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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan broiler sudah sangat 

berkembang di Indonesia. Perkembangan usaha 

peternakan broiler ditunjang dengan adanya 

peningkatan jumlah penduduk di Indonesia serta 

pendapatan per kapita yang semakin meningkat. 

Peningkatan sumber daya manusia tidak mungkin 

tercapai tanpa adanya asupan gizi yang cukup, untuk 

mencerdaskan dan meningkatkan prestasi sumber 

daya manusia di Indonesia. Peningkatan prestasi 

sumber daya manusia sangat bergantung pada 

asupan gizi yang baik yang dapat dipenuhi dari 

protein hewani seperti daging, susu dan telur. 

Dilago (2011) menyatakan bahwa komoditas 

daging, susu dan telur merupakan komoditas yang 

mempunyai harga yang relatif tinggi dibandingkan 

harga komoditas pangan lainnya. Hal ini merupakan 

penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi 

msayarakat Indonesia akan protein hewani, yakni 

baru mencapai 5,46 gram per kapita per tahun. 

Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan 

yang mengandung gizi yang cukup tinggi berupa 

protein dan energi. Permintaan terhadap daging 

ayam cenderung mengalami peningkatan secara terus 

menerus. Peningkatan konsumsi daging ayam 
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dikalangan masyarakat mengalami peningkatan 

khususnya daging broiler. Peningkatan konsumsi 

daging broiler di kalangan masyarakat sejalan 

dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang 

terus meningkat.  

Daging broiler menjadi pilihan utama oleh 

masyarakat dalam mengkonsumsi pangan hewani, 

hal ini disebabkan karena daging broiler mempunyai 

harga yang relatif terjangkau serta karakteristik 

dagingnya yang lebih empuk dan lebih tebal 

dibandingkan dengan daging ayam kampung. Ternak 

broiler memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

ayam kampung, diantaranya yaitu: waktu 

pemeliharaan ternak broiler relatif singkat yaitu 

sekitar umur 35 hari sudah dipanen, ternak broiler 

dapat dipasarkan dengan cepat dan daging dari 

daging broiler mudah diolah menjadi berbagai 

macam olahan makanan. Keunggulan dari daging 

broiler menyebabkan daging broiler banyak 

digunakan dalam rumah tangga maupun rumah 

makan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging broiler. Jumlah permintaan 

daging broiler tidak hanya dipengaruhi oleh harga 

daging broiler itu sendiri tetapi dipengaruhi oleh 

harga barang pangan lainnya, seperti harga telur, 

harga beras dan harga ikan tuna. Jumlah permintaan 

terhadap daging broiler juga dipengaruhi oleh 

jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan 
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tingkat pendapatan rumah tangga yang 

mencerminkan daya beli. Faktor-faktor tersebut 

secara langsung mempengaruhi perilaku konsumen 

terhadap permintaan akan daging broiler. 

Dewasa ini kebutuhan daging ayam dalam 

negeri terus meningkat sejalan dengan peningkatan 

pola hidup manusia dalam meningkatkan kebutuhan 

akan protein hewani yang berasal dari daging. Selain 

itu juga adanya program pemerintah dalam 

meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak. 

Daging yang biasa diperdagangkan di 

Indonesia hingga saat ini adalah daging broiler, 

daging ayam kampung, daging itik, daging sapi dan 

daging kambing. Namun dari sekian jenis daging 

yang dipasarkan, konsumsi daging broiler yang 

paling tinggi dan paling banyak diminati oleh 

konsumen. Hal ini disebabkan karena cara 

mendapatkan daging broiler sangat mudah karena 

ketersediaannya dipasar selalu ada, harganya lebih 

murah dari daging sapi, daging kambing dan daging 

ayam kampung sehingga terjangkau oleh lapisan 

masyarakat, serta mempunyai waktu produksi yang 

singkat. Kebutuhan akan daging broiler yang terus 

meningkat, apabila tidak diimbangi dengan 

peningkatan produksi daging, maka akan terjadi 

kekurangan persediaan daging ayam ras sehingga 

mengakibatkan harga daging broiler mahal. 
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Daging broiler mempunyai permintaan yang 

terus meningkat serta mempunyai pangsa pasar yang 

luas. Jumlah permintaan daging broiler meningkat 

pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari raya 

jumlah permintaan akan daging broiler mengalami 

kenaikan sehingga mengakibatkan harga pasar juga 

naik. Harga pasar yang mengalami peningkatan 

dapat mengakibat permintaan daging broiler  yang 

berjalan cukup banyak, sehingga peternak akan 

tertarik untuk memproduksi daging broiler lebih 

banyak sehingga menyebabkan penawaran akan 

daging broiler lebih tinggi dan harga menjadi turun. 

Informasi mengenai keadaan pasar yang 

berkaitan dengan permintaan konsumen terhadap 

daging broiler sangat diperlukan oleh peternak 

dalam pengaturan jumalah produksi dan 

penjualannya. Tanpa adanya informasi mengenai hal 

tersebut maka perencanaan produksi dan penjualan  

dapat meleset atau bahkan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Perkiraan terhadap permintaan 

daging broiler dimasa yang akan datang perlu 

diadakan sehingga dapat membantu dalam 

perencanaan produksi untuk memenuhi permintaan 

terhadap daging broiler tersebut dan dapat 

membantu pemerintah dalam perencanaan 

penyediaan daging broiler. 

Konsumsi daging broiler cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 
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meskipun sifatnya fluktuasi, artinya permintaan 

daging broiler pada waktu-waktu tertentu mengalami 

peningkatan seperti pada hari raya lebaran atau hari 

raya lainnya dan permintaan akan menurun pada 

hari-hari biasa. Perubahan permintaan daging broiler 

yang terjadi hampir setiap hari menyebabkan 

fluktuasi permintaan daging yang bersifat harian, 

demikian juga halnya yang terjadi di Kabupaten 

Pamekasan. Harga daging broiler yang cenderung 

berubah-ubah setiap hari menyebabkan permintaan 

daging broiler tidak stabil. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas 

maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang 

analisis permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. Kecamatan pamekasan merupakan salah 

satu kecamatan yang terletak di Kabupaten 

Pamekasan. Kecamatan Pamekasan merupakan salah 

satu kawasan penduduk yang berada ditengah-tengah 

Kabupaten Pamekasan. Penghasilan masyarakat di 

Kecamatan Pamekasan sebagian besar merupakan 

petani jagung, padi dan tembakau. Kecamatan 

Pamekasan mempunyai beberapa pasar tradisional 

yang menyediakan berbagai bahan pangan yang 

berasal dari komoditi unggas khususnya daging 

broiler. Terdapat empat pasar tradisional yang 

terdapat di Kecamatan Pamekasan, hal ini 

memudahkan akses bagi masyarakat untuk 

mendapatkan daging broiler, adapun pasar-pasar 
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tradisional tersebut yaitu Pasar Gurem, Pasar 17 

Agustus, Pasar Kolpajung, dan Pasar Panempan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perubahan harga daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan yang selalu berubah terus-menerus 

sehingga menyebabkan fluktuasi permintaan daging 

broiler menjadi cepat dan bersifat harian meskipun 

fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Ketidakstabilan 

permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

namun biasanya faktor harga dapat mempengaruhi 

keputusan konsumen sehingga permintaan juga 

berubah. Peneliti tertarik untuk mengkaji masalah 

permintaan daging broiler di tingkat konsumen 

rumah tangga di Kecamatan Pamekasan Kabupaten 

Pamekasan, terkait dengan permasalahan diatas 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana permintaan daging broiler pada 

tingkat konsumen rumah tangga di Kecamatan 

Pamekasan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

jumlah permintaan daging broiler oleh konsumen 

rumah tangga di Kecamatan Pamekasan? 

3. Bagaimana besarnya elastisitas permintaan daging 

broiler oleh konsumen rumah tangga di 

Kecamatan Pamekasan? 

 



7 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian tentang  analisis permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasana bertujuan untuk: 

1. Mengetahui jumlah permintaan daging broiler 

pada tingkat konsumen rumah tangga di 

Kecamatan Pamekasan. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

jumlah permintaan daging broiler oleh konsumen 

rumah tangga di Kecamatan Pamekasan. 

3. Mengetahui besarnya elastisitas permintaan 

daging broiler oleh konsumen rumah tangga di 

Kecamatan Pamekasan. 

1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna 

sebagai : 

1. Bahan masukan dan informasi bagi peternak dan 

pengusaha, dalam memanfaatkan peluang 

agribisnis peternakan khususnya ternak broiler, 

sedang bagi lembaga peneliti, hasil penelitian ini 

diharapkan, dapat digunakan sebagai bahan 

informasi untuk menelaaan lebih lanjut terhadap 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi 

bagi penentu kebijakan, khususnya dalam bidang 

peternakan dan menambah pengetahuan 

mahasiswa tentang berbagi faktor yang 
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mempengaruhi permintaan daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan. 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging broiler saat ini sangat diminati oleh 

konsumen, hal tersebut dikarenakan harga daging 

broiler lebih murah dibandingkan dangan daging 

lain seperti kambing, sapi dan kerbau. Konsumen 

mengkonsumsi daging broiler untuk memenuhi 

kebutuhan akan gizi yang digunakan untuk aktifitas 

sehari-harinya. Daging broiler juga dapat memenuhi 

asupan empat sehat lima sempurna. Konsumen 

broiler adalah tipe konsumen yang mengolah daging 

broiler terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. 

Pemenuhan kebutuhan akan daging yang 

dilakukan konsumen, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu: jumlah anggota keluarga, pendapatan 

rumah tangga, harga daging broiler, harga ikan tuna, 

harga telur ayam, harga beras, tingkat pendidikan, 

jumlah anak usia sekolah dan tingkat kesukaan. 

Sembilan faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging broiler dapat menunjukkan 

apakah konsumen dapat membeli atau tidak membeli 

daging broiler. Konsumen yang memutuskan untuk 

membeli daging broiler maka konsumen akan 

memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan 

keputusan tersbut dapat dilihat jumlah permintaan 

dan perkembangan harga daging broiler. 
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Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu 

kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan. 

Kecamatan pamekasan mempunyai empat pasar 

tradisional yaitu Pasar Gurem, Pasar 17 Agustus, 

Pasar Kolpajung dan Pasar Panempan. Tersedianya 

pasar tradisional tersebut mempermudah akses bagi 

masyarakat untuk memperoleh berbagai komoditas 

pangan. Daging broiler merupakan salah satu 

komoditas pangan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat. Daging broiler tidak hanya dikonsumsi 

oleh konsumen lembaga tetapi juga dikonsumsi oleh 

konsumen keluarga. Sampai saat ini belum terdapat 

catatan mengenai jumlah permintaan daging broiler 

di Kecamatan Pamekasan, sehingga perlu dilakukan 

penelitian tentang analisa permintaan daging broiler 

oleh konsumen rumah tangga di Kecamatan 

Pamekasan. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi jumlah permintaan daging broiler 

adalah jumlah anggota keluarga, pendapatan rumah 

tangga, harga daging broiler, harga telur ayam, harga 

ikan tuna, harga beras, pendidikan, jumlah anak usia 

sekolah dan selera atau tingkat kesukaan. 

Sampel dari penelitian merupakan rumah 

tangga yang mengkonsumsi daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan. Analisis yang digunakan 

antara lain ialah analisis deskriptif, regresi berganda 

dan respon elastisitas. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging broiler nantinya 
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diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

produsen daging broiler  dalam memasarkan daging 

broiler dan sebagai gambaran beberapa faktor yang 

dipertimbangkan dalam permintaan daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan ini. Kerangka konsep 

penelitian secara skematis dapat dilihat pada Gambar 

1. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesa dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Diduga harga daging broiler 

berpengaruh negatif terhadap 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. 

Hipotesis 2 : Diduga pendapatan rumah tangga 

berpengaruh positif terhadap permintaan 

daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. 

Hipotesis 3 : Diduga jumlah anggota keluarga 

berpengaruh positif terhadap permintaan 

daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. 

Hipotesis 4 :  Diduga tingkat kesukaan berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasan. 

 

 


