 2015).  

 

2.2.1 Komponen Telur Ayam 

Telur memiliki tiga bagian utama yaitu, kulit telur 

(cangkang), putih telur dan kuning telur. Adapun komponen 

telur menurut Gisslen (1998) dalam Destyliana (2015) 

dijelaskan pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen Telur 

 

Komponen telur menurut Figoni (2008) dalam 

Destyliana (2015) antara lain: 

1. Kulit / Cangkang Telur (Shell) 

Cangkang telur memiliki berat sekitar 11% dari 

total berat telur. Cangkang telur memiliki pori sehingga 

bau dapat menembus kulit telur. Uap basah dan gas dapat 

keluar dari dalam cangkang telur. Warna cangkang telur 

bergantung pada jenis ayam, coklat atau putih. 
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2. Putih Telur 

Putih telur juga disebut juga sebagai albumin 

terdiri dari protein dan air. Putih telur juga merupakan 

komponen terbesar yang ada pada telur. 

3. Kuning Telur (Yolk) 

Kuning telur mengandung uap basah (moisture) 

dan solid yolk. Kualitas kuning telur bergantung pada 

berapa lama telur disimpan, semakin lama telur disimpan 

maka kuning telur akan semakin mengecil dan rata 

apabila dipecahkan di permukaan yang rata. 

4. Rongga Udara (Air Cell) 

Rongga udara terbentuk diantara dua selaput 

pelindung yaitu diantara cangkang telur dan putih telur. 

Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi 

embrio telur. 

5. Chalazae 

Chalazae merupakan tali dari putih telur yang 

mempertahankan kuning telur agar tetap berada di 

tengah. 

 

2.2.2 Kualitas Telur Ayam 

Kualitas telur merupakan ciri-ciri telur yang 

didasarkan pada ukuran tertentu bedasarkan selera 

konsumen. Kualitas telur juga menunjukkan derajat 

kesempurnaan yang berpengaruh terhadap penerimaan 

konsumen terhadap telur tersebut. Menurut Winarno (1993) 

dalam Saputra (2014) kualitas telur dibagi menjadi: 

a. Kualitas AA 

Kulit telur bersih, tidak retak atau berkerut dan 

berbentuk normal. Ukuran rongga udara di dalam telur 

0,32 cm yang berada di bagian tumpul. Putih telur bersih 
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dan encer, sedangkan kuning telur normal dan tanpa 

kotoran. 

b. Kualitas A 

Kulit telur bersih, tidak retak atau berkerut dan 

berbentuk normal. Ukuran rongga udara di dalam telur 

0,48 cm yang berada di bagian tumpul. Putih telur bersih 

dan lebih encer, sedangkan kuning telur normal dan 

bersih. 

c. Kualitas B 

Kulit telur bersih, tidak retak dan memiliki bentuk 

tidak normal (sedikit lonjong). Ukuran rongga udara telur 

0,95 cm. Putih telur bersih dan lebih encer, sedangkan 

kuning telur normal namun ada bercak. 

d. Kualitas C 

Kulit telur sedikit kotor dan berbentuk tidak normal. 

Ukuran rongga udara telur 0,95 cm. Putih telur encer dan  

kuning telur mengandung bercak-bercak dan berbentuk 

pipih. 

Sumarni dan Djarnani (1995) dalam Saputra (2014) 

menyebutkan bahwa terdapat 6 klasifikasi telur berdasarkan 

beratnya, yaitu: jumbo (>76 g), extra large (70-76 g), large 

(64-70 g), medium (58-64 g), medium small (52-58 g) dan 

small (<52 g). 

 

2.2.3 Jenis Telur Ayam 

Telur ayam yang dikonsumsi pada umumnya yaitu 

telur ayam ras dan telur ayam kampung (bukan ras). Yupi 

(2011) menjelaskan bahwa telur ayam kampung merupakan 

telur yang dihasilkan oleh ayam kampung atau ayam lokal. 

Ayam kampung merupakan ayam lokal yang biasa 

dipelihara oleh masyarakat secara umum dan tidak terdapat 

rekayasa genetik. Sedangkan telur ayam ras petelur 
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merupakan telur yang dihasilkan oleh ayam ras tipe petelur 

yang telah direkayasa genetik yang ditujukan untuk 

menghasilkan telur. Tabun dan Bernadus (2016) 

menambahkan bahwa harga telur ayam buras lebih mahal 

daripada telur ayam ras. 

Telur ayam lokal atau ayam buras memiliki 

kelemahan dalam faktor produksi yang terbatas. Hal ini 

karena ayam lokal tidak melalui proses rekayasa genetik 

namun memiliki daya tahan dan adaptasi yang bagus di 

lingkungan. Serta  pengembangan telur ayam lokal masih 

sulit dilakukan karena sulit dalam menemukan bibit unggul 

ayam lokal sehingga harga telur ayam lokal lebih mahal 

dibandingkan dengan telur ayam ras (Nafiu, Muhammad dan 

Achmad, 2012). Telur ayam ras merupakan telur yang 

dihasilkan oleh ayam tipe petelur yang sudah mengalami 

rekayasa genetik dan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil 

dibandingkan dengan broiler. Telur ayam ras mampu 

diproduksi sebanyak 250-280 butir/tahun (Tomi, 2016) 

Telur ayam memiliki kandungan nutrisi yang baik 

bagi tubuh manusia. Salah satu kandungan telur ayam yang 

penting bagi tubuh adalah protein hewani. Miranda et.al. 

(2015) menjelaskan bahwa dalam 100 g telur ayam memiliki 

kandungan protein sebesar 12,1 g. Adapun kandungan 

nutrisi telur ayam dijelaskan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi telur ayam (per 100 g) 

Komponen (unit) Jumlah 

Air (g) 74,50 

Energi (Kcal) 162,00 

Protein (g) 12,10 

Karbohidrat (g) 0,68 

Lemak (g) 12,10 

Kolestrol (mg) 410,00 

Kalsium (mg) 56,00 

Fosfor (mg) 180,00 

Sumber: Miranda, et.al. (2015) 

 

2.3 Teori Permintaan 

Permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan 

dan dapat dibeli konsumen dalam berbagai tingkat harga, 

dan selalu berkaitan antara harga-kuantitas. Rahardja dan 

Mandala (2008) menjelaskan bahwa permintaan merupakan 

suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang 

pada bebagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. 

Jika harga suatu produk naik, maka kuantitas yang akan 

dibeli konsumen juga akan berkurang, begitu juga 

sebaliknya. Arsyad (1995) menambahkan bahwa konsep 

permintaan juga dapat dipakai sebagai suatu tolok ukur 

dalam mengetahui keinginan konsumen terhadap suatu 

produk. Fungsi permintaan mengukur antara jumlah barang 

yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhinya.  

Hukum permintaan menyebutkan bahwa apabila 

harga naik, maka jumlah barang yang diminta konsumen 

akan menglami penurunan dan sebaliknya apabila harga 

turun maka barang yang diminta konsumen akan mengalami 

kenaikan. Pada hukum permintaan berlaku asumsi cateris 

paribus yang berarti hukum permintaan tersebut berlaku 

apabila faktor lain dianggap tetap. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat harga maka 
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konsumen akan membeli barang dalam jumlah sedikit dan 

sebaliknya jika tingkat harga rendah maka konsumen akan 

membeli barang lebih banyak (Hartono, 2016) 

Sukirno (2011) menjelaskan bahwa beberapa faktor 

yang mempengaruhi permintaan yaitu: harga barang itu 

sendiri, harga barang lain yang berkaitan, pendapatan rumah 

tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, distribusi 

pendapatan dalam masyarakat, cita rasa, jumlah penduduk 

dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.   

 

2.3.1 Harga Barang 

Nuraini (2000) menjelaskan bahwa permintaan 

suatu produk dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri 

dengan asumsi bahwa faktor-faktor yang lain tidak 

mengalami perubahan. Hartono (2016) menambahkan 

bahwa hukum permintaan menyatakan bahwa, jika harga 

suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan 

turun, sebaliknya jika harga suatu barang turun maka jumlah 

barang yang diminta akan bertambah. Hukum tersebut 

berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain diluar harga harus 

dianggap konstan (Ceteris Paribus).  

Hartono (2016) menjelaskan bahwa jenis barang 

dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Barang Substitusi 

Barang substitusi adalah barang yang dapat saling 

menggantikan fungsi barang lain. Barang yang dapat 

mempengaruhi permintaan dapat diganti oleh barang lain 

yang sejenis dan harga barang substitusi dapat 

mempengaruhi permintaan barang yang disubstitusi. Jika 

harga barang pengganti lebih murah maka permintaan 

barang yang disubstitusi akan berkurang. 
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2. Barang Komplementer 

Barang komplementer atau barang pelengkap 

merupakan suatu barang yang dikonsumsi antara barang 

yang satu dengan barang yang lain sangat terikat. 

Peningkatan permintaan akan permintaan suatu barang maka 

akan meningkatkan permintaan terhadap barang 

komplementernya juga. 

3. Barang Netral 

Barang netral merupakan dua atau lebih barang-barang 

yang tidak memiliki  hubungan diantara keduanya. Sehingga 

perubahan permintaan suatu barang tidak akan dipengaruhi 

oleh barang netral. 

 

2.3.2 Harga Barang Lain 

Terdapat dua jenis barang yang mempengaruhi 

permintaan suatu barang. Wirawan (2013) menyatakan 

bahwa barang-barang lain yang bersangkutan dengan barang 

itu sendiri merupakan barang pengganti (substitusi) atau 

barang pelengkap (komplementer). Kenaikan harga barang 

substitusi berarti penurunan harga barang tersebut secara 

relatif meskipun harga barang tersebut tetap, kemudian 

harga barang tersebut menjadi lebih murah secara reatif, 

sehingga permintaan barang itu sendiri akan naik jika harga 

barang substitusinya naik. Begitu sebaliknya, jika harga 

barang pengganti turun, maka permintaan terhadap barang 

itu sendiri juga turun. Berbeda dengan barang pelengkap 

atau komplementer, kenaikan harga barang komplementer 

menyebabkan permintaan terhadap barang itu sendiri 

menjadi turun. Ida (2009) menambahkan bahwa pengaruh 

substitusi (substitution effect), merupakan suatu keadaan 

dimana jika harga barang naik, maka orang akan mencari 

barang lain yang memiliki fungsi yang sama dengan harga 
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yang lebih murah, sehingga harga barang substitusi 

berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. 

 

2.3.3 Pendapatan dan Jumlah Penduduk 

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata 

penduduk suatu negara. Variabel yang digunakan untuk 

menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan 

nasional dan jumlah penduduk (Suriani dan Putra, 

2012).Wirawan (2013) juga menyebutkan bahwa 

pendapatan konsumen menunjukkan faktor penting dalam 

menentukan permintaan suatu barang. Perubahan 

pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap 

permintaan berbagai jenis barang. Setiadi (2003) juga 

menambahkan bahwa pendapatan masyarakat 

mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi rendahnya 

pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas dan 

kunatitas permintaan terhadap suatu barang. Lipsey, Steive, 

Purvis and Courant (1992) menjelaskan bahwa penurunan 

harga suatu jenis barang akan mempengaruhi rumah tangga 

melalui dua cara. Pertama, harga relatif akan berubah 

sehingga rumah tangga terdorong untuk membeli lebih 

banyak, barang tersebut karena harganya lebih murah. 

Kedua, pendapatan riil rumah tangga meningkat, karena 

mereka bisa membeli lebih banyak semua jenis komoditi. 

Pertambahan pendapatan riil ini memberikan dorongan 

untuk membeli jumlah yang berbeda dari seluruh jenis 

komoditi. 

Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita lebih 

menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila 

dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan 

mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa 

yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Miller and 
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Meiners (2000) dalam Surbakti dan Johanna (2013) 

menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu 

determinan dari permintaan atas suatu barang. Kenaikan 

jumlah penduduk dalam suatu perekonomian (dengan 

pendapatan per kapita konstan) akan menggeser permintaan 

pasar ke kanan. Ini berlaku untuk sebagian besar barang, hal 

tersebut dikarenakan kenaikan jumlah penduduk 

menyebabkan jumlah pembeli di pasar bertambah. Hartono 

(2016) juga menambahkan bahwa pertambahan penduduk 

tidak mempengaruhi permintaan barang, tetapi pertambahan 

jumlah penduduk yang diikut oleh peningkatan kesempatan 

kerja secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan 

suatu barang karena masyarakat yang mempunyai 

penghasilan juga meningkat. Apabila pendapatan konsumen 

secara nyata meningkat maka akan meningkatkan daya beli 

sehingga permintaan barang juga meningkat. 

 

2.4 Teori Peramalan (Forecasting) 

Peramalan didefinisikan sebagai proses peramalan 

suatu kejadian di masa yang akan datang dengan 

berdasarkan data variable yang bersangkutan pada masa 

sebelumnya, data masa lalu tersebut digabungkan dengan 

menggunaan suatu metode tertentu dan diolah untuk 

mendapatkan prakiraan keadaan masa yang akan datang 

(Makridakis, 1999 dalam Rachman, Imam dan Ali, 2018). 

Ditambahkan oleh Raharja, Wiwik dan Retno (2010) bahwa 

peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam 

perencanaan yang efektif dan efisien.  

Teknik peramalan dapat diaplikasikan pada dunia 

bisnis yang berorientasi pada waktu yang akan datang, baik 

pada bidang keuangan, sumber daya manusia, produksi dan 

pemasaran. Situasi dan kondisi pada waktu yang akan 
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datang tidaklah dapat diperkirakan secara pasti, sehingga 

kita perlu adanya usaha untuk meminimalkan ketidakpastian 

itu dengan cara menggunakan metode atau teknik peramalan 

tertentu (Aritonang R. LerbinR, 2002 dalam Rijal dan 

Mahendra, 2009). 

Adapun fungsi peramalan menurut Subagyo (1986) 

dalam Wardah dan Iskandar (2016) adalah sebagai berikut: 

a. Meminimumkan pengaruh ketidak pastian terhadap 

perusahaan. 

b. Peramalan bertujuan mendapatkan peramalan (forecast) 

yang bisa meminimumkan kesalahan meramal (forecast 

error) yang biasanya diukur dengan MSE (Mean 

Squared Error), MAE (Mean Absolute Error), dan 

sebagainya. 

 

2.4.1 Langkah-langkah Peramalan 

Assauri (1984) dalam Wardah dan Iskandar (2016) 

menjelaskan bahwa ada 3 langkah peramalan yang penting, 

diantaranya adalah: 

a. Menganalisa data yang lalu, tahap ini berguna untuk pola 

yang terjadi pada masa lalu. 

b. Menentukan data yang dipergunakan. Metode yang baik 

adalah metode yang memberikan hasil ramalan yang 

tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi. 

c. Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan 

metode yang dipergunakan, dan mempertimbangkan 

adanya beberapa faktor perubahan (perubahan kebijakan-

kebijakan yang mungkin terjadi, termasuk perubahan 

kebijakan pemerintah, perkembangan potensi 

masyarakat, perkembangan teknologi dan penemuan-

penemuan baru). 
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2.4.2 Prinsip-prinsip Peramalan 

Prinsip–prinsip peramalan yang perlu 

dipertimbangkan menurut Assauri (1984) dalam Wardah 

dan Iskandar (2016)  adalah :  

a. Peramalan melibatkan kesalahan (error), peramalan akan 

hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak 

menghilangkannya. 

b. Peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan 

peramalan, pemakai harus tahu besar kesalahan, yang 

dapat dinyatakan dalam satuan unit atau persentase 

(probability) permintaan aktual akan jatuh dalam interval 

peramalan. 

c. Peramalan famili produk lebih akurat dari pada 

peramalan produk individu (item).  

d. Peramalan jangka pendek lebih akurat dari pada 

peramalan jangka panjang, karena peramalan jangka 

pendek, kondisi yang mempengaruhi permintaan 

cenderung tetap atau berubah lambat, sehingga 

peramalan jangka pendek lebih akurat. 

e. Jika memungkinkan coba melakukan perhitungan 

permintaan dari pada meramalkan permintaan. 

 

2.5 Pola Data 

Rijal dan Mahendra (2009) menjelaskan bahwa 

berdasarkan waktunya, data dibedakan menjadi data time 

series (runtut waktu) dan data cross sectional. Data time 

series (runtut waktu) merupakan data yang diperoleh dari 

waktu ke waktu berikutnya selama kurun waktu tertentu. 

Misalnya data kurs selama dua belas bulan dalam jangka 

waktu satu tahun. Data cross sectional merupakan data yang 

dikumpulkan pada satu waktu tertentu, tanpa memiliki 

variasi dimensi waktu. 
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Berdasarkan karakteristik data, peramalan dapat 

dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 

a. Metode kualitatif  

Metode ini merupakan metode yang lebih 

didasarkan pada intuisi dan penilaian orang yang 

melakukan peramalan dari pada pengolahan dan analisa 

data historis yang telah tersedia. 

b. Metode kuantitatif  

Metode ini didasarkan pada manipulasi atas data 

yang tersedia secara memadai tanpa adanya penilaian 

subjektif dari orang yang melakukan peramalan. 

Peramalan dengan metode kuantitatif dapat diterapkan 

bila memiliki tiga kondisi sebagai berikut : 1) Adanya 

informasi keadaan di masa lalu;  2) Informasi tersebut 

dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik; 3) 

Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu 

akan terus berlanjut di masa yang akan datang. 

 

2.6 Metode Peramalan 

Makridakis (1999) menjelaskan bahwa teknik 

peramalan terbagi menjadi dua bagian, yang pertama metode 

peramalan subjektif dan metode peramalan objektif. Metode 

peramalan subjektif mempunyai model kualitatif dan 

metode peramalan objektif mempunyai dua model, yaitu 

model time series dan model kausal. Model kualitatif 

berupaya memasukkan faktor-faktor subyektif dalam model 

peramalan, model ini akan sangat bermanfaat jika data 

kuantitatif yang akurat sulit diperoleh. 

Model kausal memasukkan dan menguji variabel-

variabel yang diduga akan mempengaruhi variabel 

dependen, model ini biasanya menggunakan analisis regresi 

untuk menentukan mana variabel yang signifikan 
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mempengaruhi variabel dependen. Selain menggunakan 

analisis regresi, model kausal juga dapat menggunakan 

metode ARIMA atau Box-Jenkins untuk mencari model 

terbaik yang dapat digunakan dalam peramalan. Sedangkan, 

model time series merupakan model yang digunakan untuk 

memprediksi masa depan dengan menggunakan data 

historis. Model time series mencoba melihat apa yang terjadi 

pada suatu kurun waktu tertentu dan menggunakan data 

masa lalu untuk memprediksi. Contoh dari model time series 

ini antara lain Moving average, Exponential Smoothing dan 

proyeksi trend. 

 

2.6.1 Moving Average 

Makridakis (1999) menjelaskan bahwa moving 

average merupakan metode yang paling sering digunakan 

dan paling standar. Moving average adalah suatu metode 

peramalan umum dan mudah untuk menggunakan alat-alat 

yang tersedia untuk analisis teknik. Moving average 

menyediakan metode sederhana untuk pemulusan data masa 

lalu. Metode ini berguna untuk peramalan ketika tidak 

terjadi tren, menggunakan estimasi berbeda untuk 

mempertimbangkannya. Hal ini disebut dengan “bergerak” 

karena sebagai data yang baru tersedia, data yang tertua 

tidak digunakan lagi. Tujuan utama dari penggunaaan rata-

rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi 

acakan dalam deret waktu. Teknik rata-rata bergerak dalam 

deret waktu terdiri dari pengambilan suatu kumpulan nilai-

nilai yang diobservasi, mendapatkan rata-rata dari nilai ini, 

dan kemudian menggunakan nilai rata-rata tersebut sebagai 

ramalan untuk periode yang akan datang. 
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2.6.2 Exponential Smoothing 

Metode Exponential Smoothing (Makridakis, 1999) 

merupakan prosedur perbaikan terus-menerus pada 

peramalan terhadap objek pengamatan terbaru. Metode 

peramalan ini menitik-beratkan pada penurunan prioritas 

secara eksponensial pada objek pengamatan yang lebih tua. 

Dalam pemulusan eksponensial atau exponential smoothing 

terdapat satu atau lebih parameter pemulusan yang 

ditentukan secara eksplisit, dan hasil ini menentukan bobot 

yang dikenakan pada nilai observasi. Metode exponential 

smoothing dibagi lagi berdasarkan menjadi beberapa 

metode: 

 

2.6.2.1 Single Exponential Smoothing 

Metode ini digunakan pada peramalan jangka 

pendek, biasanya hanya 1 bulan ke depan. Model 

mengasumsikan bahwa data berfluktuasi disekitar nilai 

mean yang tetap, tanpa trend atau pola pertumbuhan 

konsisten. Rumus untuk single exponential smoothing 

adalah sebagai berikut: 

 

Ft+1 = α * Xt + (1 – α) * Ft 

 

keterangan: 

Ft = peramalan untuk periode t 

Xt + (1-α) = Nilai aktual time series  

Ft+1 = peramalan pada waktu  

t + 1 α = konstanta perataan antara 0 dan 1 
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2.6.2.2 Double Exponential Smoothing 

Metode ini digunakan ketika data menunjukkan 

adanya trend. Exponential smoothing dengan adanya trend 

seperti pemulusan sederhana kecuali bahwa dua komponen 

harus diperbarui setiap periode – level dan trendnya.  

Rumusnya adalah: 

 

St = α * Yt + (1 – α) * (St - 1 + bt - 1)  

bt = γ * (St – St - 1) + (1 – γ) * bt – 1 

Ft + m = St + bt m 

 

keterangan: 

St = peramalan untuk periode t.  

Yt + (1-α) = Nilai aktual time series 

bt = trend pada periodeke – t 

α = parameter pertama perataan antara nol 

1 = untuk pemulusan nilai observasi  

 = parameter kedua, untuk pemulusan trend 

Ft+m = hasil peramalan ke - m  

m = jumlah periode ke muka yang akan diramalkan 

 

2.6.2.3 Triple Exponential Smoothing 

Metode ini digunakan ketika data menunjukan 

adanya trend dan perilaku musiman yang telah 

dikembangkan parameter persamaan ketiga yang disebut 

metode “HoltWinters”. Terdapat dua model Holt-Winters 

tergantung pada tipe musimannya yaitu Multiplicative 

seasonal model dan Additive seasonal model. Rumus yang 

digunakan adalah:  

Pemulusan trend:  

Bt =g (St – St-1) + (1 - g ) bt-1 
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Pemulusan Musiman: 

I = b t X t S + (1-b) t -L +m  

Ramalan:  

Ft + m = (St + bt m)It – L + m 

L adalah panjang musiman (misal, jumlah kuartal 

dalam suatu tahun), b adalah komponen trend, I adalah 

faktor penyesuaian musiman, dan Ft + m adalah ramalan 

untuk m periode ke muka. 

 

2.6.3 Model Analisis Kecenderungan (Trend Analysis 

Model) 

Model analis garis kecenderungan merupakan suatu 

model yang digunakan sebagai model peramalan yang 

digunakan apabila pola data historis (data aktual) 

menunjukkan adanya suatu kecenderungan naik atau turun 

dari waktu ke waktu. Wardah dan Iskandar (2016) 

menyebutkan bahwa metode ini memiliki tiga komponen 

tiga komponen terpisah dari pola dasar yang cendrung 

mencirikan deret data ekonomi dan bisnis. Komponen 

tersebut adalah faktor trend, siklus dan musiman. Secara 

umum garis trend linier dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝑿𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒕 

Keterangan: 

𝑎 = intersep 

𝑏 = kemringan (slope) 

𝑡 = periode ke-t 

 

2.7 Akurasi Peramalan 

Menurut Wardah dan Iskandar (2016) akurasi 

peramalan merupakan suatu ukuran kesalahan tentang 

tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan 
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sebenarnya. Peramalan yang baik merupakan peramalan 

yang memiliki tingkat kesalahan terkecil. Terdapat 4 

komponen yang digunakan dalam mengukur tingkat 

kesalahan dalam peramalan, yaitu: 

1. MAD (Mean Absolute Deviation) 

MAD merupakan rata–rata kesalahan mutlak selama 

periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah 

hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 

dengan faktanya. 

2. MSE (Mean Square Error) 

MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua 

kesalahan peramalan pada setiap periode dan 

membaginya dengan jumlah periode peramalan. 

3. MFE (Mean Forecast Error) 

MFE sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu 

hasil peramalan selama periode waktu tertentu terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, 

maka nilai MFE akan mendekati nol. MFE dihitung 

dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan 

selama periode peramalan dan membaginya dengan 

jumlah periode peramalan. 

4. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

MAPE merupakan ukuran kesalahan relatif, MAPE 

biasanya lebih berarti bila dibandingkan dengan MAD 

karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil 

peramalan terhadap permintaan aktual selama periode 

tertentu yang akan memberikan informasi persentase 

kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja 

(purposive). Kota Malang merupakan kota yang memiliki 

populasi penduduk terbesar  kedua di Provinsi Jawa Timur 

serta memiliki sentra peternakan ayam petelur. Penelitian 

dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Dinas 

Perdagangan Kota Malang dan lembaga lain yang terkait. 

Pengambilan data mulai dilakukan pada bulan Maret – April 

2018. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

pustaka (library research) dari sumber terkait yang 

diperoleh dari lembaga terkait di Kota Malang. Danial 

(2009) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan salah 

satu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan 

buku-buku atau literatur yang sesuai dengan masalah dan 

tujuan penelitian, data yang diperoleh kemudian akan diolah 

dan dianalisis. Jenis data penelitian yang digunakan 

merupakan data runtun waktu (time series) selama 10 tahun 

(tahun 2008-2017) yang merupakan data sekunder.  

Data yang diambil didasarkan pada beberapa 

variabel bebas yang diamati, meliputi pendapatan per kapita 

(Rp/kapita), harga telur ayam ras (Rp/kg), harga daging 

ayam ras (Rp/kg) dan  harga minyak goreng (Rp/kg) yang 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu 

permintaan telur ayam ras di Kota Malang. 
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3.3 Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan Microsoft Excel dan 

software Minitab 17. Data yang digunakan dianalisis 

menggunakan regresi linier berganda. Fungsi permintaan 

telur ayam ras dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝒀 = 𝜶 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝒃𝟒𝑿𝟒 

Keterangan: 

𝑌 = jumlah permintaan telur ayam ras (kg) 

𝛼 = konstanta 

𝑏1 − 𝑏4 = koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 = pendapatan penduduk (juta rupiah/kapita) 

X2 = harga telur ayam ras (Rp/kg) 

X3 = harga daging ayam ras (Rp/kg) 

X4 = harga minyak goreng (Rp/kg) 

 

Prediksi permintaan telur ayam ras di Kota Malang 

tahun 2018-2022 akan dilakukan dengan langkah-langkah 

pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.  Langkah-langkah peramalan (Assauri, 1984 

dalam Wardah dan Iskandar, 2016) 

Menentukan pola data 

time series 

Menentukan model 

peramalan sesuai dengan pola 

data 

Proyeksi permintaan telur ayam 

ras dengan  model peramalan 

terbaik 
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3.4 Istilah 

1. Telur ayam ras: Telur yang dihasilkan oleh ayam ras 

petelur. 

2. Daging ayam ras : Daging yang dihasilkan oleh ayam 

ras pedaging. 

3. Permintaan : suatu keinginan konsumen untuk membeli 

suatu barang pada berbagai tingkat harga selama 

periode waktu tertentu. 

4. Peramalan : proses peramalan suatu kejadian di masa 

yang akan datang dengan berdasarkan data variable 

yang bersangkutan pada masa sebelumnya, data masa 

lalu tersebut digabungkan dengan menggunaan suatu 

metode tertentu dan diolah untuk mendapatkan 

prakiraan keadaan masa yang akan datang. 

5. Analisis regresi linier: alat statistik yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa 

variabel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Kota Malang 

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 

440–667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah 

satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam 

dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-

tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis 

terletak 112,06°–112,07° Bujur Timur dan 7,06°–8,02° 

Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Daerah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. 

Karangploso Kabupaten Malang 

2. Daerah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang 
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3. Daerah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan 

Pakisaji Kabupaten Malang 

4. Daerah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang 

Kota Malang juga dikelilingi oleh beberapa gunung, 

yaitu: 

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara. 

2. Gunung Semeru di sebelah Timur. 

3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat. 

4. Gunung Kelud di sebelah Selatan. 

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain : 

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, 

cocok untuk industri. 

2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok 

untuk pertanian. 

3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan 

kurang kurang subur. 

4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas 

menjadi daerah pendidikan. 

Rata-rata suhu udara di Kota Malang berkisar antara 

22,7°C–25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 

32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara 

berkisar 79%–86%. Dengan kelembaban maksimum 99% 

dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain 

di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 

iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil 

pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan 

yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, 

Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah 

hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di 

bulan Mei, September, dan Juli. 
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4.2 Keadaan Penduduk  Kota Malang 

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-

rata yang diperoleh oleh penduduk di suatu daerah. 

Pendapatan per kapita juga dijadikan sebagai indikator 

dalam kesejahteraan masyarakat dan laju pembangunan di 

suatu daerah. Semakin tinggi  pendapatan per kapita suatu 

daerah maka akan meningkatkan daya beli masyarakat di 

daerah tersebut. Pendapatan per kapita didapatkan dari 

pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk 

daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan 

PDRB per kapita. 

Tabel 2. Jumlah penduduk dan pendapatan per kapita Kota 

Malang Tahun 2008-2017 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Pendapatan per 

kapita (Juta 

Rupiah/kapita/tahun) 

Pertumbuhan 

(%) 

2008 816.637 29,87 - 

2009 820.857 33,09 10,79 

2010 820.243 37,55 13,48 

2011 828.491 41,31 10,01 

2012 834.527 46,15 11,71 

2013 840.803 52,09 12,88 

2014 845.973 55,04 5,66 

2015 851.298 60,88 10,60 

2016 856.410 66,76 9,66 

2017 861.414 71,35 6,88 

Rata-

rata 
837.665 49,41 10,19 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018) 
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Berdasarkan tabel 2 rata-rata pendapatan per kapita 

penduduk kota Malang selama 10 tahun terakhir (2008-

2017) sebesar 49,41 juta rupiah/kapita/tahun dengan 

peningkatan setiap tahun sebesar 10,19%. Pertumbuhan 

pendapatan per kapita penduduk di Kota Malang  mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan pendapatan per kapita 

tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 13,48% atau 

naik sebesar 4,46 juta rupiah. Kenaikan pendapatan per 

kapita penduduk di Kota Malang menunjukkan bahwa 

kesejahteraan penduduk Kota Malang semakin meningkat 

setiap tahun. Kenaikan pendapatan per kapita juga 

menunjukkan bahwa daya beli penduduk Kota Malang juga 

semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

setiadi (2003) bahwa pendapatan masyarakat mencerminkan 

daya beli masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan 

masyarakat akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

permintaan terhadap suatu barang. Masniadi (2012) 

menambahkan bahwa pendapatan per kapita juga 

merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan 

standar hidup (standard of living). Daerah yang memiliki 

pendapatan per kapita yang tinggi umumnya memiliki 

standar hidup (standard of living) yang juga tinggi. 

Pendapatan per kapita berbanding lurus dengan 

jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk di suatu 

daerah juga akan meningkatkan pendapatan per kapita di 

daerah tersebut. Dilihat pada tabel 2, menunjukkan bahwa 

rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Malang yaitu 837.665 

jiwa/tahun. Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun  juga 

menyebabkan pendapatan per kapita juga meningkat. 

Handayani, Bendesa dan Ni Nyoman (2016) menjelaskan 

bahwa bertambahnya jumlah penduduk akan mendukung 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Perkembangan 
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penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan 

penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, jika 

penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk 

menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. 

Ini berarti pertumbuhan penduduk yang tinggi harus disertai 

dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan 

penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada 

artinya bagi pembangunan ekonomi. 

4.3  Perkembangan Permintaan Telur Ayam Ras di 

Kota Malang 

Tabel 3. Permintaan Telur Ayam Ras di Kota Malang Tahun 

2008-2017 

Tahun 

Konsumsi 

per kapita 

per tahun 

Jumlah Permintaan 

Telur Ayam Ras di 

Kota Malang (kg) 

Pertumbuhan 

(%) 

2008 5,79 4.726.694,96 - 

2009 5,84 4.793.804,88 1,42 

2010 6,73 5.516.954,42 15,09 

2011 6,62 5.486.267,40 -0,56 

2012 6,16 5.139.017,27 -6,33 

2013 6,15 5.173.460,86 0,67 

2014 6,13 5.185.814,49 0,24 

2015 6,09 5.182.702,22 -0,06 

2016 6,24 5.342.285,58 3,08 

2017 6,65 5.729.264,51 7,24 

Rata-

rata 
6,24 5.227.626,66 2,31 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018) 
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Permintaan merupakan sejumlah barang yang diminta 

atau dibeli oleh konsumen di suatu daerah. Permintaan rata-

rata telur ayam ras di Kota Malang merupakan jumlah 

permintaan telur oleh penduduk Kota Malang pada periode 

waktu tertentu. Perkembangan permintaan telur ayam ras di 

Kota Malang disajikan pada tabel 3.  

Berdasarkan tabel 3, rata-rata  permintaan telur ayam 

ras di Kota Malang selama 10 tahun terakhir mengalami 

kenaikan sebesar 2,31% setiap  tahunnya dengan rata-rata 

konsumsi per kapita per tahun sebesar 6,24 kg/jiwa/tahun. 

Permintaan telur ayam ras selama 10 tahun terakhir juga 

mengalami fluktuasi. Kenaikan permintaan telur ayam ras 

tertinggi terjadi pada tahun 2010 naik sebesar 15,09% 

dengan kenaikan sebesar 723.149,54 kg. Naiknya 

permintaan tersebut terjadi akibatnya meningkatnya jumlah 

penduduk serta meningkatnya kesadaran penduduk Kota 

Malang akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang 

berprotein tinggi. 

Penurunan permintaan telur ayam ras terbesar terjadi 

pada tahun 2012 turun sebesar 6,33% dengan penurunan 

sejumlah 347.250,14 kg. Penurunan permintaan telur ayam 

ras pada tahun 2012 ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu 

harga barang dan jumlah populasi ternak. Badan Pusat 

Statistik menyebutkan bahwa jumlah populasi ayam 

pedaging sangat tinggi pada tahun 2011 yaitu 329.659 ekor, 

sedangkan populasi ayam petelur pada tahun 2011 

berjumlah 150.000 ekor. 

Berdasarkan data dari Dinas Perdangan Kota Malang 

menjelaskan bahwa pada tahun 2011 hingga 2012, harga 

daging ayam mengalami penurunan yaitu Rp. 23.483,- 

menjadi Rp. 23.333,-  sedangkan harga telur ayam ras 

mengalami kenaikan pada tahun 2011 hingga 2012 yaitu Rp. 
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13.458,- menjadi Rp. 14.912,- Hal ini menunjukkan bahwa 

daging ayam merupakan barang substitusi bagi telur ayam 

ras. Hartono (2016) menjelaskan bahwa barang yang dapat 

mempengaruhi permintaan dapat diganti oleh barang lain 

yang sejenis dan harga barang substitusi dapat 

mempengaruhi permintaan barang yang disubstitusi. Jika 

harga barang pengganti lebih murah maka permintaan 

barang yang disubstitusi akan berkurang. 

4.4 Harga Telur Ayam Ras 

Harga telur ayam ras dalam penelitian ini merupakan 

harga yang harus dibayarkan oleh penduduk untuk membeli 

satu kilogram telur ayam ras. Data perkembangan harga telur 

ayam ras di Kota Malang ditunjukkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Harga Telur Ayam Ras di Kota Malang Tahun 

2008-2017 

Tahun 
Harga Telur Ayam Ras 

(Rp/kg) 
Pertumbuhan (%) 

2008 11.715 - 

2009 11.631 -0,72 

2010 12.007 3,23 

2011 13.458 12,09 

2012 14.192 5,45 

2013 15.917 12,16 

2014 16.692 4,87 

2015 18.655 11,76 

2016 19.083 2,30 

2017 18.959 -0,65 

Rata-

rata 
15.231 5,05 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang (2018) 
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Berdasarkan tabel 4, ditunjukkan bahwa 

perkembangan harga telur ayam mengalami kenaikan 

dengan harga rata-rata sebesar Rp. 15.231,-. Rata-rata 

kenaikan harga telur ayam ras setiap tahun sebesar 5,05%. 

Kenaikan harga telur ayam ras tertinggi terjadi pada tahun 

2013 yaitu 12,16% atau Rp. 1.725,. Kenaikan harga telur 

ayam ras ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah 

permintaan namun tidak diimbangi oleh bertabambahnya 

jumlah produksi telur ayam ras. Penurunan harga telur ayam 

ras di Kota Malang hanya terjadi dua kali selama 10 tahun 

terakhir, yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,72% atau senilai 

Rp. 84,- dan pada tahun 2017 sebesar 0,65% atau senilai Rp. 

124,-. Turunnya harga telur ayam ras ini tidak terlalu 

berdampak karena presentasenya terlalu kecil. Penurunan 

harga telur ayam ras ini diakibatkan oleh tercukupinya 

jumlah permintaan telur ayam ras di kota Malang. 

4.5 Harga Daging Ayam Ras 

Harga daging ayam ras dalam penelitian merupakan 

harga yang harus dibayarkan oleh penduduk untuk 

mendapatkan satu kilogram daging ayam ras. Perkembangan 

harga daging ayam ras di Kota Malang ditunjukkan pada 

tabel 5. 

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa rata-rata harga 

daging ayam selama tahun 2008-2017 adalah Rp. 24.835,-. 

Rata-rata harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar 

4,79% setiap tahun. Kenaikan harga tertinggi daging ayam 

ras terjadi pada tahun 2010 yaitu 15,51% atau senilai Rp. 

2.975,-. Kenaikan harga daging ayam ras dapat disebabkan 

oleh jumlah permintaan yang meningkat namun produksi 

yang kurang. Penyebab lain juga dapat disebabkan oleh 

mekanisme pasar yang tidak dapat dikonrol secara 

menyeluruh. Penurunan harga daging ayam ras tertinggi 
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terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,09% atau senilai Rp. 

921,-. Turunnya harga daging ayam ras dapat terjadi apabila 

jumlah ketersediaan daging ayam ras dapat mencukupi 

jumlah permintaan. 

Tabel 5. Harga Daging Ayam Ras di Kota Malang Tahun 

2008-2017 

Tahun 
Harga Daging Ayam 

Ras (Rp/kg) 
Pertumbuhan (%) 

2008 19.208 - 

2009 19.183 -0,13 

2010 22.158 15,51 

2011 23.483 5,98 

2012 23.333 -0,64 

2013 26.700 14,43 

2014 27.325 2,34 

2015 28.344 3,73 

2016 29.768 5,02 

2017 28.847 -3,09 

Rata-

rata 
24.835 4,79 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Sumber: Dinas Perdangan Kota Malang (2018) 

4.6 Harga Minyak Goreng 

Harga minyak goreng dalam penelitian merupakan 

harga yang harus dibayarkan oleh penduduk untuk 

mendapatkan satu kilogram minyak goreng. Perkembangan 

harga minyak goreng di Kota Malang ditunjukkan pada tabel 

6. 

Rata-rata harga minyak goreng di Kota Malang 

selama 10 tahun terakhir yaitu Rp. 10.440,- dan mengalami 

kenaikan sebesar 2,56% setiap tahunnya, ditunjukkan pada 
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tabel 6. Kenaikan harga minyak goreng tertinggi terjadi pada 

tahun 2011 sebesar 13,57% atau senilai Rp. 1.250,- dan 

penurunan harga minyak goreng terendah terjadi pada tahun 

2009 sebesar 17,87% tau senilai Rp. 1.770,-. Kenaikan dan 

penurunan harga minyak goreng nasioanal. 

Tabel 6. Harga Minyak Goreng di Kota Malang Tahun 

2008-2017 

Tahun 
Harga Minyak 

Goreng (Rp/kg) 
Pertumbuhan (%) 

2008 9.904 - 

2009 8.134 -17,87 

2010 9.213 13,26 

2011 10.463 13,57 

2012 10.852 3,72 

2013 10.137 -6,59 

2014 10.850 7,04 

2015 11.500 5,99 

2016 11.408 -0,80 

2017 11.945 4,71 

Rata-rata 10.440 2,56 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Sumber: Dinas Perdangan Kota Malang (2018) 

4.7 Hasil Analisis 

4.7.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinansi pada regresi dapat diartikan 

sebagai kemampuan semua variabel bebas (independent) 

dalam menjelaskan variasi varibel terikatnya (dependent). 

Koefisien determinansi dihitung dengan mengkuadratkan 

Koefisien Korelasi (R). Nilai R2 diantara 0 sampai 1. 

Semakin besar nilai R2, maka semakin besar hubungan 

variabel bebas (independent) dalam menjelaskan variabel 
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terikat (dependent) sehingga model regresi tersebut untuk 

digunakan. 

R2: 84,02%     R2 (adj): 71,24% 

Hasil analisis menjelaskan bahwa niai R2 bernilai 

84,02% dan R2 (adj) bernilai 71,24%. R2 (adj) atau Adjusted 

R Square merupakan nilai R2 yang telah disesuaikan dan 

nilainya selalu dibawah R2 dan bisa bernilai negatif. 

Koefisien determinansi dalam model regresi berganda 

menggunakan nilai R2 (adj) (Santoso, 2001). Sehingga 

dalam penelitian ini menggunakan R2 (adj) sebagai nilai 

koefisien determinansi karena variabel yang dijelaskan lebih 

dari satu. R2 (adj) bernilai 71,24%, hal ini menunjukkan 

bahwa presentase hubungan antara variabel bebas 

(pendapatan per kapita, harga telur ayam ras, harga daging 

ayam ras dan harga minyak goreng) terhadap variabel terikat 

(permintaan telur ayam ras) sebesar 71,24%, sedangkan 

sisanya 28,76% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk ke dalam model penelitian ini.  

   

4.7.2 Uji Hipotesis 

4.7.2.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f) 

Uji ini berfungsi untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh seluruh variabel bebas (pendapatan per kapita, 

harga telur ayam ras, harga daging ayam ras dan harga 

minyak goreng) secara bersama terhadap variabel terikat 

(permintaan telur ayam ras). Pengujian dilakukan dengan 

tingkat signifikansi 5% ( nilai probabilitas= 0,05). Apabila 

nilai Probability < 0,05 maka variabel bebas yang digunakan 

berpengaruh nyata secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. 
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Tabel 7. Tabel Uji f 

Source DF Adj SS Adj MS 
F-

Value 

P-

Value 

Regression 4 
7,30222E

+11 

1,82555

E+11 
6,57 0,032 

Error 5 
1,38857E

+11 

2777139

7684 
  

Total 9 
8,69079E

+11 
   

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai P 

adalah 0,032. Uji F dilakukan pada tingkat signifikansi 5% 

(nilai probabilitas = 0,05) sehingga nilai P < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas (pendapatan per kapita, harga telur 

ayam ras, harga daging ayam ras dan harga minyak goreng) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (permintaan telur ayam ras) pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

4.7.2.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Tabel 8. Tabel Uji t 

Variabel P Hasil 

Pendapatan per 

kapita 

0,033* Berpengaruh 

signifikan 

Harga Telur Ayam 

Ras 

0,012* Berpengaruh 

signifikan 

Harga Daging Ayam 

Ras 

0,099 Tidak berpengaruh 

signifikan 

Harga Minyak 

Goreng 

0,277 Tidak berpengaruh 

signifikan 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

* Nilai P tabel < 0,05 (berpengaruh signifikan) 
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Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel-variabel bebas (pendapatan per 

kapita, harga telur ayam ras, harga daging ayam ras dan 

harga minyak goreng) secara parsial terhadap variabel 

terikat (permintaan telur ayam ras). Tingkat signifikansi 

yang digunakan adalah 5% (nilai probabilitas = 0,05), 

sehingga jika nilai Probabilty < 0,05 maka variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara 

parsial. 

Berdasarkan tabel 8, didapatkan kesimpulan bahwa: 

1. Variabel pendapatan per kapita memiliki nilai P sebesar 

0,033. Hal ini menunjukkan bahwa P < 0,05 sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan telur ayam ras secara 

parsial. 

2. Variabel harga telur ayam ras memiliki nilai P sebesar 

0,012. Hal ini menunjukkan bahwa P < 0,05 sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel harga telur ayam ras berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan telur ayam ras secara 

parsial. 

3. Variabel harga daging ayam ras memiliki nilai P sebesar 

0,099. Hal ini menunjukkan bahwa P > 0,05 sehingga H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

harga daging ayam ras tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan telur ayam ras secara parsial. 

4. Variabel harga minyak goreng memiliki nilai P sebesar 

0,277. Hal ini menunjukkan bahwa P > 0,05 sehingga H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

harga minyak goreng tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan telur ayam ras secara parsial. 
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4.7.3 Analisis Permintaan Telur Ayam Ras di Kota 

Malang 

Analisis permintaan telur ayam ras di Kota Malang 

dilakukan dengan analisis regresi berganda menggunakan 

data time series dalam kurun waktu 10 tahun (2008-2017). 

Analisis regresi dihitung dengan menggunakan program 

Minitab 17 dan didapatkan hasil pada tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Analisis Permintaan Telur Ayam Ras 

Term Coef 

Konstanta 4402559,00 

Pendapatan per kapita             0,06* 

Harga Telur Ayam Ras        -433,00* 

Harga Daging Ayam Ras         124,90 

Harga Minyak Goreng         116,40 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

* Berpengaruh signifikan 

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh, maka 

model permintaan telur ayam ras adalah sebagai berikut: 

 

𝒀 = 𝟒𝟒𝟎𝟐𝟓𝟓𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟐𝟕 𝑿𝟏 − 𝟒𝟑𝟑 𝑿𝟐 + 𝟏𝟐𝟒, 𝟗 𝑿𝟑

+ 𝟏𝟏𝟔, 𝟒 𝑿𝟒 

 

4.7.4 Pembahasan Hasil Analisis 

Berdasarkan model persamaan permintaan telur ayam 

ras diketahui bahwa nilai koefisien variabel pendapatan per 

kapita sebesar 0,06; variabel harga telur ayam  ras sebesar -

433; harga daging ayam ras sebesar 124,9 dan harga minyak 

goreng sebesar 116,4. Interpretasi dari masing-masing 

variabel akan dijelaskan sebagai berikut. 
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4.7.4.1 Pendapatan Per Kapita 

Koefisien regresi pendapatan per kapita pada tabel 9 

bernilai positif sehingga jika jumlah pendapatan per kapita 

penduduk Kota Malang naik, maka jumlah permintaan telur 

ayam ras di Kota Malang juga akan naik. Apabila jumlah 

pendapatan per kapita penduduk Kota Malang turun, maka 

jumlah permintaan ayam ras di Kota Malang juga turun. Hal 

ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan jumlah 

permintaan telur  ayam ras berbanding lurus.  

Berdasarkan hasil analisis, kenaikan jumlah pendapatan 

per kapita sejumlah Rp. 1.000.000,-/tahun maka akan 

meningkatkan jumlah permintaan telur ayam ras sebesar 

0,06 kg. Penurunan jumlah pendapatan per kapita sebesar 1 

satuan maka akan menurunkan jumlah permintaan ayam ras 

sebesar 0,06 kg. Kenaikan pendapatan per kapita penduduk 

juga akan meningkatkan daya beli penduduk itu sendiri 

sehingga jumlah barang yang dibeli akan bertambah sesuai 

dengan pertambahan pendapatannya. Hartono (2016) 

menjelaskan apabila pendapatan konsumen secara nyata 

meningkat maka akan meningkatkan daya beli sehingga 

permintaan barang juga meningkat. 

Lipsey, Steive, Purvis and Courant (1992) 

menjelaskan bahwa penurunan harga suatu jenis barang 

akan mempengaruhi rumah tangga melalui dua cara. 

Pertama, penduduk terdorong untuk membeli lebih banyak, 

apabila barang tersebut harganya lebih murah. Kedua, 

pendapatan meningkat, sehingga mereka bisa membeli lebih 

banyak. Pertambahan pendapatan riil ini memberikan 

dorongan untuk membeli jumlah yang berbeda dari seluruh 

jenis komoditi.  
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4.7.4.2 Harga Telur Ayam Ras 

Nilai koefisien harga telur ayam ras bernilai negatif 

yaitu -433. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila harga 

telur ayam ras di Kota Malang naik maka jumlah permintaan 

telur ayam ras di Kota Malang akan turun dan apabila harga 

telur ayam ras di Kota Malang turun, maka jumlah 

permintaan telur ayam ras akan naik. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa harga telur ayam ras dan jumlah 

permintaan telur ayam ras berbanding terbalik. 

Kenaikan harga telur ayam ras sebesar Rp. 1.000,- 

akan menurunkan jumlah permintaan telur ayam ras sebesar 

433.000 kg. Penurunan harga telur ayam ras sebesar Rp. 

1.000,- maka jumlah permintaan telur ayam ras akan naik 

sebesar 433.000 kg. Hal tersebut menjelaskan bahwa harga 

barang akan mempengaruhi jumlah permintaan barang itu 

sendiri, apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan 

menurun, begitu sebaliknya. Nuraini (2000) menjelaskan 

bahwa permintaan suatu produk dipengaruhi oleh harga 

barang itu sendiri, serta Hartono (2016) menambahkan 

bahwa hukum permintaan menyatakan bahwa, jika harga 

suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan 

turun, sebaliknya jika harga suatu barang turun maka jumlah 

brang yang diminta akan bertambah.  

4.7.4.3 Harga Daging Ayam Ras 

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai koefisien 

harga daging ayam ras bernilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika harga daging ayam ras di Kota Malang naik maka 

jumlah permintaan telur ayam di Kota Malang akan naik, 

begitu sebaliknya. Harga daging ayam ras berbanding lurus 

dengan jumlah permintaan telur ayam ras. 
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Kenaikan harga daging ayam ras sebesar Rp. 1.000,- 

maka akan meningkatkan jumlah permintaan sebesar 

124.900 kg. Apabila harga daging ayam ras turun sebesar 

Rp. 1.000,- maka jumlah permintaan telur ayam ras akan 

turun sebesar 124.900 kg. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

harga barang lain (daging ayam ras) dapat memengaruhi 

jumlah permintaan telur ayam ras. Hartono (2016) 

menjelaskan bahwa barang substitusi adalah barang yang 

dapat saling menggantikan fungsi barang lain. Barang yang 

dapat mempengaruhi permintaan dapat diganti oleh barang 

lain yang sejenis dan harga barang substitusi dapat 

mempengaruhi permintaan barang yang disubstitusi. Jika 

harga barang pengganti lebih murah maka permintaan 

barang yang disubstitusi akan berkurang.  

Hal ini menjelaskan bahwa daging ayam ras 

merupakan barang subsitusi bagi telur ayam ras, sehingga 

apabila harga daging ayam ras di Kota Malang naik, maka 

penduduk Kota Malang lebih memilih untuk mengkonsumsi 

telur. Pengaruh substitusi (substitution effect), jika harga 

suatu barang naik maka orang akan mencari barang lain yang 

fungsinya sama, tetapi harganya lebih murah. Sehingga 

harga barang subsitusi berpengaruh positif terhadap 

permintaan suatu barang (Ida, 2009)  

 

4.7.4.4 Harga Minyak Goreng 

Nilai koefisien regresi minyak goreng bernilai positif 

sebesar 116,4 maka dapat disimpulkan bahwa apabila harga 

minyak goreng di Kota Malang naik sebesar Rp. 1.000,- 

maka jumlah permintaan telur ayam ras akan naik sebesar 

116.400 kg. Apabila harga minyak goreng di Kota Malang 

turun sebesar Rp. 1.000,- maka akan menurunkan jumlah 

permintaan telur ayam ras sebesar 116.400 kg. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa harga minyak goreng berbanding lurus 

dengan jumlah permintaan telur ayam ras di Kota Malang.  

Minyak goreng merupakan barang pelengkap 

(komplementer) bagi telur ayam ras. Penduduk Kota Malang 

lebih suka mengkonsumsi telur dengan cara digoreng, hal ini 

juga disebabkan oleh banyaknya rumah makan dan 

pedagang kaki lima yang menyediakan menu telur ayam 

goreng. Barang komplementer adalah barang yang dapat 

melengkapi fungsi dari barang lainnya. Harga barang 

komplementer dapat menjadi salah satu faktor yang bisa 

mempengaruhi jumlah permintaan (Sugiarto, 2002). 

 

4.8 Analisis Time Series 

Time series merupakan suatu pengamatan terhadap 

peristiwa atau kejadian yang diambil dari waktu ke waktu 

yang disusun secara runtut dan teliti. Analisis time series 

digunakan untuk mengetahui gambaran dari suatu data 

runtut waktu yang dapat digunakan sebagi peramalan di 

waktu yang akan datang. 

 

4.8.1 Pola Data Time Series  

Terdapat beberapa jenis pola data pada time series 

yaitu, pola data horizontal, pola data trend, pola data siklik 

dan pola data musiman. Pola data akan menentukan model 

peramalan yang akan digunakan. 
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Gambar 5. Pola data time series 

Berdasarkan gambar 5, ditunjukkan bahwa pola data 

permintaan telur ayam ras di Kota Malang cenderung naik 

(trend positif). Sehingga dapat digunakan metode peramalan 

dengan Metode Trend Analysis. Analisis Trend merupakan 

suatu metode analisis yang digunakan untuk melakukan 

estimasi atau peramalan di masa yang akan datang. Model 

trend secara umum yang akan digunakan dalam penelitian 

ini dibagi menjadi 3 yaitu, model trend linier, model trend 

kuadatrik dan model trend eksponensial. Ketiga model 

tersebut akan dipilih satu model terbaik yang akan 

digunakan dalam peramalan jumlah permintaan telur ayam 

ras di Kota Malang. 

4.8.2 Analisis Peramalan dengan Metode Trend 

Analysis 

4.8.2.1 Penentuan Model 

Metode yang digunakan dalam menentukan kebaikan 

model yang dipakai adalah dengan melihat tingkat kesalahan 

dengan nilai prediksi paling kecil.Wardah dan Iskandar 

(2016) menjelaskan bahwa peramalan bertujuan 
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mendapatkan peramalan (forecast) yang bisa 

meminimumkan kesalahan meramal (forecast error). 

Beberapa ukuran yang digunakan sebagai acuan adalah 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error), MAD (Mean 

Absolute Deviation) dan MSD (Mean Squared Deviation). 

Penentuan model terbaik dilakukan untuk mengukur 

ketepatan model peramalan tersebut dalam menduga 

kejadian sebenarnya. 

Penentuan model dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menghitung nilai MAPE, MAD dan MSD dari 

masing-masing model menggunakan software Minitab 17. 

Hasil perhitungan MAPE, MAD dan MSD dari ketiga model 

tersebut ditampilkan pada tabel 11. 

Tabel 11. Nilai MAPE, MAD dan MSD setiap model 

Model MAPE MAD MSD 

Linier 3,9 2,0 5,5 

Kuadatrik 3,9 2,1 5,4 

Eksponensial 3,8 2,0 5,5 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa model 

eksponensial memiliki tingkat error lebih kecil pada MAPE 

dan MAD dan model kuadatrik memiliki nilai MSD yang 

lebih kecil daripada model yang lain. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis trend dengan 

model eksponensial. Berdasakan hasil analisis trend, model 

eksponensial memiliki persamaan sebagai berikut: 

 

𝒀𝒕 = 𝟒𝟖𝟖𝟎𝟐𝟑𝟒 𝒙 (𝟏, 𝟎𝟏𝟐𝟐𝟗𝒕) 
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4.8.2.2 Hasil Peramalan dengan Model Terbaik 

Peramalan jumlah permintaan telur ayam ras di kota 

Malang tahun 2018-2022 dilakukan dengan metode analisis 

trend dengan model eksponensial menggunakan software 

Minitab 17. Hasil peramalan menggunakan metode analisis 

trend dengan model eksponensial ditunjukkan pada tabel 12. 

Tabel  12. Proyeksi permintaan telur ayam ras di kota 

Malang tahun 2018-2022 

Period (tahun) Forecast (kg/tahun) 

2018 5581800 

2019 5650376 

2020 5719794 

2021 5790065 

2022 5861200 

Keterangan: Data sekunder diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 12, dapat disimpulkan bahwa 

jumlah permintaan telur ayam ras di Kota Malang pada 

tahun 2018 sebesar 5.581.800 kg/tahun, jumlah permintaan 

telur ayam ras di Kota Malang pada tahun 2019 sebesar 

5.650.376 kg/tahun. Tahun 2020, jumlah permintaan telur 

ayam ras di Kota Malang sebesar 5.719.794 kg/tahun, pada 

tahun 2021 jumlah permintaan telur ayam ras di Kota 

Malang sebesar 5.790.065 kg/tahun dan pada tahun 2022 

jumlah permintaan telur ayam ras di Kota Malang sebesar 

5.861.200 kg/tahun. 
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Gambar 6. Hasil Proyeksi Jumlah Permintaan Telur Ayam 

Ras di Kota Malang Tahun 2018-2022 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Perkembangan konsumsi per kapita telur ayam ras di 

Kota Malang selama 10 tahun sebesar 6,24 

kg/jiwa/tahun atau sejumlah 100 butir telur/orang/tahun 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur 

ayam ras di kota Malang: 

a. Secara simultan, pendapatan per kapita, harga telur 

ayam ras, harga daging ayam ras dan harga minyak 

goreng berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

telur ayam ras. 

b. Secara parsial, pendapatan per kapita dan harga telur 

ayam ras berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

telur ayam ras, sedangkan harga daging ayam ras dan 

harga minyak goreng tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan telur ayam ras. 

3. Proyeksi permintaan telur ayam ras di Kota Malang 

mengalami peningkatan mulai tahun 2018 hingga 2022 

yaitu pada tahun 2018 sebesar 5.581.800 kg, pada tahun 

2019 sebesar 5.650.376 kg, pada tahun 2020 sebesar 

5.719.794 kg, pada tahun 2021 sebesar 5.790.065 kg dan 

pada tahun 2022 sebesar 5.861.200 kg. Rata-rata 

presentase kenaikan permintaan telur ayam tahun 2018-

2020 sebesar 1,22%. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah daerah dan peternak ayam petelur dapat 

menyediakan populasi ayam petelur sebesar 295.000 

ekor setiap tahun sehingga dapat memenuhi permintaan 

telur ayam ras tahun 2018-2022 supaya tidak terjadi 
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fluktuasi harga telur ayam ras di Kota Malang apabila 

jumlah permintaan tidak terpenuhi. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data 

lebih banyak atau lebih dari 10 tahun agar proyeksi 

yang dihasilkan lebih akurat. 
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