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DEMAND ANALYSIS OF GOAT MEAT  

IN NGANJUK REGENCY 

 

Andhika Hendra Hermawan, Budi Hartono and  

Bambang Ali Nugroho 

 

ABSTRACT 

 

This objectives of research were to analyze and 

determine the factors that affected to demand of goat 

meat in Nganjuk Regency. The location is taken 

purposively and the method used in this research was 

descriptive analysis using time series during 10 years 

(2004-2013) covering population, income, price of beef, 

goat meat, broiler meat, free-range chicken meat, eggs 

and asin teri fish. The demand was estimated by a 

demand function approach using multiple regression. 

Regression analysis result showed that independent 

variable collectively affected significanly on dependent 

variable. Partially, the ammount of population, income, 

price of beef, goat meat, broiler meat, free range chicken 

meat and eggs influence goat meat’s demand. The goat 

meat’s demand was fluctuating during last ten years. 

Income elasticity of Nganjuk Regency is elastic and price 

elasticity of goat meat is inelastic. Goat meat is substitute 

goods of beef meat and broiler meat, whereas free-range 

chicken meat, eggs and asin teri fish are complementary 

goods.   

 

Keywords: demand, goat meat, elasticity   
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ANALISIS PERMINTAAN DAGING KAMBING  

DI KABUPATEN NGANJUK 

 

Andhika Hendra Hermawan, Budi Hartono dan Bambang 

Ali Nugroho 

 

RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

permintaan daging kambing dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging kambing di Kabupaten 

Nganjuk. Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif 

analisis. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja di 

Kabupaten Nganjuk. Data yang dianalisis merupakan 

sekunder (time series) selama 10 tahun antara tahun 

2004-2013 yang meliputi jumlah penduduk, pendapatan 

perkapita, harga daging sapi, harga daging kambing, 

harga daging ayam broiler, harga daging ayam buras, 

harga telur ayam ras dan harga ikan asin teri. Estimasi 

permintaan menggunakan analisis Regresi Linier 

Berganda.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel jumlah penduduk, pendapatan 

perkapita, harga daging sapi, harga daging kambing, 

harga daging ayam broiler, harga daging ayam buras, 

harga telur ayam ras dan harga ikan asin teri memberikan 

pengaruh signifikan terhadap variabel permintaan daging 

kambing dengan proporsi sumbangan variabel 
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independen terhadap variabel dependen sebesar 99,8%, 

sedangkan sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain misalnya selera konsumen, cita rasa dan 

sebagainya. Secara parsial jumlah penduduk, pendapatan 

perkapita, harga daging sapi, harga daging kambing, 

harga daging ayam broiler, harga daging ayam buras dan 

harga telur ayam ras berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan daging kambing, sedangkan harga ikan asin 

teri tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

daging kambing. Permintaaan daging kambing 

mengalami fluktuatif dalam 10 tahun terakhir. 

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 dimana 

permintaan naik 129,63% dikarenakan tersedianya kuota 

daging kambing yang melimpah di pasaran, sedangkan 

penurunan terbesar terjadi pada tahun 2007 dimana 

permintaan turun 6,11% dikarenakan adanya isu 

kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga daging 

ikut melonjak. Elastisitas pendapatan bernilai lebih dari 

satu (elastis) menunjukkan daging kambing merupakan 

kebutuhan yang mudah dicari barang substitusinya. 

Elastisitas harga daging kambing bersifat inelastis yang 

menunjukkan daging kambing merupakan kebutuhan 

pokok. Daging sapi dan daging ayam broiler merupakan 

barang substitusi, sedangkan daging ayam buras, telur 

ayam ras dan ikan asin teri termasuk barang 

komplementer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian masih merupakan sektor andalan 

perekonomian nasional. Ketangguhan sektor pertanian 

termasuk sub sektor peternakan ditunjukkan oleh masih 

besarnya potensi sumber daya lokal, baik ternak, 

teknologi, kelembagaan maupun potensi lainnya, 

sehingga apabila potensi ini dapat dikembangkan dengan 

optimal diharapkan akan mampu berperan dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat (Mukson, dkk, 2005). 

Sub sektor peternakan yang merupakan bagian dari 

sektor pertanian masih merupakan sektor strategis dalam 

menopang perekonomian regional maupun nasional. 

Kabupaten Nganjuk pada tahun 2011 kontribusi sub 

sektor peternakan terhadap total Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 

sebesar 8,4%, sedangkan berdasarkan harga berlaku 

sebesar 7,54%, khusus pada lingkup sektor pertanian, 

sumbangan sub sektor peternakan berdasarkan harga 

konstan sebesar 24,9%, sedangkan berdasarkan harga 

berlaku sebesar 25,5% atau menempati urutan ke dua 

setelah sub sektor tanaman bahan makanan (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Nganjuk, 2012). 

Komoditas pertanian yang dimiliki hampir seluruh 

dunia salah satunya adalah kambing, namun Indonesia 
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merupakan salah satu negara yang dapat mengandalkan 

produksi ternak kambing potong menghadapi globalisasi 

hasil pertanian tahun 2020. Indonesia merupakan negara 

tropis yang memiliki tipe iklim yang sesuai bagi 

pengembangan ternak kambing, tanah yang luas dan 

prduksi hijauan yang jauh dari cukup untuk memelihara 

100 juta juta ternak kambing atau 10 kali dari jumlah 

populasi kambing yang ada sekarang, pada sisi lain 

pemasaran ternak kambing di dalam negeri mencapai 

titik jenuh. Jumlah suplai daging kambing lebih besar 

dari jumlah permintaan (Yusdja, 2010). 

Jumlah kambing di Indonesia diperkirakan sebesar 

18,5 juta pada tahun 2013. Diperkirakan sebesar 54% 

dari jumlah kambing di Indonesia berada di Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat. Data yang didapat 

memperlihatkan bahwa kambing sebagai sumber 

pendapatan rakyat lebih banyak dimanfaatkan di Jawa 

dibandingkan Sumatera dan wilayah lainnya. Sebagai 

contoh, hanya sekitar 10% berada di Sumatera, hal ini 

tidak mengherankan karena pemeliharaan ternak 

kambing mengikuti pertanian. Semakin luas wilayah 

pertanian semakin tinggi jumlah kambing. Pola ini 

menyamai pola jumlah populasi sapi potong di Jawa 

yang mengikuti luas lahan sawah. Informasi ini juga 

memperlihatkan bahwa pemeliharaan kambing mengikuti 

pola usaha tradisional (Yusdja, 2010). 

Data perkembangan populasi kambing tahun 2009 

sampai tahun 2012 di Kabupaten Nganjuk menunjukkan 
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terjadi penurunan populasi. Populasi kambing menurun 

dari 151.734 ekor pada tahun 2009 menjadi 119.288 ekor 

pada tahun 2012 dengan tingkat penurunan sebesar 

21,4%. Permintaan daging kambing setiap tahun 

mengalami penurunan jumlah produksi daging kambing 

dari tahun 2009 sebesar 554.935 ton menjadi 269.685 ton 

pada tahun 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumsi daging kambing pada tingkat rumah 

tangga diidentifikasi sebagai faktor ekonomi (pendapatan, 

harga daging kambing, harga barang substitusi) dan 

faktor sosial (jenis pekerjaan, jumlah anggota rumah 

tangga serta umur dan pendidikan). Semua faktor 

tersebut secara bersama-sama mempengaruhi konsumen 

terhadap permintaan daging kambing (Dinas Peternakan 

Kabupaten Nganjuk, 2013). 

Konsumsi daging kambing di Kabupaten Nganjuk 

masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduknya. Tahun 2012 produksi daging kambing 

sebesar 269.685 Kg sedangkan jumlah penduduknya 

sebesar 1.025.513. Jumlah konsumsi hanya seperempat 

dari jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Nganjuk, 2013). Konsumsi daging kambing yang masih 

relatif rendah dikarenakan kambing potong tidak 

memasuki pasar kota tetapi lebih banyak beredar di 

daerah pedesaan, selain itu juga diperoleh dari pesta 

keramaian dan dari pemotongan ternak milik sendiri. 

Fokus perhatian adalah mengapa angka konsumsi daging 

kambing sangat rendah. Daging kambing bukanlah bahan 
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makanan pokok yang setingkat dengan daging sapi dan 

daging ayam karena daging kambing lebih banyak 

dikonsumsi sebagai makanan penghibur terutama bagi 

kaum muda dan dewasa. Orang yang berusia lebih 50 

tahun pada umumnya, para penderita penyakit jantung 

dan darah tinggi dan sebagainya tidak menggemari 

makan daging kambing, demikian juga dengan anak-anak 

di bawah umur 10 tahun jarang mengkonsumsi daging 

kambing, sangat rendah berbeda dengan konsumsi daging 

sapi dan daging ayam. Daging kambing sering dianggap 

dapat meningkatkan suhu tubuh dan membuat jantung 

berdebar-debar, sehingga dua hal yang berkaitan dengan 

konsumsi daging kambing adalah penyakit dan 

kegemaran (Yusdja, 2010). 

Arsyad (2000) menyatakan bahwa teori tentang 

hubungan harga dan permintaan menyebutkan bahwa 

semakin tinggi harga suatu barang atau jasa maka 

permintaan akan barang atau jasa tersebut akan semakin 

menurun, begitu juga sebaliknya. Kaitan antara harga dan 

permintaan adalah, jika harga barang naik maka 

menyebabkan permintaan akan barang lain dalam hal ini 

barang substitusi akan mengalami peningkatan. 

Peningkatan harga akan menyebabkan masyarakat 

beralih mengkonsumsi barang substitusinya. Jumlah 

penduduk di suatu wilayah juga sangat berperan penting 

dalam permintaan suatu barang. Peningkatan jumlah 

penduduk biasanya diiringi dengan penambahan 

kesempatan lapangan pekerjaan. Penambahan lapangan 
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kerja maka masyarakat akan memperoleh pendapatan dan 

daya beli akan meningkat. Daya beli yang meningkat 

inilah yang akan menambah jumlah permintaan akan 

suatu barang atau jasa. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang didapatkan berdasarkan latar 

belakang diatas yaitu : 

1. Bagaimana perkembangan permintaan daging 

kambing di Kabupaten Nganjuk selama     10 tahun 

terakhir? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan 

daging kambing di Kabupeten Nganjuk? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang didapatkan berdasarkan 

rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Untuk menganalisis permintaan daging kambing di 

Kabupaten Nganjuk 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi permintaan daging kambing di 

Kabupaten Nganjuk. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan berdasarkan 

latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

diatas yaitu: 

1. Sebagai wacana dan sumber informasi yang bisa 

menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran bagi 

lembaga pemerintahan yang bersangkutan dalam 

rangka perencanaan pembangunan sub sektor 

peternakan. 

2. Sebagai wacana dan sumber informasi bagi peneliti 

lain dalam bidang yang sama. 

3. Proyeksi kebutuhan konsumsi daging kambing di 

masa yang akan datang. 

4.  Dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang 

berkaitan dengan usaha peternakan yang berkaitan 

dengan kambing di Kabupaten Nganjuk. 

 

1.5  Kerangka Pikir 

Secara teori peningkatan jumlah permintaan terhadap 

suatu barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, 

pendapatan penduduk, harga barang substitusi dan 

jumlah penduduk di wilayah tersebut. Binti (2005) 

menjelaskan bahwa analisis regresi berganda logaritma 

permintaan daging ayam di Kabupaten Karanganyar 

dengan variabel harga daging ayam berpengaruh negatif 

terhadap permintaan daging ayam dengan koefisien 

regresi -0,468 dan berpengaruh secara signifikan dengan 

nilai t hitung sebesar -2,279 lebih kecil dari t tabel. 



7 
 

Variabel daging sapi berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging ayam dengan koefisien regresi 0,693 

dan berpengaruh secara signufikan terhadap permintaan 

daging ayam di Kabupaten Karanganyar. Uji t statistik 

menunjukkan pendapatan per kapita ternyata tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan 

daging ayam dan mempunyai hubungan yang positif 

dengan jumlah permintaan daging ayam. 

Saifoel (2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

yang berpengaruh kuat terhadap permintaan daging sapi 

di Kabupaten Bondowoso dalam jangka pendek (short 

run) adalah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk 

dan dalam jangka panjang (long run) adalah harga telur, 

harga beras, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk 

baik dalam permintaan dinamis daging sapi jangka 

pendek dan jangka panjang, daging sapi bagi masyarakat 

Bondowoso merupakan barang normal dan bersifat 

inelastis, daging sapi memiliki hubungan substitusi 

dengan daging ayam, telur dan ikan lele serta bersifat 

inelastis, daging sapi memiliki hubungan komplementer 

dengan beras dan bersifat inelastis. 

Penyusunan kerangka teoritis untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan 

daging bertujuan agar penelitian ini mempunyai alur 

yang jelas dan diharapkan tujuan penelitian dapat 

tercapai dengan maksimal dan efisien. Model yang 

menunjukkan hubungan tersebut disajikan dalam gambar 

berikut: 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

Harga Daging Sapi 

(X3) 

Jumlah Penduduk (X1) 

Pendapatan Perkapita 

(X2) 

Harga Daging 

Kambing (X4) 
Permintaan Daging 

Kambing (Y) 

Harga Daging Ayam 

Broiler (X5) 

Harga Daging Ayam 

Buras (X6) 

Harga Telur Ayam 

(X7) 

Harga Ikan Asin Teri 

(X8) 
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Harga daging kambing sangat mempengaruhi 

seberapa elastis permintaan daging kambing. Harga 

daging kambing yang semakin tinggi maka 

permintaannya akan semakin sedikit, karena daya beli 

konsumen turun, begitu juga sebaliknya, jika harga 

daging kambing turun maka permintaannya akan 

meningkat. Pendapatan per kapita sangat mempengaruhi 

permintaan daging kambing. Pendapatan yang semakin 

tinggi maka orang tersebut tidak akan segan untuk 

membeli daging kambing, begitu juga sebaliknya, jika 

pendapatannya hanya pas-pasan maka ia akan berpikir 

berulang kali untuk membeli daging kambing. 

Peningkatan jumlah penduduk mempunyai implikasi 

meningkat pada jumlah barang yang diminta oleh 

masyarakat sebagai konsumen. Faktor penduduk yang 

digunakan dalam analisis permintaan yang 

menghubungkan tingkat harga dengan permintaan 

biasanya diasumsikan sebagai variabel konstan (ceteris 

paribus), sebaliknya jika penduduk tidak diasumsikan 

sebagai variabel konstan maka jumlah penduduk akan 

menggeser kurva permintaan ke kanan. 

 

1.6  Hipotesis 

Hipotesis awal tentang jawaban sementara dari 

permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu : 

1. Harga daging kambing berpengaruh negatif terhadap 

permintaan daging kambing. 
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2. Pendapatan per kapita, harga daging ayam broiler, 

harga daging ayam buras, harga daging sapi, harga 

telur ayam dan harga ikan asin teri berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging kambing. 

3.  Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging kambing. 

4. Jumlah penduduk memiliki pengaruh paling besar 

terhadap permintaan daging kambing di Kabupaten 

Nganjuk. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Suryanto, dkk (2008) menjelaskan bahwa rata – rata 

permintaan daging broiler di kecamatan Pamulang 

Kabupaten Tangerang sebanyak 1,98 Kg / kapita / bulan. 

Permintaan daging broiler dipengaruhi oleh harga daging 

broiler, harga telur ayam ras, pendapatan keluarga, 

jumlah anggota keluarga dan selera sebesar 88,8%. 

Secara parsial harga daging broiler, jumlah anggota 

keluarga dan selera berpengaruh terhadap permintaan 

daging broiler. Elastisitas harga atas permintaan terhadap 

daging broiler bersifat elastis dengan nilai -2,436, nilai 

elastisitas pendapatan atas permintaan sebesar 0,108 

sehingga bersifat inelastis yang berarti daging broiler 

merupakan barang normal. Nilai elastisitas harga silang 

antara permintaan daging broiler terhadap telur ayam ras 

sebesar -0,078 yang berarti telur ayam ras bukan 

merupakan barang substitusi bagi daging broiler. 

Dilago (2011) menjelaskan bahwa permintaan daging 

ayam di kecamatan Tobelo pada tingkat rumah tangga 

relatif rendah sekitar 68,9% yang membeli daging ayam 

lebih dari 2,5 Kg / bulan dan hanya 31,3% yang membeli 

dalam jumlah yang cukup besar antara 4,5 sampai 6 Kg / 

bulan. Faktor yang mempengaruhi permintaan untuk 

daging ayam secara signifikan, seperti jumlah anggota 
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keluarga, pendapatan rumah tangga, harga telur, harga 

daging ayam, serta jenis pekerjaan. 

Hadini, dkk (2011) menjelaskan bahwa semua 

variabel yang mempengaruhi permintaan daging broiler 

memberikan pengaruh 98,04%. Secara parsial jumlah 

penduduk, pendapatan, harga daging broiler, harga 

daging sapi, harga telur, harga ikan bandeng, harga 

minyak goreng dan harga beras, masing-masing 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler. Prediksi 

konsumsi daging broiler tahun 2015 mencapai 428.463 

Kg. Peningkatan jumlah penduduk, pendapatan perkapita, 

harga daging sapi dan ikan bandeng dapat menyebabkan 

meningkatnya permintaan daging broiler. Peningkatan 

harga daging broiler, minyak goreng dan beras dapat 

menurunkan permintaan daging broiler. Elastisitas 

pendapatan terhadap permintaan daging broiler 

masyarakat Kota Kendari bernilai positif dan kurang dari 

satu, menunjukkan bahwa daging broiler termasuk 

barang superior yang merupakan barang kebutuhan 

pokok. Elastisitas harga daging broiler sendiri bersifat 

inelastis yang menunjukkan daging broiler merupakan 

barang kebutuhan pokok. Daging broiler merupakan 

barang substitusi bagi daging sapi dan ikan bandeng, 

sedangkan minyak goreng dan beras termasuk barang 

komplementer. Perkembangan konsumsi daging broiler 

cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan 

bertambahnya waktu dan jumlah penduduk. 
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2.2  Kambing 

Kambing merupakan binatang memamah biak yang 

berukuran sedang. Kambing ternak (Capra aegagrus 

hircus) adalah subspesies kambing liar yang secara alami 

tersebar di Asia Barat Daya (daerah "Bulan sabit yang 

subur" dan Turki) dan Eropa. Kambing liar jantan 

maupun betina memiliki tanduk sepasang, namun tanduk 

pada kambing jantan lebih besar. Umumnya, kambing 

mempunyai jenggot, dahi cembung, ekor agak ke atas, 

dan kebanyakan berbulu lurus dan kasar. Panjang tubuh 

kambing liar, tidak termasuk ekor, adalah 1,3 meter - 1,4 

meter, sedangkan ekornya 12 cm - 15 cm. Bobot yang 

betina 50 kilogram - 55 kilogram, sedangkan yang jantan 

bisa mencapai 120 kilogram. Kambing liar tersebar dari 

Spanyol ke arah timur sampai India, dan dari India ke 

utara sampai Mongolia dan Siberia. Habitat yang 

disukainya adalah daerah pegunungan yang berbatu-batu 

(Chen, et al, 2005). 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak kecil 

yang telah populer dalam kehidupan masyarakat. 

Peranannya sangat strategis dalam upaya mendukung 

perekonomian petani di pedesaan meskipun belum 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa 

sifat yang menguntungkan dari usaha beternak kambing, 

yaitu mudah berkembang biak, modal usaha relatif kecil, 

pemeliharaannya sederhana dan tidak membutuhkan 

waktu dan tenaga yang besar, mudah beradaptasi 

terhadap berbagai keadaan lingkungan serta dapat 
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berfungsi sebagai ternak tabungan. Usaha peternakan 

kambing sangat diminati oleh masyarakat karena dapat 

dipelihara secara tradisional dengan teknologi yang 

sederhana.  

Soedjana (2011) berpendapat bahwa ternak kambing 

juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan 

lingkungan serta lebih efisien dalam mengubah makanan 

yang berkualitas rendah menjadi daging dan air susu. 

Formula bahwa 1 Satuan Ternak (ST) adalah setara 

dengan 1 ekor sapi potong dewasa, atau setara dengan 10 

ekor ternak domba atau kambing dewasa, maka populasi 

gabungan antara ternak kambing dan domba rata-rata 

dalam 3 tahun terakhir hampir mencapai 28 juta ekor 

sebenarnya sudah mampu mensubstitusi kekurangan 

daging sapi yang dipenuhi melalui impor sapi bakalan 

dengan volume rata-rata sekitar 500 ribu ekor per tahun, 

atau setara dengan 5 juta ekor ternak kambing atau 

domba.  Angka tersebut akan jauh lebih banyak lagi 

seandainya jumlah anak lebih dari satu ekor per kelahiran, 

seperti pada domba prolific yang mampu beranak sampai 

5 ekor per kelahiran. 

Kambing banyak dipelihara oleh penduduk pedesaan, 

alasannya pemeliharaan kambing lebih mudah dilakukan 

daripada ternak ruminansia besar. Kambing cepat 

berkembang biak dan pertumbuhan anaknya juga 

tergolong cepat besar. Sarwono (2007) menyatakan 

bahwa nilai ekonomi, sosial, dan budaya beternak 

kambing sangat nyata. Nilai sumber daya bagi 
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pendapatan keluarga petani bisa mencapai 14-25 % dari 

total pendapatan keluarga dan semakin rendah tingkat per 

luasan lahan pertanian, semakin besar nilai sumber daya 

yang diusahakan dari beternak kambing. Pendapatan dan 

nilai tambah beternak kambing akan semakin nyata jika 

kaidah-kaidah usaha peternakan diperhatikan. Kaidah-

kaidah itu antara lain penggunaan bibit yang baik, 

pemberian pakan yang cukup dari segi gizi dan volume, 

tata laksana pemeliharaan yang benar, serta 

memperhatikan permintaan dan kebutuhan pasar. 

Ternak kambing merupakan ruminansia kecil yang 

mempunyai arti besar bagi rakyat kecil yang jumlahnya 

sangat banyak. Aspek pengembangan ternak kambing 

sangat potensial bila diusahakan secara komersial, hal ini 

disebabkan ternak kambing memiliki beberapa kelebihan 

dan potensi ekonomi antara lain tubuhnya relatif kecil, 

cepat mencapai dewasa kelamin, pemeliharaannya relatif 

mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, investasi 

modal usaha relatif kecil, mudah dipasarkan sehingga 

modal usaha cepat berputar (Sarwono, 2007). 

Sarwono, dkk (2010) menyatakan bahwa kita 

mengenal salah satu bangsa kambing yang tersebar 

diseluruh dunia yaitu kambing kacang. Kambing kacang 

merupakan bangsa kambing lokal asli Indonesia. Tubuh 

kambing kacang kecil dan relatif lebih pendek, jantan 

maupun betina bertanduk, leher pendek dan punggung 

meninggi, warna bulu hitam, cokelat, merah, atau belang 

yang merupakan kombinasi dari warna yang ada pada 
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kambing tersebut, tinggi kambing jantan dewasa rata-rata 

60 cm – 70 cm, betina dewasa 50 cm – 60 cm, berat 

badannya kambing jantan dewasa antara 25 – 30 Kg dan 

betina dewasa 15 – 25 Kg, kepala ringan dan kecil, 

telinga pendek dan tegak lurus mengarah keatas depan. 

Kehidupannya sangat sederhana, memiliki daya adaptasi 

yang tinggi terhadap kondisi alam setempat dan 

reproduksinya dapat digolongkan sangat tinggi. 

Ternak kambing merupakan salah satu ternak yang 

dikenal secara luas oleh masyarakat karena sangat 

potensial untuk berkembang, selain dapat menghasilkan 

daging dan kulit, kambing juga dapat menghasilkan susu 

yang nilai bergizi lebih tinggi dibanding dengan susu dari 

ternak lainnya. Ternak kambing yang banyak terdapat di 

Indonesia adalah kambing kacang dan kambing lokal. 

Kambing kacang merupakan kambing asli dengan ukuran 

badan kecil, sedangkan kambing lokal diduga merupakan 

percampuran antara kambing kacang dengan berbagai 

jenis kambing pendatang. Semua kambing peliharaan itu 

dimanfaatkan untuk penghasil daging dan kulit (Sarwono, 

2002). 
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2.2.1 Jenis dan Macam-Macam Kambing yang Ada di 

Indonesia 

Sarwono, dkk (2007) menjelaskan bahwa jenis dan 

macam-macam kambing yang ada di Indonesia meliputi: 

1. Kambing Kacang 

Kambing Kacang adalah ras unggul kambing 

yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. 

Badan kambing ini kecil. Tinggi gumba pada yang 

jantan 60 cm hingga 65 cm, sedangkan yang betina 

56 cm. Bobot pada kambing jantan bisa mencapai 25 

Kg, sedangkan kambing betina seberat 20 Kg. 

Telinganya tegak, berbulu lurus dan pendek. 

Kambing betina maupun yang jantan memiliki dua 

tanduk yang pendek. 

2. Kambing Peranakan Ettawa ( P.E ) 

Kambing Etawa didatangkan dari India yang 

disebut kambing Jamnapari. Badannya besar, tinggi 

gumba kambing jantan 90 cm hingga 127 cm dan 

kambing betina hanya mencapai 92 cm. Bobot yang 

jantan bisa mencapai 91 Kg, sedangkan betina hanya 

mencapai 63 Kg. Telinganya panjang dan terkulai ke 

bawah. Dahi dan hidungnya cembung. Jantan 

maupun betina bertanduk pendek. Kambing jenis ini 

mampu menghasilkan susu hingga tiga liter per hari. 

Keturunan silangan (hibrida) kambing Etawa dengan 

kambing lokal dikenal sebagai sebagai kambing 

“Peranakan Etawa” atau “PE”. Kambing PE 
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berukuran hampir sama dengan Etawa namun lebih 

adaptif terhadap lingkungan lokal Indonesia. 

3. Kambing  Jawarandu 

Kambing Jawarandu merupakan kambing hasil 

persilangan antara kambing etawa dengan kambing 

kacang. Kambing ini memliki ciri separuh mirip 

kambing etawa dan separuh lagi mirip kambing 

kacang. Kambing ini dapat menghasilkan susu 

sebanyak     1,5 L per hari. 

4. Kambing Saanen 

Kambing Saanen berasal dari Saenen, Swiss. 

Kambing jantan maupun betinanya tidak memliki 

tanduk. Warna bulunya putih atau krem pucat. 

Hidung, telinga dan ambingnya berwarna belang 

hitam. Dahinya lebar, sedangkan telinganya 

berukuran sedang dan tegak. Kambing ini 

merupakan jenis kambing penghasil susu. 

5. Kambing Marica 

Kambing Marica yang terdapat di Provinsi 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu genotipe 

kambing asli Indonesia yang menurut laporan FAO 

sudah termasuk kategori langka dan hampir punah 

(endargement). Daerah populasi kambing Marica 

dijumpai di sekitar Kabupaten Maros, Kabupaten 

Jeneponto, Kabupaten Sopeng dan daerah Makassar 

di Propinsi Sulawesi Selatan. 
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6. Kambing Boer 

Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan dan 

telah menjadi ternak yang ter-registrasi selama lebih 

dari 65 tahun. Kata “Boer” artinya petani. Kambing 

Boer merupakan satu-satunya kambing pedaging. 

Kambing ini dapat mencapai berat dipasarkan 35 – 

45 Kg pada umur lima hingga enam bulan, dengan 

rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02 – 0,04 

Kg per hari. 

 

2.3 Permintaan 

2.3.1 Definisi Permintaan 

Permintaan adalah jumlah barang yang yang 

sanggup dibeli oleh para pembeli pada tempat dan waktu 

tertentu dengan harga yang berlaku pada saat itu. 

Pengertian permintaan digunakan untuk mengetahui 

hubungan jumlah barang yang dibeli konsumen dengan 

harga alternative untuk membeli barang yang 

bersangkutan dengan anggapan harga barang lainnya 

tetap (Soekartawi, 2002). Rahardja (2006) menyatakan 

bahwa permintaan dapat didefinisikan sebagai banyaknya 

barang yang akan dibeli oleh pembeli pada suatu periode 

waktu tertentu pada berbagai kemungkinan harga. Asumsi-

asumsi yang digunakan merupakan anggapan-anggapan 

tertentu yang mendasari permintaan individual, yang 

disebut dengan parametric constans, yaitu bahwa harga 

semua barang itu tidak berubah, demikian juga pendapatan 

uang dan selera konsumen juga tidak berubah. 
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Kurva permintaan berbentuk turun dari kiri atas ke 

kanan bawah sebagaimana disajikan pada Gambar 2, 

dimana DD adalah kurva permintaan. Kurva permintaan 

berdasarkan anggapan-anggapan tertentu maka adanya 

perubahan dari salah satu anggapan tersebut akan 

mengakibatkan bergesernya kurva permintaan. Permintaan 

bertambah maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. 

D1D1 adalah kurva permintaan yang menunjukkan 

bertambahnya permintaan, sedangkan bila permintaan 

berkurang maka kurva permintaan bergeser ke kiri 

sebagaimana ditunjukkan oleh kurva D2D2. 

 

                  Harga 

                           D2   D      D1 

 

                                 P 

                                    D2    D     D1 

            0                                          Jumlah                                             

 
Gambar 2. Kurva permintaan (Mc. Eachern, 2003) 

 

Pendapatan konsumen meningkat sedangkan harga 

barang lain turun, dan harga barang yang bersangkutan 

tetap, berarti daya beli konsumen meningkat. Keadaan 

semacam ini menyebabkan bergesernya kurva 

permintaan D1D1. Perubahan selera konsumen terhadap 

suatu barang akan menggeser kurva permintaan, jika 

selera bertambah atau jika jumlah konsumen bertambah 

maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Keadaan 
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sebaliknya, yaitu apabila kesukaan terhadap barang 

menurun atau jumlah konsumen berkurang, maka 

permintaan akan barang tersebut juga akan berkurang. 

Gambar 2 menunjukkan bergesernya kurva permintaan 

ke kiri dari DD menjadi D2D2. 

Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan 

pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga 

menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan 

harga serta pembentukan kurva permintaan (Sugiarto, 

2005). Case and Fair (2007) menjelaskan bahwa hukum 

permintaan adalah hubungan negatif antara harga dan 

kuantitas yang diminta, saat harga melambung, kuantitas 

yang diminta akan turun. Saat harga turun, kuantitas yang 

diminta akan meningkat. 

Sumarno (2007) menyatakan bahwa permintaan 

adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada suatu 

waktu, yang didukung oleh daya beli. Daya beli adalah 

kemampuan konsumen untuk membeli sejumlah barang 

yang diinginkan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk 

uang. Daya beli tersebut juga relatif terbatas seperti 

halnya sumber-sumber ekonomi lainnya. Hukum 

permintaan menyatakan bahwa apabila harga suatu 

barang naik, maka kuantitas atau jumlah barang yang 

diminta atau dibeli oleh konsumen akan menurun dan 

sebaliknya jika harga turun maka jumlah permintaan 

terhadap barang tersebut akan naik dengan asumsi faktor-

faktor lain dianggap tetap perunit waktu. Hukum 

permintaan menurut Sugiarto (2005), bahwa semakin 
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rendah harga suatu komoditas semakin banyak jumlah 

komoditas tersebut diminta, sebaliknya semakin tinggi 

harga suatu komoditas semakin sedikit komoditas 

tersebut diminta. 

Wilson (2007) menyatakan bahwa permintaan suatu 

barang berkaitan dengan jumlah permintaan atas barang 

tersebut pada tingkat harga tertentu. Konsumen dapat 

menentukan jumlah barang yang dikonsumsi tergantung 

pada harga barang tersebut. Umumnya semakin tinggi 

harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah 

permintaan barang tersebut, sebaliknya semakin rendah 

harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah 

permintaan barang tersebut, apabila faktor lain tidak 

berpengaruh. Hipotesa seperti itu disebut sebagai hukum 

permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang 

menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah 

permintaan atas barang tersebut. 

Permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain seperti : 

a. Harga barang 

Permintaan suatu komoditi dipengaruhi oleh 

harga komoditi itu sendiri dengan asumsi bahwa 

faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau 

cateris paribus. Konsumen banyak beranggapan 

bahwa harga barang yang tinggi identik dengan mutu 

yang tinggi, demikian pula sebaliknya, mutu barang 

yang tinggi cenderung diikuti oleh harga yang mahal. 

Secara umum bila harga suatu komoditi tinggi, 



23 
 

hanya sedikit orang yang mau dan mampu 

membelinya, akibatnya jumlah komoditi yang 

dibelinya hanya sedikit saja. 

b.  Harga barang substitusi 

Penurunan harga suatu barang menyebabkan 

penurunan permintaaan barang-barang substitusinya. 

Barang substitusi adalah barang yang dapat 

berfungsi sebagai pengganti barang lain, apabila dua 

jenis barang saling melengkapi, penurunan harga 

salah satunya mengakibatkan kenaikan permintaan 

akan yang lainnya dan sebaliknya jika terjadi 

kenaikan harga salah satunya akan mengakibatkan 

penurunan permintaan terhadap barang yang lainnya. 

Kenaikan harga suatu barang menyebabkan 

permintaan barang lain menurun (hubungan negatif), 

maka disebut barang komplementer (Nicholson, 

2001). 

c.  Pendapatan para pembeli 

Pendapatan masyarakat (sebagai pembeli) 

merupakan faktor yang sangat penting di dalam 

menentukan permintaan terhadap berbagai jenis 

barang, berbagai jenis barang tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu barang normal dan 

inferior. Konsumen tidak mungkin dapat membeli 

barang dan jasa bila pendapatannya tidak ada atau 

tidak memadai. Barang normal yaitu barang yang 

mengalami kenaikan permintaannya apabila terjadi 

kenaikan dalam pendapatan konsumen, sedangkan 
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barang inferior yaitu barang yang permintaannya 

mengalami penurunan jika terjadi kenaikan dalam 

pendapatan. 

d.  Selera 

Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk 

membeli barang-barang atau jasa-jasa. Keterbatasan 

harga dan pendapatan, seleralah yang membentuk 

kurva permintaan, namun sulit untuk 

menggeneralisasi soal selera. Faktor selera meliputi 

rasa, bau, warna dan model suatu barang, namun 

faktor selera dan citarasa bersifat subjektif sehingga 

dalam suatu kelompok masyarakat memilki selera 

yang berbeda-beda (Nuraini, 2005). 

 

2.3.2 Fungsi Permintaan 

Berbagai barang yang ada di pasar dalam 

kenyataannya mempunyai nilai dan harga, dengan 

demikian permintaan suatu barang didukung oleh daya 

beli konsumen. Permintaan pada dasarnya ada dua 

macam yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. 

Permintaan efektif diartikan sebagai permintaan yang 

didasarkan pada daya beli, sedangkan permintaan 

potensial didasarkan hanya kepada kebutuhan konsumen. 

Daya beli konsumen didasari atas dua hal, yaitu besar 

kecilnya pendapatan yang siap dibelanjakan dan tingkat 

harga barang, sehingga permintaan dapat diartikan 

sebagai fungsi dari semua harga dan pendapatan. Harga 
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di sini adalah harga barang itu sendiri dan harga barang 

lain (subtitusi dan komplementer), sedangkan pendapatan 

adalah besar kecilnya pendapatan setiap rumah tangga          

(Nicholson, 2001).  

 

Fungsi permintaan secara matematis dapat ditulis 

dalam bentuk : 

X1 = D1 (P1, P2,...........,Pn.I) 

X2 = D2 (P1, P2,...........,Pn.I) 

Xn = Dn (P1, P2,...........,Pn.I) 

 

Keterangan : 

D1, D2, D3,....., Dn = Permintaan barang 

P1, P2, P3,......, Pn  = Harga barang 

I    = Pendapatan 

 

Fungsi permintaan juga dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Q = a - bP               atau                 P = a – bQ 

 

 

Keterangan : 

Q : jumlah barang yang diminta 

P : harga barang per unit 

a : angka konstanta (berupa angka) 

b : gradien atau kemiringan (yang ada hurufnya) 

 

Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah: 
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a. nilai a harus positif (+) 

b. nilai b harus negatif (–) 

Fungsi permintaan dapat diramalkan jumlah tiap 

barang yang akan dibeli dengan berbagai perubahan 

dalam harga atau pendapatan. Perubahan dalam 

pendapatan dapat didefinisikan jika pendapatan 

bertambah, otomatis bagian dari pendapatan yang akan 

dibelanjakan juga akan bertambah, sehingga jumlah 

barang yang bisa dibeli juga meningkat. 

 

                                               Jumlah Y 

 

 

 

 

 

                  0        X   X  X  I1     I2         I3       Jumlah X 

 

 

        Harga 

 

 

 P  

  

               X   X   X  Jumlah X 

 

 

Gambar 3. Perubahan pendapatan terhadap pembelian X 

                     dan Y (McEachern, 2003) 

 

Kurva Konsumsi 

Pendapatan 
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Pendapatan meningkat dari I1 menjadi I2, akibatnya 

kombinasi barang yang dibeli berubah dari (X1, X1) 

menjadi (X2, Y2), jika naik lagi menjadi I3, maka (X3, Y3) 

yang akan dipilih. Perubahan dalam harga barang sendiri 

merupakan efek perubahan harga terhadap jumlah barang 

yang dibeli lebih kompleks analisanya jika dibandingkan 

dengan efek perubahan pendapatan. Perubahan harga 

tidak hanya menyebabkan perubahan posisi garis 

anggaran, tetapi juga menyebabkan perubahan dalam 

slope garis anggaran tersebut. 

 

 

     Jumlah Y  

                                Kurva Konsumsi Harga 

                                        Y1  

 Y2  

                                        Y3  

                                        

                       X1      X2       X3  Jumlah X 

         Harga  

                                Kurva Permintaan 

  

 

 Jumlah X 
                       X1      X2       X3 

 

 

Gambar 4. Dampak perubahan harga terhadap pembelian 

   barang X dan Y (McEachern, 2003) 
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2.3.3 Elastisitas Permintaan 

Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel 

dimana variabel yang satu disebut variabel dependen, 

yang dijelaskan (Y) dan yang lain disebut variabel 

independen, yang menjelaskan (X). Penyelesaian 

hubungan antara Y dan X biasanya dengan cara regresi, 

yaitu variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. 

Konsep elastisitas yang berhubungan dengan permintaan, 

antara lain: (Boediono, 2000). 

1. Elastisitas Harga (Ep) 

Elastisitas harga adalah suatu ukuran mengenai 

kepekaan pembeli terhadap perubahan harga barang 

yang dibeli. Elastisitas harga menyebabkan 

perubahan persentase kuantitas yang diminta karena 

perubahan harga barang tersebut sebesar satu persen. 

 

    
                                      

                 
 

 

               = 
      

      
 / 
      

      
 = 

  

  
 x 
      

      
 

 

 Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai 

berikut: 
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Ep = 
   

   
   
  

  ̅̅ ̅
 

Keterangan : 

Ep   = Elastisitas Harga 

   

   
 = Turunan Parsial dari fungsi permintaan 

 ̅     = Rata-rata harga 

 ̅     = Rata-rata permintaan 

Hasil dari angka elastisitas silang permintaan 

adalah: 

1.  Ep > 1, berarti permintaan elastis. 

2.  Ep < 1, berati permintaan inelastis. 

3.  Ep = 1, berarti permintaan elastis tetap. 

4.  Ep = 0, berarti permintaan elastis sempurna. 

5. Ep = ~, berarti permintaan inelastis sempurna.  

 

Jenis-jenis elastisitas permintaan secara umum, 

antara lain: 

1.  Permintaan In Elastis Sempurna (E =0) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva permintaan inelastis sempurna 

                          (McEachern, 2003) 
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Permintaan tidak elastis sempurna : elastisitas = 

0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah 

yang diminta, dengan demikian kurvanya berbentuk 

vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa 

berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang 

atau jasa tetap tidak berubah. Contoh barang yang 

permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah 

(meskipun harganya naik terus, kuantitas yang 

tersedia tetap terbatas), lukisan milik pelukis yang 

telah meninggal (berapapun harga yang ditawar atas 

lukisan, pelukis tersebut tidak akan mampu 

menambah kuantitas lukisannya), dan contoh lainnya 

yang sejenis. 

 

2.  Permintaan In Elastis (E < 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kurva permintaan inelastis (McEachern, 2003) 
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Permintaan tidak elastis : elastisitas < 1. 

Prosentase perubahan kuantitas permintaan lebih 

kecil dari prosentase perubahan harga. Contoh 

permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya 

pada produk kebutuhan. Misalnya beras, meskipun 

harganya naik, orang akan tetap membutuhkan 

konsumsi beras sebagai makanan pokok, meskipun 

mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun 

cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang 

terjadi, jika harga beras turun konsumen tidak akan 

menambah konsumsinya sebesar penurunan harga, 

hal ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan 

(misalnya rasa kenyang). Contoh lainnya yang 

sejenis adalah bensin, jika harga bensin naik, tingkat 

penurunan penggunaannya biasanya tidak sebesar 

tingkat kenaikan harganya, hal ini karena kita tetap 

membutuhkan bensin untuk bepergian. Karakteristik 

produk yang seperti ini mengakibatkan permintaan 

menjadi tidak elastis. 
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3.  Permintaan Elastis Uniter (E = 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kurva permintaan elastis uniter  

                              (McEachern, 2003) 

 

Permintaan uniter elastis : elastisitas = 1. 

Prosentase perubahan kuantitas permintaan sama 

dengan prosentase perubahan harga. Contoh produk 

yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan 

secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya 

lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan 

tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang 

dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. 
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4.  Permintaan Elastis (E > 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kurva permintaan elastis (McEachern, 2003) 

 

Permintaan elastis : elastisitas > 1. Prosentase 

perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari 

prosentase perubahan harga, hal ini sering terjadi 

pada produk yang mudah dicari substitusinya, 

misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain 

sebagainya, ketika harganya naik, konsumen akan 

dengan mudah menemukan barang penggantinya. 
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5.  Permintaan Elastis Sempurna (E =  ~) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kurva permintaan elastis sempurna 

(McEachern, 2003) 

 

Permintaan elastis sempurna : elastisitas tak 

terhingga, suatu harga tertentu pasar sanggup 

membeli semua barang yang ada di pasar, namun 

kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan 

permintaan menjadi 0. Kurva berbentuk horisontal. 

Contoh produk yang permintaannya bersifat tidak 

elastis sempurna diantaranya barang/jasa yang 

bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang 

memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun 

dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh 

produsen yang berbeda. Barang atau jasa tersebut 

seharusnya memiliki harga yang sama pula. 
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2. Elastisitas Pendapatan (Ei) 

Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur 

persentase perubahan permintaan dibagi dengan 

persentase perubahan pendapatan yang 

menyebabkannya. Faktor-faktor penentu dari 

elastisitas pendapatan adalah sebagai berikut: 

a.  Sifat alami kebutuhan yang meliputi persentase 

pendapatan yang dibelanjakan untuk makan 

berkurang ketika pendapatan meningkat (hal ini 

dikenal dengan Hukum Engel). 

b.  Tingkat awal pendapatan Negara 

Periode waktu, karena pola konsumsi 

menyesuaikan pendapatan karena perubahan 

waktu. 

 

    
                                      

                      
 

 

           = 
      

      
 / 
      

      
 = 

  

  
 x 

      

      
 

 

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai 

berikut: 

 

Ei = 
   

   
   

  

  ̅̅ ̅
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Keterangan : 

Ei    = Elastisitas Pendapatan 

   

   
 = Turunan Parsial dari fungsi permintaan 

  ̅     = Rata-rata pendapatan 

 ̅     = Rata-rata permintaan 

 

Hasil dari angka elastisitas silang permintaan 

adalah: 

1.  Ei ≤ 0, berarti barang utama merupakan barang 

inferior, yaitu permintaan produk yang menurun 

sementara pendapatan meningkat. 

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

barang normal, yaitu produk yang permintaan 

relatif tidak dipengaruhi oleh perubahan 

pendapatan. 

3.  Ei ≥ 0, berarti barang utama merupakan barang 

mewah atau produk yang permintaannya secara 

kuat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. 

 

3.  Elastisitas Silang (Ec) 

Elastisitas silang adalah ukuran kepekaan 

permintaan suatu barang sebagai akibat erubahan 

harga barang lain. Perubahan permintaan barang 

mempunyai arah yang sama dengan perubahan harga 

barang yang lain bila kedua barang tersebut 

mempunyai hubungan substitusi. Perubahan 

permintaan harga suatu barang mempunyai arah 



37 
 

berlawanan dengan perubahan harga barang yang 

lain bila kedua barang tersebut mempunyai 

hubungan komplementer. 

 

    
                               

                          
 

 

Elastisitas dapat dinyatakan dalam rumus matematis 

sebagai berikut: 

 

     
  

  
   

 

 
   atau     

   

   
 

 

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai 

berikut: 

 

Ec = 
   

   
   
  

  ̅̅ ̅
 

 

Keterangan : 

Ec    = Elastisitas Silang 

   

   
 = Turunan Parsial dari fungsi permintaan 

       = Rata-rata harga lain 

  ̅     = Rata-rata permintaan 
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Hasil dari angka elastisitas silang permintaan 

adalah: 

1.  Ec > 0, berarti barang lainnya merupakan 

substitusi dari barang utama. 

2.  Ec = 0, berati barang lainnya merupakan barang 

netral dari barang utama. 

3.  Ec < 0, berarti barang lainnya merupakan 

komplementer dari barang utama.  

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas 

suatu permintaan, antara lain : 

a) Ketersediaan barang pengganti 

Jika suatu barang X tidak ada barang 

substitusinya atau substitusinya masih jarang, maka 

barang X tersebut permintaannya akan lebih elastis, 

karena berapapun perubahan harga orang akan tetap 

membutuhkan barang tersebut. Contoh dari barang 

ini adalah bahan-bahan pokok seperti beras, gula dan 

minyak goreng. 

b) Periode waktu 

Orang butuh waktu penyesuaian pola konsumsi yang 

baru dalam menyikapi perubahan harga, pada saat 

harga suatu barang naik, orang tidak serta-merta 

mengurangi konsumsinya dalam jumlah yang besar, 

tetapi secara bertahap sedikit demi sedikit akan 

mengurangi konsumsinya, maka elastisitasnya akan 

lebih elastis pada jangka panjang. Contoh yang 

termasuk dalam kategori ini adalah konsumsi bensin, 
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jika harga bensin naik orang tidak langsung 

mengurang bepergian mereka, tapi mungkin mereka 

akan mengganti kendaraan mereka dengan yang 

lebih irit bahan bakar. 

c)  Banyaknya komoditas tersebut digunakan 

Semakin sering barang tersebut digunakan maka 

permintaannya akan semakin elastis, karena orang 

akan tetap membutuhkannya, jika barang tersebut 

mengalami kenaikan harga orang akan tetap 

membelinya. Contoh yang termasuk barang ini 

adalah gula pasir. Gula pasir merupakan barang 

komplementer bagi kopi dan teh. Kopi dan teh tidak 

akan enak tanpa gula, jadi orang akan tetap membeli 

gula walapun harganya naik. 

d)  Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk 

mengkonsumsi barang-barang tersebut. 

Semakin banyak bagian pendapatan yang 

digunakan untuk membeli barang tersebut maka 

permintaan akan barang tersbut akan semakin elastis. 

Misalnya untuk membeli mobil. Proporsi pendapatan 

yang digunakan untuk membeli mobil tentu 

jumlahnya lebih banyak, jadi jika harga mobil naik 

maka orang akan menunda membeli mobil. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, 

Jawa Timur. 

 

3.2  Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder (time 

series) selama 10 tahun dari tahun 2004-2013 yang 

meliputi permintaan daging kambing (Kg/triwulan), 

harga daging kambing (Rp/Kg/triwulan), jumlah 

penduduk (jiwa/tahun), pendapatan (Rp/Tahun), harga 

daging sapi (Rp/Kg/triwulan), harga daging ayam broiler 

(Rp/Kg/triwulan), harga daging ayam buras 

(Rp/Kg/triwulan), harga telur ayam ras (Rp/Kg/triwulan) 

dan harga ikan asin teri (Rp/Kg/triwulan). Data penelitian 

ini diperoleh dari : 

1. Badan Pusat Statistik, mengenai data harga daging 

kambing, jumlah populasi kambing Kabupaten 

Nganjuk, Penduduk Kabupaten Nganjuk, serta 

Kabupaten Nganjuk dalam Angka. 

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan 

dengan konsumsi daging kambing di Kabupaten 

Nganjuk dan Propinsi Jawa Timur. 

3. Literatur-literatur yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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3.3 Variabel Pengamatan 

Variabel-variabel yang diamati pada penelitian ini 

ada dua macam, yaitu : 

a. Variabel dependen (Y = dependent variable) 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

menggunakan data Permintaan Daging Kambing di 

Kabupaten Nganjuk. Permintaan daging kambing 

adalah jumlah keseluruhan permintaan daging 

kambing dengan satuan kilogram dalam satu tahun 

(Kg/th) oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. 

b. Variabel independen (X = independent variable) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

1) Jumlah Penduduk (X1) 

Jumlah penduduk adalah banyaknya jumlah 

penduduk di Kabupaten Nganjuk menurut 

Kecamatan dan jenis kelamin dalam satuan dalam 

jiwa. 

2) Pendapatan Perkapita (X2) 

Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan 

riil masyarakat yang menempati wilayah 

Kabupaten Nganjuk, dari masing-masing 

kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang diperoleh 

dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk 

dalam satuan rupiah. 

3) Harga Daging Sapi (X3) 

Harga daging sapi adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah daging 

sapi yang diinginkan konsumen, berdasarkan 
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harga rata-rata konsumen. Data berdasarkan harga 

daging dan dinyatakan dalam rupiah per kilogram 

(Rp/Kg). 

4) Harga Daging Kambing (X4) 

Harga daging kambing adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah 

daging kambing yang diinginkan konsumen, 

berdasarkan harga rata-rata konsumen. Data 

berdasarkan harga daging dinyatakan dalam 

rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

5) Harga Daging Ayam Broiler (X5) 

Harga daging ayam broiler adalah banyaknya 

uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

sejumlah daging ayam broiler yang diinginkan 

konsumen, berdasarkan harga rata-rata konsumen. 

Data berdasarkan harga karkas dan dinyatakan 

dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

6) Harga Daging Ayam Buras (X6) 

Harga daging ayam buras adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah 

daging ayam buras yang diinginkan konsumen, 

berdasarkan harga rata-rata konsumen. Data 

berdasarkan harga per ekor setelah dipotong dan 

dibersihkan dan dinyatakan dalam rupiah per 

kilogram (Rp/Kg). 

7) Harga Telur Ayam Ras (X7) 

Harga telur ayam ras adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah 
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telur ayam ras yang diinginkan konsumen, 

berdasarkan harga rata-rata konsumen. Data 

dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

8) Harga Ikan Asin Teri (X8) 

Harga ikan asin teri adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah ikan 

asin teri yang diinginkan konsumen, berdasarkan 

harga rata-rata konsumen. Data dinyatakan dalam 

rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik inferensial yaitu Regresi Linear Berganda 

melalui fungsi Cobb-Douglas yang bertujuan untuk 

mengetahui atau memprediksi adanya pengaruh harga 

daging kambing, pendapatan perkapita, harga daging sapi, 

harga daging ayam broiler, harga daging ayam buras, 

harga telur ayam ras, harga ikan asin teri, dan jumlah 

penduduk terhadap permintaan daging kambing (Y) di 

Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan SPSS. 

Persamaan Regresi Linier Berganda melalui fungsi 

Cobb-Douglas adalah sebagai berikut: (Soekartawi, 

1994). 

 

Y = aX1
b1

 X2
b2

 ... Xi
bi

 .....Xn
bn

 e
u 
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Fungsi Cobb-Douglas tersebut dinyatakan oleh 

hubungan Y dan X, maka: 

 

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

 

Keterangan: 

Y  = Variabel yang dijelaskan 

X  = Variabel yang menjelaskan 

a,b  = Besaran yang akan diduga 

u  = Kesalahan  

e  = Logaritma natural, e = 2,718 

 

Variabel dalam penelitian jika diterapkan dalam 

model Cobb-Douglas maka diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

 

Y = aX1
b1

 X2
b2

 X3
b3

 X4
b4 

X5
b5

 X6
b6

 X7
b7

 X8
b8

 e
u 

 

Persamaan tersebut dapat diubah menjadi bentuk 

linier berganda untuk memudahkan persamaan dengan 

cara melogaritmakan persamaan tersebut. Pendugaan 

parameter dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 

dan metode kuadrat terkecil, Ordinary Least Square 

(OLS) yang diperoleh melalui frekuensi logaritma fungsi 

asal sebagai berikut: 

 



46 
 

1n Y = 1n α + b1 1n X1 + b2 1n X2 + b3 1n X3 + b4 1n X4 

+ b5 1n X5 + b6 1n X6 + b7 1n X7 + b8 1n X8 + u 

1n e 

 

Keterangan : 

Y  = Jumlah permintaan daging kambing 

               (Kg/triwulan) 

α  = Konstanta atau intersep 

b1-b8 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

X1  = Variabel Jumlah Penduduk (jiwa/tahun) 

X2  = Variabel Pendapatan Perkapita (Rp/tahun) 

X3  = Variabel Harga Daging Sapi (Rp/Kg/triwulan) 

X4  = Variabel Harga Daging Kambing 

               (Rp/Kg/triwulan) 

X5  = Variabel Harga Daging Ayam Broiler 

               (Rp/Kg/triwulan) 

X6  = Variabel Harga Daging Ayam Buras 

               (Rp/Kg/triwulan) 

X7  = Variabel Harga Telur Ayam Ras 

               (Rp/Kg/triwulan) 

X8  = Variabel Harga Asin Teri (Rp/Kg/triwulan) 

e   = Standard Error 

 

Persamaan diatas dapat dengan mudah diselesaikan 

dengan cara regresi berganda, pada persamaan tersebut 

terlihat bahwa nilai b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 dan b8 adalah 

tetap walaupun variabel yang terlihat telah 

dilogaritmakan, hal ini dapat dimengerti karena b1, b2, b3, 
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b4, b5, b6, b7 dan b8 pada fungsi Cobb-Douglas adalah 

sekaligus menunjukkan elastisitas X terhadap Y, 

sehingga ada tiga kemungkinan fase yang akan terjadi: 

b < 1 decreasing returns to scale 

b > 2 increasing returns to scale 

b = 1 constant returns to scale 

 

3.5 Batasan Istilah 

- Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau 

diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. 

Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen 

akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi.  

- Elastisitas adalah perbandingan perubahan 

proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan 

variabel lainnya. 

- Elastisitas harga adalah suatu ukuran mengenai 

kepekaan pembeli terhadap perubahan harga barang 

yang dibeli. 

- Elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam 

permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam 

pendapatan. 

- Elastisitas silang adalah ukuran kepekaan permintaan 

suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang 

lain. 

- Barang substitusi adalah barang yang mempunyai 

manfaat untuk menggantikan barang lain. 

- Barang komplementer adalah barang yang 

mempunyai manfaat untuk melengkapi barang lain. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elastisitas
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- Komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif 

mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara 

fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu 

tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk 

lainnya dengan jenis yang sama. 

- Karkas adalah bagian tubuh yang telah mengalami 

proses pemotongan tanpa kepala, keempat kaki 

bagian bawah mulai dari carpus dan tarsus, kulit, 

darah dan organ dalam (hati, saluran pencernaan, 

jantung, saluran reproduksi, paru-paru, limpa kecuali 

ginjal). 

- Barang normal adalah semua barang yang 

permintaannya akan bertambah ketika pendapatan 

masyarakat bertambah. 

- Barang inferior adalah barang yang jumlah 

permintaannya akan turun seiring dengan 

peningkatan pendapatan masyarakat. 

- Barang superior adalah barang-barang yang jumlah 

permintaannya naik apabila pendapatan masyarakat 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Kabupaten Nganjuk 

1.  Kondisi Geografis 

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu dari 29 

kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian 

barat dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis 

Kabupaten Nganjuk berada antara 111
o
 5' BT sampai 

dengan 112
0
13' BT dan 7

0
20' LS sampai dengan 7

0
59' LS 

yang berjarak ± 119 km dari kota Surabaya. 

Secara administratif, Kabupaten Nganjuk memiliki 

batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro 

Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan 

                               Kabupaten Kediri 

Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten 

                               Trenggalek 

Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan 

                               Kabupaten Ponorogo 

Secara administratif Kabupaten Nganjuk dibagi 

menjadi 20 kecamatan dan 284 desa. Kecamatan dengan 

jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Rejoso 

sebanyak 24 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah 

Kecamatan Ngluyu dan Wilangan masing-masing 6 desa. 

Luas wilayah Kabupaten Nganjuk keseluruhan seluas 
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122.433 ha (1.224,33 km
2
) atau seluas 2,55% dari luas 

Provinsi Jawa Timur yang luasnya 47.922 km
2
. 

2. Topografi 

Wilayah Kabupaten Nganjuk terdiri dari wilayah 

pegunungan dan dataran rendah yang terbagi menjadi 2 

dataran: 

a. Dataran lereng pegunungan Kendeng, Gunung 

Lawu dan Gunung Wilis di Kecamatan Sawahan, 

Loceret dan Ngluyu. 

b. Dataran rendah membujur di tengah meliputi 

seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk. 

Keadaan alam Kabupaten Nganjuk sebagian besar 

adalah dataran rendah, maka daerah Kabupaten Nganjuk 

merupakan daerah pertanian dan peternakan yang 

berpotensi. Ketinggian daerah di Kabupaten Nganjuk 

sekitar 95,61% terletak diantara ketinggian 46-95 mdpl 

dan sisanya 4,39% terletak diantara ketinggian 150-750 

mdpl. 

3. Keadaan Iklim 

Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu 

tempat tertentu dan dalam waktu tertentu. Secara 

langsung dan tidak langsung iklim di suatu daerah akan 

mempengaruhi kegiatan di daerah tersebut. Wilayah 

Kabupaten Nganjuk meiliki iklim tropis dengan musim 

hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun 

dengan temperatur antara 28-32
0
C dan kecepatan angin 

rata-rata berkisar 25-35 km/jam sehingga Kabupaten 

Nganjuk dijuluki sebagai Kota Angin. Kabupaten 
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Nganjuk mempunyai hari hujan dalam satu tahun dengan 

rata-rata di bawah 125 hari dengan curah hujan rata-rata 

2.000 mm per tahun. 

4. Keadaan Umum Peternakan 

Peternakan adalah bagian dari sub sektor pertanian 

selain perkebunan, perikanan dan kehutanan. Komoditas 

ternak yang diusahakan di Kabupaten Nganjuk 

diantaranya adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, 

kambing, domba, babi, puyuh, ayam buras, ayam ras, dan 

itik. Jumlah ternak di Kabupaten Nganjuk tersaji pada 

Tabel 1 dan 2. 
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Tabel 1. Jumlah ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, 

  kuda, kambing dan domba di Kabupaten 

  Nganjuk Tahun 2012. 

   

Kecamatan 

Jumlah Ternak (ekor) 

Sapi 

Potong 

Sapi 

Perah 
Kerbau Kuda Kambing Domba 

Sawahan 5.796 - 16 - 15.055 4.073 

Ngetos 7.631 3 3 - 9.830 1.488 

Berbek 9.628 - 114 13 4.328 4.025 

Loceret 12.311 4 - 5 5.157 2.386 

Pace 13.518 - - - 3.822 1.036 

Tanjunganom 18.708 - - - 5.600 6.035 

Prambon 12.619 5 6 - 4.615 2.610 

Ngronggot 16.943 10 6 - 4.670 2.050 

Kertosono 4.733 8 9 - 3.366 1.092 

Patianrowo 6.591 - 5 - 4.250 2.239 

Baron 11.080 1 - - 3.929 1.564 

Gondang 9.857 1 169 2 1.490 788 

Sukomoro 5.501 3 2 - 2.476 2.986 

Nganjuk 3.574 4 - - 3.540 3.271 

Bagor 7.046 - - - 3.524 1.664 

Wilangan 4.058 - 112 - 2.438 1.152 

Rejoso 12.478 - - 2 3.417 5.469 

Ngluyu 4.294 - 269 - 2.370 2.502 

Lengkong 6.687 2 51 - 3.506 571 

Jatikalen 5.767 - - - 581 604 

Total 178.820 41 762 22 87.964 47.605 

 

Sumber: Nganjuk Dalam Angka, 2013 

 

Tabel 1 menunjukkan populasi ternak ruminansia di 

Kabupaten Nganjuk didominasi oleh sapi potong dengan 

jumlah keseluruhan 178.820 ekor ternak yang tersebar di 

20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Populasi ternak 
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sapi potong terbesar berada di Kecamatan Tanjunganom 

dengan jumlah 18.708 ekor ternak. Ternak Kambing 

menduduki peringkat kedua terbanyak populasi 

ruminansia dengan total 87.964 ekor.  

 

Tabel 2. Jumlah populasi ternak babi, puyuh, ayam buras, 

ayam ras dan itik di Kabupaten Nganjuk tahun 

2012. 

 

Kecamatan 

Jumlah Ternak (ekor) 

Babi Puyuh 
Ayam 

Buras 

Ayam 

Pedaging 

Ayam 

Petelur 
Itik 

Sawahan - - - - - - 

Ngetos - - 59.574 108.000 - 298 

Berbek - - 64.951 - 250.000 125 

Loceret - - 79.603 31.500 - 433 

Pace - 2.000 41.290 18.000 3.150 1.756 

Tanjunganom - 2.700 16.500 1.250 46.000 14.295 

Prambon - 20.000 43.350 52.000 17.500 4.545 

Ngronggot - 1.000 11.100 185.000 680.000 350 

Kertosono - - 51.400 25.000 15.300 - 

Patianrowo - - 22.840 55.000 22.000 26.670 

Baron 156 635 4.452 31.500 7.000 1.500 

Gondang - - 55.500 8.000 1.000 60 

Sukomoro - - 20.286 34.114 4.153 - 

Nganjuk - - 79.450 - - 316 

Bagor 800 - 33.090 15.500 - 782 

Wilangan - - 22.391 - - 1.608 

Rejoso - - 96.456 4.000 - - 

Ngluyu - - 17.000 - - - 

Lengkong - - 82 - 5.000 1.500 

Jatikalen - - 9.627 30.000 1.500 1.955 

Total 956 26.335 728.942 598.864 1.052.603 56.193 

 

Sumber: Nganjuk Dalam Angka, 2013 
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Tabel 2 menunjukkan populasi ternak non ruminansia 

di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh ayam ras petelur 

dengan jumlah keseluruhan 1.058.603 ekor ternak yang 

tersebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk. 

Populasi ternak ayam ras petelur terbesar berada di 

Kecamatan Ngronggot dengan jumlah 680.000 ekor 

ternak dan Kecamatan Berbek dengan 250.000 ekor 

ternak. Ternak ayam buras menduduki peringkat kedua 

terbanyak populasi non ruminansua dengan total 728.942 

ekor dan terbanyak terdapat di Kecamatan Rejoso. 

Populasi ternak non ruminansia terkecil yaitu babi hanya 

berjumlah 956 ekor yang tersebar di 2 kecamatan 

diantaranya Kecamatan Baron dan Bagor. 

 

4.1.2 Perkembangan Ternak Kambing di Kabupaten 

  Nganjuk 

Usaha ternak kambing umumnya adalah pola 

pembibitan dan pembesaran anak, sehingga pola 

perbaikan mutu genetik dengan sistem pembibitan inti 

bersifat terbuka (open nucleus breeding scheme) adalah 

cukup rasional untuk dikembangkan. Dominasi kecilnya 

skala usaha kelompok masyarakat peternak kambing 

yang disebabkan keterbatasan pemilikan modal berakibat 

pada rendahnya pendapatan yang diterima. Tingkat 

pendapatan yang diterima dipengaruhi oleh pencapaian 

tingkat keuntungan optimal yang berkaitan erat dengan 

aspek efisiensi teknis dan aspek efisiensi ekonomis 

aktivitas produksi.  
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Segmentasi sektor peternakan sampai saat ini masih 

didominasi oleh peternak skala kecil di pedesaan yang 

belum berorientasi industri sehingga distribusi input 

output tidak efisien dalam meningkatkan perolehan nilai 

tambah bagi pelakunya. Tingginya permintaan ternak 

kambing di pasaran, merupakan peluang yang cukup 

besar untuk pengembangan usaha ternak kambing, baik 

industri peternakan maupun peternakan rakyat, akan 

tetapi dalam 3 tahun terkahir jumlah populasi ternak 

kambing mengalami penurunan, pada tahun 2009 jumlah 

ternak sebanyak 151.734 ekor menurun menjadi 87.964 

ekor pada tahun 2012. 

Yusdja (2006) menjelaskan bahwa hampir seluruh 

ternak kambing dipelihara secara tradisional dalam 

bentuk usaha ternak rakyat. Terdapat tiga sistem 

pemeliharaan ternak, yaitu sistem penggembalaan ternak 

(grazing) yang sangat tergantung pada luasan atau 

ketersediaan lahan atau padang untuk penggembalaan, 

sistem tidak digembalakan (cut and carry) yang sangat 

tergantung pada ketersediaan tenaga kerja keluarga untuk 

mencari dan menyediakan pakan hijauan, sistem 

kombinasi, ternak digembalakan pada areal terbatas, dan 

kekurangan pakan hijauan diberikan di kandang. 

Kesulitan peternak adalah dalam menekan biaya 

pengeluaran untuk produksi, dimana peternak tidak 

mampu mengatur harga faktor-faktor produksi yang 

umumnya dibelinya. Pencapaian efisiensi ekonomis 

produksi juga dapat dilakukan dengan memperluas atau 
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menambah skala usaha, yang tentunya membutuhkan 

tambahan modal relatif besar untuk operasional usahanya. 

Upaya tersebut dimungkinkan dengan ketersediaan 

fasilitas kredit ringan yang sesuai dan terjangkau untuk 

peternakan, sehingga sangat membantu upaya 

pengembangan peternakan kambing rakyat. 

 

4.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

         Daging Kambing 

Meningkatnya income per kapita, tingkat pendidikan, 

kesadaran akan pentingnya peningkatan gizi dan pangan 

bermutu, dan laju pertumbuhan penduduk, serta untuk 

menjaga ketahanan pangan asal protein hewani, 

mendorong terus meningkatnya permintaan konsumsi 

produk peternakan, namun demikian yang menjadi fokus 

perhatian adalah mengapa angka konsumsi  daging 

kambing sangat rendah. Daging kambing bukanlah bahan 

makanan pokok yang setingkat dengan daging sapi dan 

daging ayam karena daging kambing lebih banyak 

dikonsumsi sebagai makanan penghibur terutama bagi 

kaum muda dan dewasa. Orang yang berusia lebih 50 

tahun pada umumnya, para penderita penyakit jantung 

dan darah tinggi dan sebagainya tidak menggemari 

makan daging kambing, demikian juga dengan anak-anak 

di bawah umur 10 tahun jarang mengkonsumsi daging 

kambing, sangat rendah berbeda dengan konsumsi daging 

sapi dan daging ayam.  
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Daging kambing sering dianggap dapat 

meningkatkan suhu tubuh dan membuat jantung 

berdebar-debar, sehingga dua hal yang berkaitan dengan 

konsumsi daging kambing adalah penyakit dan 

kegemaran. Berbeda dengan mengapa orang 

mengkonsumsi daging sapi, telur dan susu yang dilandasi 

oleh kebutuhan protein yang erat hubungannya dengan 

tingkat kecerdasan dan pertumbuhan. Kenyataan ini 

menjadi bahan pertimbangan utama bagi produsen ternak 

kambing dalam hal mensiasati pasar. Misalnya karena 

daging kambing merupakan makanan kegemaran, maka 

peningkatan konsumsi daging kambing dapat dilakukan 

dengan peningkatan ragam makanan, menciptakan lebih 

banyak pesta-pesta dengan menjadikan kambing sebagai 

bahan makanan utama. Kustiari, dkk (2009) berpendapat 

bahwa tingkat konsumsi daging, seperti halnya konsumsi 

komoditas lainnya, sangat dipengaruhi oleh preferensi 

atau cita rasa, dan harga komoditi yang bersangkutan. 

Daging sapi merupakan komoditas yang bersifat high 

income elastic, sehingga tingkat konsumsinya berkaitan 

langsung dengan tingkat pendapatan rumah tangga 

konsumen. 

 

4.2 Analisis Data 

1.  Deskripsi Perkembangan Variabel 

a. Permintaan Daging Kambing di Kabupaten Nganjuk 

Permintaan daging kambing di Kabupaten Nganjuk 

mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
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Peningkatan ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah 

konsumsi masyarakat terhadap daging kambing, namun 

permintaan tersebut juga dipengaruhi oleh harga dan 

jumlah produksi daging yang menyebabkan permintaan 

terkadang mengalami penurunan dalam satu tahun. 

Permintaan daging kambing digunakan untuk memenuhi 

permintaan tujuan pangan bagi masyarakat. 

 

 
 

Gambar 10. Grafik jumlah permintaan daging kambing di 

                    Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 10 menunjukkan tren kenaikan permintaan 

daging kambing di Kabupaten Nganjuk. Peningkatan 

paling signifikan terjadi pada tahun 2010 dimana terjadi 

kenaikan sebesar 104.775 Kg dari tahun 2010 yang 

berkisar 84.375 Kg menjadi 189.150 Kg di tahun 2011. 

Peningkatan permintaan daging ini disebabkan oleh 
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gagalnya program pemerintah yang mencanangkan 

swasembada daging 2010 sehingga mengharuskan 

pemerintah untuk segera memenuhi stok kuota daging 

lokal dengan cara meningkatkan produksi daging 

kambing sebagai substitusi ataupun alternatif kekurangan 

daging sapi di pasaran. Faktor lain yang mempengaruhi 

adalah semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya 

kebutuhan protein hewani yang berasal dari daging dan 

demi memenuhi kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi dari 

mengandalkan daging sapi saja. 

 

 

 
 

Gambar 11.  Grafik pertumbuhan permintaan daging 

         kambing di Kabupaten Nganjuk 

 tahun 2004-2013 

 

Gambar 11 menunjukkan pertumbuhan permintaan 

daging kambing di Kabupaten Nganjuk yang semakin 

meningkat, hal ini terlihat cukup signifikan pada tahun 
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2009 dengan peningkatan 129,63%, hal yang sama juga 

terjadi pada tahun 2011 dimana permintaan daging 

kambing mengalami peningkatan sebesar 124,18%. Pada 

tahun 2007 dan 2012, permintaan daging kambing 

sempat mengalami penurunan sebesar 6,11% dan tahun 

2012 sebesar 5,56% dari tahun sebelumnya. Penyebab 

naik turunnya permintaan daging kambing disebabkan 

karena beberapa faktor diantaranya isu kenaikan harga 

BBM yang seringkali menjadi penyebab naiknya harga 

daging sehingga jumlah permintaan yang cenderung 

menurun, begitu juga sebaliknya. Faktor penyakit dan 

juga harga pakan yang melonjak naik juga ikut 

mempengaruhi naik turunnya harga daging kambing 

sehingga minat masyarakat untuk membeli daging 

kambing menurun. Peningkatan permintaan daging 

kambing pada tahun 2009 disebabkan karena 

meningkatnya pendapatan masyarakat tahun sebelumnya 

sehingga semakin tinggi pendapatan maka masyarakat 

akan memilih daging dengan harga yang lebih mahal. 

Yusdja (2010) mengemukakan bahwa ada 

kecenderungan konsumsi semua komoditas menurun 

untuk daerah perkotaan. Namun demikian konsumsi 

daging sapi dan kambing tidak mengalami perubahan. 

Hal ini disebabkan konsumsi daging sapi yang mahal 

sedangkan konsumsi daging yang memang relatif sangat 

kecil, sehingga perubahannya tidak banyak berarti. 

Konsumsi daging kambing secara relatif masih relatif 

rendah dibandingkan konsumsi babi yang 6 kali lebih 
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besar sedangkan konsumsi daging sapi 24 kali lebih besar. 

Hal kedua adalah kambing potong tidak memasuki pasar 

kota tetapi lebih banyak beredar di daerah pedesaan 

selain diperoleh dari pesta keramaian tetapi juga dari 

pemotongan ternak milik sendiri. 

 

b.  Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk 

Jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk selalu 

mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah 

kurang berhasilnya program Keluarga Berencana (KB) 

yang dahulu sempat dicanangkan pemerintah, namun 

demikian banyaknya jumlah penduduk merupakan pasar 

potensial bagi pemintaan daging kambing. 

 

 

 
 

Gambar 12. Grafik jumlah penduduk di Kabupaten 

Nganjuk tahun 2004-2013 
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Gambar 12 menunjukkan kenaikan penduduk di 

Kabupaten Nganjuk selama 10 tahun terkahir. Tahun 

2004 jumlah penduduk sekitar 986.387 jiwa dan naik 

menjadi 1.026.452 jiwa selama 10 tahun berikutnya. 

Kenaikan jumlah penduduk akibat dari belum 

berhasilnya program pemerintah untuk mencanangkan 

program Keluarga Berencana. Kenaikan jumlah 

penduduk juga memberikan pengaruh terhadap kenaikan 

permintaan daging kambing karena semakin banyak 

penduduk yang membutuhkan daging tersebut. 

 

 

 

 
 

Gambar 13. Grafik pertumbuhan jumlah penduduk di 

              Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 
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Gambar 13 menunjukkan jumlah penduduk di 

Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2004 sampai 2013 

mengalami pertumbuhan anatara 0,16% hingga 1,43%. 

Jumlah penduduk yang semakin meningkat turut 

mempengaruhi jumlah permintaan daging di pasaran. 

Tingginya jumlah penduduk disebabkan karena gagalnya 

program pemerintah untuk mengurangi jumlah lonjakan 

penduduk, hal ini terjadi pada tahun 2010 dimana 

penduduk Kabupaten Nganjuk naik 1,43% dari tahun 

2009 yang berjumlah 1.002.530 jiwa menjadi 1.017.030 

jiwa pada tahun 2010. Hadini, dkk (2011) 

mengemukakan bahwa jumlah penduduk yang berubah 

berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. 

Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang 

potensial untuk memasarkan suatu produk termasuk 

produk hasil peternakan. Peningkatan populasi penduduk 

dan perbaikan taraf hidup masyarakat menyebabkan 

permintaan terhadap berbagai kebutuhan bahan pangan 

terus meningkat. Pola konsumsi menu makanan rumah 

tangga juga secara bertahap mengalami perubahan kearah 

peningkatan konsumsi protein hewani (termasuk produk 

peternakan). 

 

c. Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rumah 

tangga yang diperoleh dari Produk Domestik Bruto 

dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan masyarakat 

Kabupaten Nganjuk dari tahun 2004 sampai dengan 
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tahun 2013 selalu mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. 

 

 
 

Gambar 14. Grafik pendapatan perkapita di Kabupaten 

                      Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 14 menunjukkan kenaikan pendapatan 

perkapita di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2004 pendapatan 

perkapita penduduk sebesar Rp 3.727.381/Kapita/Tahun 

menjadi Rp 10.012.765/Kapita/Tahun pada 10 tahun 

berikutnya. Peningkatan ini disebabkan kenaikan taraf 

hidup masyarakat dan semakin terjaminnya kesejahteraan 

masyarakat. 
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Gambar 15.  Grafik pertumbuhan pendapatan perkapita 

                       di Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 15 menunjukkan pertumbuhan pendapatan 

perkapita Kabupaten Nganjuk terhadap harga berlaku. 

Dari tahun ke tahun pendapatan perkapita mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi selama 10 tahun terakhir, 

akan tetapi apabila dilihat dari persentase 

pertumbuhannya akan terlihat penurunan dari tahun 2010 

sampai 2013. Prosentase kenaikan pendapatan terbesar 

terjadi pada tahun 2008 yang naik 17,59% yang 

sebelumnya pendapatan perkapita Rp 6.577.920 pada 

tahun 2007 dan naik Rp 7.196.425. Kenaikan pendapatan 

ini disebabkan karena taraf hidup masyarakat yang 

semakin meningkat dengan diimbangi pendapatan yang 

tinggi karena banyaknya industri-industri dan hasil 

pertanian yang meningkat di Kabupaten Nganjuk. Tahun 

2012 merupakan kenaikan terkecil dalam 10 tahun 
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terakhir yaitu hanya 3,94% atau naik Rp 9.103.190 pada 

tahun 2011 menjadi Rp 9.476.241 pada tahun 2012. 

Secara garis besar dalam 10 tahun terakhir Kabupaten 

Nganjuk mengalami kenaikan pendapatan perkapita 

walaupun kenaikan tersebut tidak stabil setiap tahun. 

Hadini, dkk (2011) berpendapat bahwa pendapatan 

merupakan salah satu faktor penentu dalam permintaan 

suatu barang. Barang superior berlaku hukum apabila 

pendapatan meningkat, maka masyarakat atau konsumen 

akan meningkatkan permintaannya (efek pendapatan 

positif). Untuk barang inferior, dengan kenaikan 

pendapatan akan menurunkan permintaan barang itu 

(efek pendapatan negatif). 

 

d. Harga Daging Sapi 

Harga daging sapi adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah daging sapi 

yang diinginkan konsumen, berdasarkan harga rata-rata 

konsumen. Data berdasarkan harga karkas dan 

dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg).  
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Gambar 16. Grafik harga daging sapi di Kabupaten 

Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 16 menunjukkan harga daging sapi yang 

terus melonjak naik selama 10 tahun terkahir. Tahun 

2004 harga daging sapi berada pada kisaran Rp 

35.250/Kg melonjak menjadi Rp. 82.250/Kg. 

Peningkatan harga disebabkan karena beberapa faktor 

diantaranya kenaikan harga BBM yang selalu menjadi 

faktor utama kenaikan harga, semakin sedikitnya kuota 

daging lokal sehingga mengharuskan untuk melakukan 

impor daging dari luar negeri dan juga pengaruh dari 

harga barang substitusi yang harganya juga naik. 
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Gambar 17.  Grafik pertumbuhan harga daging sapi di 

                        Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 17 menunjukkan tren kenaikan harga daging 

sapi dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Tahun 2004 

harga daging sapi hanya berkisar Rp 35.250/Kg, namun 

10 tahun kemudian melonjak menjadi Rp 82.250/Kg. 

Lonjakan harga terbesar terjadi pada tahun 2008 dimana 

harga naik dari Rp 43.875/Kg pada tahun 2007 menjadi 

Rp 51.750/Kg pada tahun 2008 dan tahun 2013 yang naik 

dari Rp 66.000/Kg pada tahun 2012 menjadi Rp 

82.250/Kg pada tahun 2013. Kenaikan harga disebabkan 

beberapa faktor diantaranya isu kenaikan harga BBM, 

harga pakan yang melonjak, stok daging yang kurang dan 

yang terbaru adalah kasus korupsi impor daging sapi 

sehingga menyebabkan kuota daging menurun. Tahun 

2010 harga daging sapi tergolong stabil dengan hanya 

mengalami kenaikan sebesar 0,64%. 
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e.  Harga Daging Kambing 

Harga daging kambing adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah daging 

kambing yang diinginkan konsumen, berdasarkan harga 

rata-rata konsumen. Data berdasarkan harga karkas dan 

dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

 

 
 

Gambar 18. Grafik harga daging kambing di Kabupaten 

                     Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 18 menunjukkan perkembangan harga 

daging kambing di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2004 

harga daging kambing berada pada kisaran Rp 32.875/Kg 

menjadi Rp 75.000/Kg di tahun 2013. Peningkatan harga 

disebabkan semakin sedikit kuota daging kambing di 

pasaran dan proses pemasaran daging kambing yang 

tidak menentu setiap tahunnya. Daging kambing sebagian 
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besar hanya dipasarakan di pasar-pasar di perkotaan dan 

ketika ada even besar saja. 

 

 

 
 

Gambar 19.  Grafik pertumbuhan harga daging kambing 

                       di Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 19 menunjukkan tren kenaikan harga daging 

kambing dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Tahun 2004 

harga daging kambing hanya berkisar Rp 32.875/Kg 

namun 10 tahun kemudian melonjak menjadi Rp 

75.000/Kg. Lonjakan harga terbesar terjadi pada tahun 

2012 dimana harga naik dari Rp 53.125/Kg pada tahun 

2011 menjadi Rp 62.500/Kg pada tahun 2012 dan tahun 

2013 yang naik dari Rp 62.500/Kg pada tahun 2012 

menjadi Rp 75.000/Kg pada tahun 2013. Kenaikan harga 

tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya isu 

kenaikan harga BBM, harga pakan yang melonjak, stok 
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daging yang kurang di pasaran dan minat masyarakat 

yang semakin menurun sehingga menyebabkan harga 

daging melonjak. Tahun 2006 harga daging kambing 

tergolong stabil dengan hanya mengalami kenaikan 

sebesar 2,53%. 

 

f.  Harga Daging Ayam Broiler 

Harga daging ayam broiler adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah daging 

ayam broiler yang diinginkan konsumen, berdasarkan 

harga rata-rata konsumen. Data berdasarkan harga karkas 

dan dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

 

 
 

Gambar 20. Grafik harga daging ayam broiler di 

                      Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 
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Gambar 20 menunjukkan perkembangan harga 

daging ayam broiler di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2004 

harga daging ayam broiler berada pada kisaran Rp 

12.000/Kg menjadi Rp 26.250/Kg di tahun 2013. 

Peningkatan harga disebabkan semakin langkanya kuota 

daging ayam broiler dan kenaikan harga BBM yang 

menyebabkan biaya operasional juga ikut naik. 

 

 

 

 
 

Gambar 21.  Grafik pertumbuhan harga daging ayam 

      broiler di Kabupaten Nganjuk  

                          tahun 2004-2013 

 

Gambar 21 menunjukkan tren kenaikan harga daging 

ayam broiler dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Tahun 

2004 harga daging ayam broiler hanya berkisar Rp 

12.000/Kg namun 10 tahun kemudian melonjak menjadi 

Rp 26.250/Kg. Lonjakan harga terbesar terjadi pada 
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tahun 2007 dimana harga naik dari Rp 14.875/Kg pada 

tahun 2006 menjadi Rp 18.750/Kg pada tahun 2007. 

Harga daging ayam broiler sempat mengalami penurunan 

tahun 2010 dimana harga tahun 2009 adalah Rp 

21.375/Kg menjadi Rp 20.875/Kg pada tahun berikutnya. 

Kenaikan harga daging ayam broiler disebabkan 

beberapa faktor diantaranya isu kenaikan harga BBM, 

harga pakan yang melonjak, stok daging yang kurang di 

pasaran dan minat masyarakat yang semakin menurun 

sehingga menyebabkan harga daging melonjak.  

 

g.  Harga Daging Ayam Buras 

Harga daging ayam buras adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah daging 

ayam buras yang diinginkan konsumen, berdasarkan 

harga rata-rata konsumen. Data berdasarkan harga karkas 

dan dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg). 
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Gambar 22. Grafik harga daging ayam buras di 

                         Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 22 menunjukkan perkembangan harga 

daging ayam buras di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2004 

harga daging ayam buras berada pada kisaran Rp 

24.375/Kg menjadi Rp 40.750/Kg di tahun 2013. 

Peningkatan harga disebabkan semakin langkanya kuota 

daging ayam buras dan kenaikan harga BBM yang 

menyebabkan biaya operasional juga ikut naik. 
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Gambar 23.  Grafik pertumbuhan harga daging ayam 

   buras di Kabupaten Nganjuk  

            tahun 2004-2013 

 

Gambar 23 menunjukkan tren kenaikan harga daging 

buras dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Tahun 2004 

harga daging ayam buras hanya berkisar Rp 24.375/Kg 

namun 10 tahun kemudian melonjak menjadi Rp 

40.750/Kg. Lonjakan harga terbesar terjadi pada tahun 

2005 dimana harga naik dari Rp 24.375/Kg pada tahun 

2004 menjadi Rp 31.625/Kg pada tahun 2005. Harga 

daging ayam buras juga sempat mengalami penurunan 

pada tahun 2012 sebesar 9,29% atau turun Rp 4.100/Kg 

dari tahun sebelumnya. Kenaikan harga tersebut 

disebabkan beberapa faktor diantaranya isu kenaikan 

harga BBM, harga pakan yang melonjak, stok daging 

yang kurang di pasaran dan minat masyarakat yang 

-20

-10

0

10

20

30

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan Harga Daging Ayam Buras

Tahun 

Pertumbuhan (%) 



76 
 

semakin menurun sehingga menyebabkan harga daging 

melonjak, selain itu penjualan daging buras juga masih 

kalah dengan daging broiler yang disebabkan harga yang 

lebih tinggi dan selera masyarakat yang lebih menyukai 

daging broiler dengan tekstur daging yang lebih empuk 

dari ayam buras. Harga daging ayam buras dari tahun ke 

tahun sering mengalami kenaikan maupun penurunan 

yang tidak menentu, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu 

signifikan.  

 

h.  Harga Telur Ayam Ras 

Harga telur ayam ras adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah telur ayam ras 

yang diinginkan konsumen, berdasarkan harga rata-rata 

konsumen. Data dinyatakan dalam rupiah per kilogram 

(Rp/Kg). 

 

 
 

Gambar 24. Grafik harga telur ayam ras di Kabupaten 

                       Nganjuk tahun 2004-2013 
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Gambar 24 menunjukkan perkembangan harga telur 

ayam ras di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2004 harga 

daging telur ayam ras berada pada kisaran Rp 6.500/Kg 

menjadi Rp 15.875/Kg di tahun 2013. Peningkatan harga 

disebabkan semakin langkanya kuota telur ayam ras dan 

kenaikan harga BBM yang menyebabkan biaya 

operasional juga ikut naik. 

 

 

 
 

Gambar 25.  Grafik pertumbuhan harga telur ayam ras di 

                      Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Tabel 25 menunjukkan tren kenaikan harga telur 

ayam ras dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Tahun 

2004 harga telur ayam ras hanya berkisar Rp 6.500/Kg 

namun 10 tahun kemudian melonjak menjadi Rp 

15.875/Kg. Lonjakan harga terbesar terjadi pada tahun 

2006 dimana harga naik dari Rp 6.750/Kg pada tahun 
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2005 menjadi Rp 9.125 pada tahun 2006 atau naik Rp 

2.375/Kg. Harga telur ayam ras dari tahun ke tahun dapat 

dikatakan stabil karena kenaikan dan penurunan harga 

tidak terlalu besar. Kenaikan harga tersebut disebabkan 

beberapa faktor diantaranya isu kenaikan harga BBM, 

harga pakan yang melonjak, stok telur yang kurang di 

pasaran dan minat masyarakat yang semakin menurun 

sehingga menyebabkan harga telur melonjak. Penurunan 

harga juga sempat terjadi pada beberapa tahun 2010 

dimana harga turun Rp 375/Kg dari tahun sebelumnya.  

 

i.  Harga Ikan Asin Teri 

Harga ikan asin teri adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah ikan asin teri 

yang diinginkan konsumen, berdasarkan harga rata-rata 

konsumen. Data dinyatakan dalam rupiah per kilogram 

(Rp/Kg). 
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Gambar 26. Grafik harga ikan asin teri di Kabupaten 

                        Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 26 menunjukkan perkembangan harga ikan 

asin teri di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2004 harga ikan 

asin teri berada pada kisaran Rp 24.375/Kg menjadi Rp 

46.250/Kg di tahun 2013. Peningkatan harga disebabkan 

persaingan harga ikan di pasaran yang semakin ketat dan 

kenaikan harga BBM yang menyebabkan biaya 

operasional juga ikut naik. Ikan asin teri merupakan 

pelengkap bagi kebutuhan masyarakat akan daging 

sehingga bisa dijadikan alternatif ketika kuota daging 

poko yaitu daging sapi dan ayam broiler semakin langka. 
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Gambar 27.  Grafik pertumbuhan harga ikan asin teri di 

                       Kabupaten Nganjuk tahun 2004-2013 

 

Gambar 27 menunjukkan tren kenaikan harga ikan 

asin teri dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Tahun 2004 

harga daging kambing hanya berkisar Rp 24.375/Kg 

namun 10 tahun kemudian melonjak menjadi Rp 

46.250/Kg. Lonjakan harga terbesar terjadi pada tahun 

2013 dimana harga naik dari Rp 38.250/Kg pada tahun 

2012 menjadi Rp 46.250/Kg pada tahun 2013 dan sempat 

mengalami penurunan satu tahun sebelumnya dimana 

harga tahun 2011 berkisar Rp 40.500/Kg menjadi Rp 

38.250/Kg tahun 2012 atau turun 5,55%. Kenaikan harga 

tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya isu 

kenaikan harga BBM, harga pakan yang melonjak, stok 

ikan yang kurang di pasaran, minat masyarakat yang 

semakin menurun dan bertepatan dengan bulan suci 
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Ramadhan yang sudah menjadi tren naiknya harga setiap 

barang.  

 

4.3  Hasil Estimasi Data 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik dari hasil 

penelitian. Uji yang digunakan meliputi uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. 

1. Autokorelasi 

Analisis Autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t1 (sebelumnya). Metode pengujian yang 

sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji 

DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-

dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti 

terdapat autokorelasi. 

b. Jika d terletak antara du dan (4-du), maka 

hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada 

autokorelasi. 

c. Jika d terletak antara dl dan du atau diantara (4-

du) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti. 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan alat bantu program SPSS versi 21 diperoleh nilai 

d sebesar 3,433, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel 
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durbin-watson signifikansi 5%,  maka diperoleh hasil uji 

autokorelasi tersaji dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Variabel Autokorelasi Hasil Uji Autokorelasi 

d 3,433 

dL 0,147 

dU 3,266 

4-du 0,734 

4-dl 3,853 

Simpulan Tidak Pasti 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai d 3,433. Nilai 

tersebut terletak di antara nilai 4-du 0,734 dan 4-dL 3,853, 

maka dapat dikatakan tidak ada kesimpulan pasti terjadi 

autokorelasi. 

 

2. Heteroskedastisitas 

Analisis Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas 

adalah: 
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a. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

b. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis uji 

heteroskedastisitas dari semua variabel bebas mempunyai 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada semua variabel bebas. 

 

 

 

 

Variabel Sig. Simpulan 

Jumlah Penduduk (X1) 0,800 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Pendapatan Perkapita (X2) 0,802 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Harga Daging Sapi (X3) 0,060 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Harga Daging Kambing (X4) 0,066 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Harga Daging Ayam Broiler (X5) 0,071 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Harga Daging Ayam Buras (X6) 0,138 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Harga Telur Ayam Ras (X7) 0,051 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Harga Ikan Asin Teri (X8) 0,149 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
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4.3.2 Analisis Regresi 

1.  Estimasi Fungsi Permintaan 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Sumardjoko (2011), menjelaskan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji regresi adalah: 

1. Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka hipotesis diterima 

yang artinya variabel prediktor berpengaruh 

terhadap variabel kriterium.  

2. Jika nilai Fhitung < Ftabel, maka hipotesis ditolak yang 

artinya variabel prediktor tidak berpengaruh 

terhadap variabel kriterium. 

 

Analisis Regresi Berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1n Y = 1n α + b1 1n X1 + b2 1n X2 + b3 1n X3 + b4 1n 

X4 + b5 1n X5 + b6 1n X6 + b7 1n X7 + b8 1n X8 

+ u 1n e 
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Tabel 5. Hasil analisis varian variabel-variabel yang 

              berpengaruh terhadap permintaan daging 

kambing di Kabupaten Nganjuk. 

 

Model Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 9,706 8 1,213 645,594** 0,030
a
 

Residual 0,002 1 0,002   

Total 9,708 9    

 

** : signifikansi pada tingkat kepercayaan 95% 

 

Tabel 6. Hasil analisis regresi berganda 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

t Sig 

Konstanta 1102,987 -8,527 0,074* 

Jumlah Penduduk (X1) 81,113 8,328 0,076* 

Pendapatan Perkapita 

(X2) 

5,259 10,645 0,060* 

Harga Daging Sapi 

(X3) 

8,137 12,950 0,049** 

Harga Daging 

Kambing (X4) 

-12,224 -10,221 0,062* 

Harga Daging Ayam 

Broiler (X5) 

7,008 6,525 0,097* 

Harga Daging Ayam 

Buras (X6) 

-4,192 -13,386 0,047** 

Harga Telur Ayam Ras 

(X7) 

-7,232 -7,543     0,084*  

Harga Ikan Asin Teri 

(X8) 

-0,536 -1,076 0,477
ns

 

Fhitung  = 645.594*** 

R
2  

= 0.998 
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Keterangan : 

*** : signifikansi pada tingkat kepercayaan 99% 

** : signifikansi pada tingkat kepercayaan 95% 

* : signifikansi pada tingkat kepercayaan 90% 
ns

 : tidak signifikan 

 

1n Y = 1102.987 + 81.113 X1 + 5.259 X2 + 8.137 X3 + (-

12.224 X4) + 7.008 X5 + (-4.192 X6) + (-7.232 X7) 

+ (-536 X8) + e 

 

Keterangan : 

Y  = Jumlah permintaan daging kambing (Kg) 

α  = Konstanta atau intersep 

b1-b8 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

X1  = Variabel Jumlah Penduduk (Jiwa) 

X2  = Variabel Pendapatan Perkapita (Rupiah) 

X3  = Variabel Harga Daging Sapi (Rupiah) 

X4  = Variabel Harga Daging Kambing (Rupiah) 

X5  = Variabel Harga Daging Ayam Broiler (Rupiah) 

X6  = Variabel Harga Daging Ayam Buras (Rupiah) 

X7  = Variabel Harga Telur Ayam Ras (Rupiah) 

X8  = Variabel Harga Asin Teri (Rupiah) 

e   = Standard Error 
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2.  Pengujian Model 

a.  Permintaan Daging Kambing 

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang 

yang diminta pada suatu daerah tertentu dengan 

tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. 

Hukum permintaan mengatakan bahwa untuk barang 

normal ada hubungan terbalik antara harga dan 

kuantitas, yaitu apabila harga naik maka kuantitas 

yang ingin dibeli konsumen akan berkurang. Hukum 

permintaan hanya berlaku bila kondisi ceteris 

paribus atau diasumsikan faktor-faktor lain tidak 

mengalami perubahan. 

Permintaan daging kambing di Kabupaten 

Nganjuk cenderung mengalami peningkatan, 

walaupun pada tahun 2007 dan 2012 mengalami 

penurunan dikarenakan isu tentang kenaikan harga 

BBM yang menyebabkan harga daging ikut naik di 

pasaran. Tingginya tingkat permintaan daging 

kambing tiap tahun di Kabupaten Nganjuk ini 

mendorong peneliti untuk mengkaji faktor-faktor apa 

yang menyebabkan tingginya tingkat permintaan 

daging kambing di Kabupaten Nganjuk. 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan 

seberapa besar sumbangan variabel-variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel tidak 

bebasnya. Hasil analisis data diperoleh nilai 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.998. Arti dari 

koefisien ini adalah bahwa sumbangan relatif yang 
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diberikan oleh kombinasi variabel jumlah penduduk, 

pendapatan perkapita, harga daging sapi, harga 

daging kambing, harga daging ayam broiler, harga 

daging ayam buras, harga telur ayam ras dan harga 

ikan asin teri terhadap permintaan daging kambing 

adalah sebesar 99,8% sedangkan sisanya sebesar 

0,2% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya selera 

konsumen, cita rasa dan sebagainya. 

Hasil uji F menjelaskan tentang faktor-faktor 

yang digunakan sebagai penduga yang akan 

mempengaruhi tingkat permintaan daging kambing 

di Kabupaten Nganjuk untuk analisis permintaan 

statis meliputi jumlah penduduk, pendapatan 

perkapita, harga daging sapi, harga daging kambing, 

harga daging ayam broiler, harga daging ayam buras, 

harga telur ayam ras dan harga ikan asin teri secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan daging kambing di Kabupaten Nganjuk 

pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini ditunjukkan 

oleh nilai signifikansi sebesar 0,030 lebih kecil dari 

nilai α = 0,05 (P < 0,05). 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel harga 

daging sapi dan harga daging ayam buras 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan daging 

kambing di Kabupaten Nganjuk pada tingkat 

kepercayaan 95%. Hasil ini ditunjukkan oleh 

probabilitas atau nilai signifikansi dari masing-

masing variabel tersebut yang lebih kecil dari nilai α 
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= 0,05 (P < 0,05). Variabel jumlah penduduk, 

pendapatan perkapita, harga daging kambing, harga 

daging ayam broiler, dan harga telur ayam ras 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan daging 

kambing di Kabupaten Nganjuk pada tingkat 

kepercayaan 90%. Hasil tersebut ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas atau nilai signifikansi dari masing-

masing variabel tersebut yang lebih kecil dari nilai α 

= 0,10 (P < 0,10). Variabel harga ikan asin teri tidak 

berpengaruh signifikan pada permintaan daging 

kambing di Kabupaten Nganjuk, hal ini ditunjukkan 

oleh nilai signifikansinya yang lebih besar dari nilai 

α = 1%, 5% dan 10%. Hasil analisis penelitiaan 

dapat dijelaskan lebih lanjut dari masing-masing 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

berdasarkan analisis regresi dan elastisitas 

permintaan yang tersaji pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Nilai elastisitas permintaan daging kambing di 

Kabupaten Nganjuk 

 

Variabel 
Nilai Elastisitas 

Harga Silang Pendapatan 

Pendapatan Perkapita (X2)   5,259 

Harga Daging Sapi (X3)  8,137  

Harga Daging Kambing 

(X4) 

-12,224   

Harga Daging Ayam 

Broiler (X5) 

 7,008  

Harga Daging Ayam Buras 

(X6) 

 -4,192  

Harga Telur Ayam Ras (X7)  -7,232  

Harga Ikan Asin Teri (X8)  -0,536  

 

Hasil analisis regresi dan elastisitas permintaan dari 

masing-masing variabel bebas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a.  Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk menggambarkan potensi 

banyaknya konsumen yang membeli suatu barang. 

Hasil analisis jumlah penduduk menghasilkan 

koefisien regresi yang bernilai 81,113 dan bertanda 

positif. Hasil ini menunjukkan bahwa bila jumlah 

penduduk naik 1% maka jumlah permintaan daging 

kambing akan ikut mengalami peningkatan sebesar 

81,113%. Hasil analisis regresi memperlihatkan 

bahwa jumlah penduduk menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,076 pada tingkat kepercayaan 90%. Hasil 
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analisis menjelaskan bahwa jumlah penduduk 

merupakan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap permintaan daging kambing.  

Jumlah penduduk yang semakin meningkat 

menyebabkan kebutuhan daging juga ikut meningkat. 

Peningkatan jumlah penduduk berarti menyebabkan 

perubahan struktur umur. Permintaan daging 

kambing juga mengalami perubahan karena 

konsumsi daging kambing antara orang dewasa 

dengan anak-anak maupun remaja berbeda-beda. 

Peningkatan jumlah penduduk saat ini memang agak 

sulit untuk dikendalikan, hal ini disebabkan program 

Keluarga Berencana di masyarakat sudah kurang 

digalakkan. Program Keluarga Berencana sedikit 

banyak akan mengendalikan pertambahan penduduk, 

sehingga konsumsi atau permintaan terhadap daging 

kambing dapat ditekan.  

 

2.  Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh 

besar terhadap banyaknya permintaan daging 

kambing, hal ini disebabkan daging kambing 

merupakan daging yang memiliki harga yang lebih 

mahal dibandingkan harga daging lain seperti ayam 

broiler ataupun ayam buras. Hasil analisis 

pendapatan perkapita menghasilkan keofisien regresi 

yang bernilai 5,259 dan bertanda positif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa bila pendapatan perkapita naik 



92 
 

1% maka jumlah permintaan daging kambing akan 

ikut mengalami peningkatan sebesar 5,259%. Hasil 

analisis regresi memperlihatkan bahwa pendapatan 

perkapita menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,060 

pada tingkat kepercayaan 90%. Nilai elastisitas dari 

variabel pendapatan adalah sebesar 5,259. Angka 

elastisitas pendapatan penduduk yang lebih besar 

dari satu bertanda positif menunjukkan bahwa 

elastisitas pendapatan signifikan yang artinya 

presentase perubahan permintaan lebih besar 

daripada perubahan pendapatan (elastis), dengan kata 

lain adanya peningkatan atau penurunan pendapatan 

akan menyebabkan perubahan jumlah daging 

kambing yang diminta, selain itu juga nilai elastisitas 

pendapatan yang lebih dari 0 mempunyai arti bahwa 

daging kambing merupakan barang mewah bagi 

masyarakat di Kabupaten Nganjuk. 

 

3.  Harga Daging Sapi 

Barang dapat dikatakan sebagai barang 

substitusi jika barang tersebut penggunaannya dapat 

menggantikan barang lain. Pada penelitian ini daging 

sapi diasumsikan sebagai barang substitusi bagi 

daging kambing. Hasil analisis harga daging sapi 

menghasilkan koefisien regresi yang bernilai 8,137 

dan bertanda positif. Hasil ini menunjukkan bahwa 

bila harga daging sapi naik 1% maka jumlah 
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permintaan daging kambing akan ikut mengalami 

peningkatan sebesar 8,137%. Hasil analisis regresi 

memperlihatkan bahwa harga daging sapi 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 pada tingkat 

kepercayaan 95%. Nilai elastisitas dari variabel 

harga daging sapi adalah sebesar 8,317. Angka 

elastisitas harga daging sapi yang lebih besar dari 

satu bertanda positif menunjukkan bahwa elastisitas 

harga daging sapi signifikan yang artinya presentase 

perubahan permintaan lebih besar daripada 

perubahan harga (elastis), dengan kata lain adanya 

peningkatan atau penurunan harga daging sapi akan 

menyebabkan perubahan jumlah daging kambing 

yang diminta. Hasil elastisitas yang bertanda positif 

menunjukkan bahwa daging sapi merupakan barang 

substitusi bagi daging kambing, selain itu harga 

daging sapi merupakan elastisitas silang dari variabel 

harga daging kambing yang mempunyai pengaruh 

berbanding terbalik, artinya jika harga daging sapi 

naik maka permintaan daging kambing akan ikut 

naik tetapi sebaliknya permintaan daging sapi akan 

turun. Daging sapi merupakan jenis daging yang 

paling banyak dikonsumsi masyarakat, ketika harga 

daging sapi melonjak naik maka masyarakat akan 

beralih mengkonsumsi daging kambing yang 

mempunyai kualitas hampir sama dengan daging 

sapi. 
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4.  Harga Daging Kambing 

Harga daging kambing merupakan variabel 

utama dalam penelitian yang mempengaruhi 

permintaan daging kambing. Hasil analisis harga 

daging kambing menghasilkan koefisien regresi yang 

bernilai 12,224 dan bertanda negatif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa bila harga daging kambing naik 

1% maka jumlah permintaan daging kambing akan 

turun sebesar 12,224%. Hasil analisis regresi 

memperlihatkan bahwa harga daging kambing 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,062 pada tingkat 

kepercayaan 90%. Nilai elastisitas dari variabel 

harga daging kambing sebesar -12,224. Permintaan 

daging kambing bersifat inelastis karena nilai 

koefisien elastisitasnya Ep < 1, yang artinya jumlah 

daging kambing yang diminta berubah dengan 

persentase lebih kecil daripada perubahan harga 

daging kambing. Nilai elastisitas menunjukkan 

bahwa daging kambing merupakan barang mewah 

karena harganya yang masih tergolong mahal, 

jumlah daging di pasaran yang sedikit dan pemikiran 

masyarakat yang menganggap bahwa daging 

kambing hanya dikonsumsi oleh masyarakat 

menengah keatas. 
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5.  Harga Daging Ayam Broiler 

Daging ayam broiler digunakan masyarakat 

sebagai makanan pokok daging selain daging sapi. 

Daging ayam broiler juga digunakan sebagai 

alternatif ketika harga daging kambing melonjak 

naik dan stok di pasaran terbatas. Hasil analisis harga 

daging ayam broiler menghasilkan koefisien regresi 

yang bernilai 7,008 dan bernilai positif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa bila harga daging ayam broiler 

naik 1% maka jumlah permintaan daging kambing 

akan ikut mengalami peningkatan sebesar 7,008%. 

Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa harga 

daging ayam broiler menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,097 

pada tingkat kepercayaan 90%. Nilai elastisitas dari 

variabel harga daging ayam broiler sebesar 7,008. 

Angka elastisitas harga daging ayam broiler yang 

lebih besar dari satu bertanda positif menunjukkan 

bahwa elastisitas pendapatan signifikan yang artinya 

presentase perubahan permintaan lebih besar 

daripada perubahan harga (elastis), dengan kata lain 

adanya peningkatan atau penurunan harga daging 

ayam broiler akan menyebabkan perubahan jumlah 

daging kambing yang diminta. Hasil elastisitas yang 

bertanda positif menunjukkan bahwa daging ayam 

broiler merupakan barang substitusi bagi daging 

kambing, selain itu harga daging ayam broiler 

merupakan elastisitas silang dari variabel harga 
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daging kambing yang mempunyai pengaruh 

berbanding terbalik, artinya jika harga daging ayam 

broiler naik maka permintaan daging kambing akan 

ikut naik tetapi sebaliknya permintaan daging ayam 

broiler akan turun. 

 

6.  Harga Daging Ayam Buras 

Daging ayam buras belum terlalu mempengaruhi 

jika dibandingkan dengan daging ayam broiler 

dikarenakan harganya yang lebih mahal. Hasil 

analisis harga daging ayam buras menghasilkan 

koefisien regresi yang bernilai 4,192 dan bernilai 

negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa bila harga 

daging ayam buras naik 1% maka jumlah permintaan 

daging kambing akan mengalami penurunan sebesar 

4,192%. Hasil analisis regresi memperlihatkan 

bahwa harga daging ayam buras menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,047 pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai 

elastisitas dari variabel harga daging ayam buras 

sebesar -4,192. Harga daging ayam buras bersifat 

inelastis karena nilai koefisien elastisitasnya Ep < 1, 

yang artinya jumlah daging kambing yang diminta 

berubah dengan persentase lebih kecil daripada 

perubahan harga daging ayam buras. Hasil elastisitas 

yang bertanda negatif menunjukkan bahwa daging 

ayam buras merupakan barang komplementer bagi 

daging kambing, artinya daging ayam buras 
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merupakan pelengkap bagi daging kambing. Hasil 

elastisitas menunjukkan jika harga daging ayam 

buras naik maka permintaan daging kambing akan 

turun. Masyarakat golongan pendapatan tinggi selain 

selera, preferensi kesehatan menjadi alasan untuk 

memilih daging ayam buras karena mempunyai 

kandungan lemak yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan ayam broiler, juga untuk 

memenuhi tuntutan tambahan atribut seperti rasa 

yang enak, kualitas dan kandungan nutrisi. 

Masyarakat golongan pendapatan rendah dan 

menengah cenderung memilih daging broiler karena 

harga lebih murah dan ketersediaannya di pasaran. 

Harga daging ayam broiler juga berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan daging kambing 

karena harganya yang hampir mendekati harga 

daging kambing, jika harga daging ayam broiler naik 

maka masyarakat menengah keatas atau masyarakat 

berpendapatan tinggi akan beralih ke daging 

kambing. 

 

7.  Harga Telur Ayam Ras  

Telur ayam ras digunakan sebagai alternatif 

masyarakat untuk mengganti ketersediaan daging 

kambing. Hasil analisis harga telur ayam ras 

menghasilkan koefisien regresi yang bernilai 7,232 

dan bernilai negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa 

bila harga telur ayam ras naik 1% maka jumlah 
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permintaan daging kambing akan mengalami 

penurunan sebesar 7,232%. Hasil analisis regresi 

memperlihatkan bahwa harga telur ayam ras 

menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,084 pada tingkat kepercayaan 

90%. Nilai elastisitas dari variabel harga telur ayam 

ras sebesar -7,232. Harga telur ayam ras bersifat 

inelastis karena nilai koefisien elastisitasnya Ep < 1, 

yang artinya jumlah daging kambing yang diminta 

berubah dengan persentase lebih kecil daripada 

perubahan harga telur ayam ras. Hasil elastisitas 

yang bertanda negatif menunjukkan bahwa telur 

ayam ras merupakan barang komplementer bagi 

daging kambing, artinya telur ayam ras merupakan 

pelengkap bagi daging kambing. Hasil elastisitas 

menunjukkan jika harga telur ayam ras naik maka 

permintaan daging kambing akan turun. 

 

8.  Harga Ikan Asin Teri 

Ikan asin teri juga digunakan sebagai alternatif 

masyarakat untuk mengganti ketersediaan daging 

kambing. Hasil analisis harga ikan asin teri 

menghasilkan koefisien regresi yang bernilai 0,536 

dan bernilai negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa 

bila harga ikan asin teri naik 1% maka jumlah 

permintaan daging kambing akan mengalami 

penurunan sebesar 0,536%. Hasil analisis regresi 

memperlihatkan bahwa harga ikan asin teri tidak 
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menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,477 dengan tingkat 

kepercayaan melebihi α = 1%, 5% dan 10% . Nilai 

elastisitas dari variabel harga ikan asin teri sebesar -

0,536. Harga ikan asin teri bersifat inelastis karena 

nilai koefisien elastisitasnya Ep < 1, yang artinya 

jumlah daging kambing yang diminta berubah 

dengan persentase lebih kecil daripada perubahan 

harga ikan asin teri. Hasil elastisitas yang bertanda 

negatif menunjukkan bahwa ikan asin teri 

merupakan barang komplementer bagi daging 

kambing, artinya ikan asin teri merupakan pelengkap 

bagi daging kambing. Hasil elastisitas menunjukkan 

jika harga ikan asin teri naik maka permintaan 

daging kambing akan turun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian permintaan daging kambing di 

Kabupaten Nganjuk menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Permintaan daging kambing di Kabupaten Nganjuk 

mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) 

dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan terbesar terjadi 

pada tahun 2009 yaitu permintaan naik 129,63%. 

 2.  Jumlah penduduk, pendapatan perkapita, harga 

daging sapi, harga daging kambing, harga daging 

ayam broiler, harga daging ayam buras dan harga 

telur ayam ras berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan daging kambing dan harga ikan asin teri 

tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

daging kambing di Kabupaten Nganjuk. 

3.  a. Daging kambing merupakan barang mewah 

berdasarkan elastisitas pendapatan. 

b.  Daging sapi dan daging ayam broiler merupakan 

barang substitusi dari daging kambing. 

c . Daging ayam buras, telur ayam ras dan ikan asin 

teri merupakan barang komplementer atau 

pelengkap dari daging kambing.  
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5.2  Saran 

1.  Jumlah penduduk semakin meningkat setiap tahun 

dan kebutuhan terhadap daging juga ikut meningkat, 

selain itu peningkatan harga daging kambing juga 

memberikan efek yang cukup signifikan terhadap 

penurunan permintaan daging kambing, sehingga 

perlu adanya peningkatan produksi daging kambing 

agar tersedia cukup kuota daging kambing bagi 

masyarakat. 

2. Produksi daging kambing yang terbatas disebabkan 

ternak kambing sebagian besar dipelihara oleh 

peternak-peternak kecil dan hanya dipasarkan 

seminggu sekali atau ketika ada even besar, sehingga 

perlu adanya peran serta pemerintah dan para 

peternak untuk semakin meningkatkan populasi 

ternak kambing karena ternak kambing bisa 

dijadikan solusi keterbatasan kuota daging di 

Indonesia sehingga impor daging bisa diminimalisir. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Jumlah Permintaan Daging Kambing di 

                      Kabupaten Nganjuk Tahun 2004-2013 

 

Tahun Triwulan 
Permintaan Daging Kambing 

Jumlah (kg) Pertumbuhan (%) 

2004 

I 3.718 - 

II 3.510 -5,59 

III 3.619 3,10 

IV 3.954 9,26 

2005 

I 3.562 -9,91 

II 3.890 9,21 

III 3.991 2,59 

IV 4.908 22,97 

2006 

I 3.765 -23,29 

II 3.890 3,32 

III 4.972 27,81 

IV 5.254 5,67 

2007 

I 4.118 -21,62 

II 4.098 -0,48 

III 4.141 1,05 

IV 4.432 7,03 

2008 

I 4.512 1,80 

II 4.875 8,04 

III 4.550 -6,67 

IV 18.212 300,26 

2009 

I 18.010 -1,11 

II 17.281 -4,05 

III 19.167 10,91 

IV 19.365 1,03 

2010 

I 20.250 4,57 

II 20.250 0,00 

III 20.250 0,00 

IV 23.625 16,67 

2011 

I 48.600 105,71 

II 47.287 -2,70 

III 47.288 0,01 

2012 

I 45.189 -1,71 

II 44.886 -0,67 

III 43.973 -2,03 

2013 

I 43.990 -1,32 

II 42.278 -3,89 

III 45.411 7,41 
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Lampiran 2. Harga Daging Sapi di Kabupaten Nganjuk 

         Tahun 2004-2013 

 

Tahun Triwulan 
Harga Daging Sapi 

Harga (Rp/kg) Pertumbuhan (%) 

2004 

I 34.000 - 

II 35.000 2,94 

III 36.000 2,86 

IV 36.000 0,00 

2005 

I 36.000 0,00 

II 40.000 11,11 

III 41.000 2,50 

IV 42.500 3,66 

2006 

I 42.000 -1,17 

II 42.500 1,19 

III 42.500 0,00 

IV 42.000 -1,17 

2007 

I 42.000 0,00 

II 43.500 3,57 

III 44.000 1,15 

IV 46.000 4,54 

2008 

I 46.000 0,00 

II 50.000 8,69 

III 55.000 10,00 

IV 56.000 1,82 

2009 

I 57.000 1,78 

II 58.000 1,75 

III 58.000 0,00 

IV 59.000 1,72 

2010 

I 59.000 0,00 

II 58.000 -1,69 

III 58.000 0,00 

IV 58.500 0,86 

2011 

I 60.000 2,56 

II 61.000 1,67 

III 62.000 1,64 

IV 56.500 -8,87 

2012 

I 60.000 6,19 

II 62.000 3,33 

III 70.000 12,90 

IV 72.000 2,86 

2013 

I 80.000 11,11 

II 80.000 0,00 

III 84.000 5,00 

IV 85.000 1,19 
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Lampiran 3. Harga Daging Kambing di Kabupaten 

         Nganjuk Tahun 2004-2013 

 

Tahun Triwulan 
Harga Daging Kambing 

Harga (Rp/kg) Pertumbuhan (%) 

2004 

I 32.000 - 

II 32.000 0,00 

III 33.500 4,68 

IV 34.000 1,49 

2005 

I 34.000 0,00 

II 34.000 0,00 

III 34.000 0,00 

IV 36.000 5,88 

2006 

I 36.000 0,00 

II 35.000 -2,78 

III 35.500 1,43 

IV 35.000 -1,41 

2007 

I 35.000 0,00 

II 35.000 0,00 

III 37.000 5,71 

IV 40.000 8,11 

2008 

I 40.000 0,00 

II 41.000 2,50 

III 44.000 7,32 

IV 46.000 4,54 

2009 

I 47.000 2,17 

II 47.500 1,06 

III 48.000 1,05 

IV 48.000 0,00 

2010 

I 50.000 4,17 

II 51.000 2,00 

III 51.000 0,00 

IV 51.000 0,00 

2011 

I 52.000 1,96 

II 52.000 0,00 

III 53.500 2,88 

IV 55.000 2,80 

2012 

I 55.000 0,00 

II 55.000 0,00 

III 70.000 27,27 

IV 70.000 0,00 

2013 

I 75.000 7,14 

II 75.000 0,00 

III 75.000 0,00 

IV 75.000 0,00 
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Lampiran 4. Harga Daging Ayam Broiler di Kabupaten 

         Nganjuk Tahun 2004-2013 

 

Tahun Triwulan 
Harga Daging Ayam Broiler 

Harga (Rp/kg) Pertumbuhan (%) 

2004 

I 11.000 - 

II 12.000 9,09 

III 12.000 0,00 

IV 13.000 8,33 

2005 

I 13.000 0,00 

II 12.500 -3,87 

III 13.000 4,00 

IV 13.000 0,00 

2006 

I 15.000 15,38 

II 14.500 -3,33 

III 14.000 -3,45 

IV 16.000 14,28 

2007 

I 18.000 12,50 

II 19.000 5,55 

III 19.000 0,00 

IV 19.000 0,00 

2008 

I 20.000 5,26 

II 20.500 2,50 

III 21.000 2,44 

IV 21.000 0,00 

2009 

I 21.000 0,00 

II 21.500 2,38 

III 22.000 2,32 

IV 21.000 -4,54 

2010 

I 22.000 4,76 

II 21.500 -2,27 

III 20.000 -6,98 

IV 20.000 0,00 

2011 

I 21.000 5,00 

II 21.000 0,00 

III 24.000 14,28 

IV 21.000 -12,50 

2012 

I 22.000 4,76 

II 23.000 4,54 

III 25.000 8,69 

IV 27.000 8,00 

2013 

I 26.000 -3,70 

II 23.000 -11,54 

III 29.000 26,09 

IV 27.000 -6,90 
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Lampiran 5. Harga Daging Ayam Buras di Kabupaten 

         Nganjuk Tahun 2004-2013 

 

Tahun Triwulan 
Harga Daging Ayam Buras 

Harga (Rp/kg) Pertumbuhan (%) 

2004 

I 24.000 - 

II 24.000 0,00 

III 24.500 2,08 

IV 25.000 2,04 

2005 

I 30.000 20,00 

II 31.000 3,33 

III 32.500 4,84 

IV 33.000 1,54 

2006 

I 35.500 7,57 

II 35.000 -1,41 

III 35.500 1,43 

IV 37.000 4,22 

2007 

I 36.000 -2,70 

II 37.000 2,78 

III 37.000 0,00 

IV 39.000 5,40 

2008 

I 38.500 -1,28 

II 38.000 -1,29 

III 38.000 0,00 

IV 39.000 2,63 

2009 

I 39.000 0,00 

II 39.000 0,00 

III 39.500 1,28 

IV 40.000 1,26 

2010 

I 38.000 -5,00 

II 39.000 2,63 

III 40.000 2,56 

IV 41.000 2,50 

2011 

I 44.000 7,32 

II 44.000 0,00 

III 44.000 0,00 

IV 44.400 0,91 

2012 

I 42.000 -5,40 

II 38.000 -9,52 

III 40.000 5,26 

IV 40.000 0,00 

2013 

I 38.000 -5,00 

II 39.000 2,63 

III 42.000 7,69 

IV 44.000 4,76 
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Lampiran 6. Harga Telur Ayam Ras di Kabupaten Nganjuk 

         Tahun 2004-2013 

 

Tahun Triwulan 
Harga Telur Ayam Ras 

Harga (Rp/kg) Pertumbuhan (%) 

2004 

I 6.500 - 

II 6.000 -7,69 

III 6.500 8,33 

IV 7.000 7,69 

2005 

I 7.000 0,00 

II 6.500 -7,14 

III 6.500 0,00 

IV 7.000 7,69 

2006 

I 8.000 14,28 

II 9.000 12,50 

III 9.500 5,55 

IV 10.000 5,26 

2007 

I 11.500 15,00 

II 11.000 -4,38 

III 12.000 9,09 

IV 11.000 -8,33 

2008 

I 11.500 4,54 

II 11.000 -4,35 

III 12.000 9,09 

IV 12.500 4,17 

2009 

I 12.000 -4,00 

II 12.500 4,17 

III 12.500 0,00 

IV 13.000 4,00 

2010 

I 12.000 -7,69 

II 11.500 -4,17 

III 12.000 4,35 

IV 13.000 8,33 

2011 

I 13.000 0,00 

II 14.000 7,69 

III 16.000 14,29 

IV 12.000 -25,00 

2012 

I 14.500 20,83 

II 14.000 -3,45 

III 14.000 0,00 

IV 14.500 3,57 

2013 

I 16.500 13,79 

II 16.000 -3,03 

III 16.000 0,00 

IV 15.000 -6,25 
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Lampiran 7. Harga Ikan Asin Teri di Kabupaten Nganjuk 

         2004-2013 

  

Tahun Triwulan 
Harga Ikan Asin Teri 

Harga (Rp/kg) Pertumbuhan (%) 

2004 

I 23.500 - 

II 24.000 2,13 

III 25.000 4,17 

IV 25.000 0,00 

2005 

I 26.000 4,00 

II 26.000 0,00 

III 27.000 3,87 

IV 26.000 -3,70 

2006 

I 26.500 1,92 

II 27.000 1,89 

III 29.000 7,41 

IV 28.000 -3,45 

2007 

I 28.000 0,00 

II 28.500 1,78 

III 30.000 5,26 

IV 32.000 6,67 

2008 

I 32.000 0,00 

II 33.000 3,12 

III 34.500 4,54 

IV 35.000 1,45 

2009 

I 35.000 0,00 

II 36.000 2,86 

III 36.000 0,00 

IV 38.000 5,56 

2010 

I 38.000 0,00 

II 40.500 6,58 

III 41.000 1,23 

IV 42.000 2,44 

2011 

I 40.000 -4,76 

II 42.000 5,00 

III 43.000 2,38 

IV 37.000 -13,95 

2012 

I 38.000 2,70 

II 37.500 -1,31 

III 37.500 0,00 

IV 40.000 6,67 

2013 

I 45.000 12,5 

II 45.000 0,00 

III 45.000 0,00 

IV 50.000 11,11 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 

 
 

HETEROSKEDASTISITAS 

Regression 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah 
penduduk, harga daging ayam broiler, harga daging 
sapi, harga telur ayam, pendapatan perkapita, harga 
daging kambing 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Abs_Residual 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .999
a
 .997 .974 .00136 

a. Predictors: (Constant), harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah 
penduduk, harga daging ayam broiler, harga daging sapi, harga telur ayam, 
pendapatan perkapita, harga daging kambing 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .001 8 .000 42.955 .117
a
 

Residual .000 1 .000   

Total .001 9    

a. Predictors: (Constant), harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah penduduk, harga daging 
ayam broiler, harga daging sapi, harga telur ayam, pendapatan perkapita, harga daging kambing 
b. Dependent Variable: Abs_Residual 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.316 4.058  -.324 .800 

jumlah penduduk .098 .306 .186 .321 .802 

pendapatan perkapita .164 .015 6.837 10.567 .060 

harga daging sapi .190 .020 5.886 9.646 .066 

harga daging kambing -.336 .038 -11.205 -8.943 .071 

harga daging ayam broiler .153 .034 4.669 4.541 .138 

harga daging ayam buras -.121 .010 -2.412 -12.359 .051 

harga telur ayam -.126 .030 -4.110 -4.204 .149 

harga ikan asin teri -.010 .016 -.271 -.655 .631 

a. Dependent Variable: Abs_Residual 
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AUTOKORELASI 
Regression 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah penduduk, 
harga daging ayam broiler, harga daging sapi, harga telur ayam, 
pendapatan perkapita, harga daging kambing 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: pemintaan daging kambing 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 1.000
a
 1.000 .998 .04335 3.433 

a. Predictors: (Constant), harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah penduduk, harga daging 
ayam broiler, harga daging sapi, harga telur ayam, pendapatan perkapita, harga daging kambing 
b. Dependent Variable: pemintaan daging kambing 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.706 8 1.213 645.594 .030
a
 

Residual .002 1 .002   

Total 9.708 9    

a. Predictors: (Constant), harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah penduduk, harga daging 
ayam broiler, harga daging sapi, harga telur ayam, pendapatan perkapita, harga daging kambing 
b. Dependent Variable: pemintaan daging kambing 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1102.987 129.358  -8.527 .074   

jumlah penduduk 81.113 9.740 1.246 8.328 .076 .009 115.597 

pendapatan perkapita 5.259 .494 1.779 10.645 .060 .007 144.267 

harga daging sapi 8.137 .628 2.041 12.950 .049 .008 128.336 

harga daging kambing -12.224 1.196 -3.308 -10.221 .062 .002 541.013 

harga daging ayam broiler 7.008 1.074 1.733 6.525 .097 .003 364.457 

harga daging ayam buras -4.192 .313 -.675 -13.386 .047 .076 13.131 

harga telur ayam -7.232 .959 -1.905 -7.543 .084 .003 329.495 

harga ikan asin teri -.536 .498 -.115 -1.076 .477 .017 58.916 

a. Dependent Variable: pemintaan daging kambing 
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HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 
Regression 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah 
penduduk, harga daging ayam broiler, harga daging sapi, 
harga telur ayam, pendapatan perkapita, harga daging 
kambing 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: pemintaan daging kambing 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 1.000
a
 1.000 .998 .04335 

a. Predictors: (Constant), harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah 
penduduk, harga daging ayam broiler, harga daging sapi, harga telur ayam, 
pendapatan perkapita, harga daging kambing 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.706 8 1.213 645.594 .030
a
 

Residual .002 1 .002   

Total 9.708 9    

a. Predictors: (Constant), harga ikan asin teri, harga daging ayam buras, jumlah penduduk, harga 
daging ayam broiler, harga daging sapi, harga telur ayam, pendapatan perkapita, harga daging kambing 
b. Dependent Variable: pemintaan daging kambing 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1102.987 129.358  -8.527 .074 

jumlah penduduk 81.113 9.740 1.246 8.328 .076 

pendapatan perkapita 5.259 .494 1.779 10.645 .060 

harga daging sapi 8.137 .628 2.041 12.950 .049 

harga daging kambing -12.224 1.196 -3.308 -10.221 .062 

harga daging ayam broiler 7.008 1.074 1.733 6.525 .097 

harga daging ayam buras -4.192 .313 -.675 -13.386 .047 

harga telur ayam -7.232 .959 -1.905 -7.543 .084 

harga ikan asin teri -.536 .498 -.115 -1.076 .477 

a. Dependent Variable: pemintaan daging kambing 
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