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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian tentang permintaan dan 

penawaran yang berkaitan dengan produk peternakan 

telah banyak dilakukan. Hasil dari berbagai 

penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai acuan 

untuk mengakaji permasalahan faktor-faktor yang 

mepengaruhi permintaan dan penawaran pada 

produk hasil ternak. Suryanto, Mulyatno dan Indriati 

(2008) melakukan penelitian tentang beberapa faktor 

yang mempengaruhi permintaan broiler pada 

konsumen rumah tangga di Kecamatan Pamulang 

Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa permintaan daging broiler terbanyak adalah 

responden rumah tangga dengan jumlah keluarga 6-8 

orang, yaitu 16,64 kg/bulan diikuti responden rumah 

tangga yang mempunyai jumlah keluarga 3-5 orang, 

yaitu 6,74 kg/bulan. Jumlah anggota keluarga yang 

berubah berpengaruh terhadap jumlah barang yang 

diminta (Hadini, Sudi dan Endang, 2011). Menurut 

Zuhriyah (2010) dalam penelitian tentang analisa 

permintaan susu segar pada variabel jumlah anggota 

keluarga didapat hasil jumlah anggota keluarga tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

permintaan susu segar, artinya apabila jumlah 
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anggota keluarga meningkat maka akan meningkat 

permintaan susu segar.  

Dilago (2011) menyatakan bahwa variabel 

pendapatan rumah tangga mempunyai nilai thitung 

sebesar 1.697 lebih besar dari ttabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel pendapatan rumah 

tangga berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

daging ayam. Nilai koefisien regresi sebesar 0,116% 

dan bertanda negatif dapat diartikan bahwa kenaikan 

pendapatan rumah tangga sebesar 1% akan  

menurunkan permintaan daging ayam 0,116%, 

berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa jumlah pendapatan tidak berpengaruh 

terhadap jumlah permintaan daging ayam. Hasil 

penelitian dari Dilago (2011) berbeda dengan hasil 

penelitian dari Pranata (2013) yang menyatakan 

bahwa secara parsial, variabel pendapatan 

berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan 

daging broiler. Hal ini disimpulkan berdasarkan nilai 

t-hitung sebesar 5,111 > nilai t-tabel sebesar 1,66. 

Nilai koefisien variabel pendapatan sebesar 0,684 

menunjukkan jika pendapatan bertambah 1.000.000 

maka jumlah permintaan daging broiler akan 

meningkat sebesar 0,684 kg.  

Ansyari (2013) melakukan penelitian tentang 

Analisis permintaan daging broiler di Sumatera 

Utara diperoleh hasil yaitu variabel harga daging 

broiler secara parsial terbukti memiliki pengaruh 
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yang nyata terhadap permintaan daging broiler di 

Sumatera Utara. Harga daging broiler bernilai 

negatif yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan 

harga daging broiler maka akan terjadi penurunan 

permintaan daging broiler. Peningkatan harga 

daging broiler di Sumatera Utara meningkat, 

menyebabkan masyarakat cenderung mengurangi 

konsumsi daging broiler (Ceteris paribus). Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh Suryanto, dkk 

(2008) yang menyatakan bahwa harga daging broiler 

yang meningkat 1% akan menurunkan permintaan 

daging broiler sebesar 2,436% berarti elastisitas 

harga daging broiler bersifat elastis.  

Dilago (2011) melaporkan bahwa variabel 

harga ikan dan harga beras tidak memberikan 

pengaruh terhadap permintaan daging ayam, hal ini 

diperkirakan karena baik beras maupun ikan sudah 

menjadi bagian utama dalam menu masyarakat lokal, 

sehingga ikan dan beras selalu tersedia bagi rumah 

tangga masyarakat lokal di Kecamatan Tobelo. Ikan 

dan beras akan tetap tersedia, baik saat ada maupun 

tidak ada permintaan daging ayam. Hal ini berarti 

saat konsumen membeli daging ayam, konsumen 

juga akan tetap membeli ikan dan beras, karena ikan 

dan beras sudah menjadi kebutuhan pokok. Ogundari 

(2012) melakukan penelitian tentang analisa 

permintaan yang diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa konsumen rumah tangga di daerah Akure 
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Utara mempunyai permintaan yang paling tinggi 

pada ikan diikuti oleh daging ayam dan daging sapi 

apabila pendapatan naik. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa responden di daerah Akure 

Selatan merupakan masyarakat perkotaan yang 

mempunyai pendapatan lebih tinggi sehingga 

komoditi yang diminta adalah daging ayam dan 

daging sapi. Responden di daerah Akure Utara 

merupakan masyarakat pedesaan yang 

berpendapatan rendah sehingga permintaan paling 

tinggi adalah ikan. Elastisitas pendapatan yang 

dihitung dari jumlah permintaan berdasarkan kualitas 

mengungkapkan bahwa permintaan untuk kualitas 

terhadap daging sapi, ayam dan ikan meningkat 

seiring dengan meningkatnya pendapatan rumah 

tangga dalam penelitian ini. Peningkatan pendapatan 

tidak hanya menuntut permintaan akan daging sapi, 

daging ayam berdasarkan kuantitasnya saja tetapi 

juga berdasarkan kualitas barang tersebut.  

Alimi (2013) melaporkan bahwa Tingkat 

pendidikan responden  rumah tangga di pasar 

tradisional yang umumnya berpendidikan rendah dan 

di pasar modern, responden umumnya sudah 

berpendidikan tinggi. Hasil analisa menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

jumlah permintaan daging ayam dengan tingkat 

signifikan 5%. 
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Ansyari (2013) melaporkan bahwa harga telur 

ayam ras pada hasil penelitiannya mempunyai nilai t-

hitung (2,268) lebih besar dibandingkan dengan nilai 

t-tabel (2,262) artinya, secara parsial harga telur 

ayam ras berpengaruh terhadap permintaan daging 

broiler. Nilai koefisien harga telur ayam ras 

mempunyai nilai positif yang berarti bahwa, setiap 

peningkatan harga telur ayam ras sebesar 10%, akan 

menyebabkan permintaan daging broiler meningkat 

sebesar 5,29%. Kenaikan harga telur ayam ras 

sebagai barang substitusi akan meningkatkan jumlah 

permintaan daging broiler di Sumatera Utara. Hasil 

penelitian ini diperjelas oleh Mujianto (2001) yang 

melakukan penelitian tentang analisa permintaan 

daging sapi diperoleh hasil yaitu harga telur 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

permintaan sapi, artinya semakin tinggi harga telur, 

maka jumlah daging yang diminta akan semakin 

banyak dan sebaliknya semakin rendah harga telur 

maka jumlah daging sapi yang diminta akan rendah 

pula. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa harga 

telur ayam ras akan mempengaruhi jumlah 

permintaan daging ayam dan daging sapi. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Permintaan 

Permintaan adalah berbagai kombinasi harga 

dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang 

yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada 

bebagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. 

Beberapa kata kunci dalam pengertian permintaan 

ini adalah: pertama, permintaan adalah berbagai 

kombinasi harga dan jumlah bukan satu harga dan 

satu jumlah tertntu. Pengertian permintaan selalu 

menunjukkkan suatu schedule, sedangkan jumlah 

yang diminta itu adalah jumlah yang betul-betul 

dibeli pada harga tertentu. Kedua, supaya 

permintaan akan barang itu terjadi maka konsumen 

haruslah ada keinginan (willing) dan kemampuan 

(ability) membeli. Ketiga, pemintaan menunjukkan 

pembelian pada satu periode waktu tertentu. 

Perubahan periode waktu dan yang diikuti dengan 

kombinasi harga dan jumlah, maka pemintaan juga 

akan berubah (Nophirin, 2008). 

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. Teori penawaran menerangkan 

sifat para penjual dalam menawarkan komoditas 

barang atau jasa yang akan dijual. Permintaan 

menggambarkan keadaan keseluruhan dari 
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hubungan antara komoditas yang diminta. Kurva 

permintaan (demand curve) menyatakan bahwa 

berapa banyak para konsumen bersedia membeli 

pada setiap harga per unit yang harus dibayar. 

Hubungan antara jumlah yang diminta (QD) dan 

harga (P) dapat dinyatakan sebagai QD = F(P). 

Fungsi permintaan tersebut menyatakan bahwa 

jumlah komoditas yang diminta merupakan fungsi 

dari harga. Jumlah komoditas yang diminta 

menggambarkan banyaknya jumlah komoditas 

yang diminta pada suatu tingkat harga tertentu  

(Sugiarto, 2002). 

Menurut Nopirin (2008) menjelaskan bahwa 

jumlah barang yang diminta tidak hanya tergantung 

pada harga saja, tetapi juga dipengaruhi faktor lain 

seperti: pendapatan, selera, perkiraan, banyaknya 

konsumen serta harga barang lain. Apabila faktor-

faktor ini berubah maka hubungan negatif tersebut 

belum tentu berlaku. Dengan kata lain apabila hal-

hal lain tidak konstan (sering pula disebut dengan 

istilah cateris paribus) maka hukum permintaan 

tersebut belum tentu benar. Perubahan faktor lain 

tercermin pada pergeseran kurva permintaan 

(perubahan permintaan). Jumlah yang diminta 

berubah apabila harga berubah, cateris paribus. 

Perubahan jumlah yang diminta tercermin pada 

pergerakan didalam satu kurva permintaan. 
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Pergeseran kurva permintaan (perubahan 

permintaan) dapat timbul karena: 

1. Perubahan pendapatan, apabila pendapatan 

konsumen meningkat dengan harga barang yang 

sama konsumen dapat membeli jumlah yang 

lebih banyak, tentu saja apabila faktor-faktor 

lain tetap. 

2. Selera, selera konsumen akan suatu barang yang 

meningkat dapat mendorong pembelian barang 

yang lebih banyak meskipun harga tidak 

berubah. 

3. Perkiraan (expectation), apabila konsumen 

memperkirakan harga suatu barang dikemudian 

hari akan meningkat, maka konsumen akan 

cenderung membeli barang tersebut dengan 

jumlah yang lebih banyak pada saat ini. 

4. Jumlah konsumen, apabila jumlah b=penduduk 

bertambah, maka jumlah barang yang dibeli 

akan semakin besar meskipun harga tidak turun. 

5. Harga barang lain, hubungan satu barang dengan 

barang lain itu dapat bersifat saling mengganti 

(substitute) dan saling melengkapi 

(komplementer). Misal, apabila harga barang 

pengganti (jagung) naik maka konsumen akan 

membeli beras lebih banyak. 
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Gambar 1. Kurva permintaan 

Besarnya permintaan tergantung pada manfaat 

yang akan diperoleh konsumen atau manfaat dalam 

menghasilkan barang-barang lain. Seorang 

pedagang atau produsen tidak akan menjual 

barangnya di bawah biaya produksi yang telah 

dikeluarkan. Begitu juga konsumen tidak akan 

membeli terlalu banyak apabila harga turun 

(Hanafi, 2010). 

Sukirno (2003) menyatakan bahwa permintaan 

seseorang atau suatu masyarakat terhadap suatu 

barang ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya adalah harga barang itu 

sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat 

dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga 

dan pendapatan rata-rata masyarakat. 

Selera harus juga dianggap konstan tentu saja 

sulit untuk mengamati selera orang. Namun secara 

konseptual kita harus menganggap bahwa selera itu 
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konstan. Akhirnya kita harus menganggap bahwa 

periode penyesuaian itu konstan. Perubahan harga 

yang terjadi menyebabkan kuantitas permintaan 

memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri 

dengan harga baru tersebut. Harga baru dapat 

menyebabkan berubahnya kebiasaan konsumen dan 

mungkin juga menyebabkan perubahan dalam 

persetujuan kontrak. Kuantitas yang diminta 

mengenai barang tertentu merupakan fungsi 

(artinya tergantung) dari harga barang tersebut, 

harag barang-barang lain, pendapatan, selera, 

kekayaan dan produk lain (Bilas, 2006). 

2.2.2 Ternak Broiler 

Broiler dipelihara dan diusahakan secara 

komersial intensif karena produksinya yang berupa 

daging sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

jumlah yang besar karena nilainya sebagai bahan 

makanan yang mengandung protein hewani. 

Broiler merupakan salah satu komoditas yang 

tergolong paling populer dalam dunia agribisnis 

peternakan di Indonesia. Sampai saat ini, broiler 

merupakan usaha peternakan yang berkembang 

paling menakjubkan. Sejak dikembangkan secara 

lebih intensif di masa awal orde baru, broiler telah 

menggeser komoditas-komoditas ternak lainnya 

dalam memenuhi kebutuhan protein asal ternak. 

Usaha broiler cukup prospektif karena selera 
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masyarakat terhadap cita rasa broiler sangat tinggi 

disemua lapisan. Nilai keuntungan dari usaha 

ternak broiler yang diperoleh juga cukup tinggi jika 

dikelola dengan efisien (Wahju, 2004). 

Broiler merupakan jenis unggas hasil rekayasa 

manusia telah mengalami seleksi gen selama 

bertahun-tahun sehingga hanya dalam waktu 21-40 

hari sudah layak dikonsumsi. Seperti mahluk hidup 

umumnya, broiler mengalami dua fase 

pertumbuhan, yaitu fase starter dan dilanjutkan ke 

fase finisher. Fase starter merupakan fase awal 

yang dimulai dari ayam ke luar dari cangkang 

telurnya sampai bulu tubuhnya sudah tumbuh 

sempurna. Pada fase finisher tersebut kondisi tubuh 

ayam masih lemah dan organ tubuhnya belum 

berfungsi secara optimal sehingga ayam 

memerlukan perhatian yang lebih intensif agar 

dapat tumbuh secara optimal (Wahju, 2004). 

2.2.3 Konsumen Rumah Tangga 

Rumah tangga adalah satuan unit terkecil di 

dalam masyarakat, dalam arti sempit rumah tangga 

adalah suatu kelompok masyarakat yang biasanya 

terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anggota rumah 

tangga biasanya juga terdiri dari orang lain yang 

telah dianggap sebagai anggota rumah tangga 

tersebut, misalnya kakek, nenek, atau pembantu 

yang sudah menjadi bagian dari sebuah rumah 
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tangga. Pengertian secara luas, rumah tangga 

adalah seseorang atau kelompok orang yang tingga 

dalam suatu bangunan yang sama dan melakukan 

pembagian dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. 

Misalnya, para mahasiswa yang menyewa sebuah 

rumah dan mereka hidup bersama-sama di 

dalamnya, atau mereka yang tinggal dalam satu 

asrama (Deliarnov, 2007). 

Kegiatan utama rumah tangga adalah 

konsumsi. Oleh karena itu, rumah tangga disebut 

juga sebagai rumah tangga konsumsi. Sebagai 

konsumen, rumah tangga mengonsumsi barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Baju yang dipakai, makanan yang dimakan atau 

kendaraan umum yang digunakan setiap hari 

merupakan beberapa contoh dari kegiatan 

konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga 

(Deliarnov, 2007). 

Keluarga merupakan sel masyarakat, oleh 

karena itu anatara ekonomi keluarga dan ekonomi 

masyarakat ada hubungan timbal balik. Maju 

mundurnya ekonomi nasional dirasakan akibatnya 

di dalam keluarga. Pengeluaran rumah tangga 

konsumen untuk membeli barang-barang 

kebutuhan hidup ikut mempengaruhi jalannya 

ekonomi masyarakat (Gilarso, 2004). 
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2.3 Daging Broiler 

Daging adalah jaringan otot ternak yang telah 

disembelih dan merupakan bagian ternak yang dapat 

dimakan. Daging broiler termasuk kedalam daging 

putih. Perbedaan daging merah dan daging putih 

hanya pada kadar protein bernama mioglobin yang 

terdapat pada otot dalam daging. Mioglobin sendiri 

menyimpan oksigen dalam sel. Oksigen yang 

terkandung dalam jaringan otot tersebut berguna 

sebagai sumber energi untuk beraktifitas. Daging 

merah yang terdapat pada ternak ruminansia 

memiliki warna lebih merah karena kandungan 

mioglobinnya lebih banyak daripada daging putih, 

meski demikian keunggulan dari daging putih pada 

ternak unggas yaitu mempunyai kadar protein yang 

tinggi (Purnomo, 2012). 

Suparno (2005) menyatakan bahwa daging 

didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan 

yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Daging 

merupakan bahan pangan yang penting dalam 

memenuhi kebutuhan gizi. Daging adalah 

sekumpulan otot yang melekat pada kerangka dan 

merupakan bahan pangan yang sangat mudah 

mengalami kerusakan (perisable food). 

Purnomo (2012) menyatakan bahwa, 

konsumen memilih daging karena kebiasaan pola 
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makan atau kenampakan dalam fungsi sosial, dimana 

seharusnya nilai gizi daging juga dijadikan 

pertimbangan yang penting dalam keputusan untuk 

mengkonsumsi daging. 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

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). 

Menurut Pappas dan Hirschey (1995) dan 

Soedjana (1996) dalam penelitian Hadini, Sudi dan 

Endang (2011) menyatakan bahwa faktor pendorong 

meningkatnya permintaan tersebut secara teoritis 

disebut dengan demand shifter, yaitu faktor yang 

mempengaruhi atau mengakibatkan adanya 

perubahan permintaan. Tingkat permintaan produk 

ternak seperti daging dan telur dipengaruhi oleh 

harga produk itu sendiri, produk substitusinya 

maupun komplementernya, tingkat pendapatan 

rumah tangga serta preferensi konsumen terhadap 

berbagai pilihan produk yang tersedia. 

2.4.1 Harga Barang 

Harga dapat didefinisikan sebagai suatu nilai 

tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang 
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dan jasa tertentu bagi seseorang. Harga dapat pula 

diartikan sebagai jumlah uang (kemungkinan 

ditambah berupa barang) yang dibutuhkan untuk 

memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk 

dan layanan yang menyertainya (Alimuddin, 2011). 

Menurut Suryanto,dkk  (2008) menyatakan 

bahwa harga barang yang hendak dibeli 

mempunyai pengaruh terhadap permintaan barang 

tersebut. Harga mempunyai hubungan berkebalikan 

dengan jumlah barang yang akan diminta oleh 

konsumen.  

Menurut Ananingsih, (2011) menyatakan 

bahwa permintaan menggambarkan hubungan 

fungsional antara harga dengan jumlah barang yang 

diminta. Makin rendah harga suatu barang maka 

makin banyak jumlah barang diminta oleh 

konsumen. Demikian pula sebaliknya, makin tinggi 

harga suatu barang maka makin sedikit jumlah 

barang yang diminta. Hubungan terbalik (negatif) 

ini dikenal dengan nama hukum permintaan. 

Hubungan terbalik antara jumlah barang yang 

diminta dengan harga dapat dijelaskan dengan 2 

keadaan yaitu: 

a. Jika harga suatu barang naik, maka konsumen 

akan mencari barang pengganti (substitute), 

barang pengganti tersbut akan dibeli apabila 

mereka menginginkan tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi dari setiap rupiah uang yang 
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dibelanjakan daripada mereka membeli barang 

yang pertama. 

b. Jika harga naik pendapatan merupakan kendala 

atau pembatas yang  lebih banyak. 

2.4.2 Harga Komoditi Lain sebagai Substitusi 

Menurut Mujianto (2001), harga barang 

substitusi adalah harga barang lain yang dapat 

menggantikan nilai suatu barang semula, apabila 

barang semula tidak dapat diperoleh atau dimiliki. 

Harga barang lain terdiri dari harga barang 

substitusi dan komplementer. Barang substitusi 

adalah barang-barang yang dapat saling 

menggantikan satu sama lain dalam konsumsi. 

Barang komplementer adalah barang-barang yang 

digunakan bersama dalam pengertian bahwa para 

individu akan menambah pemakaian atas kedua 

barang itu secara serempak. Barang X dan Y 

disebut barang komplemen jika kenaikan harga 

barang X menyebabkan harga barang Y lebih 

sedikit diminta. Keduanya merupakan barang 

substitusi jika kenaikan harga barang X 

menyebabkan harga barang Y lebih banyak diminta 

(Ananingsih 2011). 

Menurut Pranata (2013) menyatakan bahwa 

hubungan antara harga barang lain atau pun barang 

subtitusi dengan jumlah barang yang diminta 

adalah positif, apabila harga barang subtitusi turun 
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maka permintaan akan barang tersebut akan 

meningkat, begitu juga sebaliknya. 

2.4.3 Pendapatan Rumah Tangga 

Mujianto (2001) melaporkan bahwa 

pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang 

yang diterima setiap rumah tangga selama jangka 

waktu tertentu. Pendapatan perkapita merupakan 

hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk 

dalam suatu daerah (bila ruang lingkupnya daerah). 

Besarnya pendapatan perkapita akan 

mempengaruhi daya beli setiap rumah tangga. 

Apabila pendapatan perkapita tinggi, maka daya 

beli juga tinggi dan sebaliknya. Hubungan antara 

pendapatan dengan jumlah barang yang diminta 

adalah positif, apabila pendapatan 

seseorang/masyarakat meningkat maka akan 

meningkatkan permintaannya terhadap suatu 

barang (Pranata, 2013). 

Menurut Suryanto, dkk (2008) menyatakan 

bahwa pendapatan keluarga akan menentukan daya 

beli suatu barang. Konsumen yang pendapatannya 

tinggi akan mempunyai daya beli yang besar 

karena kemampuan untuk membeli suatu barang 

juga meningkat dan demikian sebaliknya. Rumah 

tangga yang menerima pendapatan rata-rata yang 

lebih besar maka dapat diperkirakan mereka akan 

membeli lebih banyak beberapa komoditi, 
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walaupun harga komoditi tersebut masih tetap 

sama. 

Pola konsumsi masyarakat ditentukan oleh 

tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat 

pendapatan masyarakat, maka semakin baik juga 

pola konsumsi, hal ini dikarenakan masyarakat 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan untuk konsumsi (Winardi, 2002).  

2.4.4 Jumlah Anggota Keluarga 

Menurut Ananingsih (2011) menyatakan 

bahwa pertumbuhan penduduk itu sendiri belum 

menciptakan permintaan baru. Penduduk yang 

bertambah harus mempunyai daya beli sebelum 

permintaan berubah. 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 (Hadini, 

dkk, 2011).  

Menurut Suryanto, dkk (2008) menyatakan 

bahwa jumlah anggota keluarga merupakan suatu 

faktor non ekonomis yang tidak dapat diabaikan 

dan dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, 

sehingga sangat penting untuk memasukkan jumlah 

anggota keluarga dalam fungsi permintaan. Jumlah 

tanggungan akan mempengaruhi jumlah 

permintaan. Makin banyak jumlah tanggungan, 



31 

 

maka jumlah permintaan akan meningkat. Hal ini 

berkaitan dengan usaha pemenuhan akan 

kecukupan kebutuhan setiap individu yang ada 

dalam suatu keluarga (Pranata, 2013). 

2.4.5 Selera 

Menurut Pranata (2013) naiknya intensitas 

keinginan seseorang terhadap suatu barang pada 

umumnya menyebabkan naiknya jumlah 

permintaan terhadap barang tersebut. Apabila 

selera konsumen berubah, permintaan akan suatu 

barang juga akan berubah walaupun harga barang 

yang bersangkutan tidak berubah. Semakin 

meningkatnya selera konsumen atau masyarakat 

akan daging broiler juga ikut mendukung minat 

usaha ternak broiler. 

Selera harus juga dianggap konstan tentu saja 

sulit untuk mengamati selera orang. Namun secara 

konseptual kita harus menganggap bahwa selera itu 

konstan. Akhirnya kita harus menganggap bahwa 

periode penyesuain itu konstan. Perubahan harga 

menyebabkan kuantitas permintaan memerlukan 

waktu untuk menyesuaikan diri dengan harga baru. 

Harga baru ini menyebabkan berubahnya kebiasaan 

konsumen dan mungkin juga menyebabkan 

perubahan dalam persetujuan kontrak. Kuantitas 

yang diminta mengenai barang tertentu merupakan 

fungsi (artinya tergantung) dari harga barang 



32 

 

tersebut, harag barang-barang lain, pendapatan, 

selera, kekayaan dan produk lain (Bilas, 2006). 

Soekartawi (2002) melaporkan bahwa selera dan 

pilihan konsumen bukan saja dipengaruhi oleh 

umur konsumen, tetapi juga karena faktor adat dan 

kebiasaan setempat serta tingkat pendidikan. 

2.5 Elastisitas Permintaan 

Elastisitas adalah derajad kepekaan kuantitas 

yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu 

faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau 

pun penawaran. Elastisitas biasanya menjelaskan 

respon atau perubahan kuantitas yang diminta jika 

harga, pendapatan, atau faktor-faktor lainnya 

berubah. Respon kuantitas penting karena hal 

tersebut mempengaruhi harga dipasar (Ananingsih, 

2011). 

Nilai elastisitas bervariasi mulai dari nol 

sampai tak hingga tergantung besar kecilnya 

persentase perubahan harga dan jumlah yang 

diminta. Permintaan suatu barang dikatakan elastis 

bila nilai elastisitasnya lebih besar dari sutu dan 

tidak/kurang elastis bila bernilai kurang dari satu. 

Nilai elastisitas yang bernilai lebih dari satu, maka 

persentase perubahan barang yang diminta lebih 

besar dari pada persentase perubahan harga dan bila 

kurang dari satu, maka persentase perubahan jumlah 

yang diminta lebih kecil daripada persentase 
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perubahan harga. Nilai elastisitas dapat pula bernilai 

satu bila persentase perubahan jumlah yang diminta 

sama dengan persentase perubahan harga. Dua nilai 

elastisitas yang ekstrim yaitu bernilai nol dan tak 

hingga. Elastisitas bernilai nol bila tidak terjadi 

perubahan jumlah yang diminta walaupun terjadi 

perubahan harga, sedangkan bernilai tak terhingga 

bila terjadi perubahan jumlah yang diminta 

walaupun terjadi perubahan harga yang sangat kecil. 

Besar kecilnya nilai elastisitas permintaan suatu 

barang sangat tergantung terhadap jenis barang 

(Mujianto, 2001).  

Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur 

sampai seberapa besar tingkat perubahan relatif 

dalam jumlah unit barang yang diminta  atau tingkat 

perubahan jumlah unit barang yang ditawarkan 

sebagai akibat adanya perubahan salah satu faktor 

yang memengaruhinya. Elastisitas dapat diartikan 

sebagai perubahan relatif jumlah barang yang 

diminta atau jumlah barang yang ditawarkan sebagai 

akibat perubahan dari faktor yang 

mempengaruhinya. Besarnya perubahan harga 

terhadap jumlah barang yang diminta dinyatakan 

dengan koefisien elastisitas (Epsilon = ε) (Bilas, 

2006). 

Budiono (200) menyatakan bahwa elastisitas 

permintaan (elasticity of demand) adalah pengaruh 

perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah 
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barang yang diminta atau tingkat kepekaan 

perubahan jumlah barang yang diminta terhadap 

perubahan harga barang, sedangkan besar kecilnya 

perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien atau 

angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan 

dengan rumus: 

Ed = 
   

   
 = 
  

  
 . 
 

 
 

Keterangan: 

Ed  = elastisitas permintaan 

 Q = perubahan jumlah barang 

 P  = perubahan harga barang 

P  = harga awal 

Q  = jumlah permintaan awal 

Elastisitas permintaan yang dikaitkan dengan 

harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga 

permintaan (price elasticity of demand). Adapun 

elastisitas permintaan yang dikaitkan dengan harga 

barang lain disebut elastisitas silang (cross elasticity) 

dan jika dikaitkan dengan pendapatan disebut 

elastisitas pendapatan (income elasticity) (Gilarso, 

2004). 

2.5.1 Elastisitas Permintaan terhadap Harga 

Sudarman (2000) menyatakan bahwa, 

elastisitas harga merupakan tingkat kepekaan relatif 

dari jumlah yang diminta konsumen, akibat adanya 

perubahan harga barang. Elastisitas harga adalah 
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perubahan proporsional dari sejumlah barang yang 

diminta dibagi dengan perubahan proporsional dari 

harga. Muslich (2003) mendefinisikan elastisitas 

permintaan terhadap harga adalah prosentase 

perubahan jumlah permintaan konsumen atas suatu 

barang dikarenakan prosentase perubahan harga 

barang yang bersangkutan. Analisis elastisitas 

permintaan terhadap barang penting untuk 

dilakukan karena menyangkut upaya untuk 

mengetahui reaksi konsumen terhadap perubahan 

volume barang yang diminta jika harga barang 

diubah. Bentuk matematisnya adalah sebagai 

berikut: 

Ed = 
   

   
 = 
  

  
 . 
 

 
 

Keterangan: 

Ed = elastisitas permintaan terhadap harga 

 Q = perubahan dalam kuantitas 

 P = perubahan dalam harga 

P  = harga 

Q = kuantitas 

Pada elastisitas permintaan terhadap harga, 

variabel yang menyebabkan perubahan jumlah 

yang diminta adalah harga daging broiler itu 

sendiri. Kriteria elastisitas permintaan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kriteria elastisitas permintaan 

Koefisien elastisitas Istilah elastisitas 

ε > 1 

ε = ∾ 

ε  < 1 

ε = 0 

ε = 1 

Elastis 

Elastis sempurna 

Inelastis 

Inelastis sempurna 

Uniter 

Sumber: Gilarso (2004) 

2.5.2 Elastisitas Silang 

Putong (2003) menjelaskan bahwa elastisitas 

silang adalah membandingkan perubahan volume 

permintaan barang yang dijual dengan perubahan 

harga barang lain. Barang lain ini adalah barang 

sejenis yang memiliki fungsi yang sama atau 

barang substitusi atau barang lain yang bersifat 

komplementer atau pelengkap. Elastisitas silang 

trhadap harga  dirumuskan sebagaiu berikut 

Exy = 
     ⁄

     ⁄
 = 
   

   
 . 
  

  
 

Keterangan: 

Exy = elastisitas permintaan silang 

   terhadap harga 

 Qx = perubahan dalam kuantitas yang 

   diminta komoditi X 

 Py = perubahan dalam harga komoditi Y 
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Pada elastisitas permintaan silang, variabel 

yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta 

adalah harga telur ayam ras, harga ikan tuna, dan 

harga beras. Kriteria elastisitas silang dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria elastisitas silang 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

Es positif 

Es negatif 

Es = 0 

Barang substitusi 

Barang komplementer 

Barang bebas 

Sumber : Gilarso (2004) 

2.5.3 Elastisitas Pendapatan 

Elastisitas permintaan terhadap pendapatan 

adalah elastisitas permintaan yang mencoba 

menjelaskan perilaku konsumen dalam 

menggunakan pendapatannya untuk membeli jenis 

atau macam barang (Putong, 2003). Elastisitas 

pendapatan merupakan suatu ukuran kepekaan dari 

kuantitas yang diminta terhadap perubahan 

permintaan. Manfaat analisis elastisitas pendapatan 

adalah sebuah peluang manakala ada prediksi 

pendapatan mengalamipeningkatan atau tantangan 

penurunan volume permintaan saat ada 

kecenderungan pendapatan masyarakat mengalami 

penurunan. Elastistas pendapatan dirumuskan 

sebagai berikut: (Arsyad, 2008) 
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Ei = 
   ⁄

 i i⁄
 = 
  

  
 . 

 

 
 

Keterangan: 

Ei = elastisitas permintaan terhadap 

    pendapatan 

 Q = perubahan dalam kuantitas 

 i = perubahan dalam pendapatan 

Q = kuantitas 

i  = pendapatan 

Pada elastisitas permintaan terhadap 

pendapatan, variabel yang menyebabkan perubahan 

jumlah yang diminta adalah pendapatan. Kriteria 

elastisitas pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria elastisitas pendapatan 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

Ep, positif 

Ep, negatif 

Ep > 1 

Barang normal 

Barang inferior  

Barang superior 

Sumber : Gilarso (2004) 

2.6 Analisis Regresi Berganda 

Analisa regresi adalah tehnik statistika yang 

berguna untuk memeriksa dan memodelkan 

hubungan diantara variabel-variabel. Penerapannya 

dapat dijumpai secara luas di banyak bidang seperti 

tehnik, ekonomi, manajemen, ilmu-ilmu biologi, 
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ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu pertanian dan 

sebagainya. Terapan regresi dalam berbagai bidang 

tersbut pada umumnya dikaitkan dengan studi 

ketergantungan suatu variabel (variabel tetap) pada 

variabel lainnya (variabel bebas). Pada masa ini, 

analisis regresi berguna dalam menelaah hubungan 

dua variabel atau lebih, dan terutama untuk 

menelusuri pola hubungan yang modelnya belum 

diketahui dengan sempurna sehingga dalam 

terapannya lebih bersifat eksploratif, secara implisit 

ada dua pengertia yang terkandung didalamnya 

yaitu: 

1. Merupakan pencarian tempat kedudukan atau 

lokasi dari rata-rata variabel tertentu, misalnya Y, 

untuk berbagai nilai atau selang nilai dari variabel 

lain, misalnya X. Lokai atau tempat kedudukan 

ini dapat dibayangkan berupa titik-titik yang 

dapat dihubungkan oleh suatu garis atau kurva 

tertentu yang disebut garis regresi. Garis tersebut 

bisa berupa fungsi linier, kuadratik, logaritmik 

dan sebagainya. 

2. Penyesuaian suatu fungsi atau kurva terhadap 

kumpulan data, hal ini terutama dilakukan apabila 

data yang dimiliki tidak cukup banyak sehingga 

ada kesan bahwa rata-rata Y untuk setiap nilai 

atau selang nilai X diperoleh dengan dasar yang 

tidak cukup kuat. (Siagian dan Sugiarto, 2000) 
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Menurut Dewi dan Djakfar (2011) regresi 

adalah cara untuk memperoleh hubungan fungsional 

antar peubah acak. Secara analitis tidak 

mungkinuntuk mendapatkan hubungan fungsional 

yang unik dari pasangan peubah yang banyak, tetapi 

dengan memperhatikan bahwa nilai variabel Y untuk 

suatu variabel X yang tetap akan berada disekitar 

nilai rata-ratanya maka hubungan fungsional antara 

nialai rata-rata X dan nilai Y dapat dicari. Hubungan 

yang paling dekat adalah jika fungsi ini memiliki 

total kuadrat penyimpangan terkecil dari seluruh 

data. Peubah tersebut dihubungkan dalam bentuk 

persamaan matematika, secara umum, bentuk 

persamaan regresi dinyatakan sebagai berikut: 

  = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βkXk + ε 

 

Keterangan: 

β0  : intersep (konstanta) 

β1 ... βk : koefisien regresi untuk X1, X2 . . .Xk 

ε   : error 

Analisis regresi adalah suatu metode sederhana 

untuk melakukan investigasi tentang hubungan 

fungsional diantara beberapa variabel. Hubungan 

antara beberapa variabel tersebut diwuudkan dalam 

suatu model matematis. Regresi dibagi menjadi dua 

bagian yaitu regresi linear sederhana dan regresi 

linear berganda. Analisis regresi berganda hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel 
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independen (X1, X2, .... Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel 

berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala 

interval atau rasio (Nawari,2010). 

2.7 Analisis Cobb Douglas 

Boediono (2000) menjelaskan bahwa fungsi 

Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan 

yang melibatkan dua atau lebih variabel dimana 

variabel yang satu disebut variabel dependen (Y) dan 

yang lain disebut variabel independen (X). 

Penyelesaian hubungan antara Y dan X biasanya 

dengan cara regresi, yaitu variasi dari Y akan 

dipengaruhi oleh variasi dari X. Fungsi produksi 

Cobb-Douglas (Cobb-Douglas production function) 

ini sering disebut sebagai fungsi produksi 

eksponensial. Fungsi produksi ini berbeda satu 

dengan yang lain, tergantung pada ciri data yang ada 

dan digunakan, tetapi umumnya ditulis sebagai 

berikut: 

Y = aX
b
. 

Menurut Abimanyu (2004)  menyatakan 

bahwa fungsi Cobb-Douglas lebih banyak dipakai 
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oleh para peneliti karena mempunyai keunggulan 

yang menjadikan menarik yaitu: 

a. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih 

mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain, 

karena fungsi Cobb-Douglas dapat dengan mudah 

ditransfer ke bentuk linear dengan cara 

melogaritmakan; 

b. Hasil pendugaan melalui fungsi Cobb-Douglas 

akan menghasilkan koefisien regresi yang 

sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas; 

c. Jumlah besaran elastisitas sekaligus menunjukkan 

tingkat besaran skala usaha (return of scale) yang 

berguna untuk mengetahui apakah kegiatan dari 

suatu usaha tersebut mengikuti kaidah skala usaha 

menaik, skala usaha tetap ataukah skala usaha 

yang menurun. 

d. Koefisien intersep dari fungsi Cobb Douglas 

merupakani indeks efisiensi produksi yang secara 

langsung menggambarkan efisiensi penggunaan 

input dalam menghasilkan output dari sistem 

produksi yang sedang dikaji itu. 

e. Koefisien-koefisien fungsi Cobb Douglas secara 

langsung menggambarkan elastisitas 

produksi dari setiap input yang dipergunakan dan 

dipertimbangkan untuk dikaji dalam fungsi 

produksi Cobb Douglas itu. 

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa analisis 

regresi merupakan suatu metode statistik umum yang 



43 

 

digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga melanjutkan arah 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel 

bebas. Persamaan Regresi Berganda melalui fungsi 

Cobb-Douglas adalah sebagai berikut : 

Y = aX1
b1

 X2
b2

 .... Xi
bi

 .... Xn
bn

 e
u 

Dengan nilai b = 
  

  
 . 
 

 
 adalah Elastisitas Produksi 

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) 

 

 


