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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pencapaian sasaran pembangunan sub sektor peternakan melibatkan 

peran serta pemerintah melalui berbagai program kegiatan untuk mencapai 

tujuan pembangunan peternakan. Sasaran pembangunan sub sektor peternakan 

yang ditetapkan dan diprioritaskan pada peningkatan populasi ternak, 

penyediaan daging, telur serta peningkatan konsumsi daging, telur, susu per 

kapita, serta peningkatan kelembagaan informasi pasar untuk memperpendek 

jarak antara konsumen dan produsen. Kebijakan pemerintah terhadap sub sektor 

peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak baik berupa 

daging maupun telur serta pendistribusiannya tersebut dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan peternak 

dan pedagang yang terlibat di dalamnya. 

Bidang peternakan pada umumnya telah memiliki kemajuan, hal ini dapat 

dilihat dengan adanya pembangunan peternakan dengan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah 

menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata. Swasta dan masyarakat memiliki 

kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan kecukupan 

produk peternakan, dapat berupa melaksanakan produksi, perdagangan dan 

distribusi produk ternak.  

Prospek usaha peternakan ayam ras petelur di Indonesia dinilai sangat 

baik dilihat dari pasar dalam negeri maupun luar negeri, jika ditinjau dari sisi 

penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, kapasitas produksi peternakan 
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ayam ras petelur di Indonesia masih belum mencapai kapasitas produksi yang 

sesungguhnya (Abidin, 2003). Kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

perusahaan pembibitan, pakan ternak, dan obat-obatan yang masih berproduksi 

di bawah kapasitas terpasang, yang artinya prospek pengembangannya masih 

terbuka. Di sisi permintaan, saat ini produksi telur ayam ras baru mencukupi 

kebutuhan pasar dalam negeri sebesar 65%. Sisanya dipenuhi dari telur ayam 

kampung, itik, dan puyuh. Iklim perdagangan global yang sudah mulai terasa 

saat ini, semakin memungkinkan produk telur ayam ras dari Indonesia untuk ke 

pasar luar negeri, mengingat produk ayam ras bersifat elastis terhadap 

perubahan pendapatan per kapita per tahun dari suatu negara.  

Telur sebagai salah satu produk ternak unggas memiliki protein yang 

sangat berperan dalam tubuh manusia karena protein berfungsi sebagai zat 

pembangun yaitu bahan pembentuk jaringan baru di dalam tubuh, zat pengatur 

yaitu mengatur berbagai sistem di dalam tubuh dan sebagai bahan bakar, protein 

akan dibakar ketika kebutuhan energi tubuh tidak dapat dipenuhi oleh hidrat 

arang dan lemak. Telur merupakan salah satu produk peternakan yang dapat 

memenuhi sebagian kebutuhan gizi masyarakat. Produk hasil ternak ini juga 

mempunyai potensi untuk dikembangkan secara optimal, karena disamping 

harganya yang relatif murah dibanding protein hewani yang lainya, 

pengusahaanya juga relatif mudah dan walaupun diusahakan dalam usaha skala 

kecil mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja 

(Salim, dkk 2001). Hampir semua jenis lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi 

jenis makanan ini sebagai sumber protein hewani, karena telur merupakan salah 

satu bentuk makanan yang mudah diperoleh dan mudah pula cara 

pengolahannya.  Kondisi ini menjadikan telur merupakan jenis bahan makanan 

yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, sehingga 

pada akhirnya kebutuhan telur juga akan terus meningkat (Anonim, 2009).  
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Permintaan produk peternakan oleh penduduk Indonesia dapat dilihat dari 

tingkat konsumsi masing-masing produk tersebut yaitu konsumsi protein hewani 

asal ternak per kapita per hari penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 0,841 kg 

dengan rincian untuk daging 0,0191 kg, telur 0,0199 kg dan susu 0,0451 kg 

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2011). Sebagai gambaran di perkotaan tingkat 

konsumsi telur dan susu dari tahun 2005-2011 mengalami peningkatan sebesar 

36,86 gram/kapita/hari menjadi 65,58 gram/kapita/hari, sedangkan di pedesaan 

tingkat konsumsi telur dan susu dari tahun 2005-2011 mengalami peningkatan 

sebesar 16,30 gram/kapita/hari menjadi 32,71 gram/kapita/hari (Badan Pusat 

Statistik, 2011). Diantara ketiga produk peternakan tersebut, telur merupakan 

salah satu produk peternakan yang sering dikonsumsi karena harganya relatif 

murah dibandingkan produk peternakan lainnya, mudah didapat serta mudah 

diolah menjadi berbagai makanan, sehingga telur senantiasa dibutuhkan oleh 

berbagai konsumen. 

Data konsumsi telur ayam ras penduduk Indonesia menunjukkan tahun 

2009 sebesar 5.827 kg/kapita/tahun dan mengalami kenaikan 13,24% bila 

dibandingkan dengan tahun 2010 adalah sebesar 6.709 kg/kapita/tahun. 

Sedangkan dari segi produksi telur ayam ras secara nasional menunjukkan 

bahwa produksi telur ayam ras masih fluktuasi. Tahun 2007 produksi sebesar 

944.136 ton, tahun 2008 sebesar 955.999 ton, tahun 2009 sebesar 909.519 ton, 

tahun 2010 945.635 ton dan tahun 2011 produksi telur ayam ras adalah sebesar 

986.794 ton (Direktorat Jenderal Peternakan, 2011). Salah satu penyebab 

kenaikan konsumsi telur adalah telur merupakan salah satu produk peternakan 

yang sering dikonsumsi karena harganya relatif murah dibandingkan produk 

peternakan lainnya, mudah didapat dan mudah di olah menjadi berbagai 

makanan sehingga telur senantiasa dibutuhkan oleh berbagai konsumen. 
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Jawa Timur merupakan salah satu daerah pusat perdagangan yang 

memiliki tingkat penjualan komoditi yang sangat besar. Salah satu komoditi yang 

sangat dibutuhkan dan memiliki tingkat penjualan yang sangat besar adalah 

komoditi telur. Data produksi telur selama 4 tahun terakhir di Jawa Timur 

menunjukkan bahwa produksi telur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 

mengalami penurunan. Produksi telur tertinggi terjadi tahun 2007 sebesar 

370.482 kg/tahun dan terendah tahun 2009 yakni 251.412 kg/tahun, sedangkan 

produksi tahun 2008 sebesar 339.009 kg/tahun, tahun 2010 sebesar 257.529 

kg/tahun. Konsumsi telur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 cenderung 

mengalami fluktuasi dengan tingkat konsumsi tahun 2007 yaitu sebesar 3,24 

kg/kapita/tahun, tahun 2008 yaitu 3,14 kg/kapita/tahun, tertinggi terjadi pada 

tahun 2009, yaitu 3,74 kg/kapita/tahun dan tahun 2010 yaitu 3,54 kg/kapita/tahun 

(BPS Propinsi Jatim, 2011). Fluktuasi ini tidak sesuai dengan permintaan telur 

yang diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.   

Kota Malang adalah kota besar kedua di Jawa Timur di bawah Surabaya. 

Statistik wilayah kota Malang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil registrasi 

penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk yang terdaftar adalah sebanyak 

820.243 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 7.453 jiwa per kilometer 

persegi. Jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 0,86% (BPS Kota Malang, 2011). Keadaan seperti ini 

membuat kota Malang memiliki kecenderungan potensi konsumsi telur cukup 

tinggi, tetapi jika di lihat dari segi produksi telur di kota malang masih kurang. 

Data statistik menunjukkan produksi telur di kota Malang dari tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan. Produksi telur tertinggi terjadi 

tahun 2006 sebesar 48.307 kg/tahun dan terendah tahun 2010 yaitu 38.180 

kg/tahun, sedangkan produksi tahun 2007 sebesar 43.053 kg/tahun, tahun 2008 

sebesar 47.306 kg/tahun dan tahun 2009 sebesar 38.347 kg/tahun (BPS Kota 
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Malang, 2011). Penurunan produksi di karenakan banyaknya lahan pertanian 

dan peternakan yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk. Melalui 

Dinas Peternakan usaha peningkatan produksi terus dilakukan dengan tujuan 

disamping untuk memenuhi konsumsi telur baik untuk industri maupun untuk 

rumah tangga, tetapi juga untuk peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. 

Peningkatan konsumsi telur juga terus menerus dilakukan dalam upaya untuk 

mencapai target konsumsi protein yang telah ditentukan, karena dengan 

konsumsi telur berarti juga peningkatan permintaan telur. Untuk itu penelitian 

tentang permintaan telur di Malang perlu dilakukan. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras di kota 

Malang ? 

2. Bagaimanakah elastisitas permintaan terhadap perubahan harga telur 

ayam ras di kota Malang ? 

 

1.3 Tujuan  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras 

di kota Malang. 

2. Mengetahui elastisitas permintaan terhadap perubahan harga telur ayam 

ras di kota Malang. 
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1.4 Manfaat  

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai gambaran bahwa terdapat beberapa faktor yang 

dipertimbangkan dalam permintaan telur ayam ras. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil 

kebijakan khususnya yang berhubungan dengan permintaan telur ayam 

ras. 

3. Sebagai bahan informasi bagi pedagang dalam memasarkan telur ayam 

ras khususnya area di kota Malang. 

 


