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ABSTRACT 

Research was conducted at BPS Statistics of East Java. Purposes the study was aimed to 

forecast indigenous chicken and broiler demand trend at East Java on the year 2016 to 
2020; to the influence factors and the demand elasticity on indigenous chicken and broiler. 

Secondary data were obtained from BPS Statistic on November, 2015. Data included 

were citizen population, indigenous chicken price, broiler price, beef price, goat meat 
price, eggs price, catfish price, rice price, cooking oil price, and income per capita. Data 

analysis was used multiple regressions and logarithmic regression to analysis and 

quadratic trend analysis. Result found that first, demand trend in general at East Java 

Province consumption decreased from 0.6 kg/capita (2014) to 0.58 kg/capita (2016) for 
indigenous chicken; and increased 4.6 kg/capita (2014) to 5.28 kg/capita (2016) for 

broiler. On the basis of area, demand in urban area in year 2014 and 2016 increased from 

0.36 to 0.38 for indigenous chicken, and from 3.12 kg/capita to 3.79 kg/capita for broiler. 
Demand in rural area decreased from 0.47 kg/capita to 0.36 kg/capita for indigenous 

chicken, increased from 2.96 to 4.32 kg/capita for broiler. Second, broiler price, 

indigenous chicken price, beef price, goat meat price, eggs price, rice price, oil price, and 

income per capita influenced on indigenous chicken and broiler demand in general, 
excepted goat meat price for the urban area, and oil price for rural area. Third, price 

elasticity was elastic for indigenous chicken, and inelastic for broiler. The indigenous 

chicken substitution was broiler price, catfish price, rice price, oil price and whereas 
broiler substitution was beef price, eggs price, catfish price. The indigenous chicken 

complement was beef price, goat meat price, eggs price, and whereas broiler complement 

was indigenous chicken price, goat meat price, rice price, and oil price, excluded beef 
price, and eggs price substitution in urban area. The broiler substitution was indigenous 

chicken price, beef price, goat meat price, eggs price, and catfish price in rural area. 

Indigenous chicken demand indicated to inferior foods, whereas the broiler demand 

indicated to normal foods. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatar belakangi dari kebutuhan masyarakat Jawa Timur 

terhadap daging ayam yang mengalami peningkatan dan penurunan disebabkan 

oleh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, dan harga barang lain. Penelitian 

dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Surabaya dan Kotamadya Malang. Pengumpulan data dilaksanakan pada 

bulan November 2015. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui trend 

permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 

2016 sampai 2020, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur serta untuk 

mengetahui elastisitas permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi 

Jawa Timur. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Provinsi 

Jawa Timur digunakan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan memiliki 

jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa, dan mempunyai peternakan ayam 

yang cukup banyak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda dan regresi linier bentuk logaritma, dan untuk proyeksi permintaan 

daging ayam buras dan ayam ras menggunakan analisis trend kuadratik. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah penduduk, harga daging ayam ras, 

harga daging ayam buras, harga daging sapi, harga daging kambing, harga telur 

ayam ras, harga ikan lele, harga beras, harga minyak goreng, dan pendapatan per 

kapita. 

Prediksi permintaan daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur menurut 

daerah perkotaan dan pedesaan tahun 2016-2020 mengalami penurunan dan 

peningkatan. Secara umum di Provinsi permintaan daging ayam buras dan daging 

ayam ras yang dikonsumsi mengalami penurunan dan peningkatan 0,6 kg/kapita 

(2014)  menjadi 0,58 kg/kapita dan dari 4,6 kg/kapita (2014) menjadi 5,28 

kg/kapita. Daerah Perkotaan permintaan dgaing ayam buras dan daging ayam ras 

yang dikonsumsi tahun 2014 dan 2016 masing-masing mengalami peningkatan 

dari 0,36 kg/kapita menjadi 0,38 kg/kapita dan dari 3,12 kg/kapita menjadi 3,79 

kg/kapita. Daerah Pedesaan permintaan daging ayam buras yang dikonsumsi 

mengalami penurunan dari 0,47 kg/kapita menjadi o,36 kg/kapita, sedangkan 
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daging ayam ras yang dikonsumsi meningkat dari 2,96 kg/kapita (2014) menjadi 

4,32 kg/kapita (2016). 

Model persamaan permintaan daging ayam buras dan ayam ras masing-

masing mempunyai nilai adjusted R
2
 sebesar 0,989 dan 0,777 di Provinsi Jawa 

Timur, 0,994 dan 0,761 di daerah perkotaan, 0,919 dan 0,993 di pedesaan yang 

dapat diartikan bahwa besarnya sumbangan variabel jumlah penduduk, harga 

daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, harga daging 

kambing, harga telur ayam ras, harga ikan lele, harga beras, harga minyak goreng, 

dan pendapatan per kapita terhadap variasi permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras sebesar 98,9% dan 77,7% di Provinsi Jawa Timur, 99,4% dan 76,1% di 

daerah perkotaan, 91,9% dan 99,3% di daerah pedesaan, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian. Pada Uji F 

diketahui bahwa variabel yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata 

terhadap permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

pada tingkat kepercayaan 95%. 

Koefisien elastisitas harga daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur 

1,114, daerah Perkotaan 1,264, dan daerah Pedesaan 0,523 yang bernilai >1 maka 

bersifat elastis, dan <1 yang bersifat in elastis, sedangkan elastisitas harga daging 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur -1,062, daerah Perkotaan -1,073, dan daerah 

Pedesaan -0,999 yang bernilai <1, maka bersifat inelastis. Elastisitas silang dari 

permintaan daging ayam buras, daging ayam ras, ikan lele, beras dan minyak 

goreng bernilai positif yang merupakan barang substitusi, daging sapi, daging 

kambing, dan telur ayam ras bernilai negatif yang berarti barang komplementer. 

Elastisitas silang permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur dan di 

Perkotaan daging sapi, telur ayam ras, ikan lele merupakan barang substitusi, 

daging ayam buras, daging kambing, beras dan minyak goreng merupakan barang 

komplementer, di daerah pedesaan daging ayam buras, daging sapi, daging 

kambing, telur ayam ras, dan ikan lele merupakan barang substitusi, beras dan 

minyak goreng merupakan barang komplementer. Elastisitas pendapatan 

menunjukkan bahwa daging ayam buras termasuk barang inferior, sedangkan 

daging ayam ras termasuk barang normal di perkotaan dan barang inferior 

dipedesaan. 

Saran yang dapat diberikan ialah diharapkan konsumen dapat menentukan 

pembelian daging ayam sesuai dengan kebutuhan, pedagang atau peternak mampu 

menyediakan daging ayam sesuai dengan permintaan sehingga dapat mengontrol 

harga dipasaran, Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepada peternak 

sehingga dapat memenuhi target permintaan pasar dan melakukan pengontrolan 

terhadap harga yang ada di pasaran sehingga permintaan daging ayam tidak 

mengalami penurunan terus-menerus dan semua kalangan dapat 

mengkonsumsinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan subsektor pertanian yang memiliki peranan 

penting dalam mencukupi kebutuhan masyarakat akan pentingnya protein 

hewani. Produk asal peternakan menyediakan gizi yang baik untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi bagi masyarakat luas (Fadilah, 2007). Kebutuhan Protein 

manusia rata-rata sebesar 1-2 gram/Kg Berat Badan/hari. Salah satu sumber 

protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah daging ayam segar 

maupun olahan. Daging ayam mempunyai kandungan protein sebesar 18,2 % 

lebih tinggi dari kandungan protein telur ayam yaitu sebesar 12,8 %, dan 

lebih rendah dari kandungan protein daging sapi yaitu sebesar 19,8 %. 

Hampir semua jenis lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis 

makanan ini sebagai sumber protein hewani. Hal tersebut disebabkan daging 

ayam merupakan salah satu bentuk makanan yang mudah diperoleh dan 

mudah pula cara pengolahannya. Hal ini menjadikan daging ayam merupakan 

jenis bahan makanan yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi secara luas oleh 

masyarakat, sehingga kebutuhan daging ayam juga akan terus meningkat. 

Kebutuhan akan makanan pada tingkat tertentu biasanya akan mencapai 

titik maksimal, sementara kebutuhan bukan makanan dapat dikatakan hampir 

tidak terbatas (Munandar, 2000). Kebutuhan akan zat gizi dapat diperoleh 

dari bahan makanan hewani maupun nabati. 

Kebutuhan akan daging ayam semakin meningkat seiring dengan 

peningkatan penduduk dan pendapatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

data dari Dinas Peternakan mengenai produksi daging unggas menurut 

Provinsi. Untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 produksi daging ayam 

kampung sebanyak 38.373.287 kg, produksi daging ayam ras petelur 

sebanyak 17.138.648 kg, produksi daging ayam ras pedaging 159.671.244 kg, 

sedangkan pada 2014 produksi daging ayam kampung sebanyak 37.199.456 

ton, produksi daging ayam ras petelur sebanyak 25.726.190 ton, dan produksi 
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daging ayam ras pedaging sebanyak 198.016.292 kg (Dinas Peternakan, 

2015). 

Peningkatan produksi daging dan populasi ternak unggas (ayam ras dan 

buras) disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam. 

Rata-rata konsumsi bahan makanan daging ayam ras/kampung per kapita per 

minggu di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke 

tahun. Dari hasil data yang diperoleh secara berurutan mulai tahun 2007: 

0,079, 2008: 0,073, 2009: 0,069, 2010: 0,080, 2011: 0,083, 2012: 0,076, 

sampai tahun 2013:0,078, 2014: 0,086 (BPS, 2015). Konsumsi daging ayam 

pada tahun 2009 mengalami penurunan dan merupakan nilai rata-rata terkecil 

dibanding dengan tahun-tahun lainnya, hal ini diduga karena adanya gejolak 

politik pemerintahan yang berimbas pada keadaan ekonomi masyarakat. 

Selain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat, permintaan 

daging ayam juga dipengaruhi oleh harga produk itu sendiri, harga produk 

substitusinya atau produk komplementernya, serta selera konsumen. Adanya 

informasi tentang permintaan konsumen terhadap daging ayam dapat 

digunakan sebagai dasar bagi para produsen/peternak dalam merencanakan 

produksi dan penjualannya. Perkiraan/proyeksi mengenai permintaan daging 

ayam di masa yang akan datang sangat diperlukan untuk membantu 

pemerintah daerah dalam usaha penyediaan daging ayam ras (Susilowati, 

2011). 

Secara garis besar penelitian ini berusaha mengkaji elastisitas 

permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur. Hukum permintaan dan 

penawaran meramalkan arah perubahan harga dan kuantitas sebagai 

tanggapan terhadap berbagai pergeseran dalam permintaan dan penawaran. 

Tidaklah cukup hanya mengetahui apakah kuantitas akan naik dan turun 

sebagai akibat adanya perubahan harga, tetapi juga penting adalah berapa 

banyak kenaikan dan penurunan (Deni, 2005). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah proyeksi trend analisis permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2016-2020? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan daging ayam buras 

dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur? 

3. Bagaimanakah elastisitas permintaan daging ayam buras dan ayam ras di 

Provinsi Jawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proyeksi trend analisis permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2016-2020. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging ayam 

buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur. 

3. Mengetahui elastisitas permintaan daging ayam buras dan ayam ras di 

Provinsi Jawa Timur. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi konsumen : Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan informasi 

bagi masyarakat dalam melakukan pembelian daging ayam. 

2. Bagi pedagang : Hasil penelitian dapat dipakai sebagai informasi dalam 

menentukan harga dan produk yang dibutuhkan guna meningkatkan hasil 

penjualannya. 

3. Bagi pemerintah : Hasil penelitian dapat dipakai sebagai informasi dalam 

menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan sektor peternakan 

dalam penyediaan bahan pangan khususnya daging ayam ras. 

4. Bagi Penelitian selanjutnya : Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

pelengkap informasi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging merupakan salah satu produk peternakan yang mudah rusak, 

sehingga diperlukan penanganan yang baik agar tetap terjaga kualitasnya 

sampai dengan diterima oleh konsumen. Daging dibagi menjadi dua macam 

yaitu 1. Daging merah merupakan daging dari ternak sapi, kambing, domba, 
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kuda, dan babi. 2. Daging putih yang merupakan daging dari ternak ayam, 

kalkun, itik, dan ikan. Salah satu ternak unggas yang paling diminati untuk 

diambil dagingnya yaitu ayam. 

Terdapat 3 macam jenis daging ayam yang di konsumsi masyarakat 

diantaranya Ayam Buras (Non-Perebred Chicken), Ayam Ras Pedaging 

(Broiler chicken) serta Ayam Ras Petelur (Laying Pullet Chicken). Masyarakat 

dalam mengkomsumsi daging ayam selalu memilih diantara 3 jenis daging 

ayam tersebut yang tersedia di pasaran. Perbedaan dari sisi citarasa dan harga 

merupakan salah satu pertimbangan masyarakat dalam mengkonsumsi daging 

ayam. Salah satu daging ayam yang digemari masyarakat adalah daging ayam 

ras pedaging (Broiler Chicken) (Burhanudin, 2011). 

Populasi ayam nasional setiap tahun mengalami peningkatan hal 

tersebut untuk memenuhi permintaan konsumen yang cenderung meningkat. 

Tetapi untuk konsumsi daging ayam dibeberapa daerah mengalami penurunan 

dan peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

oleh faktor harga, barang lain, dan pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan gambar 1 dibawah dapat dijelaskan bahwa permintaan 

daging ayam di Provinsi Jawa timur didapatkan dari perkembangan jumlah 

penduduk Jawa Timur, populasi ternak dan produksi ternak di Jawa Timur. 

Besarnya konsumsi akan zat nutrisi protein hewani yang salah satunya 

bersumber dari daging ayam akan dipengaruhi oleh besarnya respon 

permintaan daging ayam terhadap perubahan harga, produk substitusi atau 

produk komplementer, dan pendapatan masyarakat (konsumen). Permintaan 

daging ayam dihitung dari hasil rata-rata konsumsi penduduk per 

kapita/minggu dikali dengan jumlah penduduk. Elastisitas Permintaan 

dipengaruhi oleh elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas 

pendapatan. Elastisitas Silang dihitung dari perubahan jumlah daging ayam 

yang diminta yang diakibatkan oleh perubahan harga daging ayam buras, 

harga daging ayam ras, harga daging sapi, daging kambing, harga telur ayam 

ras, harga ikan lele, harga beras, harga minyak goreng. 

Proyeksi permintaan daging ayam buras dan ayam ras menggunakan 

metode analisis trend kuadratik. Pemilihan metode tersebut didapatkan 
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dengan melihat jumlah kesalahan peramalan terkecil jika dibandingkan 

dengan metode peramalan yang lainnya. Time series yaitu data yang dapat 

menggambarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Analisisnya dengan 

time series analysis yang sifatnya dinamis (dynamic analysis), karena 

memperhitungkan perubahan yang disebabkan oleh perubahan waktu. Garis 

trend digunakan untuk melihat peramalan dan dasar perencanaan. Dasar 

penarikan garis trend adalah garis yang dapat menunjukkan arah 

perkembangan secara umum. 

Kerangka Pikir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir Elastisitas Permintaan Daging 

Ayam di Provinsi Jawa Timur 
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1.6 Hipotesis 

1. a Trend permintaan daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur tahun 

2016-2020 mengalami peningkatan 

b. Trend permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-

2020 mengalami peningkatan 

c.  Trend permintaan daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur Daerah 

Perkotaan dan Pedesaan tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 

d. Trend permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur Daerah 

Perkotaan dan Pedesaan tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 

2. a. Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan, dan pedesaan 

b. Harga daging ayam mempengaruhi permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan, dan pedesaan 

c. Harga daging sapi mempengaruhi permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan, dan pedesaan 

d. Harga daging kambing mempengaruhi permintaan daging ayam buras 

dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan, dan pedesaan 

e. Harga beras mempengaruhi permintaan daging ayam buras dan ayam 

ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan, dan pedesaan 

f. Harga minyak goreng mempengaruhi permintaan daging ayam buras 

dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan, dan pedesaan 

g. Harga ikan lele mempengaruhi permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan, dan pedesaan 

h. Harga telur ayam ras mempengaruhi permintaan daging ayam buras 

dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan dan pedesaan 

 j. Pendapatan masyarakat mempengaruhi permintaan daging ayam buras 

dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur, daerah perkotaan dan pedesaan 

3. a. Permintaan daging ayam buras bersifat elastis dan merupakan barang 

kebutuhan pokok atau barang normal 

b. Permintaan daging ayam ras bersifat elastis dan merupakan barang 

kebutuhan pokok atau barang normal 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang permintaan akan produk peternakan telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti dengan berbagai tema. Hasil dari penelitian terdahulu 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan yang 

mempengaruhi permintaan terhadap produk peternakan. Dasar yang berupa 

teori atau temuan sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data 

pendukung. Fokus penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah terkait 

permintaan daging ayam. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hadini (2011) dalam 

penelitian yang berjudul “Analisis Permintaan dan Prediksi Konsumsi Serta 

Produksi Daging Broiler Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara” metode 

penelitian adalah deskriptif analisis menggunakan data sekunder (time series) 

dari tahun 1994-2008 meliputi jumlah penduduk, pendapatan, harga daging 

broiler, daging sapi, daging ayam buras, telur, ikan bandeng, minyak goreng 

dan beras. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

variabel independen memberikan pengaruh signifikan (P<0,01) terhadap 

variabel dependen dengan nilai R
2
 sebesar 0,9804. 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 yaitu sebesar 0,83%, 

menunjukkan bahwa daging broiler termasuk barang superior yang merupakan 

barang kebutuhan pokok. Elastisitas harga daging broiler sendiri mempunyai 

nilai lebih kecil dari 1 yang berarti bersifat inelastis yang menunjukkan daging 

broiler merupakan barang kebutuhan pokok. Perkembangan konsumsi daging 

broiler cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan bertambahnya waktu 

dan jumlah penduduk. Suryanto (2008) dalam penelitian yang berjudul 

“Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Broiler Pada Konsumen 
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Rumah Tangga Di Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang” hasil yang 

didapatkan yaitu 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. 

Nurdayati (2003) telah melakukan penelitian mengenai “Analisis 

Permintaan Daging Ayam Ras Di Kota Magelang” hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan daging ayam ras 

di Kota Magelang adalah daging ayam ras itu sendiri, harga daging sapi, harga 

telur, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan ibu rumah tangga dan 

dummy selera untuk golongan masyarakat yang tak suka dan tak mau membeli 

(D3), harga beras, harga minyak goreng dan dummy selera untuk masyarakat 

yang suska dan mau membeli (D1), dan masyarakat yang suka dan tidak mau 

membeli (D2) secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap permintaan daging ayam ras. Selanjutnya perubahan harga daging 

ayam ras tidak begitu responsif (inelastis) terhadap perubahan permintaan. 

Hasil analisis pada strata pendapatan keseluruhan menunjukkan bahwa daging 

ayam buras, daging sapi, dan telur termasuk barang substitusi, sedangkan beras 

dan minyak goreng termasuk barang komplementer. Tingkat elastisitas 

pendapatan (income elasticity) yang kurang dari satu dapat mengukur kepekaan 

terhadap daging ayam ras yang diminta menunjukkan bahwa daging ayam ras 

di Kota Magelang adalah barang superior termasuk kebutuhan pokok, namun 

jika dilihat berdasarkan strata pendapatan memperlihatkan bahwa semakin 

rendah strata pendapatan masyarakat semakin tinggi nilai elastisitas 

pendapatannya. Susilowati (2011) telah melakukan penelitian mengenai 

“Proyeksi Permintaan Daging Ayam Ras Di Kota Surakarta” sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder time series dari tahun 1994-2009 yang 

meliputi : data harga daging ayam ras, harga telur ayam ras, harga daging sapi, 

harga beras, pendapatan perkapita, jumlah penduduk, dan data-data lain yang 

diperoleh dari berbagai instansi terkait. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan daging ayam ras di Kota 

Surakarta meliputi variabel yang diatas mampu memberikan pengaruh terhadap 
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perubahan jumlah permintaan daging ayam ras sebesar 75,5%. Elastisitas 

permintaan daging ayam ras Di Kota Surakarta bersifat inelastis terhadap 

perubahan harga daging ayam ras, harga daging sapi, harga telur ayam ras, 

harga beras, dan pendapatan. Proyeksi permintaan daging ayam ras salama 

kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 28.157,98 kg/tahun. 

Dilago (2011) telah melakukan penelitian mengenai atau dengan judul 

“Analisis Permintaan Daging Ayam Pada Tingkat Rumah Tangga Di 

Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara” jenis data yang dikumpulkan 

adalah data primer dan data sekunder. Hasil data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging ayam secara 

signifikan, antara lain jumlah anggota keluarga(Fam), pendapatan rumah 

tangga (Income), harga telur (P_egg), harga daging ayam (P_Chicken), serta 

jenis pekerjaan. Hasil uji Regresi menunjukkan bahwa 84,68% variasi variabel 

dependen (permintaan daging ayam) mampu dijelaskan oleh variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model (jumlah anggota rumah tangga, 

pendapatan rumah tangga, harga telur, harga ikan, harga daging ayam, harga 

beras, pendidikan ibu, umur ibu serta dummy jenis pekerjaan dan keberadaan 

anak dibawah usia 10 tahun) Permintaan daging ayam dipengaruhi secara 

simultan oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Marlin 

(2013) dalam penelitian yang berjudul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan Daging Ayam Ras Pada Rumah Tangga Di Kelurahan Gunung Sari 

Kota Makasar” dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sumber data yang 

digunakan adalah Data Primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan 

responden rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini kota 

Makassar. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari laporan-laporan, 

kepustakaan, dinas yang terkait, kantor kelurahan, Badan Pusat Statistik. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaiu: pendapatan, harga daging ayam ras, 

anggota keluarga, harga barang substitusi (ikan) dan selera berpengaruh secara 

simultan atau secara bersama-sama terhadap permintaan daging ayam ras, 

tetapi secara parsial atau sendiri-sendiri harga daging ayam ras dan harga 

barang substitusi (ikan) tidak berpengaruh signifikan. 
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Sinaga (2013) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Permintaan Daging Ayam Kampung Di Kecamatan Siantar 

Barat, Kota Pematang Siantar” penelitian ini menggunakan sumber data primer 

yang diperoleh dari wawancara kepada konsumen sampel dengan 

menggunakan daftar pertanyaan/kuisioner yang telah dibuat sebelumnya, dan 

data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian ini 

seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik 

Kota Pematang Siantar serta dari literatur dan sumber pendukung lainnya. 

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging ayam kampung adalah pendapatan per bulan 

sedangkan harga daging ayam kampung, jumlah tanggungan dan harga daging 

ayam potong tidak mempengaruhi. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak 

terdapat hubungan antara karakteristik umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan 

dengan perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung. Menurut 

Ilyas (2003) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Permintaan 

Daging Ayam Di Wilayah Kota Surakarta” menunjukkan bahwa berdasarkan 

analisis permintaan statis, faktor yang mempengaruhi permintaan daging ayam 

adalah harga daging sapi, harga daging ayam dan jumlah penduduk, sedangkan 

berdasarkan analisis permintaan dinamis yang mempengaruhi permintaan 

daging ayam adalah pendapatan perkapita, harga daging sapi, harga daging 

ayam, harga beras, harga telur ayam, jumlah penduduk dan permintaan tahun 

sebelumnya. Dari hasil analisis uji F diperoleh nilai F sebesar 35.403185; nilai 

ini signifikan pada tingkat kepercayaan 95% berarti variabel yang digunakan 

secara bersama-sama mempengaruhi permintaan daging ayam di Kota 

Surakarta. Sedangkan berdasarkan uji-t menunjukkan bahwa variabel 

pendapatan per kapita, harga daging ayam, harga telur, jumlah penduduk, 

permintaan tahun sebelumnya memberikan pengaruh nyata pada tingkat 

kepercayaan 95% dan harga daging sapi, harga beras memberikan pengaruh 

nyata pada tingkat kepercayaan 90% terhadap variasi permintaan daging ayam, 

sedangkan variabel harga daging kambing tidak memberikan pengaruh secara 

nyata. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Daging Ayam 

Daging ayam merupakan salah satu sumber bahan pangan hewani, yang 

mengandung gizi yang cukup tinggi berupa protein dan energi. Permintaan 

terhadap pangan hewani ini, cenderung terus-menerus meningkat. Selain itu 

faktor yang turut mendorong meningkatnya permintaan daging ayam, karena 

terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan sumber 

protein nabati ke bahan pangan sumber protein ternak. Fenomena ini 

diperkirakan akan terus-menerus meningkat dan berlanjut di masa depan 

(Dilago, 2011). 

Ayam broiler sebagai salah satu sumber pangan hewani, dewasa ini 

dagingnya semakin banyak dikonsumsi sebagai salah satu alternatif 

penyediaan daging bagi masyarakat, yang dapat berfungsi sebagai pengganti 

daging sapi. Daging ayam disukai oleh berbagai kalangan masyarakat karena 

memiliki berbagai keistimewaan jika dibandingkan dengan sumber pangan 

asal hewani lainnya. Harga daging ayam broiler cenderung lebih terjangkau 

oleh seluruh lapisan masyarakat, dagingnya relatif empuk dan tebal. Selain itu 

daging ayam broiler mudah diolah menjadi berbagai macam masakan 

sehingga banyak digunakan dalam rumah tangga maupun rumah makan 

(Setiawan et al, 2006). 

Daging sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia. 

Daging unggas tersusun atas komponen-komponen bahan pangan seperti 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air, mineral dan pigmen. Kadar air 

masing-masing komponen tersebut berbeda-beda besarnya tergantung kepada 

jenis atau ras, umur, dan jenis kelamin unggas yang bersangkutan ( Mukhtadi, 

1992). 

Daging ayam ras merupakan salah satu produk peternakan yang banyak 

diminati masyarakat. Daging ayam ras dapat diperoleh setiap saat di berbagai 

tempat dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian permintaan daging 

ayam ras sangat berkaitan dengan kemampuan atau daya beli konsumen. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa daging ayam ras merupakan produk 

yang elastis terhadap pendapatan (Susilowati, 2011). 
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Daging adalah bagian dari karkas yang didapatkan dari ternak yang 

disembelih secara halal (kecuali babi) dan benar serta lazim, layak, dan aman 

dikonsumsi manusia, yang terdiri dari potongan daging bertulang atau daging 

tanpa tulang lainnya. Daging olahan adalah daging yang telah mengalami 

proses atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Daging ayam 

olahan adalah daging yang telah mengalami proses pengolahan sehingga 

menjadi ayam bakar, ayam goreng, dan ayam crispy (Permentan, 2006). 

Daging ayam broiler merupakan daging yang paling familiar bagi 

seluruh lapisan masyarakat untuk dikonsumsi atau dimakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Mulai anak-anak, remaja, hingga manusia dewasa tidak ada yang 

tidak kenal daging ayam. Bahkan dalam berbagai acara keluarga yang 

melibatkan konsumsi, kehadiran daging ayam tidak pernah dilupakan orang 

(Narantaka, 2012). 

Menurut Murtidjo (2007), dibandingkan dengan daging ternak 

ruminansia, tekstur daging ayam lebih halus dan lebih lunak, sehingga lebih 

mudah dicerna. Pada umumnya, daging ayam mengandung air sekitar 75% - 

80%. Selain itu juga mengandung bahan kering yang terdiri atas protein, 

lemak, dan abu. Adapun komposisi setiap bagian daging ayam ditunjukkan 

dalam tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Daging Ayam (per ekor) 

Bagian Karkas 

Ayam 
Air (%) Protein (%) Lemak (%) Abu (%) 

Dada 77,60 21,30 0,70 0,87 

Paha Atas 77,40 18,10 3,80 0,82 

Paha bawah 78,20 18,80 2,70 0,83 

Punggung 76,70 17,50 5,90 0,68 

Rusuk 78,10 17,50 3,90 0,68 

Sayap 78,20 19,40 2,70 0,58 

Leher 78,20 16,80 4,0 0,71 

Ampela 79,80 17,50 2,60 0,74 

Hati 77,10 18,80 2,70 1,02 

Jantung 78,20 13,80 7,10 0,80 

Sumber: Murtidjo, 2007 
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2.2.2 Konsumsi Daging Ayam 

Kebutuhan adalah yang membentuk pola konsumsi seorang muslim. 

Dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim 

untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi 

semata. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, 

sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka 

panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan 

menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu 

(Sudarsono, 2003). 

Konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir seluruh kegiatan 

ekonomi masyarakat. Kalau produksi diartikan ”menciptakan utility” dalam 

bentuk barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka 

konsumsi berarti memakai/menggunakan utility itu untuk memenuhi suatu 

kebutuhan. Meskipun jelas betapa penting konsumsi itu, namun dalam teori 

ekonomi masalah konsumsi lama sekali diabaikan. Asal ada barang yang 

dihasilkan, tentu ada orang yang mau membelinya (Gilarso,2003). 

Istilah konsumsi bukan hanya berarti memakan atau meminum saja 

melainkan juga menggunakan atau memakai barang-barang. Konsumsi 

jugaberarti memusnahkan atau mengurangi guna dalam hal pemuasan 

kebutuhan akhir (Winardi, 2002). 

Konsumsi daging ayam meningkat paling pesat dibandingkan dengan 

daging sapi, kambing, ataupun babi. Beberapa alasan yang menyebabkan 

kebutuhan daging ayam mengalami peningkatan yang cukup pesat adalah 

sebagai berikut: 

1. Daging ayam relatif lebih murah dibandingkan daging lainnya, 

2. Daging ayam lebih baik dari segi kesehatan karena mengandung sedikit 

lemak dan kaya protein bila dibandingkan daging sapi, kambing, atau 

lainnya. 

3. Tidak ada agama apapun yang melarang umatnya untuk mengkonsumsi 

daging ayam,  

4. Daging ayam mempunyai rasa yang dapat diterima golongan masyarakat 

dan semua umur (Priyatno, 2003) 
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Masyarakat dapat mengkonsumsi daging ayam broiler/pedaging dengan 

mudah ini karena distribusi ayam terdiri dari dua jalur, yaitu sebagai berikut : 

1. Jalur distribusi tradisional, yaitu dari kandang menuju pasar tradisional 

atau pemotongan tradisional. 

2. Jalur distribusi modern, yaitu dari kandang-pemotongan-penyimpanan 

ayam beku dan penjualan ayam beku (Suharno,2012). 

2.2.3 Konsumen 

Konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu 

konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli 

barang dan jasa untuk digunakan sendiri, hadiah teman, saudara atau lain. 

Konsumen organisasi membeli barang dan jasa yang akan digunakan oleh 

anggota keluarga yang lain, organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor 

pemerintahan, atau lembaga lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan 

organisasinya. Konsumen individu dan konsumen organisasi tersebut adalah 

sama pentingnya, karena kedua konsumen tersebut memberikan sumbangan 

yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

(Sumarwan, 2003). 

Semua anggota masyarakat yang menerima uang dan kemudian 

membelanjakannya untuk pembelian barang dan jasa disebut konsumen. 

Anggota keluarga yang dependen terhadap penerima penghasilan(misalnya 

anak yang belum bekerja) yang turut serta menentukan anggaran rumah 

tangga juga disebut konsumen (Sudarman, 2000). 

Konsumen memiliki beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

permintaan konsumen itu terhadap daging ayam broiler tersebut. Pada 

umumnya, pemasar atau pun pedagang tidak dapat mengendalikan faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen (Pracoyo dan Antyo, 

2006).  

Konsumen secara umum menginginkan produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka dan dapat dijangkau. Konsumen bersedia membeli suatu 

produk, pada umumnya disebabkan oleh adanya dorongan yang bersifat 

rasional maupun emosional, dorongan yang bersifat rasional misalnya harga 
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yang sesuai, tempat yang strategis, pelayanan yang memuaskan dan 

merupakan kebutuhan (Burhanuddin, 2011). 

2.3 Teori Permintaan 

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. Hukum 

permintaan yaitu semakin rendah harga suatu komoditas semakin banyak 

jumlah permintaan komoditas, sebaliknya semakin tinggi harga suatu 

komoditas semakin sedikit jumlah permintaan komoditas (Sugiarto, 2005). 

Menurut pengertian sehari-hari permintaan diartikan secara absolut 

yaitu jumlah barang-barang yang dibutuhkan. Jalan pikiran ini berawal dari 

titik tolak bahwa manusia mempunyai kebutuhan, tetapi di dunia nyata 

barang di pasar mempunyai harga atau dengan kata lain permintaan akan 

mempunyai arti bila didukung oleh kekuatan tenaga beli. Permintaan yang 

dimaksud tersebut adalah permintaan efektif, sedangkan permintaan yang 

hanya didasarkan atas kebutuhan saja disebut dengan permintaan potensial ( 

Sudarsono, 2003). 

Para ekonom menganggap istilah “Permintaan” ini mempunyai arti 

yang khusus. Permintaan adalah skedul atau kurva yang menggambarkan 

hubungan antara berbagai kuantitas barang yang dimintai konsumen pada 

berbagai tingkat harga barang, ceteris paribus (Arsyad, 2000). 

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu 

pasar 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 cateris paribus atau diasumsikan faktor-faktor lain tidak 

mengalami perubahan (Futong, 2002). 

Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta adalah berbanding 

terbalik (negatif). Jika harga naik, kuantitas yang diminta turun, hubungan 

yang demikian disebut “Hukum Permintaan”. Kuantitas yang diminta 

cenderung turun apabila harga naik dapat dijelaskan oleh dua alasan : Pertama 
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adalah efek substitusi, apabila harga sebuah barang naik, pembeli akan 

menggantinya dengan barang serupa lainnya dengan harga yang lebih murah. 

Kedua adalah efek pendapatan, apabila harga naik dan pendapatan tetap maka 

permintaan turun (Samuelson, 2003). 

Menurut Bilas (2004), Kurva permintaan adalah tempat menyebarnya 

titik-titik yang menggambarkan tingkat pembelian maksimum yang dilakukan 

oleh para konsumen pada tingkat harga tertentu dalam kondisi di mana semua 

faktor lain bersifat ceteris paribus atau tidak berubah. Kurva permintaan 

dapat dilihat dari gambar di bawah ini : 

 

Gambar 1. Kurva Permintaan 

Keterangan gambar:  

Y = Price/harga      X = Quantity/ jumlah 

Besarnya permintaan tergantung pada manfaat yang akan diperoleh 

konsumen atau manfaat dalam menghasilkan barang-barang lain. Dalam 

keadaan biasa, 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 (Hanafie, 

2010). 

Permintaan akan selalu berhubungan dengan pemasaran. Dimana harga 

sesuatu barang dan jumlah barang tersebut ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran tersebut. Oleh karena itu, keadaan dimana suatu pasar dikatakan 

dalam keadaan keseimbangan/ekuilibrium apabila jumlah barang yang 

ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan 

jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut (Sukirno, 2003). 



29 
 

Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat 

harga pada periode tertentu dan pasar tertentu. Dalam permintaan sehari-hari 

permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta atau 

dibutuhkan. Di dalam kenyataannya barang yang ada di pasar mempunyai 

nilai/harga, dengan demikian maka permintaan suatu barang didukung oleh 

daya beli peminta barang tersebut atau disebut dengan konsumen. Permintaan 

yang didasarkan oleh daya beli, disebut permintaan efektif (effective demand), 

sedangkan permintaan yang didasarkan pada kebutuhan saja tanpa didukung 

daya beli disebut permintaan potensial/absolut (absolut demand) (Sudarsono, 

1995). 

2.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Daging Ayam 

2.4.1 Harga Barang Itu Sendiri 

Permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh harga barang (komoditi). 

Permintaan suatu komoditi dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri dengan 

asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan (Nuraini, 2005). 

Kuantitas yang diminta berhubungan secara negatif dengan harga, karena 

kuantitas permintaan menurun ketika harganya meningkat dan kuantitas 

permintaan meningkat ketika harganya menurun (Mankiw, 2000). 

Perubahan harga terhadap suatu barang secara berlawanan akan 

mengubah permintaan terhadap barang tersebut. Mata rantai yang harus dilalui 

oleh proses produksi makanan yang berasal dari ternak mulai dari pengadaan 

pakan sampai ke tangan konsumen juga menjadi penentu terhadap harga 

produk asal ternak. Harga pakan ternak yang mahal turut menjadi pendorong 

mahalnya produk asal peternakan. Penyebab lain dari mahalnya harga pangan 

yang berasal dari ternak adalah rendahnya produktivitas dari ternak itu sendiri 

(Hardjosworo, 2000). 

Permintaan suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti 

harga barang. Permintaan suatu komoditi dipengaruhi oleh harga komoditi itu 

sendiri. Konsumen banyak beranggapan bahwa harga barang yang tinggi 

identik dengan mutu yang tinggi, sebaliknya mutu barang yang tinggi 

cenderung diikuti oleh harga yang mahal. Secara umum bila harga suatu 
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komoditi tinggi, hanya sedikit orang yang mau dan mampu membelinya, 

akibatnya jumlah komoditi yang dibelinya hanya sedikit (Nicholson, 2001). 

Sesuai dengan hukum permintaan hubungan antara harga barang dan 

jumlah yang diminta adalah negatif. Bila harga naik maka permintaan akan 

turun dan sebaliknya bila harga turun permintaan akan naik dengan asumsi 

cetris paribus. Dengan demikian perubahan harga terhadap permintaan 

mempunyai arah berkebalikan (Pracoyo dan Antyo, 2006). 

2.4.2 Harga Barang Lain 

Barang-barang konsumsi pada umumnya mempunyai kaitan 

penggunaan antara yang satu dengan yang lain. Kaitan penggunaan antara 

kedua barang konsumsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu saling mengganti (substituted relation) dan saling melengkapi 

(complementarity relation). Dua barang dikatakan mempunyai hubungan yang 

saling mengganti bila naiknya harga salah satu barang mengakibatkan naiknya 

permintaan terhadap barang lain (Sudarman, 2000). 

Keterkaitan sesuatu barang dengan barang yang lainnya mempengaruhi 

kemiringan kurva permintaan barang. Barang yang lainnya yaitu barang 

pengganti (substitusi) dan barang pelengkap (komplementer) (Susilowati, 

2011). 

Barang pengganti apabila suatu barang dapat menggantikan fungsi 

barang lain secara sempurna. Apabila harga barang pengganti murah, maka 

permintaan terhadap barang yang digantikannya akan turun. Barang pelengkap 

apabila barang tersebut selalu digunakan bersama-sama dengan barang yang 

lain. Apabila harga barang pelengkap tinggi, maka permintaan terhadap suatu 

komoditas akan turun (Sukirno, 2005). 

Penurunan harga suatu barang menyebabkan penurunan permintaan 

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 (Nicholson, 2001). 
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Pengaruh harga komoditi yang erat kaitannya ini sebagian ada yang 

bersifat substitusi dan ada yang bersifat komplementer terhadap produk lain. 

Produk Komplementer diartikan sebagai produk yang melengkapi. Komoditi 

atau produk substitusi diartikan sebagai produk pengganti, misal daging sapi 

dengan daging ayam (Hadiwiyoto, 1983). 

Semakin Rendah harga suatu barang substitusi yang dapat memuaskan 

kebutuhan yang sama, maka komoditi atau produk yang digantikan akan 

mengalami pengurangan dalam permintaan (Sumiharti, 1992). Barang 

substitusi adalah barang yang memiliki manfaat dan kegunaan yang hampir 

sama dengan barang utamanya (Putong, 2003). 

Permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang-

barang lain yang ada kaitannya, seperti barang yang dapat saling mengganti 

(substitusi) dan melengkapi (komplementer) (Nuraini, 2005). 

Harga barang subtitusi adalah Hubungan antara harga barang lain atau 

pun barang subtitusi dengan jumlah barang yang diminta adalah positif. 

Apabila harga barang subtitusi turun maka permintaan akan barang tersebut 

akan meningkat, begitu juga sebaliknya (Pracoyo dan Antyo, 2006). 

2.4.3 Selera 

Selera konsumen terhadap suatu barang naik, berarti di setiap tingkat 

harga konsumen akan menambah konsumsinya (Sukirno, 2005). Selera 

berpengaruh besar terhadap keinginan orang untuk membeli suatu barang. 

Perubahan selera memang bisa lama sekali, sehingga cepat atau lambat, 

perubahan selera terhadap suatu komoditi dapat menggeser kurva permintaan 

(Susilowati, 2011). 

Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa. Faktor 

selera meliputi rasa, bau, warna, dan model suatu barang, namun faktor selera 

dan citarasa bersifat subjektif sehingga dalam suatu kelompok masyarakat 

memiliki selera yang berbeda-beda (Nuraini, 2005). 

Selera atau pola preferensi konsumen pada umunya berubah dari waktu 

ke waktu. Naiknya intensitas keinginan seseorang terhadap suatu barang 

tertentu pada umumnya berakibat naiknya jumlah permintaan terhadap barang 
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tersebut. Begitu sebaliknya, turunnya selera konsumen terhadap suatu barang 

juga akan berakibat terhadap turunnya jumlah permintaan (Sudarman, 2000). 

Selera jelas memiliki pengaruh terhadap tingkat konsumsi suatu produk, 

karena apabila tidak sedang berselera terhadap suatu produk yang akan 

dikonsumsi, maka sebagai indikasinya akan terjadi pengurangan terhadap 

jumlah yang akan dikonsumsi atau diminta tersebut. Sebaliknya, jika selera 

terhadap produk tersebut meningkat, maka permintaan terhadap produk 

tersebut akan meningkat pula ( Nirwana, 2003). 

Selera dan pilihan konsumen bukan saja dipengaruhi oleh struktur umur 

konsumen, tetapi juga karena kebiasaan setempat serta tingkat pendidikan 

(Soekartawi, 2002). Variabel selera merupakan salah satu faktor penentu 

pembeli/konsumen terhadap suatu produk termasuk daging ayam ras pedaging 

atau broiler, terdapat 2 jenis daging ayam yang beredar dimasyarakat yang 

mudah untuk diperoleh. Selera konsumen yang berbeda-beda membuat 2 jenis 

daging ayam tersebut mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri (Burhanuddin, 

2011). 

2.4.4 Pendapatan 

Pola konsumsi masyarakat ditentukan oleh tingkat pendapatan, semakin 

tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin baik juga pola konsumsi, hal ini 

dikarenakan masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

berkonsumsi (Winardi, 2002). Pada umumnya, semakin besar penghasilan 

semakin besar pula permintaan (Sudarman, 2000). 

Pendapatan responden dapat didefinisikan sebagai seluruh pendapatan 

yang diterima oleh responden yang diukur dalam rupiah perbulan 

(Kusumastuti, 2012). Bila pendapatan konsumen tinggi, maka permintaan akan 

naik. Sebaliknya bila pendapatan konsumen rendah, maka permintaan akan 

turun (Sukirno, 2005). 

Variabel tingkat pendapatan dapat mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam mengkonsumsi ayam ras pedaging. Besar kecilnya tingkat pendapatan 

akan memberikan dampak kepada konsumen terima akan membuat konsumen 

lebih teliti dalam mengkonsumsi daging ayam ras pedaging (Burhanuddin, 

2011). 
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Faktor ini merupakan faktor penentu yang penting dalam 

mengkonsumsi suatu barang. Perubahan dalam pendapatan selalu 

menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang 

(Soekartawi, 1993). Hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang 

diminta adalah positif. Bila pendapatan seseorang/masyarakat meningkat maka 

akan meningkatkan permintaannya terhadap suatu barang (Pranata, 2013). 

Pendapatan masyarakat (sebagai pembeli) merupakan faktor yang 

sangat penting di dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis 

barang. Konsumen tidak mungkin dapat membeli barang dan jasa bila 

pendapatannya tidak ada atau tidak memadai (Nuraini, 2005). 

Tingkat pendapatan rata-rata konsumen merupakan fakta terpenting 

dalam fungsi permintaan. Apabila pendapatan konsumen naik maka konsumen 

tersebut cenderung akan membeli hampir segala sesuatu dalam jumlah yang 

lebih banyak, sekalipun harga-harga tidak berubah. Sehingga perubahan dalam 

pendapatan menimbulkan perubahan dalam permintaan barang. Ini 

menunjukkan bahwa akan lebih banyak komoditi itu yang akan diminta pada 

setiap tingkat harga mungkin (Susilowati, 2011). 

2.4.5 Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan akan kebutuhan 

pangan. Kenaikan jumlah penduduk dapat menyebabkan kenaikan pembeli di 

pasar, sebaliknya penurunan jumlah penduduk dapat menurunkan jumlah 

pembeli di pasar. Pertumbuhan penduduk yang diiringi oleh perolehan 

pendapatan yang semakin tinggi akan meningkatkan daya beli konsumen 

(Miller dan Roger, 2000). 

Pertumbuhan jumlah populasi atau penduduk akan menciptakan 

formulasi baru. Penduduk yang bertambah harus memiliki daya beli sebelum 

permintaan berubah. Jika hal ini terjadi, permintaan untuk semua komoditi 

yang dibeli oleh penghasil pendapatan baru akan meningkat (Burhanuddin, 

2011). 

Makin banyak jumlah penduduk, makin besar pula barang yang 

dikonsumsi. Dalam banyak kejadian penambahan jumlah penduduk berarti 

adanya perubahan struktur umur. Dengan demikian bertambahnya jumlah 



34 
 

penduduk adalah tidak proporsional dengan pertambahan jumlah barang yang 

dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena konsumsi orang dewasa akan berbeda 

dengan konsumsi anak belasan tahun atau anak dibawah umur lima tahun 

(Soekartawi, 2002). 

Pertumbuhan jumlah penduduk itu sendiri belum menciptakan 

permintaan baru. Penduduk yang bertambah ini harus mempunyai daya beli 

sehingga permintaan berubah. Tambahan orang usia kerja, tentunya akan 

menciptakan pendapatan baru. Jika ini terjadi, permintaan untuk semua 

komoditi yang dibeli oleh penghasil pendapatan baru akan meningkat (Lipsey, 

1997). Adanya hubungan antara jumlah keluarga dengan konsumsi daging, 

semakin meningkatnya jumlah keluarga maka konsumsi daging juga semakin 

meningkat (Suryadi, 1995). 

2.5 Teori Pendapatan dan Teori Harga 

Pengertian pendapatan dapat dihubungkan dengan jumlah kekuatan 

membeli total yang bersama-sama dimiliki oleh penduduk serta pemerintah 

suatu negara guna pemenuhan kebutuhan. Pendapatan yang ditempuh dengan 

jalan ini dinamakan dengan pendapatan nasional, sedangkan pendapatan yang 

merupakan kontra prestasi atau harga untuk prestasi-prestasi yang ekonomis 

mempunyai nilai disebut dengan pendapatan asli. Harga adalah nilai tukar 

suatu barang yang dinyatakan dalam bentuk uang, tetapi bukan saja harga 

barang-barang konsumsi, hal yang sama juga berlaku bagi alat-alat produksi 

yang ditukar (Sukirno, 2005). 

Hukum Engel menyatakan jika pendapatan meningkat, maka presentase 

dari pendapatan untuk makananakan turun dan akan dikeluarkan dalam jumlah 

yang lebih besar untuk barang-barang atau jasa yang lux atau mewahseperti 

rekreasi atau hiburan (Mahendra dan Azis, 1995). 

Harga adalah jumlah uang (ditambahkan beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya. Harga dibedakan menjadi dua, yaitu harga absolut 

dan harga relatif. Harga absolut atau harga normal (money price) merupakan 

jumlah uang yang diperlukan (yang harus dikeluarkan) untuk memperoleh satu 

unit komoditi tersebut (Swastha, 1994). Harga relatif merupakan rasio dari dua 
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harga absolut yang memperlihatkan harga satu komoditi dalam satu satuan 

(yang relatif) harga komoditi lain (Miller dan Roger, 2000). 

Harga dapat diartikan sebagai suatujumlah uang yang harus 

dipersiapkan seseorang untuk membeli atau memesan suatu produk yang 

diperlukan atau diinginkannya. Penentuan harga merupakan titik kritis dalam 

bauran pemasaran karena harga menentukan pendapat dari suatu usaha 

(Hurriyati, 2008). 

Harga suatu barang dan pendapatan konsumen adalah dua unsur pokok 

yang menentukan daya beli konsumen, jika harga–harga tetap dan pendapatan 

konsumen meningkat, maka daya beli konsumen juga akan meningkat pula. 

Apabila harga-harga meningkat dan pendapatan tetap, maka daya beli 

konsumen akan cenderung turun. Perubahan daya beli selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap jumlah barang-barang yang dibeli, jika daya beli 

konsumen meningkat, maka konsumen cenderung membeli barang-barang 

dalam jumlah banyak dan beraneka ragam, sebaliknya jika daya beli turun, 

maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang dibeli (Sumiharti, 

1992). 

Harga dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan 

yangditetapkan oleh penjual dengan konsumen. Karena harga pada umunya 

ditetapkan melalui proses “tawar-menawar” antara penjual dan pembeli. 

Cystomary pricing adalah harga yang tetap, tidak akan berubah untuk periode 

tertentu. Variable pricing adalah harga yang ditetapkan secara variatif sesuai 

dengan fluktuasi tingkat permintaan konsumen (Kotler dan Amstrong, 1999). 

Perubahan pendapatan akan menimbulkan perubahan dalam permintaan 

barang. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang akan berlaku apabila 

pendapatan berubah, berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi empat 

golongan : barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. 

a. Barang Inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang 

berpendapatan rendah. Bila pendapatan naik, permintaan akan barang inferior 

tersebut berkurang. 

b. Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari, yang biasanya berupa barang kebutuhan 
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pokok seperti beras. Permintaan terhadap barang ini tidak berubah walaupun 

pendapatan meningkat. 

c. Sesuatu barang dinamakan barang normal apabila barang tersebut 

mengalami kenaikan permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan, 

misalnya pakaian, sepatu, perabot rumah, dan berbagai jenis makanan. 

d. Barang mewah adalah jenis barang yang akan dibeli masyarakat apabila ia 

sudah berpendapatan sangat tinggi, misalnya perhiasan, perabot rumah yang 

mahal, mobil sedan, dan lainnya (Sukirno, 2005). 

2.6 Elastisitas 

Elastisitas adalah ukuran besarnya respons jumlah permintaan atau 

jumlah penawaran terhadap perubahan salah satu penentunya. Konsep 

elastisitas digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap 

besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan 

jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga suatu barang 

(Mankiw, 2011). 

Elastisitas merupakan suatu hubungan kuantitatif antar variabel-

variabel, misalnya antara jumlah yang diminta dengan harga barang tersebut. 

Sesuai dengan hukum permintaan komoditi tersebut. Besar perubahan 

permintaan akibat perubahan harga tersebut akan berbeda dari satu keadaan 

ke keadaan lain (Habiby, 2013). 

2.6.1 Elastisitas Permintaan 

Elastisitas atau elasticity merupakan nilai kepekaan atau respon dari 

harga terhadap jumlah permintaan atau pendapatan konsumen terhadap 

permintaannya pada suatu barang dan juga untuk mengetahui pengaruh harga 

produk lain terhadap produk yang lainnya yang sedang dilakukan 

permintaannya (Nirwana, 2003). 

Tingkat intensitas perubahan jumlah barang yang diminta konsumen 

akibat adanya perubahan harga berbeda-beda. Konsep penting yang sangat 

membantu dalam mempelajari ini adalah elastisitas harga (price elasticity 

demand) atau disebut juga dengan elastisitas permintaan (elasticity of 

demand) (Sudarman, 2000). 
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Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi dari persamaan yang 

melibatkan dua atau lebih variabel., dimana variabel yang satu disebut variabel 

dependen (Y) dan yang lain disebut variabel independen (X). Elastisitas 

permintaan adalah derajat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan 

salah satu faktor yang mempengaruhinya (Boediono, 2000). 

1. Elastisitas Harga (price elasticity of demand) 

Elastisitas harga adalah tingkat kepekaan relatif dari jumlah yang 

diminta konsumen, akibat adanya perubahan harga barang. Dengan Kata 

lain elastisitas harga adalah perubahan proporsional dari sejumlah barang 

yang diminta dibagi dengan perubahan proporsional dari harga (Sudarman, 

2000). 

Konsep elastisitas harga menunjukkan bahwa perubahan harga akan 

menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta. Konsep ini disebut 

juga sebagai elastisitas harga permintaan yang didefinisikan sebagai 

derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat 

perubahan harga (Boediono, 2000). 

Elastisitas harga adalah suatu ukuran mengenai kepekaan pembeli 

terhadap perubahan harga barang yang dibeli. Elastisitas harga merupakan 

presentase jumlah yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga 

barang tersebut sebesar satu persen atau secara umum dapat ditulis: 

 

    
                                       

                                  
 

 

  
     

     
  

     

     
  

  

  
 

     

     
 

 

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas  

     
   

   
   

     

       

Keterangan : 

Ep  = Elastisitas Harga 
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  = Turunan Parsial dari fungsi permintaan 

     = Rata-rata harga 

             = Rata-rata permintaan 

 

Apabila Ep > 1 dikatakan bahwa permintaan elastis, artinya sedikit saja 

terjadi perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang besar terhadap 

permintaan barang tersebut. 

Apabila Ep < 1 dikatakan bahwa permintaan inelastis, artinya persentase 

perubahan harga yang diminta lebih sedikit daripada persentase perubahan 

harga barang. 

Apabila Ep = 1 disebut elastis tunggal (unitary elasticity), artinya setiap 

perubahan harga membawa perubahan yang proporsional terhadap 

permintaan. 

Apabila Ep =  0 disebut Inelastis sempurna, artinya setiap perubahan harga 

berapa pun jumlah permintaan tetap sama. 

Apabila Ep = ~ disebut elastis sempurna, artinya setiap perubahan harga 

sedikit apapun, akan menimbulkan perubahan yang sangat besar pada 

jumlah permintaan (Mankiw, 2011).  

2. Elastisitas Pendapatan (income elasticity of demand) 

Elastisitas penghasilan adalah tingkat perubahan relatif dari jumlah 

barang yang diminta konsumen karena adanya perubahan penghasilan. 

Dengan kata lain, elastisitas penghasilan adalah perubahan proporsional 

dari jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan proporsional 

perubahan penghasilan secara nominal (Sudarman, 2000). 

Elastisitas pendapatan dari permintaan adalah ukuran besarnya 

respons jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan pendapatan 

konsumen, dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan 

dibagi perubahan persentase pendapatan (Mankiw, 2011). 

Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur persentase 

perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan pendapatan 

yang menyebabkannya. Faktor-faktor penentu dari elastisitas pendapatan 

adalah sebagai berikut : 
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a. Menurut Engel “Hukum konsumsi” merupakan sifat alami kebutuhan 

yang meliputi persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk bahan 

makanan pokok berkurang ketika pendapatan meningkat 

b. Tingkat awal Pendapatan Negara 

Periode waktu, karena pola konsumsi menyesuaikan pendapatan karena 

perubahan waktu 

Konsep elastisitas pendapatan ini dapat digunakan untuk 

mengkategorikan suatu barang, apakah tergolong sebagai komoditi 

normal, inferior, atau barang mewah (huxury). Elastisitas pendapatan 

mengukur persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang 

diakibatkan oleh kenaikan pendapatan riil konsumen sebesar satu persen 

atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

 

   
                                    

                           
 

 

 
     

     
 
     

     
   

  

  
  

     

     
 

 

Turunan parsial dari fungsi elastisitas permintaan, menurut teori Cobb-

Douglas sebagai berikut: 

    
  

  
  

  

  
 

Keterangan : 

Ei = Elastisitas pendapatan 

  

  
 = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

    = Rata-rata pendapatan 

           = Rata-rata permintaan 

 

Berdasarkan besarnya elastisitas pendapatan, maka komoditi dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: 
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Apabila   < 1 barang tersebut tergolong barang kebutuhan pokok 

(necessities), artinya barang yang diminta konsumen tidak responsif 

terhadap adanya perubahan pendapatan. 

Apabila   > 1 diklasifikan sebagai barang mewah (lux), artinya barang 

yang diminta konsumen responsif terhadap adanya perubahan pendapatan 

(Boediono, 2000). 

Sedangkan menurut Mc.Eachern (2003) hasil dari angka 

elastisitaspendapatan 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 (cross-price elasticity of demand) 

Konsep elastisitas harga silang ini dapat digunakan untuk 

menggolongkan hubungan antara dua komoditi, apakah saling bersubstitusi 

atau saling melengkapi (komplementer). Dua barang akan saling 

bersubstitusi jika elastisitas harga silangnya bernilai positif, dimana harga 

satu barang dengan kuantitas permintaan barang lain bergerak dengan arah 

yang sama. Sebaliknya, dua barang akan saling melengkapi 

(komplementer) jika elastisitas harga silangnya bernilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa harga satu barang dan kuantitas barang lain akan 

bergerak pada arah yang berlawanan (Boediono, 2000). 

Elastisitas silang adalah pengukuran tentang derajat kepekaan relatif 

dari jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan tingkat 

harga barang yang lain. Dengan kata lain, elastisitas silang adalah 

perubahan proporsional dari jumlah barang X yang diminta konsumen 

dibagi dengan perubahan proporsional dari harga Y (Sudarman, 2000). 
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Elastisitas silang dari permintaan merupakan ukuran besarnya respons 

jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain, 

dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan barang pertama 

dibagi perubahan persentase jumlah permintaan barang kedua (Mankiw, 

2011). 

Elastisitas silang merupakan persentase perubahan jumlah yang 

diminta akan sesuatu barang yang diakibatkan oleh perubahan harga barang 

lain (yang memiliki hubungan) sebesar satu persen atau secara matematis 

dapat ditulis sebagai berikut: 

    
                               

                    
 

 

Elastisitas dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

    
  

  
   

 

 
          

   

   
 

 

Rumus Turunan parsial dari fungsi elastisitas permintaan, menurut teori 

Cobb-Douglass sebagai berikut : 

    
   

   
   

      

  
 

Keterangan : 

Ec  = Elastisitas Silang 

   

   
   = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

        = Rata-rata harga lain 

         = Rata-rata permintaan 

1. Ec > 0, berarti barang lainnya merupakan substitusi dari barang utama 

2. Ec = 0, berarti barang lainnya merupakan barang netral dari barang 

utama 

3. Ec < 0, berarti barang lainnya merupakan komplementer dari barang 

utama (Mc.Eachern, 2003). 
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Apabila berhubungan antara X dan Y adalah substitusi (yaitu bisa 

saling mengganti) biasanya Ec positif, artinya kenaikan barang Y berakibat 

berkurangnya permintaan akan barang X. Apabila X dan Y komplementer 

biasanya Ec adalah negatif (Deni, 2005). 

2.7 Teori Peramalan  

Forecasting adalah peramalan atau perkiraan yang belum terjadi. Dalam 

ilmu pengetahuan sosial segala sesuatu itu serba tidak pasti, sukar 

diperkirakan secara tepat, oleh karena itu digunakan forecasting yang 

bertujuan agar forecast atau peramalan yang dibuat bisa meminimumkan 

pengaruh ketidakpastian ini terhadap perusahaan (Subagyo, 2002). 

Peramalan (forecasting) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan 

kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan 

pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang 

dengan suatu bentuk model matematis atau prediksi intuisi bersifat subyektif, 

atau menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan 

pertimbangan yang baik dari seorang manajer (Heizer, 2009) 

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan 

dimasa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, 

waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan 

barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan 

permintaan. Peramalan permintaan (forecasting demand) merupakan tingkat 

permintaan produk-produk yang diharapkan akan terealisasi untuk jangka 

tertentu pada masa yang akan datang (Gasperz, 2000). 

Tujuan peramalan dilihat dengan waktu: 

a. Jangka Pendek (Short Term) 

Menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya 

bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh low management. 

b. Jangka Menengah (Medium Term) 

Menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya 

bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. 

c. Jangka Panjang (Long Term) 
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Merencanakan kuantitas dari waktu dari fasilitas produksi. Biasanya 

bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh 

Top management 

Peramalan permintaan merupakan suatu usaha untuk mengetahui 

jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam 

kendala satu set kondisi tertentu. Secara garis besar terdapat dua macam 

metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan, yaitu metode kualitatif 

dan metode kuantitatif. 

Peramalan kualitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu, 

informasi dapat dikualifikasi (diwujudkan dalam bentuk angka), dan asumsi 

beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung (assumption of 

community).  

Jenis peramalan kualitatif meliputi : 

 Time Series : Metode time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu 

variabel yang diatur secara periodesasi sepanjang periode waktu dimana 

prakiraan permintaan diproyeksikan. Misalnya mingguan, bulanan, 

kwartalan, dan tahunan, tergantung keinginan dari pihak-pihak yang 

melakukan prakiraan permintaan ini. 

 Metode Trend Least Square adalah suatu metode peramalan serangkaian 

waktu yang sesuai dengan garis trend terhadap serangkaian titik-titik data 

masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan 

untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. 

2.7.1 Analisis Time Series 

Analisis deret waktu (time series atau runtun waktu) merupakan alat 

yang dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai dari 

waktu ke waktu, dan untuk meramalkan nilai suatu variabel pada suatu waktu 

tertentu. Ada 4 komponen analisis deret berkala, yaitu trend, indeks musim, 

siklis, dan fluktuasi tak beraturan. Model dari analisis deret berkala adalah: 

Y = T x S x C x I 

Dalam hal ini Y adalah ramalan berdasarkan analisis deret berkala, T adalah 

konponen trend, S adalah indeks musim, C adalah komponen siklis, dan I 

adalah komponen dari fluktuasi tak beraturan (Maryati, 2001). 
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Data berkala (time series) adalah data yang disusun berdasarkan urutan 

waktu/data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan 

dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Dengan demikian, data 

berkala berhubungan dengan data statistik yang dicatat dan diselidiki dalam 

batas-batas (interval) waktu tertentu, seperti penjualan, harga, persediaan, 

produksi,dan tenaga kerja. Dengan demikian, data berkala dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk : 

a. Pembuatan keputusan pada saat ini 

b. Peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi pada masa yang akan 

datang 

c. Perencanaan kegiatan untuk masa depan 

(Hasan, 2005). 

Metode dekomposisi sering disebut sebagai metode Time Series. 

Metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa biasanya apa yang telah terjadi 

itu akan berulang kembali dengan pola yang sama. Beberapa bentuk analisis 

data deret waktu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: 

a. Model MA (Moving Average) 

Model moving average adalah suatu bentuk terhingga dari linier general 

proses dengan jumlah dari      

Zt =  t -   t - 1 

b. Model AR (AutoRegresive) 

AutoRegresive processes adalah kombinasi linier dari nilai P masa 

lampau dia sendiri ditambah dengan bentuk   t yang merupakan gabungan 

beberapa hal yang baru pada saat waktu t dalam deretan dan tidak 

dipengaruhi oleh nilai masa lampau 

 Zt =  1Zt - 1 +  2Zt - 2 + .... +  pZt - p +  t  

c. Model ARIMA (AutoRegresive-Moving Average)  

Model ARIMA dapat digunakan untuk analisis data deret waktudan 

peramalan data.  

      t – 1    t     t - 1 

2.7.2 Analisis Trend 
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Trend adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik dan turun dalam 

jangka panjang, yang diperoleh  dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. 

Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Jika rata-rata 

perubahan bertambah disebut trend positif atau trend mempunyai  

kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut 

trend negatif atau trend yang mempunyai kecenderungan menurun (Maryati, 

2001). Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam 

jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu 

dan nilainya cukup rata atau mulus (smooth) (Purwanto, 2011). Trend 

merupakan gerakan jangka panjang yang dimiliki kecenderungan menuju 

pada satu arah, yaitu arah naik dan turun (Atmajaya, 2009). 

Y            Y 

 

 

 

  Tahun (X)    Tahun (X) 

Trend adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jika hal yang 

diteliti menunjukkan gejala pertambahan, maka trend yang dimiliki disebut 

sebagai trend positif. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin 

berkurang, maka trend yang dimiliki disebut sebagai trend negatif. Salah satu 

metode trend yang digunakan adalah metode least square (Djarwanto, 2001): 

Y = a + bX 

Keterangan : 

X = Periode waktu 

Y = Variabel yang diramalkan 

a = Intercept/konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b = Besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada satu unit variabel X 

Ada beberapa metode untuk perhitungan dari analisis menggunakan 

trend, yaitu : 

1. Metode bebas (free hand method): Kelebihan metode ini adalah sangat 

mudah dan sederhana membuatnya. Kelemahan metode ini adalah dalam 

menarik garis trend dari sebaran data subyektif. 
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2. Metode semi rata-rata (semi average method) bergerak membuat trend 

garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. 

Nilai perubah = 
     

                     
 

 

3. Metode kuadrat terkecil (least square methode) metode ini diperoleh 

dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil 

dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend (Maryati, 2001). 

Trend atau sering disebut Secular Trend adalah rata-rata perubahan 

(biasanya tiap tahun) dalam jangka panjang. Metode dekomposisi dibagi ke 

dalam dua bentuk metode yaitu metode trend linier least square dan trend 

eksponensial. Trend linier least square merupakan metode yang 

mengakibatkan jumlah kesalahan forecast kuadrat terkecil. Persamaan trend 

dengan least square adalah sebagai berikut : 

Y = a+bX 

Dimana Y adalah nilai trend (forecast), a adalah bilangan konstan, b 

adalah slope atau koefisien kecondongan garis trend dan X mewakili waktu 

(tahun). Sedangkan persamaan trend eksponensial adalah : 

y = a b
x 
 

Untuk mempermudah mencari nilai a dan b maka persamaan di ubah menjadi 

persamaan dengan skala logaritma sebagai berikut : 

                         

Untuk mencari nilai log a dan log b digunakan rumus sebagai berikut : 

                                 (Subagyo, 

2002). 

Analisa trend merupakan model trend umum untuk data time series dan 

untuk meramalkan. Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk 

mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu 

yang cukup panjang (Hairani, 2014). 

Rumus untuk mendapatkan nilai a dan b adalah : 

 a =                                     2 

Proyeksi trend adalah teknik menyesuaikan garis trend pada 

serangkaian data masa lalu, kemudian memproyeksikan garis pada masa 
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datang untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Metode trend 

ada 3 yaitu linier, kuadratik, dan eksponensial 

1. Metode trend linier (Kuadrat Terkecil) 

Y = a +bx 

2. Metode Kuadratik 

Y = a + bX + cX
2 

3. Metode Trend Eksponensial 

Y’ = a (1+ b)
x
 

2.7.3 Menghitung Kesalahan Peramalan 

Heizer dan Render (2009), ada beberapa perhitungan yang biasa 

digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan total. Perhitungan ini 

dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, 

mengawasi peramalan, dan untuk memastikan peramalan berjalan dengan 

baik. Ukuran kesalahan yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya 

adalah:  

1. MAD  

Ukuran pertama kesalahan peramalan keseluruhan untuk sebuah model 

adalah Mean Absolute Deviation (MAD). Nilai ini dihitung dengan 

mengambil jumlah nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi 

dengan jumlah periode data (n), yaitu:  

MAD = Σ aktual-peramalan 

n  

2. MSE  

Merupakan cara kedua untuk mengukur kesalahan peramalan 

keseluruhan. Mean Squared Error (MSE) merupakan rataan selisih kuadrat 

antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Rumusnya adalah:  

MSE = Σ (kesalahan peramalan)
2
  

n  

3. MAPE  

MAPE dihitung sebagai rataan diferensiasi absolut antara nilai yang 

diramalkan dan aktual, dinyatakan sebagai persentase nilai aktual. Jika 
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memiliki nilai yang diramal dan aktual untuk n periode, MAPE dihitung 

sebagai:  

MAPE = Σ Kesalahan persen absolut 

n 

2.8 Persamaan Regresi Linear 

Persamaan garis regresi adalah suatu model persamaan garis yang 

menunjukkan kepekaan variabel bebas akan mempengaruhi variabel 

terikatnya. Konsep dasar dari persamaan garis regresi dengan metode kuadrat 

terkecil adalah: 1. Jumlah penyimpang dari tiap-tiap nilai Y dari garis 

regresinya Yr adalah nol         , 2. Jumlah penyimpangan kuadrat tiap-

tiap nilai data Y terhadap garis regresinya Yr  paling kecil dibandingkan 

dengan garis lain (Maryati, 2001). 

Persamaan Regresi Linier Berganda melalui fungsi Cobb-Douglas 

adalah sebagai berikut : 

Y= aX1
b1X2

b2...Xi
bi....Xa

ba e
u 

Fungsi Cobb-Douglas tersebut dinyatakan oleh hubungan Y dan X, 

maka : 

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9) 

Keterangan: 

Y  = Variabel yang dijelaskan 

X = Variabel yang menjelaskan 

a,b = Besaran yang akan diduga 

u = Kesalahan 

e  = Logaritma natural e = 2,718 

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, Ordinal Least Square (OLS) yang diperoleh melalui 

frekuensi logaritma fungsi asal (Soekartawi, 2002). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan 

data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa 

Timur yang berada di Jl. Kendang Sari Industri 43-44 Surabaya dan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kotamadya Malang yang berada di Jl. Raya Janti Barat 

47A Malang. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan November 2015. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Pemilihan Tempat 

Pemilihan tempat dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi yang mempunyai 

penduduk terbanyak di Pulau Jawa dan mempunyai populasi ayam yang 

cukup besar. Ananingsih (2011) menyebutkan bahwa metode penentuan 

daerah penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) yaitu berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.2.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang dicatat 

secara sistematis dan dikutip secara langsung dari instansi pemerintahan dan 

lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode studi pustaka, yaitu membandingkan antara data 

yang diperoleh dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini, data sekunder 

yang digunakan  berupa data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Jawa Timur dan Kotamadya Malang diambil terhitung mulai 

tahun 2002-2014 yang berupa :  

a. Jumlah penduduk (Jiwa) menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan 

pekerjaan di Provinsi Jawa Timur 

b. Produksi daging ayam, sapi, kuda, kambing dan domba, telur ayam ras 

dan telur itik (Ton) di Provinsi Jawa Timur 
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c. Populasi ternak ayam ras, ayam buras, ayam ras petelur, itik, sapi, kuda, 

kambing dan domba (ekor) di  Provinsi Jawa Timur 

d. Pendapatan Perkapita Penduduk (Rp) di Provinsi Jawa Timur  

e. Harga daging ayam ras, harga ayam buras, harga daging sapi, harga 

daging kambing, harga telur ayam ras, harga ikan lele, harga beras, dan 

harga minyak goreng (Rp) 

f. Konsumsi rata-rata per kapita seminggu menurut jenis makanan dan 

golongan pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Jawa Timur. 

3.3 Analisis Data 

3.3.1  Analisis Deskriptif 

Data dianalisa secara deskriptif dengan tujuan untuk menganalisa 

kenyataan yang ada ke dalam data yang diperoleh. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian ditabulasikan untuk mempermudah melakukan 

analisis. Analisis data dengan menggunakan fungsi linear dalam logaritma, 

sehingga koefisien regresi secara langsung merupakan koefisien elastisitas 

dari masing-masing variabel. Penggunaan fungsi linear berganda dalam 

logaritma bertujuan untuk mendapatkan nilai elastisitas yang konstan di 

sepanjang garis. Menurut Gasperz (1991) menyatakan bahwa cara ini 

merupakan salah satu cara untuk menghindari heteroroelasticity dan cara ini 

merupakan cara yang populer digunakan dalam analisa permintaan. Fungsi 

linier persamaan yang menyatakan bahwa variabel bebas mempengaruhi 

variabel tak bebas adalah: 

Qd = bo. X1 b1. X2 b2. X3 b3. X4 b4. X5 b5. X6 b6. X7 b7. X8 b8. 

X9 b9. X10 b10. e 

Fungsi tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma 

natural sebagai berikut : 

Ln Qd1 = Ln bo + b1 Ln X1+ b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 

Ln X5 + b6 Ln X6 + b7 Ln X7 +b8 Ln X8 + b9 Ln X9 + 

b10 Ln X10 + e 

Ln Qd2 = Ln bo + b1 Ln X1+ b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 

Ln X5 + b6 Ln X6 + b7 Ln X7 +b8 Ln X8 + b9 Ln X9 + 

b10 Ln X10 + e 
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Keterangan : 

Qd1  = Jumlah permintaan daging ayam buras (ton/kapita/tahun) 

Qd2  = Jumlah permintaan daging ayam ras (ton/kapita/tahun) 

bo   = Konstanta 

X1  = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dalam tahun t (jiwa) 

X2  = Harga daging ayam buras tahun t (Rp/kg) 

X3  = Harga  daging ayam ras tahun t (Rp/kg) 

X4  = Harga daging sapi tahun t (Rp/kg) 

X5  = Harga daging kambing tahun t (Rp/kg) 

X6  = Harga telur ayam ras (Rp/kg) 

X7  = Harga ikan lele (Rp/kg) 

X8  = Harga beras (Rp/kg) 

X9  = Harga minyak goreng (Rp/kg) 

X10  = Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Timur (Rp) 

b1 – b10  = Koefisien regresi 

e   = error 

Pengujian Ketepatan Model Menggunakan Kriteria Statistik 

a. Uji R
2
 (Koefisien Deteminasi) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap permintaan daging ayam buras dan ayam ras di 

Provinsi Jawa Timur. Nilai R
2
 ini mempunyai range antara 0 sampai 1 

atau (0 < R
2 

< 1). Semakin besar R
2
 (mendekati satu) semakin baik hasil 

regresi tersebut (semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tak bebas), dan semakin mendekati 0 maka variabel bebas secara 

keseluruhan semakin kurang bisa menjelaskan variabel tidak bebas. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh semua variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebasnya dengan tingkat 

kepercayaan dan tingkat signifikansi ( ) tertentu. Untuk mengetahui 

secara simultan apakah variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap 

permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur 
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digunakan uji F (F test) dengan tingkat kepercayaan 95%. Kriteria 

Pengambilan Keputusan : 

- Jika F sign. <   (5%) atau Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penduga (bebas) 

secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap permintaan daging 

ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur. 

- Jika F sign. ≥   (5%) atau Fhitung  ≤ Ftabel, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penduga (bebas) 

secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan 

daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur. 

c. Uji t 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas dilakukan uji t pada tingkat 

signifikansi ( ) = 5% dan 10% dan tingkat kepercayaan 95% dan 90%. 

Kriteria Pengambilan keputusan : 

-  Nilai signifikansi <   maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

variabel bebas secara individu berpengaruh nyata terhadap permintaan 

daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur.. 

-  Nilai signifikansi >   maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti 

variabel bebas secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap 

permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur. 

3.3.2 Elastisitas Permintaan  

Untuk mengetahui derajat kepekaan dari fungsi permintaan terhadap 

perubahan harga, dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien regresi dari 

masing-masing variabel bebasnya. Salah satu ciri menarik dari model 

logaritma berganda adalah nilai koefisien regresi merupakan nilai 

elastisitasnya. Jadi model ini, nilai elastisitasnya merupakan nilai koefisien 

regresi dari masing-masing variabel bebas (X). 

1. Elastisitas Harga (Ep) 

Ep =  
                                       

                                  
 

2. Elastisitas Silang (Ec) 
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Ec = 
                               

                    
 

3. Elastisitas Pendapatan (Ei) 

Ei = 
                                    

                           
 

3.3.3 Analisis Penduga/Proyeksi Permintaan Daging Ayam Buras Dan Ayam 

Ras Di Provinsi Jawa Timur  

Analisis ini digunakan untuk menduga/memproyeksikan permintaan 

terhadap daging ayam buras dan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk mengetahui besarnya permintaan 

daging ayam buras dan daging ayam ras yang akan datang di Provinsi Jawa 

Timur dilakukan dengan analisis trend menggunakan metode kuadratik yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

Yt = a + bX + cX
2
 

Keterangan :  

Yt = Nilai proyeksi permintaan daging ayam tahun t 

a = Konstanta 

b = c = Parameter koefisien regresi 

X = Waktu (tahun) 

 

3.4 Definisi Operasional 

1. Konsumsi daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

adalah jumlah daging ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat/penduduk 

Jawa Timur dalam satuan kilogram/kapita/minggu 

2. Daging ayam merupakan daging yang mempunyai tekstur lebih halus dan 

lebih lunak dibandingkan dengan daging ternak ruminansia, sehingga 

lebih mudah dicerna. 

3. Jumlah penduduk Jawa Timur adalah banyaknya individu yang tinggal di 

Provinsi Jawa Timur selama satu tahun pada periode tertentu dan tercatat 

pada data kependudukan, dinyatakan dalam satuan jiwa. 

4. Permintaan daging ayam buras dan ras adalah banyaknya permintaan 

daging secara agregat yang digunakan untuk konsumsi. 
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5. Harga daging ayam adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat 

untuk mendapatkan satu kilogram daging ayam dinyakatakn dalam 

Rp/Kg. 

6. Harga daging sapi adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat 

untuk mendapatkan satu kilogram daging sapi dinyatakan dalam Rp/kg. 

7. Harga daging kambing adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh 

masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram daging kambing dinyatakan 

dalam Rp/kg 

8. Harga telur ayam ras adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh 

masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram telur ayam ras dinyatakan 

dalam Rp/kg. 

9. Harga ikan lele adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat 

untuk mendapatkan satu kilogram ikan lele dinyatakan dalam Rp/kg. 

10. Harga beras adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan satu kilogram beras dinyatakan dalam Rp/kg. 

11. Harga minyak goreng adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh 

masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram minyak goreng dinyatakan 

dalam Rp/kg. 

12. Harga sebelum terdeflasi adalah besarnya harga pada tahun yang 

bersangkutan’ 

13. Harga terdeflasi adalah besarnya perubahan harga-harga yang berlaku jika 

dibandingkan dengan tahun dasar 

Untuk menghilangkan pengaruh inflasi pada harga, harga dapat dideflasi 

dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar (2002=100). Harga 

terdeflasi dicari dengan rumus sebagai berikut : 

  Hx = 
    

    
 x Ht 

Keterangan : 

Hx = Harga yang dideflasi tahun x (Rp/Kg) 

IHKd = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 

IHKt = Indeks Harga Konsumen tahun t 

Ht = Harga sebelum terdeflasi 
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Tahun dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2002, 

karena pada tahun tersebut kondisi perekonomian Indonesia dalam 

keadaan relatif stabil (Sukirno,2000). 

14. Pendapatan per kapita yang dimaksud adalah pendapatan riil per kapita 

yang dinyatakan dalam rupiah. Pendapatan riil per kapita didapatkan 

dengan melakukan pendeflasian terhadap pendapatan per kapita tahun 

yang bersangkutan dengan indeks implisit tahun dasar (2010 = 100). 

Pendapatan riil per kapita dihitung dengan rumus : 

Yt = 
   

   
 x Yabt 

 

Keterangan : 

Yt = Pendapatan per kapita pada tahun t yang terdeflasi 

IRd = Indeks Implisit PDRB tahun dasar 

IRt = Indeks Implisit PDRB tahun t 

Yabt = Pendapatan per kapita tahun t sebelum terdeflasi 

15. Elastisitas harga daging ayam (Ep) merupakan tingkat kepekaan relatif 

dari jumlah yang diminta konsumen sebagai akibat adanya peubahan 

harga daging ayam . Elastisitas harga diklasifikasikan menjadi tiga yaitu 

Ep > 1 disebut elastis, Ep < 1 disebut in elastis, Ep = 1 disebut unitary 

elastis, Ep = 0 disebut Inelastis sempurna, Ep = ~ disebut elastis 

sempurna. 

16. Elastisitas pendapatan adalah tingkat perubahan harga relatif dari jumlah 

barang yang diminta konsumen karena adanya perubahan penghasilan. 

Elastisitas pendapatan diklasifikasikan menjadi dua yaitu,   > 1 disebut 

barang kebutuhan pokok (necessities) dan   < 1 disebut barang mewah 

(lux). Ei ≤ 0 berarti barang utama merupakan barang inferior, 0 < Ei < 1 

berarti barang utama merupakan barang normal, Ei ≥ 0 berarti barang 

utama merupakan barang mewah. 

17. Elastisitas permintaan daging ayam adalah besarnya persentase perubahan 

permintaan daging ayam yang disebabkan oleh persentase perubahan 

harga dan pendapatan masyarakat. 
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18. Peramalan permintaan daging ayam buras dan ras adalah memperkirakan 

permintaan daging ayam buras dan ayam ras pada waktu/masa yang akan 

datang. 

19. Analisis time series dengan metode trend kuadratik adalah analisis yang 

digunakan untuk melihat garis trend yang diperoleh dari data yang 

dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk meramalkan masa yang akan 

datang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang terletak di 

Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), 

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi 

Jawa Timur terletak pada 111,0
0 

- 114,4
0 

Bujur Timur dan 7,12
0 

- 8,48
0 

Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 48.256 km
2
. 

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten, 9 Kota, 664 Kecamatan 

dan 8.505 Desa/Kelurahan. Batas Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan pulau Kalimantan tepatnya dengan 

Provinsi Kalimantan Selatan 

 Sebelah Timur berbatasan dengan pulau Bali 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera 

Indonesia 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah 

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga dataran: tinggi, 

sedang dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-

rata di atas 100 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten 

Magetan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, 

Kabupaten Bondowoso, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Batu. Dataran 

sedang mempunyai ketinggian antara 45 - 100 meter di atas permukaan laut. 

Daerah ini meliputi Kabupaten Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, 

Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Bangkalan, Kota Kediri dan Kota 

Madiun. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya merupakan dataran rendah, 

dengan ketinggian rata-rata 45 meter dari permukaan laut yang terdiri dari 15 

kabupaten dan 4 kota. Daerah dengan wilayah terluas terdiri dari 4 wilayah 

yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember dan 

Kabupaten Bojonegoro. 



58 
 

Temperatur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 tertinggi di bulan 

April (35,0°C) dengan Oktober (35,0
o
C) dan terendah di bulan Nopember 

(31,3°C), dengan kelembaban 24 sampai 98 persen. Tekanan udara tertinggi 

di bulan September sebesar 1.015,0 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak 

terjadi di bulan Agustus. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan 

Maret dan terendah di bulan Juli. Sedangkan kecepatan angin di bulan Januari 

dengan Februari adalah yang tertinggi dan di bulan September yang terendah. 

4.2 Keadaaan Penduduk 

Berdasarkan data BPS tahun 2014, Provinsi Jawa Timur mempunyai 

jumlah penduduk sebesar 38.610.202. Kepadatan penduduk Jawa Timur 

adalah 804 jiwa/km
2
. Kepadatan penduduk di kota, lebih tinggi dibanding 

dengan kepadatan penduduk di kabupaten.  

4.2.1 Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2014 

disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase Pertumbuhan (%) 

2002 35.148.579 - 

2003 36.199.078 2,90 

2004 36.396.345 0,54 

2005 37.070.731 1,82 

2006 37.478.737 1,07 

2007 37.794.836 0,83 

2008 37.094.836 -1,88 

2009 37.286.246 0,51 

2010 37.523.341 0,63 

2011 37.687.622 0,44 

2012 37.879.713 0,51 

2013 38.363.195 1,26 

2014 38.610.202 0,64 

Rata-rata 0,78 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2002-2014 

Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Jawa Timur 

tahun 2002-2014 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2008 mengalami 

penurunan sebesar 1,88%. Penurunan ini disebabkan karena jumlah Kepala 

Keluarga (KK) transmigrasi naik 0,80% dari tahun 2007 yang sebanyak 497 
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menjadi sebesar 501 KK. Kenaikan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada 

tahun 2003 dengan persentase sebesar 2,90%. Laju pertumbuhan penduduk 

Jawa Timur rata-rata sebesar 0,78%. 

Laju pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang terjadi di daerah tersebut. Jumlah penduduk yang terus bertambah 

dapat menyebabkan kebutuhan akan pangan ikut meningkat. Kenaikan jumlah 

penduduk dapat menyebabkan kenaikan pembeli di pasar, sebaliknya 

penurunan jumlah penduduk dapat menurunkan jumlah pembeli di pasar 

(Miller dan Roger, 2000). Pertumbuhan penduduk sendiri belum dapat 

dikatakan menciptakan permintaan baru jika tidak didukung oleh daya beli 

konsumen sehingga permintaan dapat berubah. Burhanuddin (2011) 

menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah populasi atau penduduk akan 

menciptakan formulasi baru. Penduduk yang bertambah harus memiliki daya 

beli sebelum permintaan berubah. Jika hal ini terjadi, permintaan untuk 

semua komoditi yang dibeli oleh penghasil pendapatan baru akan meningkat, 

salah satunya adalah bahan makanan sumber protein seperti daging ayam. 

4.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Umur 

Berdasarkan umur, penduduk dapat dikelompokkan menjadi 3 

golongan, yaitu usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 

tahun) dan usia non produktif (65 tahun ke atas). Keadaan penduduk menurut 

umur bagi suatu daerah dapat digunakan untuk mengetahui besarnya 

penduduk yang produktif dan Angka Beban Tanggungan (ABT) atau 

Dependency Ratio. Komposisi penduduk Provinsi Jawa Timur menurut 

kelompok umur tahun 2014, ditampilkan pada tabel 3. 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Dirinci Menurut Kelompok 

Umur Tahun 2014 

Kelompok Jumlah Penduduk Jumlah (%) 
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Umur 

(Tahun) 

Laki-laki Perempuan (Jiwa) 

Jumlah % Jumlah % 

0 - 14 4.873.060 25,58 4.649.395 23,77 9.521.276 24,66 

15 - 64 13.058.962 68,55 13.367.255 68,34 26.424.822 68,44 

65 + 1.118.251 5,87 1.545.234 7,90 2.664.104 6,90 

Jumlah 19.050.273 100 19.559.921 100 38.610.202 100 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : SUSENAS Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa persentase terbesar 

jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dirinci menurut kelompok umur 

berada pada kelompok umur/usia produktif yaitu usia antara 15 - 64 tahun 

sebesar 68,44%, sedangkan persentase terbesar kedua pada kelompok 

umur/usia belum produktif yaitu usia antara 0 - 14 tahun sebesar 24,66%, dan 

persentase terendah yaitu kelompok umur/usia non produktif yaitu usia 65 

tahun ke atas sebesar 6,90% dari total jumlah penduduk. Komposisi 

penduduk Provinsi Jawa Timur mempunyai bentuk yang kecil di bagian atas 

kemudian membesar dibagian tengah dan menyempit dibagian bawah. 

Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) sebanyak 7.100 unit, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 3.437 unit, dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1.566. Sedangkan 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 8 PTN dan 335 Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS). Banyaknya pusat pendidikan tersebut semakin menarik di 

bidang bisnis. Bisnis di wilayah Jawa Timur juga mengalami peningkatan, 

sehingga banyak penduduk usia produktif dari luar provinsi datang ke Jawa 

Timur untuk menuntut ilmu ataupun berbisnis. Untuk mengetahui besarnya 

perbandingan penduduk usia produktif dan non produktif dapat diketahui 

dengan Angka Beban Ketergantungan (ABK) dengan rumus sebagai berikut : 

 

ABK  
                                                   

                              
   100% 

= 
                     

          
 x 100% 

= 46,11 % 
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Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan angka beban ketergantungan 

(ABK) Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 46,11% mengalami kenaikan 

dibanding tahun 2012 sebesar 46,56% dan mengalami penurunan dibanding 

ABK pada tahun 2010 sebesar 47,76%, tahun 2011 sebesar 46,93% dan 2013 

sebesar 46,62%. Tahun 2014 dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk 

golongan usia produktif (15 - 64 tahun) menanggung 46 orang penduduk usia 

tidak produktif (0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas). Banyaknya penduduk usia 

produktif menggambarkan banyaknya angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur 

dan menunjukkan besarnya proporsi pendapatan yang diterima masyarakat. 

Pendapatan tersebut akan mendukung daya beli masyarakat sehingga 

mengarah pada peningkatan permintaan bahan pangan, salah satunya daging 

ayam. 

4.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam proses 

pengembangan pola pikir konstruktif dan kreatif sumber daya manusia, baik 

itu pendidikan yang diperoleh secara formal maupun informal. Pendidikan 

juga salah satu indikator kemajuan masyarakat. Perencanaan yang cepat, tepat 

dan terarah dalam pembangunan pendidikan mutlak diperlukan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, akan mempengaruhi kualitas 

sumber daya masyarakat dalam menyerap inovasi dalam pembangunan akan 

lebih mudah, sehingga pembangunan di suatu daerah juga akan berkembang. 

Tingkat pendidikan di suatu daerah dipengaruhi oleh kesadaran akan 

pentingnya pendidikan, keadaan sosial ekonomi serta ketersediaan sarana 

pendidikan. Keadaan Penduduk Provinsi Jawa Timur menurut tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 4. 

 

 

 

 

Tabel 4. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan 

Tertinggi Yang Ditamatkan Di Jawa Timur Tahun 2014 

No Tingkat Pendidikan Persentase (%) Jumlah (Jiwa) 

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 6,41 2.475.073 
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2. Tidak/Belum Tamat SD/MI 16,99 6.563.334 

3. SD/MI 24,55 9.480.733 

4. SLTP/Sederajat 15,06 5.818.536 

5. SMA/Sederajat 11,67 4.507.820 

6. SMK/Sederajat 4,96 1.918.913 

7. Perguruan Tinggi 4,55 1.759.546 

 Jumlah 84,23 32.523.956 

Keterangan: Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : SUSENAS Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa persentase penduduk 

Jawa Timur usia 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan 

tertinggi minimal SLTP/Sederajat sebesar 36,27%. Belum sampai separuh 

dari penduduk Jawa Timur yang menyelesaikan pendidikan minimal 

SLTP/sederajat. Sebanyak 24,55% dari penduduk Jawa Timur yang baru 

menamatkan pendidikannya hanya setingkat SD sederajat. Penduduk usia 10 

tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah masih cukup banyak yaitu 

sebesar 6,41%. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk Jawa 

Timur cukup karena minimal sebagian besar sudah menempuh pendidikan 

wajib 9 tahun dan 12 tahun. Tingkat pendidikan tersebut dapat memberikan 

dampak positif bagi pola kesadaran gizi masyarakat yang mempengaruhi 

perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi penduduk Jawa Timur diharapkan 

mendukung peningkatan dalam mengkonsumsi pangan yang bergizi. Salah 

satu pangan yang mempunyai gizi baik adalah daging ayam karena 

merupakan pangan sumber protein hewani. Pola konsumsi penduduk yang 

semakin banyak dapat meningkatkan permintaan terhadap daging ayam. 

4.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan 

Komposisi penduduk Jawa Timur menurut pekerjaan dipengaruhi oleh 

sumber daya, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, keterampilan dan 

modal. Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Di Jawa Timur yang Bekerja 

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014 

No. Lapangan Pekerjaan Utama 
Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 
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1. 
Pertanian, Kehutanan dan Perburuan, 

Perikanan, 
7.261.367 18,80 

2. Pertambangan dan Penggalian 143.338 0,37 

3. Industri Pengolahan 2.776.552 7,19 

4. Listrik, Gas, dan Air 35.849 0,09 

5. Bangunan 1.259.443 3,26 

6. 
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 

Makan dan Hotel 
4.026.671 10,42 

7. 
Angkutan, Pergudangan, dan 

Komunikasi 
686.972 1,77 

8. 
Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa 

Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan 
421.788 1,09 

9. 
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan 

Perorangan 
2.694.528 6,97 

 Jumlah 19.306.508 50,00 

Keterangan: Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS, 2014) 

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran 

untuk mengetahui kesejahteraan penduduk. Dari tabel 5 diatas diketahui 

bahwa dari penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2014 sebanyak 50 persen 

mempunyai pekerjaan, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun 2013 yang sebesar 66,89%. Persentase pekerjaan yang dominan 

berdasarkan lapangan pekerjaan utama yaitu pertanian, kehutanan, perburuan, 

dan perikanan sebesar 18,80%, dikarenakan penduduk Jawa Timur yang 

berada di pedesaan sebagian besar bekerja sebagai petani, berburu dan 

peternak. Dengan semakin banyaknya penduduk yang bekerja dapat 

mengurangi pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 

Semakin meningkatnya pendapatan akan mempengaruhi daya beli masyarakat 

khususnya untuk bahan pangan sumber protein hewani. Hal tersebut dapat 

meningkatkan permintaan akan daging ayam. Sedangkan persentase terkecil 

menurut lapangan pekerjaan utama yaitu listrik, gas, dan air yaitu sebesar 

0,09%. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tergolong 

masih rendah yaitu dominasi SD ke bawah seperti dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja 

Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Lapangan 

Pekerjaan Utama Tahun 2014 
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Pendidikan Tertinggi 

Yang Ditamatkan 

Lapangan Pekerjaan Utama 
Jumlah 

Pertanian Industri 
Perdaga

-ngan 
Jasa Lainnya 

SD ke bawah 79,62 37,61 42,44 24,34 43,23 53,31 

SMP/Sederajat 12,95 22,05 21,07 13,64 20,24 17,01 

SMA/sederajat 6,84 35,66 32,15 29,67 26,79 22,08 

Diploma/Universitas 0,60 4,68 4,34 32,35 9,74 7,60 

Jumlah 100 100 100 100 100 100 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

 Sumber: SAKERNAS (2014) 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa lapangan pekerjaan 

utama menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi SD ke 

bawah sebanyak 53,31%, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan 

pada masing-masing pekerjaan. Tingkat pendapatan mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan konsumen, salah satunya kebutuhan akan makanan. 

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin tinggi pula kebutuhan 

dapat dipenuhi. 

4.3 Perkembangan Populasi Ternak Di Jawa Timur 

Hasil dari peternakan adalah salah satu penyedia sumber protein yang 

penting bagi tubuh. Jenis ternak dibagi menjadi beberapa yaitu ternak besar 

(sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba, babi), 

unggas dan aneka ternak (ayam buras, ayam petelur, ayam ras, itik, entok, 

kelinci). Beberapa populasi ternak di Jawa Timur tahun 2002-2014 dapat 

dilihat pada tabel 7. 

 

 

Tabel 7. Populasi Ternak (Besar, Kecil, dan Unggas) Di Jawa Timur Tahun 

2002-2014 

Tahun 

Jenis Ternak dan Jumlah Ternak (ekor) 

Sapi 
Kambing 

dan Domba 
Kuda 

Ayam 

Petelur 
Itik 

2002 2.604.843 3.669.615 26.449 14.702.644 2.333.851 
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2003 2.648.604 3.696.790 26.165 14.320.766 2.353.327 

2004 2.651.823 3.740.741 25.741 24.121.152 2.376.050 

2005 2.658.519 3.784.028 18.333 21.570.818 2.402.114 

2006 2.720.938 3.829.289 18.228 30.364.215 2.430.767 

2007 2.844.882 3.886.023 18.052 34.926.134 2.464.623 

2008 3.597.224 3.469.448 17.763 31.472.181 2.498.891 

2009 3.780.691 3.519.811 9.293 21.396.783 3.632.813 

2010 3.976.861 3.573.873 9.250 21.959.505 3.688.275 

2011 5.023.648 3.773.850 11.439 37.035.251 3.884.269 

2012 5.266.319 3.967.971 11.632 40.268.631 3.853.128 

2013 4.186.770 4.123.452 10.581 43.066.361 4.213.379 

2014 4.370.579 4.311.917 10.536 41.156.842 4.912.393 

Rata-

rata 
3.563.977 3.795.908 16.420 28.950.868 3.157.222 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber: SUSENAS (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa populasi ternak di 

Jawa Timur untuk ternak besar terbanyak adalah Sapi dengan rata-rata 

populasi per tahun 3.563.977 ekor. Ternak kecil terbanyak adalah Kambing 

dan Domba dengan rata-rata populasi 3.795.908 ekor/tahun. Ternak unggas 

terbanyak adalah ayam ras dengan rata-rata populasi 51.272.758 ekor/tahun. 

Populasi ternak ayam ras di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 paling banyak 

terdapat di daerah Lamongan, Jombang, dan Kabupaten Malang. Keadaan ini 

ditunjang oleh adanya sumber daya manusia yang memadai, lahan dan 

tersedianya pakan ternak yang cukup. Populasi ayam ras dan ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2014 mengalami naik turun seperti terlihat 

pada tabel 8 

 

Tabel 8. Perkembangan Populasi Ternak Ayam Buras dan Ayam Ras Tahun 

2002-2014 

Tahun 

Jumlah Ternak (Ekor) 

Ayam Buras 
Persentase 

(%) 
Ayam Ras 

Persentase 

(%) 

2002 37.766.677 - 30.763.560 - 



66 
 

2003 38.155.331 1,02 30.857.497 0,30 

2004 38.715.183 1,45 32.556.200 5,22 

2005 39.331.891 1,57 28.520.480 -14,15 

2006 40.058.279 1,81 19.632.212 - 45,27 

2007 40.819.911 1,87 22.900.741 14,27 

2008 23.261.021 -75,49 54.317.802 57,84 

2009 23.596.465 1,42 55.634.580 2,37 

2010 24.006.814 1,71 56.993.631 2,38 

2011 29.310.496 18,09 50.268.093 -13,38 

2012 32.143.678 8,81 51.981.780 3,3 

2013 33.806.963 4,91 52.288.598 0,59 

2014 34.539.123 2,12 179.830.685 70,92 

Rata-

rata 
33.500.910 -2,56 51.272.758 7,03 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : SUSENAS (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan 

pertumbuhan populasi ayam buras di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2002-

2014 mengalami penurunan rata-rata -2,56%. Penurunan ayam buras yang 

paling signifikan terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar -75,49% atau 

sebanyak 17.558.890 ekor, hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian data 

dari dinas terkait. Mulai tahun 2009-2014 populasi ayam buras mengalami 

kenaikan secara terus menerus. Rata-rata populasi ayam buras adalah 

33.500.910 ekor/tahun. Ayam ras mengalami penurunan berturut-turut tahun 

2005-2006 masing-masing sebesar -14,15% dan -45,27% atau sebanyak 

4.035.720 ekor dan 8.888.268 ekor. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya 

harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang-barang, salah satunya 

harga pakan ternak. Sedangkan pada tahun 2008 populasi ayam ras terjadi 

kenaikan sebanyak 57,84% atau sebanyak 31.417.061 ekor. Tahun 2011 

populasi ayam ras terjadi penurunan kembali sebesar -13,38% atau sebanyak 

6.725.538 ekor, sedangkan tahun 2014 mengalami kenaikan yang lebih besar 

yaitu sebesar 70,92% atau sebanyak 127.542.087 ekor. Rata-rata populasi 

ayam ras sebanyak 51.272.758 ekor/tahun, seperti dilihat pada tabel 9. 
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Tabel 9. Produksi Daging (Sapi, Kambing dan Domba, Kuda) dan Telur 

(Ayam petelur dan Itik) (Ton) Tahun 2002-2014 

Tahun 

Jenis Ternak 

Sapi 
Kambing 

dan Domba 
Kuda 

Ayam 

Petelur 
Itik 

2002 71.650 18.724 64 96.122 16.384 

2003 77.359 22.744 75 133.226 16.520 

2004 78.069 23.056 67 224.399 16.686 

2005 78.349 23.312 28 200.673 16.863 

2006 79.095 23.624 26,688 282.478 17.064 

2007 78.844 24.185 21,888 290.566 15.851 

2008 85.173 24.899 18,816 292.786 17.542 

2009 107.768 21.968 10,065 204.147 25.502 

2010 109.017 22.026 15,006 209.516 25.892 

2011 112.447 21.968 13,440 235.832 26.580 

2012 110.762 22.122 11,712 270.700 26.476 

2013 100.707 20.481 12,096 293.532 26.590 

2014 97.908 22.405 36,783 291.399 32.132 

Rata-rata 91.319 22.424 31 232.721 21.545 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2002-2015 

Penurunan populasi ternak dipengaruhi oleh pengaruh kenaikan harga 

bahan bakar minyak pada tahun 2005, dan adanya penyesuaian hasil sensus 

peternakan nasional tahun 2007 dan 2008. Krisis ekonomi menyebabkan 

penurunan konsumsi pangan secara kuantitas dan kualitas (Ariani, 2000). 

Adanya gejolak politik yang mulai timbul karena pada tahun 2009 merupakan 

tahun politik, sehingga mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tidak 

terkecuali Provinsi Jawa Timur. Pengaruh-pengaruh diatas salah satunya 

berdampak pada konsumsi ayam buras yang beralih pada ayam ras, 

dikarenakan harga ayam ras lebih murah sehingga menyebabkan populasi 

ayam buras menurun dan menaikkan populasi ayam ras. Populasi ayam 

mengalami kenaikan atau penurunan akan berdampak pada produksi daging 

dari ayam buras dan ayam ras. 

Tabel 10. Perkembangan Produksi Daging Ayam Buras dan Ayam Ras Di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2002-2014 (Ton) 
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Tahun 

Jenis Ternak 

Ayam Buras 
Persentase 

(%) 
Ayam Ras 

Persentase 

(%) 

2002 47.661 - 101.520 - 

2003 59.535 19,94 142.336 28,67 

2004 60.438 1,49 162.781 12,55 

2005 61.265 1,35 165.793 1,82 

2006 62.461 1,91 143.643 -15,42 

2007 60.423 -3,37 144.727 0,75 

2008 67.150 10,02 115.193 -25,63 

2009 38.265 -75,49 140.110 17,78 

2010 38.373 0,28 159.671 12,25 

2011 38.390 0,04 159.822 0,09 

2012 38.502 0,29 162.845 1,85 

2013 38.577 0,19 162.892 0,03 

2014 37.200 -3,70 198.016 17,73 

Rata-rata 49,865 -3,92 150.719 4,37 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka (2002-2015) 

Berdasarkan pada tabel 9 dan tabel 10 diatas menunjukkan bahwa 

produksi daging dan telur mengalami peningkatan dan penurunan secara 

fluktuatif. Penurunan terbesar pada produksi daging kambing, ayam buras, 

dan ayam ras serta produksi telur ayam ras terjadi pada tahun 2008 dan 2009. 

Hal tersebut diakibatkan kondisi perekonomian masyarakat dan dari jumlah 

populasi yang belum stabil. Laju perkembangan produksi daging ayam 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,37% pada ayam ras, dan 

penurunan rata-rata 3,92% pada ayam buras. Penurunan tersebut dapat 

mengakibatkan pola konsumsi masyarakat akan daging ayam buras berpindah 

ke daging ayam ras. 

 

4.4 Perkembangan Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa Timur tahun 

2002-2014 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elastisitas permintaan 

daging ayam di Provinsi Jawa Timur dan proyeksi permintaan daging ayam 
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tahun 2016-2020. Data yang digunakan adalah data time series tahunan 

dengan rentan waktu selama 13 tahun (tahun 2002-2014). Dalam analisis 

permintaan daging ayam ini ada 10 variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu harga daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, 

harga daging kambing, harga telur ayam ras, harga ikan lele, harga beras, 

harga minyak goreng, pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk. Variabel 

tersebut diduga sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging 

ayam di Jawa Timur. Adapun data dan analisis hasil dari masing-masing 

variabel yang diteliti sebagai berikut: 

4.4.1 Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa Timur 

Permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur yang dimaksud adalah 

banyaknya permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur secara agregat 

yang digunakan untuk konsumsi. Dalam penelitian ini data permintaan 

diperoleh dari pendekatan konsumsi rata-rata per kapita/minggu. Pengertian 

konsumsi per kapita adalah nilai rata-rata konsumsi yang dikeluarkan 

masyarakat Jawa Timur pada suatu periode tertentu. Angka kebutuhan per 

kapita/minggu adalah hasil yang diperoleh dari Data Konsumsi Penduduk 

Jawa Timur. Angka permintaan per kapita/minggu dikalikan selama satu 

tahun, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan tabel 11. dapat diketahui bahwa rata-rata konsumsi daging 

ayam buras dan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur masing-masing 

sebesar 0,810/kapita/tahun dan 5,450/kapita/tahun. Jumlah rata-rata 

permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

selama 13 tahun yaitu mulai tahun 2002-2014 masing-masing sebesar 

30.065,73 ton dan 203.441,63 ton. Berikut data konsumsi daging ayam 

perkapita/tahun dan jumlah permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur 

selama 13 tahun (2002-2014) : 

Tabel 11. Data Perkembangan Jumlah Permintaan Daging Ayam Buras dan 

Ayam Ras Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 
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Tahun 

Konsumsi 

Daging Ayam 

(Kapita/tahun) 

Kg 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Permintaan Daging Ayam (ton) dan 

Perkembangan (%) 

Ayam 

Buras 

Ayam 

Ras 
Ayam Buras % Ayam Ras % 

2002 0,728 3,744 35.148.579 25.588,17 - 131.596,28 - 

2003 1,118 4,888 36.199.078 40.470,57 36,77 176.941,09 25,6 

2004 0,884 5,174 36.396.345 32.174,37 -25,78 188.314,69 6,04 

2005 0,962 5,928 37.070.731 35.662,04 9,78 219.755,29 14,31 

2006 0,884 5,656 37.478.737 33.131,20 -7,64 211.979,74 -3,67 

2007 0,936 5,954 37.794.836 35.375,97 6,35 225.030,45 5,8 

2008 0,780 5,564 37.094.836 28.933,97 -22,26 206.395,67 -9,03 

2009 0,702 5,304 37.286.246 26.174,95 -10,54 197.766,25 -4,36 

2010 0,676 5,096 37.523.341 25.365,78 -3,19 191.218,95 -3,42 

2011 0,780 5,59 37.687.622 29.396,35 13,71 210.673,81 9,24 

2012 0,754 6,838 37.879.713 28.561,30 -2,92 259.021,48 18,67 

2013 0,702 6,474 38.363.195 26.930,96 -6,05 248.363,32 -4,29 

2014 0,598 4,602 38.610.202 23.088,90 -16,6 177.684,15 -39,8 

Rata-

rata 
0,810 5,450 37.271.805 30.065,73 -2,37 203.441,63 1,26 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014) 
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Gambar 2. Grafik Perkembangan Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2002-2014 

Permintaan daging ayam di Jawa Timur didominasi oleh daging ayam 

ras. Hal tersebut disebabkan karena daging ayam ras mudah didapat dipasaran 

dan harga yang ditawarkan cenderung lebih murah daripada daging ayam 

buras. Permintaan daging ayam berbanding lurus dengan konsumsi daging 

ayam dan jumlah penduduk. Jika konsumsi dan jumlah penduduk mengalami 

peningkatan, maka jumlah permintaan akan daging ayam juga akan 

mengalami peningkatan. Perkembangan daging ayam buras mengalami 

penurunan dikarenakan jumlah konsumsi daging ayam buras juga menurun. 

Penurunan tersebut diduga karena naiknya harga daging ayam buras, 

berkurangnya populasi dan produksi, juga beralihnya masyarakat yang lebih 

memilih mengkonsumsi daging ayam ras. Berdasarkan gambar 2. dapat 

diketahui bahwa permintaan daging ayam buras dan ayam ras terjadi 

peningkatan terbesar pada tahun 2003 masing-masing sebesar 36,77% dan 

25,6%. Hal tersebut disebabkan oleh produksi daging ayam buras maupun 

ayam ras dan pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Penurunan 

permintaan daging ayam buras terbesar terjadi pada tahun 2004 yang 

disebabkan karena adanya politik pemerintahan yaitu pemilihan presiden 

yang diikuti ketidakstabilan ekonomi dan naiknya beberapa harga kebutuhan 

pokok salah satunya harga daging ayam buras sehingga menurunkan daya 

beli konsumen. Sedangkan penurunan permintaan daging ayam ras terjadi 
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pada tahun 2014, hal tersebut dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun 

politik pemerintahan di Indonesia yang juga berdampak di Provinsi Jawa 

Timur yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi sehingga menurunkan 

permintaan akan daging ayam ras. 

Peningkatan pendapatan secara tidak langsung akan mempengaruhi 

pola konsumsi masyarakat, salah satunya konsumsi daging ayam buras dan 

ayam ras. Variabel tingkat pendapatan dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam mengkonsumsi ayam ras pedaging. Besar kecilnya tingkat 

pendapatan akan memberikan dampak kepada konsumen terima akan 

membuat konsumen lebih teliti dalam mengkonsumsi daging ayam ras 

pedaging (Burhanuddin, 2011). 

4.4.1.1 Permintaan Daging Ayam Di Daerah Perkotaan 

Berdasarkan tabel 12. dapat diketahui bahwa jumlah permintaan dan 

perkembangan daging ayam selama 13 tahun (2002-2014) untuk daerah 

perkotaan. Jumlah rata-rata permintaan daging ayam buras dan daging ayam 

ras masing-masing di daerah perkotaan selama 13 tahun adalah 18.141,02 ton 

dan 168.164,26 ton. Konsumsi daging ayam masyarakat daerah perkotaan 

lebih banyak mengonsumsi daging ayam ras dibandingkan mengonsumsi 

daging ayam buras, dikarenakan daging ayam ras lebih mudah didapat dan 

diolah. Hubungan antara nilai konsumsi per kapita daging ayam dengan 

permintaan daging ayam memiliki hubungan yang berbanding lurus. 

Jika nilai konsumsi per kapita terjadi peningkatan, maka nilai 

permintaan akan daging ayam pun akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan 

nilai permintaan daging ayam adalah hasil perkalian antara nilai konsumsi per 

kapita per tahun dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur. Jika nilai 

konsumsi mengalami penurunan, maka nilai permintaan juga akan menurun. 

Data perkembangan permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras di 

Provinsi Jawa Timur daerah perkotaan dapat dilihat pada tabel 12. 
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Tabel 12. Perkembangan Jumlah Permintaan Daging Ayam di Provinsi Jawa 

Timur Daerah Perkotaan Tahun 2002-2014  

Tahun 

Konsumsi 

Daging Ayam 

(kapita/tahun) 

(Kg) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Permintaan Daging Ayam (ton) dan 

Perkembangan (%) 

Ayam 

Buras 

Ayam 

Ras 

Ayam 

Buras 
% Ayam Ras % 

2002 0,520 3,120 35.148.579 18.277,26 - 109.663,56 - 

2003 0,624 5,148 36.199.078 22.588,22 19,08 186.352,85 41,15 

2004 0,624 4,420 36.396.345 22.711,32 0,54 160.871,84 -15,89 

2005 0,624 4,940 37.070.731 23.132,14 1,82 183.129,41 12,15 

2006 0,468 4,680 37.478.737 17.540,05 -31,88 175.400,48 -4,40 

2007 0,520 4,992 37.794.836 19.653,31 10,75 188.671,82 7,03 

2008 0,416 4,576 37.094.836 15.431,45 -27,35 169.745,96 -11,14 

2009 0,416 4,420 37.286.246 15.511,08 0,51 164.805,21 -2,99 

2010 0,416 4,056 37.523.341 15.609,71 0,63 152.194,67 -8,28 

2011 0,468 4,420 37.687.622 17.637,81 11,49 166.579,28 8,63 

2012 0,468 5,564 37.879.713 17.727,71 0,51 210.762,72 20,96 

2013 0,416 5,148 38.363.195 15.959,09 -11,08 197.493,72 -6,71 

2014 0,364 3,120 38.610.202 14.054,11 -13,55 120.463,83 -63,94 

Rata-

rata 
0,490 4,510 37.271.805 18.141,02 - 3,21 168.164,26 - 1,95 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2002-2014) 

Rata-rata permintaan akan daging ayam buras di daerah perkotaan 

mengalami penurunan sebesar 3,21%. Sedangkan permintaan daging ayam 

ras mengalami penurunan sebesar 1,95%. Penurunan permintaan tersebut 

disebabkan karena adanya penurunan populasi yang diikuti oleh penurunan 

produksi daging ayam, kemudian pada tahun 2005 terjadi kenaikan harga 

BBM yang menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok dan barang-barang 

lain yang menyebabkan masyarakat berpindah mengkonsumsi daging ayam 

ras yang cenderung harganya lebih murah dibandingkan dengan harga daging 

ayam buras. Secara grafik permintaan terhadap daging ayam di Provinsi Jawa 

Timur dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Perkembangan Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa 

Timur Daerah Perkotaan Tahun 2002-2014 

Berdasarkan gambar 3. dapat terlihat grafik permintaan daging ayam 

fluktuatif. Penurunan permintaan daging ayam disebabkan oleh adanya 

kenaikan harga daging ayam sedangkan nilai pendapatan tetap. Kenaikan 

pendapatan per kapita masyarakat di daerah perkotaan mempengaruhi 

konsumsi daging ayam yang cenderung mengalami penurunan karena 

masyarakat lebih memilih komoditi selain daging ayam seperti daging sapi 

ataupun daging kambing. Peningkatan tertinggi untuk permintaan daging 

ayam buras dan daging ayam ras terjadi pada tahun 2003 masing-masing 

sebesar 19,08% dan sebesar 41,15%. Penurunan tertinggi daging ayam buras 

terjadi pada tahun 2006 sebesar 31,88%, dan daging ayam ras terjadi pada 

tahun 2014 sebesar 63,94%. Penurunan daging ayam ras pada tahun 2014 

terjadi dikarenakan adanya gejolak politik pemerintahan dan pola fikir 

masyarakat yang lebih sadar akan kebutuhan gizi, sehingga mempengaruhi 

konsumsi masyarakat. Nilai konsumsi per kapita dan permintaan daging ayam 

memiliki hubungan yang berbanding lurus. Permintaan daging ayam 

mengalami kenaikan dan penurunan dipengaruhi oleh harga daging ayam, 

jika harga naik maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga 

daging ayam menurun maka permintaan akan meningkat. 
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4.4.1.2 Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa Timur Daerah 

Pedesaan 

Data Perkembangan permintaan daging ayam buras dan daging ayam 

ras di Provinsi Jawa Timur daerah pedesaan dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13. Perkembangan Jumlah Permintaan Daging Ayam di Provinsi Jawa 

Timur Daerah Pedesaan Tahun 2002-2014 

Tahun 

Konsumsi 

Daging Ayam 

(kapita/tahun) 

(Kg) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Permintaan Daging Ayam (ton) dan 

Perkembangan (%) 

Ayam 

Buras 

Ayam 

Ras 

Ayam 

Buras 
% Ayam Ras % 

2002 0,416 1,248 35.148.579 14.621,81 - 43.865,42 - 

2003 0,988 1,508 36.199.078 35.764,69 59,11 54.588,21 19,64 

2004 1,092 1,508 36.396.345 39.744,81 10,01 54.885,68 0,54 

2005 0,676 1,976 37.070.731 25.059,81 -58,59 73.251,76 25,07 

2006 0,832 1,952 37.478.737 31.182,31 19,63 73.158,49 -0,13 

2007 0,832 1,924 37.794.836 31.445,30 0,83 72.717,26 -,61 

2008 0,728 1,976 37.094.836 27.005,04 -16,44 73.299,39 0,79 

2009 0,572 1,768 37.286.246 21.327,73 -26,61 65.922,08 -11,2 

2010 0,520 2,080 37.523.341 19.512,14 -9,30 78.048,54 15,53 

2011 0,624 2,340 37.687.622 23.571,08 17,22 88.189,03 11,49 

2012 0,572 2,548 37.879.713 21.667,20 -8,79 96.517,51 8,62 

2013 0,572 2,652 38.363.195 21.943,75 1,26 101.739,2 5,13 

2014 0,468 2,964 38.610.202 18.069,57 -21,44 114.440,6 11,09 

Rata-

rata 
0,680 2,030 37.271.805 25.455,02 - 2,76 76.201,78 7,17 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 13. di atas dapat diketahui bahwa jumlah permintaan 

dan perkembangan daging ayam di daerah pedesaan selama 13 tahun yaitu 

dari tahun 2002-2014. Jumlah rata-rata permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras masing-masing adalah 25.455,02 ton dan 76.201,78 ton. Konsumsi 

masyarakat pedesaan akan daging ayam lebih banyak mengkonsumsi daging 
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ayam ras sebesar 1,98 kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan konsumsi 

masyarakat daerah perkotaan untuk daging ayam buras yang sebesar 0,490 

kg/kapita/tahun, maka masyarakat pedesaan cenderung lebih banyak  yaitu 

sebesar 0,680 kg/kapita/tahun. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pedesaan 

cenderung masih banyak yang memelihara ayam buras. Hubungan antara 

nilai konsumsi per kapita dengan permintaan daging ayam memiliki 

hubungan yang berbanding lurus. Jika nilai konsumsi per kapita meningkat, 

maka nilai permintaan akan daging ayam pun akan meningkat. Hal tersebut 

disebabkan nilai permintaan daging ayam adalah hasil dari perkalian antara 

nilai konsumsi per kapita/tahun dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa 

Timur. Laju perkembangan permintaan daging ayam buras dan daging ayam 

ras masing-masing sebesar -2,76% dan 7,17%. Daerah perkotaan mengalami 

penurunan permintaan daging ayam buras terbesar tahun 2005 yaitu sebesar 

58,59% diakibatkan kenaikan harga BBM yang mempengaruhi harga 

kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan sehingga masyarakat cenderung 

lebih memilih daging ayam ras yang harganya lebih murah. Sedangkan untuk 

permintaan daging ayam ras penurunan terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu 

sebesar 11,19%, disebabkan karena pada tahun tersebut adanya gejolak 

politik pemerintahan yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Jawa 

Timur. Nilai konsumsi per kapita dan permintaan daging ayam memiliki 

hubungan yang berbanding lurus. Secara grafik permintaan terhadap daging 

ayam di Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 4. Grafik Perkembangan Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa 

Timur Daerah Pedesaan Tahun 2002-2014  
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Berdasarkan gambar 4. dapat terlihat bahwa grafik permintaan daging 

ayam bergerak fluktuatif. Kenaikan permintaan daging ayam buras dan 

daging ayam ras masing-masing pada tahun 2005 sebanyak 54.885,688 ton 

atau sebesar 34,83% dan tahun 2007 sebanyak 72.717,26 ton atau sebesar 

16,92%. Permintaan akan daging ayam di daerah pedesaan dipengaruhi oleh 

pendapatan dan perubahan harga. Jika pendapatan mengalami peningkatan 

permintaan daging ayam ras lebih rendah daripada permintaan daging ayam 

buras, dan sebaliknya jika pendapatan tetap atau menurun maka permintaan 

akan daging ayam ras lebih banyak daripada daging ayam buras. Apabila 

harga daging ayam naik, maka permintaan akan turun, sebaliknya apabila 

harga daging ayam turun, maka permintaan akan naik. 

4.5 Harga Daging Ayam Ras 

Harga daging ayam ras dalam penelitian ini adalah jumlah uang yang 

dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram daging ayam 

ras. Data perkembangan harga daging ayam ras mulai tahun 2002 sampai 

2014 sebelum dan setelah dideflasi dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras Di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2002-2014 

Tahun 

Indeks Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembangan 

(%) 

2002 100,00 20.867,77 20.867,77 - 

2003 102,34 21.730,00 21.233,14 1,72 

2004 105,44 22.621,33 21.454,22 1,03 

2005 116,01 22.684,77 19.554,15 -9,72 

2006 132,11 22.866,45 17.308,64 -13 

2007 145,61 23.216,33 15.944,19 -8,56 

2008 148,80 24.708,80 16.605,38 3,98 

2009 123,48 24.799,55 20.083,86 17,30 

2010 135,82 25.333,00 18.651,89 -7,68 

2011 146,56 26.473,51 18.063,26 -3,26 

2012 153,67 26.595,00 17.306,57 -4,37 

2013 178,14 26.797,08 15.042,71 -15 

2014 191,14 27.083,76 14.169,59 -6,16 

Rata-

rata 
136,86 24.290,57 18.175,80 -3,64 
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Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Prov. Jatim (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 14. dapat diketahui bahwa harga rata-rata daging 

ayam setelah dideflasi di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 18.175,80/kg. 

Perkembangan harga daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur mengalami 

penurunan rata-rata sebesar 3,64% per tahun. Penurunan harga daging ayam 

ras tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena 

permintaan daging ayam ras mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan 

penurunan terhadap harga daging ayam. Kenaikan harga daging ayam ras 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 17,30%. Hal ini disebabkan 

karena produksi daging ayam ras pada tahun 2009 naik sebesar 17,78% dari 

tahun 2008. Perkembangan harga daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

dapat dilihat pada grafik 5. 

 

Gambar 5. Grafik Perkembangan Harga Daging Ayam Ras Sebelum dan 

Setelah Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Harga daging ayam ras yang dianalisis adalah harga setelah terdeflasi, 

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (2002=100), maka harga 

sebelum terdeflasi dikonversikan menjadi harga setelah terdeflasi yang 

dimaksudkan untuk menyesuaikan harga karena adanya pengaruh inflasi yang 

terjadi setiap tahun. Harga daging ayam sebelum terdeflasi terjadi tren 

peningkatan, sedangkan pada harga setelah terdelasi terjadi fluktuatif harga. 
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Kenaikan harga sebelum terdeflasi bisa dikatakan penurunan harga setelah 

terdeflasi atau juga sebaliknya. Penyebab naik turunnya harga daging ayam 

ras dipengaruhi oleh ketersediaan atau produksi daging ayam ras dan 

permintaan akan daging ayam ras. 

4.6 Harga Daging Ayam Buras 

Harga daging Ayam Buras dalam penelitian adalah jumlah uang yang 

dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram daging ayam. 

Data perkembangan harga daging ayam ras mulai tahun 2002 sampai 2014 

sebelum dan setelah dideflasi dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15. Perkembangan Harga Daging Ayam Buras Di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2002-2014 

Tahun 

Indek Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembangan 

(%) 

2002 100,00 24.281,12 24.281,12 - 

2003 102,34 27.083,76 26.464,49 8,25 

2004 105,44 28.118,06 26.667,36 0,76 

2005 116,01 29.974,00 25.837,43 -3,21 

2006 132,11 32.088,25 24.289,04 -6,37 

2007 145,61 34.413,00 23.633,68 -2,77 

2008 148,80 35.682,00 23.979,84 1,44 

2009 123,48 36.017,00 29.168,29 17,80 

2010 135,82 43.792,00 32.242,67 9,54 

2011 146,56 45.500,00 31.045,31 -3,86 

2012 153,67 50.600,00 32.927,70 5,72 

2013 178,14 52.750,00 29.611,54 -11,20 

2014 191,14 56.650,00 29.637,96 0,09 

Rata-

rata 
136,86 38.226,86 27.675,88 1,35 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 15. dapat diketahui bahwa harga daging ayam buras 

setelah terdeflasi mengalami perkembangan yang meningkat rata-rata sebesar 
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1,35% per tahun dengan rata-rata harga Rp 27.675,88/Kg. Kenaikan harga 

daging ayam buras yang tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2009 sebesar 

17,80%. Hal tersebut disebabkan produksi daging ayam buras di Provinsi 

Jawa Timur mengalami penurunan sehingga mempengaruhi permintaan 

daging ayam buras juga menurun. Sedangkan penurunan harga daging ayam 

buras tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 11,20%. Penyebab penurunan 

harga daging ayam buras tersebut karena adanya penurunan pada permintaan 

daging ayam buras di daerah perkotaan. Perkembangan harga daging ayam 

buras sebelum dan sesudah terdeflasi dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik Perkembangan Harga Daging Ayam Buras Sebelum dan 

Setelah Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Harga daging ayam buras yang dianalisis adalah harga setelah terdeflasi 

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (2002=100), maka harga 

sebelum terdeflasi yang dimaksudkan untuk menyesuaikan harga karena 

adanya pengaruh inflasi setiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur. Harga 

sebelum terdeflasi terjadi tren peningkatan, sedangkan harga sesudah 

terdeflasi terjadi perubahan harga secara fluktuatif. Penyebab naik turunnya 

harga daging ayam buras dipengaruhi oleh beberapa hal seperti naiknya harga 

pakan, ketersediaan atau produksi daging ayam buras, dan permintaan akan 

daging ayam buras. 
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4.7 Harga Daging Sapi 

Harga daging sapi dalam penelitian adalah jumlah uang yang 

dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram daging sapi. 

Data perkembangan harga daging sapi mulai tahun 2002 sampai 2014 

sebelum dan setelah dideflasi dapat dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16. Perkembangan Harga Daging Sapi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2002-2014 

Tahun 

Indek Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembangan 
(%) 

2002 100,00 30.745,56 30.745,56 - 

2003 102,34 30.441,98 29.745,93 -3,36 

2004 105,44 30.029,29 28.479,98 -4,44 

2005 116,01 34.772.64 29.973,83 4,98 

2006 132,11 39.434,12 29.849,46 -0,42 

2007 145,61 44.803,28 30.769,37 2,99 

2008 148,80 51.440,55 34.570,26 10,99 

2009 123,48 64.946,45 52.596,74 34,27 

2010 135,82 66.700,00 49.109,12 -7,10 

2011 146,56 69.300,00 47.284,39 -3,86 

2012 153,67 76.747,42 49.943,01 5,32 

2013 178,14 101.220,00 56.820,48 12,10 

2014 191,14 105.856,00 55.381,40 -2,60 

Rata-

rata 
136,86 57.418,25 40.405,35 4,07 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jatim (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 16. dapat diketahui bahwa harga daging sapi setelah 

terdeflasi mengalami perkembangan yang menunjukkan kenaikan rata-rata 

sebesar 4,07% per tahun. Harga daging sapi setelah terdeflasi rata-rata Rp 

40.405,35/Kg, sedangkan harga daging sapi sebelum terdeflasi rata-rata Rp 

57.418,25/Kg. Penurunan harga daging sapi yang terbesar terjadi di tahun 

2010. Sedangkan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009. Penurunan 

atau peningkatan harga daging sapi disebabkan karena ketersediaan daging 

sapi dalam negeri maupun daging sapi impor. Perkembangan grafik harga 

daging sapi sebelum dan setelah terdeflasi dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik Perkembangan Harga Daging Sapi Sebelum dan Setelah 

Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Harga daging sapi yang dianalisis adalah harga setelah terdeflasi 

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (2002=100), maka harga 

sebelum terdeflasi dikonversikan menjadi harga setelah terdeflasi yang 

dimaksudkan untuk menyesuaikan harga karena adanya pengaruh inflasi 

setiap tahunnya. Harga daging sapi dalam penelitian diduga sebagai barang 

substitusi dari daging ayam. Barang substitusi merupakan suatu barang 

pengganti barang utama, seperti daging sapi yang menjadi pengganti daging 

ayam. Jika permintaan akan daging ayam mengalami penurunan, diduga 

permintaan akan daging sapi mengalami kenaikan, dan sebaliknya. 

Penyebab naik turunnya harga daging sapi dipengaruhi oleh 

ketersediaan atau produksi daging sapi dan permintaan terhadap barang utama 

atau pokok. Kenaikan harga daging sapi yang tertinggi terjadi pada tahun 

2012 ke 2013 yaitu dari Rp 76.747,42/Kg menjadi Rp 101.220,00/Kg. Hal 

tersebut disebabkan karena pada tahun 2013 terjadi penurunan produksi 

daging sapi, sehingga menimbulkan kenaikan harga yang cukup signifikan 

yaitu sebesar Rp 24.472,58/Kg. Harga daging sapi sebelum terdeflasi terjadi 

tren peningkatan, sedangkan pada harga setelah terdelasi terjadi fluktuatif 

harga. Kenaikan harga sebelum terdeflasi bisa dikatakan penurunan harga 

setelah terdeflasi atau juga sebaliknya. 
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4.8 Harga Daging Kambing 

Harga daging kambing dalam penelitian adalah jumlah uang yang 

dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram daging 

kambing. Data perkembangan harga daging kambing mulai tahun 2002 

sampai 2014 sebelum dan setelah dideflasi dapat dilihat pada tabel 17. 

Tabel 17. Perkembangan Harga Daging Kambing Di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2002-2014 

Tahun 

Indek Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembangan 

(%) 

2002 100,00 25.883,63 25.883,63 - 

2003 102,34 27.888,48 27.250,81 5,02 

2004 105,44 27.423,25 26.008,39 -4,77 

2005 116,01 30.833,58 26.578,38 2,14 

2006 132,11 40.500,00 30.656,27 13,30 

2007 145,61 38.289,00 26.295,58 -16,58 

2008 148,80 44.894,00 30.170,70 12,84 

2009 123,48 55.170,00 44.679,30 32,47 

2010 135,82 50.023,75 36.830,92 - 21,31 

2011 146,56 61.742,00 42.127,46 12,57 

2012 153,67 70.000,00 45.552,16 7,52 

2013 178,14 75.708,33 42.499,34 - 7,18 

2014 191,14 86.050,00 45.019,36 5,60 

Rata-

rata 
136,86 48.800,46 34.580,95 3,47 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 17. dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan 

harga daging kambing di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan 

sebesar 3,47% dengan rata-rata harga daging kambing setelah terdeflasi 

sebesar Rp 34.580,95/Kg. Rata-rata harga daging kambing sebelum terdeflasi 

sebesar Rp 48.800,46/Kg. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada tahun 2009 

sebesar 32,47%. Hal tersebut dipengaruhi oleh produksi daging kambing pada 

tahun 2009 mengalami penurunan. Salah satu penyebab naik turunnya harga 

daging kambing karena ketersediaan atau produksi daging kambing. 

Perkembangan grafik harga daging kambing dapat dilihat pada gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik Perkembangan Harga Daging Kambing Sebelum dan 

Setelah Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Harga daging kambing yang dianalisis adalah harga setelah terdeflasi 

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (2002=100), maka harga 

sebelum terdeflasi dikonversikan menjadi harga setelah terdeflasi yang 

dimaksudkan untuk menyesuaikan harga karena adanya pengaruh inflasi 

setiap tahun di Provinsi Jawa Timur. Harga daging kambing dalam penelitian 

diduga sebagai barang substitusi dari daging ayam. Jika Permintaan akan 

daging ayam mengalami penurunan, diduga permintaan daging kambing 

meningkat. Dan ketika harga daging ayam mengalami kenaikan, masyarakat 

diduga akan beralih pada daging kambing jika harga terpaut sedikit dengan 

pertimbangan bahwa daging kambing dapat meningkatkan darah dalam tubuh.  

Berdasarkan gambar 8 menunjukkan bahwa perkembangan harga 

daging kambing dari tahun 2002 sampai tahun 2014. Harga daging kambing 

sebelum terdeflasi terjadi tren peningkatan, sedangkan pada harga setelah 

terdeflasi terjadi fluktuatif harga. Kenaikan harga sebelum terdeflasi bisa 

dikatakan penurunan harga setelah terdeflasi atau juga sebaliknya. Tren 

kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, kondisi politik 

pemerintahan, dan semakin menurunnya konsumsi masyarakat akan daging 

kambing, sehingga terjadi kenaikan harga daging kambing. 
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4.10 Harga Telur Ayam Ras 

Harga Telur Ayam Ras dalam penelitian adalah jumlah uang yang 

dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram telur ayam ras. 

Data perkembangan harga telur ayam ras mulai tahun 2002 sampai 2014 

sebelum dan setelah dideflasi dapat dilihat pada tabel 18. 

Tabel 18. Perkembangan Harga Telur Ayam Ras Di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2002-2014 

Tahun 

Indek Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembangan 

(%) 

2002 100,00 11.827,19 11.827,19 - 

2003 102,34 12.827,19 12.533,90 5,64 

2004 105,44 13.208,67 12.527,19 -0,05 

2005 116,01 13.440,08 11.585,28 -8,13 

2006 132,11 15.899,00 12.034,67 3,73 

2007 145,61 16.812,00 11.545,91 -4,23 

2008 148,80 17.705,67 11.898,97 2,96 

2009 123,48 17.811,00 14.424,20 17,51 

2010 135,82 18.291,50 13.467,46 -7,10 

2011 146,56 18.482,00 12.610,53 -6,79 

2012 153,67 18.493,33 12.034,44 -4,79 

2013 178,14 19.308,67 10.839,04 -11,03 

2014 191,14 19.312,67 10.103,94 -7,27 

Rata-

rata 
136,86 16.416,84 12.110,21 - 1,63 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 18. dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan 

harga telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 1,63% dengan rata-rata 

harga setelah terdeflasi sebesar Rp 12.110,21/Kg. Rata-rata harga sebelum 

terdeflasi sebesar Rp 16.416,84. Peningkatan tertinggi harga telur ayam ras 

terjadi pada tahun 2009, hal tersebut karena produksi telur ayam ras pada 

tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 43,42% dibanding tahun 2008 

(292.786 ton menjadi 204.147 ton). Kenaikan harga telur ayam ras juga 

disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang menyebabkan biaya operasional 

juga ikut naik. 
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Perkembangan grafik harga telur ayam ras dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut : 

 

Gambar 9. Grafik Perkembangan Harga Telur Ayam Ras Sebelum dan 

Setelah Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Harga telur ayam ras yang dianalisis adalah harga setelah terdeflasi 

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (2002=100), maka harga telur 

ayam ras sebelum terdeflasi dikonversikan menjadi harga telur ayam ras 

setelah terdeflasi yang dimaksudkan untuk menyesuaikan harga karena 

adanya pengaruh inflasi setiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur. 

Grafik perkembangan harga telur ayam ras diatas menunjukkan tren 

peningkatan pada harga sebelum terdeflasi, sedangkan harga setelah terdeflasi 

cenderung mengalami penurunan secara fluktuatif. Penurunan tersebut dapat 

disebabkan karena keadaan perekonomian Jawa Timur mengalami naik turun 

yang berdampak terhadap harga barang-barang tak terkecuali harga bahan 

pangan yang salah satunya telur ayam ras. 

Harga telur ayam ras dalam penelitian diduga sebagai barang 

komplementer dari daging ayam. Barang komplementer dapat diartikan suatu 

barang yang saling melengkapi, seperti telur ayam ras dan daging ayam. Jika 

permintaan akan daging ayam meningkat, diduga permintaan akan telur ayam 

ras juga ikut meningkat. Begitu pun sebaliknya jika permintaan daging ayam 

mengalami penurunan, maka permintaan akan telur ayam ras juga menurun. 

0,00 

5.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Harga Sebelum Terdeflasi (Rp/Kg) Harga Setelah Terdeflasi (Rp/Kg) 



87 
 

4.11 Harga Ikan Lele 

Harga Ikan Lele dalam penelitian adalah jumlah uang yang dibayarkan 

oleh masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram ikan lele. Data 

perkembangan harga ikan lele mulai tahun 2002 sampai 2014 sebelum dan 

setelah dideflasi dapat dilihat pada tabel 19. 

Tabel 19. Perkembangan Harga Ikan Lele Di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2002-2014 

Tahun 

Indek Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembangan 

(%) 

2002 100,00 6.000,00 6.000,00 - 

2003 102,34 8.627,00 8.429,74 28,82 

2004 105,44 9.927,00 9.414,83 10,46 

2005 116,01 10.975,00 9.460,39 0,48 

2006 132,11 12.166,00 9.208,99 -2,73 

2007 145,61 12.263,25 8.421,98 -9,35 

2008 148,80 12.922,00 8.684,14 3,02 

2009 123,48 13.802,00 11.177,52 22,31 

2010 135,82 15.487,00 11.402,59 1,97 

2011 146,56 19.889,00 13.570,55 15,98 

2012 153,67 21.333,33 13.882,56 2,25 

2013 178,14 22.667,00 12.724,26 -9,10 

2014 191,14 23.267,00 12.172,75 -4,53 

Rata-

rata 
136,86 14.563,51 10.350,02 4,97 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014) 

Berdasarkan tabel 19. dapat diketahui bahwa harga ikan lele selama 13 

tahun yaitu mulai tahu 2002 sampai tahun 2014, rata-rata perkembangan 

harga mengalami peningkatan sebesar 4,97%. Rata-rata harga setelah 

terdeflasi sebesar Rp 10.350,02/Kg, sedangkan rata-rata harga sebelum 

terdeflasi sebesar Rp 14.563,51/Kg. Harga ikan lele yang dianalisis adalah 

harga setelah terdeflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen 

(2002=100), maka harga ikan lele sebelum terdeflasi dikonversikan menjadi 

harga setelah terdeflasi yang dimaksudkan untuk menyesuaikan harga karena 
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adanya pengaruh inflasi setiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur. Grafik 

perkembangan harga ikan lele dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Grafik Perkembangan Harga Ikan Lele Sebelum dan Sesudah  

Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Berdasarkan gambar 10. dapat diketahui bahwa harga sebelum 

terdeflasi peningkatan yang signifikan, sedangkan harga setelah terdeflasi 

mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peningkatan harga ikan lele yang 

tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 22,31%. Hal tersebut disebabkan 

beberapa faktor seperti ketersediaan atau produksi ikan lele yang menurun 

sedangkan permintaan meningkat, naiknya harga pakan, dan adanya gejolak 

politik pemerintahan. Penurunan harga ikan lele yang tertinggi terjadi pada 

tahun 2007 sebesar 9,35%, yang disebabkan karena keadaan perekonomian 

penduduk Jawa Timur mulai stabil. Penyebab naik turunnya harga ikan lele 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya harga pakan naik, ketersediaan atau 

produksi ikan, permintaan akan ikan lele, dan keadaan politik pemerintahan. 

4.12 Harga Beras 

Harga Beras dalam penelitian adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh 

masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram beras. Data perkembangan 

harga beras  mulai tahun 2002 sampai 2014 sebelum dan setelah dideflasi 

dapat dilihat pada tabel 20. 

0,00 

5.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Harga Sebelum Terdeflasi (Rp/Kg) Harga Setelah Terdeflasi (Rp/Kg) 



89 
 

Tabel 20. Perkembangan Harga Beras Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-

2014 

Tahun 

Indek Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembangan 

(%) 

2002 100,00 3.684,83 3.684,83 - 

2003 102,34 3.545,51 3.464,44 - 6,36 

2004 105,44 3.414,26 3.238,11 - 6,99 

2005 116,01 2.945,96 2.539,40 - 27,50 

2006 132,11 4.007,94 3.033,79 16,30 

2007 145,61 4.981,89 3.421,39 11,33 

2008 148,80 5.621,87 3.778,14 9,44 

2009 123,48 6.096,10 4.936,91 23,50 

2010 135,82 7.471,25 5.500,85 10,25 

2011 146,56 8.062,33 5.501,04 0,004 

2012 153,67 8.339,08 5.426,62 - 1,37 

2013 178,14 10.074,00 5.655,10 4,04 

2014 191,14 10.273,33 5.374,77 - 5,22 

Rata-

rata 
136,86 6.039,87 4.273,49 2,28 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014 

Berdasarkan tabel 20. dapat diketahui bahwa harga beras yang 

digunakan dalam penelitian adalah beras varietas IR 64, dengan rata-rata 

harga beras selama 13 tahun menunjukkan peningkatan sebesar 2,28% per 

tahun. Rata-rata harga beras setelah terdeflasi sebesar Rp 4.273,49/Kg, dan 

rata-rata harga sebelum terdeflasi sebesar Rp 6.039,87/Kg. Peningkatan harga 

beras yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 23,5%, sama 

halnya dengan harga berbagai macam bahan pangan diatas bahwa 

peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2009, dikarenakan pada tahun 

tersebut merupakan tahun politik pemerintahan di Indonesia yang 

menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan, sehingga 

berdampak juga di Provinsi Jawa Timur. Penurunan harga beras yang 

tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 27,5%. Hal tersebut 

dikarenakan pada tahun 2005 terjadi penurunan konsumsi padi-padian 

termasuk didalamnya beras, masyarakat cenderung mengkonsumsis makanan 
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jadi. Perkembangan harga beras varietas IR 64 di Provinsi Jawa Timur dapat 

dilihat pada gambar 11 

 

Gambar 11. Grafik Perkembangan Harga Beras Sebelum dan Sesudah  

Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Harga beras yang dianalisis adalah harga setelah terdeflasi dengan 

menggunakan Indeks Harga Konsumen (2002=100), maka harga beras 

sebelum terdeflasi dikonversikan menjadi harga beras setelah terdeflasi yang 

dimaksudkan untuk menyesuaikan harga karena adanya pengaruh inflasi 

setiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur. Grafik perkembangan harga beras 

sebelum terdeflasi cenderung mengalami peningkatan. Harga beras setelah 

terdeflasi cenderung mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. 

Harga beras dalam penelitian diduga sebagai barang komplementer dari 

daging ayam. 

4.13 Harga Minyak Goreng 

Harga minyak goreng dalam penelitian adalah jumlah uang yang 

dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan satu kilogram minyak 

goreng. Data perkembangan harga minyak goreng mulai tahun 2002 sampai 

2014 sebelum dan setelah dideflasi dapat dilihat pada tabel 21. 
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Tabel 21. Perkembangan Harga Minyak Goreng Di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2002-2014 

Tahun 

Indek Harga 

Konsumen 

(2002=100) 

Harga Sebelum 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Harga Setelah 

Terdeflasi 

(Rp/Kg) 

Perkembanga

n (%) 

2002 100,00 6.617,79 6.617,79 - 

2003 102,34 5.797,10 5.664,55 -16,82 

2004 105,44 6.533,72 6.196,62 8,59 

2005 116,01 6.724,00 5.796,05 -6,91 

2006 132,11 7.179,29 5.434,33 -6,66 

2007 145,61 5.503,37 3.779,53 -43,78 

2008 148,80 7.388,55 4.965,42 23,88 

2009 123,48 8.262,36 6.691,25 25,79 

2010 135,82 9.291,33 6.840,91 2,19 

2011 146,56 9.460,71 6.455,18 -5,97 

2012 153,67 9.731,75 6.332,89 -1,93 

2013 178,14 11.052,17 6.204,20 -2,07 

2014 191,14 11.440,75 5.985,53 -3,65 

Rata-

rata 
136,86 8.075,61 5.920,33 -2,28 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014)  

Berdasarkan tabel 21. dapat diketahui bahwa harga minyak goreng 

setelah terdeflasi selama 13 tahun, yaitu mulai tahun 2002 sampai tahun 2014. 

Minyak goreng yang dianalisis adalah minyak goreng curah. Rata-rata 

perkembangan harga minyak goreng mengalami penurunan 2,28%. Harga 

minyak goreng setelah terdeflasi rata-rata sebesar Rp 5.920,33/Kg, sedangkan 

rata-rata harga minyak goreng sebelum terdeflasi sebesar Rp 8.075,61/Kg. 

Harga minyak goreng yang dianalisis adalah harga setelah terdeflasi dengan 

menggunakan Indeks Harga Konsumen (2002=100), maka harga sebelum 

terdeflasi dikonversikan menjadi harga setelah terdeflasi yang dimaksudkan 

untuk menyesuaikan harga karena adanya pengaruh inflasi setiap tahunnya di 

Provinsi Jawa Timur. Perkembangan harga minyak goreng curah di Provinsi 

Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 12. 
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Gambar 12. Grafik Perkembangan Harga Minyak Goreng Di Provinsi Jawa  

Timur Sebelum dan Sesudah Terdeflasi Tahun 2002-2014 

Grafik perkembangan harga minyak goreng baik harga sebelum dan 

setelah terdeflasi mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. 

Peningkatan harga minyak goreng yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 

sebesar 25,79%. Hal tersebut disebabkan adanya gejolak politik pemerintahan 

yang terjadi di Indonesia, sehingga juga berdampak di Provinsi Jawa Timur. 

Penurunan harga minyak goreng tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 

16,82%, disebabkan karena ketersediaan minyak goreng melimpah, dan 

banyaknya industri yang menawarkan minyak goreng kemasan. 

4.14 Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi konsumen karena pendapatan yang semakin meningkat akan 

mempengaruhi di dalam permintaan. Semakin tinggi suatu pendapatan bisa 

mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang mengalami peningkatan 

atau penurunan. Perkembangan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Timur 

dapat dilihat pada tabel 22. 
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Tabel 22. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2002-2014 

Tahun 
Indeks Implisit 

PDRB 

(2010=100) 

Pendapatan 
Sebelum 

Terdeflasi (Rp) 

Pendapatan 
Setelah Terdeflasi 

(Rp) 

Perkembangan 

(%) 

2002 122,3 5.910.654,16 4.832.914,28 - 

2003 131,34 6.147.112,99 4.680.305,31 -3,26 

2004 140,8 6.493.059,62 4.611.548,03 -1,49 

2005 157,34 6.834.843,59 4.343.996,18 -6,16 

2006 173,76 7.224.723,26 4.157.874,80 -4,48 

2007 186,19 7.604.911,14 4.084.489,58 -1,8 

2008 203,38 8.014.646,46 3.940.724,98 -3,65 

2009 214,06 8.374.557,73 3.912.247,84 -0,73 

2010 100 8.889.446,27 8.889.446,27 55,99 

2011 106,28 9.479.127,55 8.919.013,50 0,33 

2012 111,05 10.073.363,81 9.071.016,49 1,68 

2013 115,89 11.011.685,70 9.501.842,87 4,53 

2014 122,02 11.748.707,30 9.628.509,51 1,32 

Rata-

rata 
144,95 8.292.833,81 6.197.994,59 3,52 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2002-2014) 

Pendapatan per kapita yang dianalisis adalah pendapatan regional per 

kapita berdasarkan harga konstan dan sudah dideflasi menggunakan Indeks 

Implisit PDRB (2010=100), maka pendapatan per kapita menurut harga 

konstan riil setelah terdeflasi yang dimaksudkan untuk menyesuaikan harga 

karena adanya pengaruh Inflasi. Perkembangan pendapatan per kapita di 

Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,52%. Rata-

rata pendapatan per kapita setelah terdeflasi adalah Rp 6.197.994,59,- 

sedangkan rata-rata pendapatan per kapita sebelum terdeflasi adalah Rp 

8.292.883,81. Pendapatan per kapita adalah jumlah (nilai) barang dan jasa 

rata-rata yang diperoleh oleh setiap penduduk pada suatu periode tertentu. 

Grafik perkembangan pendapatan per kapita dapat dilihat pada gambar 13. 



94 
 

 

Gambar 13. Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sebelum dan  

Sesudah Terdeflasi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2014 

Berdasarkan gambar 13. diatas dapat diketahui bahwa pendapatan per 

kapita sebelum terdeflasi mengalami peningkatan, sedangkan pendapatan per 

kapita setelah terdeflasi mengalami peningkatan dan penurunan yang 

fluktiatif. Pendapatan per kapita mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada 

tahun 2010 sebesar 55,99%. Hal tersebut disebabkan karena keadaan dan 

kegiatan perekonomian di Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan. 

Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

memperlancar kegiatan perekonomian, misalnya perbaikan jalan raya, 

transportasi, komunikasi, pusat perbelanjaan, ditambah dengan perbaikan 

Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan pendapatan per kapita 

menyebabkan taraf hidup masyarakat Jawa timur semakin meningkat dengan 

diimbangi konsumsi bahan pangan yang lebih baik sesuai kebutuhan tubuh. 

4.15 Hasil Analisis 

4. 15.1 Analisis Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa Timur  

Analisis permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur menggunakan 

data time series selama kurun waktu 13 tahun. Berdasarkan analisis data 

diperoleh model fungsi permintaan daging ayam buras dan ras adalah : 
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Daging Ayam Buras : 

LnQ = - 745,002 + 2,787 LnX1 + 1,460 LnX2 + 1,114 LnX3 - 3,606 

LnX4 - 2,319 LnX5 - 1,942 LnX6 + 0,738 LnX7 + 4,683 LnX8 + 

1,615 LnX9 - 3,397 LnX10 

Daging Ayam Ras : 

LnQ = 259,547 - 2,164 LnX1 - 1,062 LnX2 - 0,006 LnX3 + 1,447 LnX4 

- 0,127 LnX5 + 0,626 LnX6 + 2,161 LnX7 - 1,905 LnX8 - 1,168 

LnX9 + 0,584 LnX10 

a. Ketetapan Model (Koefisien Determinasi) 

Tabel 23. Model Koefisien Determinasi Permintaan Daging Ayam Di 

Provinsi Jawa Timur 

Model R 
Koefisien 

Determinasi 

Koefisien 

Deteminasi 

Biasa 

Perkiraan Nilai 

Kesalahan 

Durbin-

Watson 

1 0,994
a
 0,989 0,932 0,26041542 2,540 

2 0,882
a 

0,777 0,110 0,94358119 2,563 

1. Dependent Variable: Permintaan Daging Ayam Buras (Ton/tahun) 

2 . Dependent Variable: Permintaan Daging Ayam Ras (Ton/tahun) 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 23. dapat diketahui bahwa nilai R
2
 dari model regresi 

1 permintaan daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,989. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 98,9% dari variabel Y (permintaan daging 

ayam buras) dapat dijelaskan oleh variabel X (harga daging ayam ras, daging 

ayam buras, daging sapi, daging kambing, telur ayam ras, ikan lele, beras, 

minyak goreng, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk). Hasil tersebut 

berarti bahwa hubungan antara variabel X memiliki hubungan yang sangat 

kuat. Model regresi 2 permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

adalah sebesar 0,777. Hal tersebut menunjukkan bahwa 77,7% dari variabel Y 

(permintaan daging ayam ras) dapat dijelaskan oleh variabel X (harga daging 

ayam ras, daging ayam buras, daging sapi, daging kambing, telur ayam ras, 
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ikan lele, beras, minyak goreng, pendapatan per kapita, dan jumlah 

penduduk). Hasil tersebut berarti bahwa hubungan antara variabel X memiliki 

hubungan yang sangat cukup kuat. 

Nilai Adjusted R
2
 digunakan untuk melihat ketepatan model yaitu 

koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran 

sampel sehingga dapat mengurangi bias terhadap jumlah variabel dalam 

model. Nilai Adjusted R
2
 diatas model 1 dan adalah 0,932 dan 0,110. Hal ini 

menunjukkan bahwa 93,2% yang berarti variabel X secara bersama-sama 

mampu menjelaskan variasi perubahan variabel Y sebesar 93,2% dan 6,8% 

sisanya dijelaskan oleh variabel selain yang di uji dalam penelitian model 1. 

Nilai Adjusted R
2
 model 2 dapat diartikan bahwa 11% yang berarti variabel X 

secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan variabel Y 

sebesar 11% dan 89% sisanya dijelaskan oleh variabel selain yang di uji 

dalam penelitian. Penggunaan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana 

model regresi terbaik. Nilai Adjusted R
2 

dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan dari 

variabel bebas (X1 - X10) terhadap variabel terikat (Permintaan Daging 

Ayam). Kriteria yang nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari   = 5% 

(0,05), maka variabel bebas yang digunakan dalam pengujian secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Hasil uji F 

dapat dilihat pada tabel 24. 

Tabel 24. Analisis Varian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Buras Di Provinsi Jawa Timur 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Model 
Jumlah 

Kuadrat 
Df 

Rata-rata 

Kuadrat 
F Sig. 

Regression 11,864 10 1,186 29,495 0,049* 

Residual 0,136 2 0,068   

Total 12,000 12    
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* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

Berdasarkan tabel 24. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi 0,049 yang dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih kecil 

dari    = 5% (0,05). Nilai Fhitung sebesar 29.495. Nilai Ftabel sebesar 19,40 

yang dapat diartikan bahwa Fhitung > Ftabel, sehingga dapat diartikan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

(X) yaitu harga daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, 

harga daging kambing, harga telur ayam ras, harga beras, harga minyak 

goreng, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu permintaan daging ayam 

buras. Tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil uji F permintaan daging ayam 

ras dapat dilihat pada tabel 25. 

Tabel 25. Analisis Varian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Ras Di Provinsi Jawa Timur 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015)  

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

Berdasarkan tabel 25. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi 0,039 yang dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih kecil 

dari    = 5% (0,05). Nilai Fhitung sebesar 20,736. Nilai Ftabel sebesar 19,40, 

yang dapat diartikan bahwa Fhitung > Ftabel, sehingga dapat diartikan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

(X) yaitu harga daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, 

harga daging kambing, harga telur ayam ras, jumlah penduduk, dan 

pendapatan per kapita secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat yaitu permintaan daging ayam ras. Tingkat kepercayaan 

sebesar 95%. 

 

Model 
Jumlah 

Kuadrat 
Df 

Rata-Rata 

Kuadrat 
F Sig. 

Regression 9.435 10 .944 20.736 .039 

Residual 2.565 2 1.282   

Total 12.000 12    
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c. Uji Signifikansi Simultan (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap terikat yaitu permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur.  Uji t 

yang dilakukan yaitu dengan tingkat signifikansi ( ) = 5% (0,05) dan 10% 

(0,1) dengan tingkat kepercayaan 95% dan 90%. Kriteria pengambilan 

keputusan jika probabilitas hitung <  , maka terdapat pengaruh signifikan 

secara individu terhadap permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras 

di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 26. Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Di Provinsi Jawa Timur 

Variabel 
Daging Ayam Buras Daging Ayam Ras 

Koefisien Regresi Koefisien Regresi 

Konstanta 2.71510
-14 

5.19110
-15 

Jumlah Penduduk (X1) 6.848** 1.110* 

Harga Daging Ayam Ras (X2) 3.072** 0.625* 

Harga Daging Ayam Buras 

(X3) 
2.934** 1.513** 

Harga Daging Sapi (X4) -8.187** -1.679** 

Harga Daging Kambing (X5) -2.810** -2.319** 

Harga Telur Ayam Ras (X6) -5.020** -1.715** 

Harga Ikan Lele (X7) -0.784** 1.900 

Harga Beras (X8) 11.747 3.428 

Harga Minyak Goreng (X9) 3.689** 0.562 

Pendapatan Per Kapita (X10) -9.370** -3.939** 

 ** ρ < 0,05   Fhitung
 
 = 29.495       Fhitung = 20.736

 * ρ < 0,1   R
2
 = 98,9%         R

2
 = 77,7% 

 n = 13    RAdjusted = 93,2%,        RAdjusted = 11%

 Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

** : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 90% 

Berdasarkan tabel 26. dapat diketahi bahwa Jumlah penduduk (X1), 

harga daging ayam ras (X2), harga daging ayam buras (X3), harga daging sapi 

(X4), harga daging kambing (X5), harga telur ayam ras (X6), harga beras (X8), 
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harga minyak goreng (X9), dan pendapatan per kapita (X10) mempunyai nilai 

signifikan < 0,5 pada tingkat kepercayaan 95% terhadap permintaan daging 

ayam buras. Variabel harga ikan lele (X7) mempunyai nilai signifikan 0,244 

sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam buras. 

Variabel bebas yang terdiri dari harga daging ayam buras (X3), harga daging 

sapi (X4), harga daging kambing (X5), harga telur ayam ras (X6), dan 

pendapatan per kapita (X10) mempunyai nilai signifikansi < 0,05 pada tingkat 

kepercayaan 95% terhadap permintaan daging ayam ras. Variabel bebas yang 

terdiri dari jumlah penduduk (X1), dan harga daging ayam ras (X2) 

mempunyai nilai signifikansi < 0,1 pada tingkat kepercayaan 90% terhadap 

permintaan daging ayam ras. Harga ikan lele (X7), harga beras (X8), harga 

minyak goreng (X9) mempunyai nilai signifikansi masing-masing sebesar 

0,434, 0,600, 0,800 maka dapat diartikan bahwa variabel bebas tersebut 

secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam ras. 

4.15.1.1 Analisis Permintaan Daging Ayam Di Daerah Perkotaan 

Estimasi analisis permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur 

daerah perkotaan menggunakan data time series selama kurun waktu 13 tahun. 

Berdasarkan analisis data diperoleh model fungsi permintaan daging ayam 

buras dan ras adalah : 

Daging Ayam Buras : 

LnQ = - 820,255 + 2,667 LnX1 + 1,461 LnX2 + 1.264 LnX3 - 3,322 

LnX4 - 2,417 LnX5 - 2,011 LnX6 + 0,632 LnX7 + 4,534 LnX8 + 

1,655 LnX9 - 3,374 LnX10 

Daging Ayam Ras : 

LnQ = 339,457 - 2,600 LnX1 - 1,073 LnX2 - 0,229 LnX3 + 1,723 LnX4 - 

0,233 LnX5 + 0,836 LnX6 + 2,437 LnX7 - 2,115 LnX8 - 1,335 

LnX9 + 0,741 LnX10  

d. Ketepatan Model (Koefisien Determinasi) 
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Tabel 27. Model Koefisien Determinasi Permintaan Daging Ayam Di Daerah 

Perkotaan Provinsi Jawa Timur 

Model R 
Koefisien 

Determinasi 

Koefisien 

Determinasi 

Biasa 

Perkiraan Nilai 

Kesalahan 

Durbin-

Watson 

1 0,997
a
 0,994 0,966 0,18324924 2,319 

2 0,873
a 

0,761 0,432 1,19652440 2,406 

1. Dependent Variable: Permintaan Daging Ayam Buras (Ton/tahun) 

2 . Dependent Variable: Permintaan Daging Ayam Ras (Ton/tahun) 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 27. dapat diketahui bahwa nilai R
2
 dari model regresi 

1 permintaan daging ayam buras di daerah perkotaan adalah sebesar 0,994. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 99,4% dari variabel Y (permintaan daging 

ayam buras) dapat dijelaskan oleh variabel X (harga daging ayam ras, daging 

ayam buras, daging sapi, daging kambing, telur ayam ras, ikan lele, beras, 

minyak goreng, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk). Hasil tersebut 

berarti bahwa hubungan antara variabel X memiliki hubungan yang sangat 

kuat. Model regresi 2 permintaan daging ayam ras didaerah perkotaan adalah 

sebesar 0,761. Hal tersebut menunjukkan bahwa 76,1% dari variabel Y 

(permintaan daging ayam ras) dapat dijelaskan oleh variabel X (harga daging 

ayam ras, daging ayam buras, daging sapi, daging kambing, telur ayam ras, 

ikan lele, beras, minyak goreng, pendapatan per kapita, dan jumlah 

penduduk). Hasil tersebut berarti bahwa hubungan antara variabel X memiliki 

hubungan yang sangat cukup kuat. 

Nilai Adjusted R
2
 digunakan untuk melihat ketepatan model yaitu 

koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran 

sampel sehingga dapat mengurangi bias terhadap jumlah variabel dalam 

model. Nilai Adjusted R
2
 diatas model 1 dan adalah 0,966 dan 0,432. Hal ini 

menunjukkan bahwa 96,6% yang berarti variabel X secara bersama-sama 

mampu menjelaskan variasi perubahan variabel Y sebesar 96,6% dan 3,4% 

sisanya dijelaskan oleh variabel selain yang di uji dalam penelitian model 1. 

Nilai Adjusted R
2
 model 2 dapat diartikan bahwa 43,2% yang berarti variabel 
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X secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan variabel Y 

sebesar 43,2% dan 56,8% sisanya dijelaskan oleh variabel selain yang di uji 

dalam penelitian. Penggunaan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana 

model regresi terbaik. Nilai Adjusted R
2 

dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

e. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan dari 

variabel bebas (X1 - X10) terhadap variabel terikat (Permintaan Daging 

Ayam). Kriteria yang nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari   = 5% 

(0,05), maka variabel bebas yang digunakan dalam pengujian secara bersama-

sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat 

pada tabel 28. 

Tabel 28. Analisis Varian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Buras Di Daerah Perkotaan Provinsi 

Jawa Timur 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

Berdasarkan tabel 28. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi 0,028 yang dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih kecil 

dari    = 5% (0,05). Nilai Fhitung sebesar 35,535. Nilai Ftabel sebesar 19,40, 

yang dapat diartikan bahwa Fhitung > Ftabel, sehingga dapat diartikan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

(X) yaitu harga daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, 

harga daging kambing, harga telur ayam ras, harga ikan lele, harga beras, 

harga minyak goreng, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu permintaan 

Model 
Jumlah 

Kuadrat 
Df 

Rata-rata 

Kuadrat 
F Sig. 

Regression 11,933 10 1,193 35,535 0,028* 

Residual 0,067 2 0,034   

Total 12,000 12    
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daging ayam buras. Tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil uji F permintaan 

daging ayam ras dapat dilihat pada tabel 29. 

Tabel 29. Analisis Varian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Ras Di Daerah Perkotaan Provinsi 

Jawa Timur 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015)  

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

Berdasarkan tabel 29. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi 0,044 yang dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih kecil 

dari    = 5% (0,05). Nilai Fhitung sebesar 22,638. Nilai Ftabel sebesar 19,40, 

yang dapat diartikan bahwa Fhitung > Ftabel, sehingga dapat diartikan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

(X) yaitu harga daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, 

harga daging kambing, harga telur ayam ras, harga ikan lele, harga beras, 

harga minyak goreng, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu permintaan 

daging ayam ras. Tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

f. Uji Signifikansi Simultan (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap terikat yaitu permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur.  Uji t 

yang dilakukan yaitu dengan tingkat signifikansi ( ) = 5% (0,05) dan 10% 

(0,1) dengan tingkat kepercayaan 95% dan 90%. Kriteria pengambilan 

keputusan jika probabilitas hitung <  , maka terdapat pengaruh signifikan 

secara individu terhadap permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras 

di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada lampiran 4. 

Model 
Jumlah 

Kuadrat 
Df 

Rata-Rata 

Kuadrat 
F Sig. 

Regression 9,137 10 0,914 22,638 0,044* 

Residual 2,863 2 1,432   

Total 12,000 12    
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Tabel 30. Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Di Daerah Perkotaan Provinsi Jawa 

Timur 

Variabel 
Daging Ayam Buras Daging Ayam Ras 

Koefisien Regresi Koefisien Regresi 

Konstanta 2.71110
-14 

-1.35810
-14 

Jumlah Penduduk (X1) 6.924*** -3.888*** 

Harga Daging Ayam Ras (X2) 2.993** -1.508* 

Harga Daging Ayam Buras 

(X3) 
3.173** -.494* 

Harga Daging Sapi (X4) -8.336*** 4.350** 

Harga Daging Kambing (X5) -2.970** -.711 

Harga Telur Ayam Ras (X6) -5.206*** 1.799** 

Harga Ikan Lele (X7) -.828 3.019 

Harga Beras (X8) 12.062*** -5.013 

Harga Minyak Goreng (X9) 3.898*** -2.222 

Pendapatan Per Kapita (X10) -9.760*** 2.495* 

*** ρ < 0,01      Fhitung = 35.535,     Fhitung = 22.638  

** ρ < 0,05      R
2
 = 99,4%       R

2
 = 76,1%   

* ρ < 0,1      RAdjusted = 96,6%     RAdjusted 43,2% 

n  = 13     

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

*** : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99% 

** : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 90% 

Berdasarkan tabel 30. dapat diketahi bahwa variabel bebas yang terdiri 

dari jumlah penduduk (X1), harga daging sapi (X4), harga telur ayam ras (X6) 

dan harga beras (X8), harga minyak goreng (X9) dan pendapatan per kapita 

(X10) mempunyai nilai signifikansi < 0,01 pada tingkat kepercayaan 99%. 

Variabel harga daging ayam ras (X2), harga daging ayam buras (X3), harga 

daging kambing (X5) mempunyai nilai signifikansi < 0,05 pada tingkat 

kepercayaan 95% terhadap permintaan daging ayam buras. Harga ikan lele 

(X7) mempunyai nilai signifikan 0,121 sehingga tidak berpengaruh nyata 

terhadap permintaan daging ayam buras. Jumlah penduduk (X1) mempunyai 

nilai signifikansi < 0,01 pada tingkat kepercayaan 99%. Variabel bebas yang 

terdiri dari harga daging sapi (X4), dan harga telur ayam ras (X6) mempunyai 
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nilai signifikansi < 0,05 pada tingkat kepercayaan 95% terhadap permintaan 

daging ayam ras. Variabel bebas yang terdiri dari harga daging ayam ras (X2), 

harga daging ayam buras (X3), dan pendapatan per kapita (X10) mempunyai 

nilai signifikansi < 0,1 pada tingkat kepercayaan 90% terhadap permintaan 

daging ayam ras. Harga daging kambing (X5), harga ikan lele (X7), harga 

beras (X8), dan harga minyak goreng (X9) mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,770, 0,282, 0,483 dan 0,394, maka dapat diartikan bahwa variabel 

bebas tersebut secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan 

daging ayam ras. 

4.15.1.2 Analisis Regresi Permintaan Daging Ayam Di Daerah Pedesaan 

Analisis permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur menggunakan 

data time series selama kurun waktu 13 tahun. Berdasarkan analisis data 

diperoleh model fungsi permintaan daging ayam buras dan ras adalah : 

Daging Ayam Buras  

LnQ = -562,596 + 2,597 LnX1 + 1,358 LnX2 + 0,523 LnX3 - 3,498 

LnX4 - 1,668 LnX5 - 1,452 LnX6 + 0,897 LnX7 + 4,099 LnX8 + 

1,136 LnX9 - 2,755 LnX10 + e 

Daging Ayam Ras  

 

LnQ = 115,779 - 0,555 LnX1 - 0,999 LnX2 + 0,222 LnX3 + 0,527 LnX4 

- 0,127 LnX5 + 0,221 LnX6 + 0,605 LnX7 - 0,961 LnX8 - 0,171 

LnX9 + 0,350 LnX10 + e 

 

a. Ketepatan Model (Koefisien Determinasi) 

Tabel 31. Model Koefisien Determinasi Permintaan Daging Ayam Di Daerah 

Pedesaan Provinsi Jawa Timur  

Model R 
Koefisien 

Determinasi 

Koefisien 

Determinasi 

Biasa 

Perkiraan Nilai 

Kesalahan 

Durbin-

Watson 

1 0,958
a
 0,919 0,512 0,69887429 2,820 

2 0,996
a 

0,993 0,957 0,20737088 2,346 

1. Dependent Variable: Permintaan Daging Ayam Buras (Ton/tahun) 

2. Dependent Variable: Permintaan Daging Ayam Ras (Ton/tahun) 
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Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 31. dapat diketahui bahwa nilai R
2
 dari model regresi 

1 permintaan daging ayam buras di daerah pedesaan adalah sebesar 0,919. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 91,9% dari variabel Y (permintaan daging 

ayam buras) dapat dijelaskan oleh variabel X (harga daging ayam ras, daging 

ayam buras, daging sapi, daging kambing, telur ayam ras, ikan lele, beras, 

minyak goreng, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk). Hasil tersebut 

berarti bahwa hubungan antara variabel X memiliki hubungan yang sangat 

kuat. Model regresi 2 permintaan daging ayam ras didaerah pedesaan adalah 

sebesar 0,993. Hal tersebut menunjukkan bahwa 99,3% dari variabel Y 

(permintaan daging ayam ras) dapat dijelaskan oleh variabel X (harga daging 

ayam ras, daging ayam buras, daging sapi, daging kambing, telur ayam ras, 

ikan lele, beras, minyak goreng, pendapatan per kapita, dan jumlah 

penduduk). Hasil tersebut berarti bahwa hubungan antara variabel X memiliki 

hubungan yang sangat kuat. 

Nilai Adjusted R
2
 digunakan untuk melihat ketepatan model yaitu 

koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran 

sampel sehingga dapat mengurangi bias terhadap jumlah variabel dalam 

model. Nilai Adjusted R
2
 diatas model 1 dan adalah 0,512 dan 0,957. Hal ini 

menunjukkan bahwa 51,2% yang berarti variabel X secara bersama-sama 

mampu menjelaskan variasi perubahan variabel Y sebesar 51,2% dan 48,8% 

sisanya dijelaskan oleh variabel selain yang di uji dalam penelitian model 1. 

Nilai Adjusted R
2
 model 2 dapat diartikan bahwa 95,7% yang berarti variabel 

X secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan variabel Y 

sebesar 95,7% dan 4,3% sisanya dijelaskan oleh variabel selain yang di uji 

dalam penelitian. Penggunaan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana 

model regresi terbaik. Nilai Adjusted R
2 

dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
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b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan dari 

variabel bebas (X1 - X10) terhadap variabel terikat (Permintaan Daging Ayam). 

Kriteria yang nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari   = 5% (0,05), 

maka variabel bebas yang digunakan dalam pengujian secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada 

tabel 32. 

Tabel 32. Analisis Varian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Buras Di Daerah Pedesaan Provinsi 

Jawa Timur 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

Berdasarkan tabel 32. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi 0,046 yang dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih kecil 

dari    = 5% (0,05). Nilai Fhitung sebesar 32,257. Nilai Ftabel sebesar 19,40 

yang dapat diartikan bahwa Fhitung > Ftabel, sehingga dapat diartikan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

(X) yaitu harga daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, 

harga daging kambing, harga telur ayam ras, harga ikan lele, harga beras, 

harga minyak goreng, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu permintaan 

daging ayam buras. Tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil uji F permintaan 

daging ayam ras dapat dilihat pada tabel 33. 

 

Model 
Jumlah 

Kuadrat 
Df 

Rata-Rata 

Kuadrat 
F Sig. 

Regression 11,023 10 1,102 32,257 0,046* 

Residual 0,977 2 0,488   

Total 12,000 12    
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Tabel 33. Analisis Varian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Ras Di Daerah Pedesaan Provinsi Jawa 

Timur 

 Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015)  

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

Berdasarkan tabel 33. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi 0,035 yang dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih kecil 

dari    = 5% (0,05). Nilai Fhitung sebesar 27,705. Nilai Ftabel sebesar 19,40 

yang dapat diartikan bahwa Fhitung > Ftabel, sehingga dapat diartikan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

(X) yaitu harga daging ayam ras, harga daging ayam buras, harga daging sapi, 

harga daging kambing, harga telur ayam ras, harga ikan lele, harga beras, 

harga minyak goreng, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu permintaan 

daging ayam ras. Tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas 

yang digunakan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu permintaan 

daging ayam di Provinsi Jawa Timur. Uji t yang dilakukan yaitu dengan 

tingkat signifikansi ( ) = 5% (0,05) dan 10% (0,1) dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan 90%. Kriteria pengambilan keputusan jika probabilitas 

hitung <  , maka terdapat pengaruh signifikan secara individu terhadap 

permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur. 

Hasil analisis uji t dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

Model 
Jumlah 

Kuadrat 
Df 

Rata-rata 

Kuadrat 
F Sig. 

Regression 11,914 10 1,191 27,705 0,035* 

Residual 0,086 2 0,043   

Total 12,000 12    
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Tabel 34. Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Permintaan Daging Ayam Di Daerah Pedesaan Provinsi Jawa 

Timur 

Variabel 
Daging Ayam Buras Daging Ayam Ras 

Koefisien Regresi Koefisien Regresi 

Konstanta 2.41210
-14 

3.31610
-16 

Jumlah Penduduk (X1) 5.749** -0.003* 

Harga Daging Ayam Ras (X2) 3.027** -0.479** 

Harga Daging Ayam Buras (X3) 1.638** 0.204** 

Harga Daging Sapi (X4) -6.645 0.326** 

Harga Daging Kambing (X5) -1.851* 0.220 

Harga Telur Ayam Ras (X6) -3.700** -0.098** 

Harga Ikan Lele (X7) -.514 0.241 

Harga Beras (X8) 9.133** -0.640 

Harga Minyak Goreng (X9) 2.434 -0.053 

Pendapatan Per Kapita (X10) -6.732** 0.307* 

** ρ < 0,05   Fhitung = 32.257       Fhitung
2
 = 27.705 

* ρ < 0,1     R
2
 = 91,9%         R

2
 = 99,3% 

n = 13    RAdjusted = 51,2%        RAdjusted = 95,7% 

    

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

** : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

* : Berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 90% 

Berdasarkan tabel 34. dapat diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri 

dari jumlah penduduk (X1), harga daging ayam buras (X2), harga daging ayam 

buras (X3), harga telur ayam ras (X6), harga beras (X8), dan pendapatan per 

kapita (X10) mempunyai nilai signifikansi < 0,05 pada tingkat kepercayaan 

95% terhadap permintaan daging ayam buras. Variabel bebas yang terdiri dari 

harga daging kambing (X5) mempunyai nilai signifikansi < 0,1 pada tingkat 

kepercayaan 90% terhadap permintaan daging ayam buras. Harga daging sapi 

(X4), harga ikan lele (X7), dan harga minyak goreng (X9) mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,132 dan 0,710, dan 0,180 maka dapat diartikan bahwa 

variabel bebas tersebut secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap 

permintaan daging ayam buras. Variabel bebas yang terdiri dari harga daging 

ayam ras (X2), harga daging ayam buras (X3), Harga daging sapi (X4), harga 

telur ayam (X6), mempunyai nilai signifikansi < 0,05 pada tingkat 
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kepercayaan 95% terhadap permintaan daging ayam ras. Variabel jumlah 

penduduk (X1), dan pendapatan per kapita (X10) mempunyai nilai signifikan < 

0,1 pada tingkat kepercayaan 90% terhadap permintaan daging ayam ras. 

Harga daging kambing (X5), harga ikan lele (X7), harga beras (X8), dan harga 

minyak goreng (X9) mempunyai nilai signifikan masing-masing sebesar 

0,611, 0,571, 0,593 dan 0,895, sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap 

permintaan daging ayam ras. 

4.15.2 Elastisitas Permintaan 

Elastisitas adalah persentase perubahan suatu variabel terikat yang 

disebabkan oleh variabel bebas. Elastisitas permintaan merupakan ukuran 

besarnya respon jumlah yang diminta dari suatu komoditi tertentu (daging 

ayam buras dan ayam ras), terhadap perubahan harga. Elastisitas digunakan 

untuk mengukur perubahan relatif jumlah unit barang yang dibeli akibat 

adanya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas 

didefinisikan sebagai bilangan positif yang dapat bervariasi dari nol sampai 

tak terhingga. Elastisitas permintaan dapat dilakukan dengan 3 macam 

analisis elastisitas yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas 

pendapatan. Fungsi permintaan terhadap perubahan harga dapat diketahui dari 

nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas. Salah satu ciri 

menarik dari model logaritma berganda adalah nilai koefisien regresi 

merupakan nilai elastisitasnya. 

Berdasarkan tabel 35. dapat diketahui bahwa nilai elastisitas permintaan 

daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari elastisitas harga 

dengan nilai 1,114. Nilai elastisitas harga daging ayam buras bersifat positif 

dan > 1 yang dapat diartikan elastis terhadap permintaan daging ayam buras. 

Elastisitas silang dari permintaan daging ayam buras yang mempunyai 

hubungan sebagai barang subtitusi atau pengganti terhadap permintaan 

daging ayam buras terdiri dari daging ayam ras, ikan lele, beras dan minyak 

goreng. Sedangkan yang mempunyai hubungan sebagai barang komplementer 

atau pelengkap dari daging ayam buras yaitu daging sapi, daging kambing, 

dan telur ayam ras. Elastisitas pendapatan permintaan daging ayam buras di 
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Provinsi Jawa Timur bernilai < 1 dan bersifat negatif sehingga dapat 

dikatakan bahwa daging ayam buras termasuk barang inferior. Hasil analisis 

elastisitas permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa 

Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 35. Nilai Elastisitas Permintaan Daging Ayam Buras dan Ayam Ras Di 

Provinsi Jawa Timur  

Variabel 

Nilai Elastisitas 

Daging Ayam Buras Daging Ayam Ras 

Harga Silang Pendapatan Harga Silang Pendapatan 

Harga Daging 
Ayam Ras (X2) 

 1,460  -1,062   

Harga Daging 
Ayam Buras (X3) 

1,11

4 
   -0,006  

Harga Daging Sapi 
(X4) 

 -3,606   1,447  

Harga Daging 

Kambing (X5) 
 -2,319   -0,127  

Harga Telur Ayam 

Ras (X6) 
 -1,942   0,626  

Harga Ikan Lele 

(X7) 
 0.738   2,161  

Harga Beras(X8)  4,683   -1,905  

Harga Minyak 

Goreng (X9) 
 1,615   -1,168  

Pendapatan Per 
Kapita (X10)   -3,397   0,584 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Nilai elastisitas permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

terdiri dari elastisitas harga yang mempunyai nilai -1,062. Nilai elastisitas 

harga daging ayam ras bersifat negatif <1 yang dapat diartikan bahwa 

inelastis terhadap permintaan daging ayam ras. Elastisitas silang dari 

permintaan daging ayam ras mempunyai hubungan sebagai barang substitusi 

atau pengganti yang terdiri dari daging sapi, telur ayam ras, dan ikan lele,dan 

mempunyai hubungan sebagai barang komplementer atau pelengkap yang 

terdiri dari daging ayam buras, daging kambing, beras dan minyak goreng. 
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Elastisitas pendapatan permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

bernilai <1 yang bersifat positif, hal ini dapat diartikan bahwa daging ayam 

ras termasuk dalam barang kebutuhan pokok.  

Tabel 36. Nilai Elastisitas Permintaan Daging Ayam Buras dan Ayam Ras Di 

Provinsi Jawa Timur Daerah Perkotaan 

Variabel 

Nilai Elastisitas 

Daging Ayam Buras Daging Ayam Ras  

Harga Silang Pendapatan Harga Silang Pendapatan 

Harga Daging Ayam 

Ras (X2) 
 1,461  -1,073   

Harga Daging Ayam 

Buras (X3) 
1,264    -0,229  

Harga Daging Sapi 

(X4) 
 -3,322   1,723  

Harga Daging 

Kambing (X5) 
 -2,417   -0,233  

Harga Telur Ayam 
Ras (X6) 

 -2,011   0,836  

Harga Ikan Lele (X7)  0,632   2,437  

Harga Beras(X8)  4,534   -2,115  

Harga Minyak 
Goreng (X9) 

 1,655   -1,335  

Pendapatan Per 

Kapita (X10) 
  -3,374   0,741 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Berdasarkan pada tabel 36 diatas dapat diketahui nilai elastisitas 

permintaan daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur daerah perkotaan yang 

terdiri dari elastisitas harga dengan nilai 1,264. Nilai tersebut bersifat positif 

dan >1 yang dapat diartikan elastis. Elastisitas silang dari permintaan daging 

ayam buras yaitu yang mempunyai hubungan sebagai barang subtitusi atau 

pengganti terhadap permintaan daging ayam buras di daerah perkotaan terdiri 

dari daging ayam ras, ikan lele, beras dan minyak goreng. Sedangkan yang 

mempunyai hubungan sebagai barang komplementer atau pelengkap dari 

daging ayam buras yaitu daging sapi, daging kambing, dan telur ayam ras. 

Elastisitas pendapatan permintaan daging ayam buras di daerah perkotaan 

bernilai <1 dan bersifat negatif sehingga dapat dikatakan bahwa daging ayam 
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buras termasuk barang inferior. Nilai elastisitas permintaan daging ayam ras 

mempunyai nilai elastisitas harga -1,073 yang bersifat negatif berarti <1 dapat 

diartikan inelastis terhadap permintaan daging ayam ras. Elastisitas silang 

dari permintaan daging ayam ras yaitu daging sapi, telur ayam, dan ikan lele 

sebagai barang substitusi, sedangkan daging ayam buras, daging kambing, 

beras, dan minyak goreng sebagai barang komplementer. Elastisitas 

Pendapatan permintaan daging ayam ras bernilai <1 bersifat positif sehingga 

dapat dikatakan bahwa daging ayam ras termasuk barang normal. Berikut 

nilai elastisitas permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur daerah 

Pedesaan dapat dilihat pada tabel 37. 

Tabel 37. Nilai Elastisitas Permintaan Daging Ayam Buras dan Ayam Ras Di 

Provinsi Jawa Timur Daerah Pedesaan 

Variabel 

Nilai Elastisitas 

Daging Ayam Buras Daging AyamRas 

Harga Silang Pendapatan Harga Silang Pendapatan 

Harga Daging Ayam 
Ras (X2) 

 1,358  -0,999   

Harga Daging Ayam 

Buras (X3) 
0,523    0,222  

Harga Daging Sapi 

(X4) 
 -3,498   0,527  

Harga Daging 

Kambing (X5) 
 -1,668   0,127  

Harga Telur Ayam Ras 

(X6) 
 -1,452   0,221  

Harga Ikan Lele (X7)  0,897   0,605  

Harga Beras (X8)  4,099   -0,961  

Harga Minyak Goreng 

(X9) 
 1,136   -0,171  

Pendapatan Per Kapita 

(X10) 
  -2,755   0,350 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

Berdasarkan dari tabel 37. diatas dapat diketahui bahwa elastisitas 

permintaan daging ayam buras bernilai 0,523 <1 bersifat positif sehingga 

dapat diartikan bahwa permintaan daging ayam buras bersifat inelastis. 

Elastisitas silang dari permintaan daging ayam buras yang mempunyai 

hubungan sebagai barang substitusi terhadap permintaan daging ayam buras 

di pedesaan terdiri dari daging ayam ras, ikan lele, beras dan minyak goreng, 
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yang sebagai barang komplementer daging api, daging kambing, dan telur 

ayam ras. Elastisitas pendapatan permintaan daging ayam buras mempunyai 

nilai -2,755 yang berarti <1 bersifat negatif sehingga dapat dikatakan daging 

ayam buras termasuk barang inferior. Elastisitas harga dari permintaan daging 

ayam ras adalah -0,999 bernilai <1 sehingga bersifat inelastis. Elastisitas 

silang dari permintaan daging ayam ras yang mempunyai hubungan sebagai 

barang substitusi terdiri dari daging ayam buras, daging sapi, daging kambing, 

telur ayam ras, dan ikan lele, sedangkan beras dan minyak goreng sebagai 

barang komplementer. Elastisitas pendapatan permintaan daging ayam ras 

mempunyai nilai 0,350 <1 dan bersifat positif sehingga dapat dikatakan 

bahwa daging ayam ras termasuk barang kebutuhan pokok/barang normal.  

4.15.3 Analisis Time Series (Trend Analysis) 

4.15.3.1 Uji Pola Data Time Series 

Pola time series adalah langkah awal yang dilakukan untuk permintaan 

daging ayam di Provinsi Jawa Timur Daerah Perkotaan dan Pedesaan Tahun 

2002 sampai 2014 yang dianalisis menggunakan software minitab 16. Plot 

data digunakan untuk melihat kestationeran data. Hasil Uji pola data 

permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

Berdasarkan hasil uji plot data dapat diketahui bahwa permintaan 

daging ayam buras dan daging ayam ras tidak stationer, hal tersebut terlihat 

dari arah pergerakan permintaan yang tidak konstan, tetapi menunjukkan 

adanya unsur tren. Unsur trend terlihat pada fluktuatif pergerakan arah data 

yang cenderung menurun. Menurut Makridakis dalam Raharja (2010) 

menyatakan bahwa pola data stationer terjadi jika terdapat data yang 

fluktuatif disekitas nilai rata-rata yang konstan. 

4.15.3.2 Pemilihan Metode Terbaik 

Pemilihan metode terbaik untuk peramalan time series dapat dilakukan 

dengan melihat dan membandingkan nilai kesalahan (error) yang diperoleh. 

Pemilihan tersebut didapatkan dari nilai kesalahan yang terkecil dan paling 

sesuai untuk meramalkan permintaan daging ayam di Provinsi Jawa Timur. 



114 
 

Berdasarkan tabel 38. dapat diketahui bahwa metode yang terbaik untuk 

permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras di daerah perkotaan dan 

pedesaan adalah metode trend quadratik karena memiliki nilai kesalahan 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode trend linier. Pemilihan 

metode dengan melihat nilai kesalahan yang terkecil adalah untuk 

memperkecil kesalahan dalam peramalan permintaan yang akan dilakukan. 

Hal tersebut diperjelas Gasperz (2004) yang menyatakan bahwa nilai error 

yang rendah dapat meminimalisir kesalahan yang dihasilkan dari suatu 

metode peramalan, karena ketepatan hasil peramalan bisnis akan 

meningkatkan peluang tercapainya investasi yang menguntungkan. 

Perbandingan nilai kesalahan dari metode trend analisis linier dan quadratik 

dapat dilihat pada tabel 38 sebagai berikut : 

Tabel 38. Hasil Uji Nilai Kesalahan Permintaan Daging Ayam Di Provinsi 

Jawa Timur 

No Metode Permintaan MAPE MAD MSD 

1. Trend 

Linier 

Daging Ayam Buras 10 3052 14819989 

 Daging Ayam Ras 11 21427 708669267 

 Daging Ayam Buras 

(Kota) 
10 1824 4047172 

Daging Ayam Ras 

(Kota) 
14 21016 731125136 

 Daging Ayam Buras 

(Desa) 
20 4459 38300964 

  Daging Ayam Ras 

(Desa) 
7 5200 45612067 

2. 

 

Trend 

Quadratik 

Daging Ayam Buras 10 2927 13551236 

Daging Ayam Ras 10 20026 523910142 

Daging Ayam Buras 

(Kota) 
10 1822 4044915 

Daging Ayam Ras 

(Kota) 
13 20229 582348416 

Daging Ayam Buras 

(Desa) 
19 4379 33927140 

Daging Ayam Ras 

(Desa) 
7 4771 40705110 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 

 

 

4.15.3.3 Hasil Peramalan Menggunakan Trend Kuadratik 
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Analisis trend yang dilakukan adalah menggunakan software minitab 

16 dengan metode kuadratik. Penggunaan metode kuadratik dipilih 

berdasarkan dengan perbandingan antara metode trend linier dan kuadratik 

yang menghasilkan nilai-nilai dari MAPE, MAD, dan MSD kuadratik yang 

lebih kecil dari metode trend linier, sehingga dapat diperoleh garis trend 

permintaan daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 39. Hasil Analisis Trend Permintaan Daging Ayam Buras (Ton) Di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 

Tahun t Trend % 

2016 14 21.478,3 - 

2017 15 19.343,9 -11,03 

2018 16 17.027,9 -13,60 

2019 17 14.530,4 -17,19 

2020 18 11.851,3 -22,61 

Rata-rata 16.846,36 -16,10 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 
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Berdasarkan hasil analisis trend dengan menggunakan metode trend 

kuadratik diperoleh persamaan garis trend permintaan daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur adalah Yt =  32299 + 498.t - 90,8.t
2
. Hasil Peramalan 

tersebut cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat ditunjukkan dari 

gambar 14. garis yang berwarna hijau. Nilai permintaan hasil analisis dapat 

dilihat pada tabel 39 diatas yang diketahui permintaan tersebut mengalami 

penurunan, rata-rata permintaan daging ayam buras adalah 16.846,36 

ton/tahun. Penurunan permintaan daging ayam buras tersebut sebagai akibat 

dari penurunan populasi dan produksi daging ayam buras pada penelitian ini 

Hasil analisis trend permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2016-2020 dapat dilit pada tabel 40 sebagai berikut : 

Tabel 40. Hasil Analisis Trend Permintaan Daging Ayam Ras (Ton) Di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 

Tahun t Trend % 

2016 14 196.660 - 

2017 15 184.739 -6,45 

2018 16 170.626 -8,27 

2019 17 154.323 -10,56 

2020 18 135.829 -13,61 

Rata-rata 168.435,4 -9,72 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 
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Berdasarkan hasil analisis trend dengan menggunakan metode trend 

kuadratik diperoleh persamaan garis trend permintaan daging ayam ras di 

Provinsi Jawa Timur adalah Yt =  133550 + 19842.t - 1095.t
2
. Hasil 

Peramalan tersebut cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat 

ditunjukkan dari garis yang berwarna hijau. Nilai permintaan hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 40 diatas yang diketahui permintaan tersebut 

mengalami penurunan, rata-rata permintaan daging ayam ras adalah 

168.435,4 ton/tahun. Penurunan permintaan daging ayam ras sebagi akibat 

dari pola konsumsi masyarakat yang tidak menentu sehingga mengakibatkan 

permintaan fluktuatif. Dalam penelitian yang bersumber dari data 13 tahun 

mengenai permintaan daging ayam ras kemudian dilakukan analisis 

menggunakan metode trend quadratic analysis menghasilkan penurunan 

sebesar 9,72% 

Analisis trend yang dilakukan adalah menggunakan software minitab 

16 dengan  metode kuadratik sehingga diperoleh garis trend permintaan 

daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur Daerah Perkotaan  

adalah sebagai berikut : 

Tabel 41. Hasil Analisis Trend Permintaan Daging Ayam Buras (Ton) Di 

Provinsi Daerah Perkotaan Jawa Timur Tahun 2016-2020 

Tahun t Trend % 

2016 14 14.317,1 - 

2017 15 13.809,1 -3,67 

2018 16 13.308,8 -3,75 

2019 17 12.816,1 -3,84 

2020 18 12.331,1 -3,93 

Rata-rata 13.316,44 -3,80 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 
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Gambar 16. Trend Permintaan Daging Ayam Buras Di Provinsi Jawa timur 

Daerah Perkotaan Tahun 2016-2020 

Berdasarkan hasil analisis trend dengan menggunakan metode trend 

kuadratik diperoleh persamaan garis trend permintaan daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur adalah Yt =  22233 - 619.t + 3,8.t
2
. Hasil Peramalan 

tersebut cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat ditunjukkan dari 

gambar 16. garis yang berwarna hijau. Nilai permintaan hasil analisis dapat 

dilihat pada tabel 41 diatas yang diketahui permintaan tersebut mengalami 

penurunan, rata-rata permintaan daging ayam buras di daerah perkotaan 

adalah 13.316,44 ton/tahun. Penurunan permintaan daging ayam buras di 

perkotaan rata-rata 3,8% per tahun. 

Hasil analisis trend permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 42. Hasil Analisis Trend Permintaan Daging Ayam Ras Di Provinsi 

Jawa Timur Daerah Perkotaan Tahun 2016-2020 

Tahun t Trend % 

2016 14 141.461 - 

2017 15 127.817 -10,67 

2018 16 112.207 -13,91 

2019 17 94.632 -18,57 

2020 18 75.091 -26,02 

Rata-rata 110.241,6 -17,29 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 
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Gambar 17. Trend Permintaan Daging Ayam Ras Di Provinsi Jawa Timur 

Daerah Perkotaan Tahun 2016-2020 

Berdasarkan hasil analisis trend dengan menggunakan metode trend 

kuadratik diperoleh persamaan garis trend permintaan daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur adalah Yt = 126065 + 14860.t - 983.t
2
. Hasil Peramalan 

tersebut cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat ditunjukkan dari 

gambar 17. garis yang berwarna hijau. Nilai permintaan hasil analisis dapat 

dilihat pada tabel 42 diatas yang diketahui permintaan tersebut mengalami 

penurunan, rata-rata permintaan daging ayam ras adalah 110.241,6 ton/tahun 

atau 17,29%. 

Analisis trend yang dilakukan adalah menggunakan software minitab 

16 dengan  metode kuadratik sehingga diperoleh garis trend permintaan 

daging ayam buras dan ayam ras di Provinsi Jawa Timur Daerah Pedesaan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 43. Hasil Analisis Trend Permintaan Daging Ayam Buras Di Provinsi 

Jawa Timur Daerah Pedesaan Tahun 2016-2020 

Tahun t Trend % 

2016 14 13.454,5 - 

2017 15 10.054,9 -33,81 

2018 16 6.318,2 -59,14 

2019 17 2.244,5 -181,5 

2020 18 -2.166,3 203,6 

Rata-rata 5.981,16 -17,7 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 
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Gambar 18.Trend Permintaan Daging Ayam Buras Di Provinsi Jawa Timur 

Daerah Pedesaan Tahun 2016-2020 

Berdasarkan hasil analisis trend dengan menggunakan metode trend 

kuadratik diperoleh persamaan garis trend permintaan daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur adalah Yt = 25659 + 1488.t - 169.t
2
. Hasil Peramalan 

tersebut cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat ditunjukkan dari 

gambar 18 garis yang berwarna hijau. Nilai permintaan hasil analisis dapat 

dilihat pada tabel 43 diatas yang diketahui permintaan tersebut mengalami 

penurunan, rata-rata permintaan daging ayam buras adalah 5.981,16 ton/tahun 

atau 17,7%. 

Hasil analisis permintaan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur 

daerah pedesaan tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 44. Hasil Analisis Trend Permintaan Daging Ayam Ras Di Provinsi 

Jawa Timur Daerah Pedesaan Tahun 2016-2020 

Tahun t Trend % 

2016 14 116.047 - 

2017 15 123.524 6,05 

2018 16 131.358 5,96 

2019 17 139.549 5,86 

2020 18 148.097 5,77 

Rata-rata 131.715 5,91 

Keterangan : Data Sekunder Diolah (2015) 
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Gambar 19. Trend Permintaan Daging Ayam Ras Di Provinsi Jawa Timur 

Daerah Pedesaan Tahun 2016-2020 

Berdasarkan hasil analisis trend dengan menggunakan metode trend 

kuadratik diperoleh persamaan garis trend permintaan daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur adalah Yt = 48852 + 2301.t + 179.t
2
 . Hasil Peramalan 

tersebut cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat ditunjukkan dari 

gambar 19. garis yang berwarna hijau. Nilai permintaan hasil analisis dapat 

dilihat pada tabel 44 diatas yang diketahui permintaan tersebut mengalami 

penurunan, rata-rata permintaan daging ayam ras adalah 131.715 ton/tahun 

atau 5,91%.
 

4.16 Pembahasan Hasil Analisis 

Hasil analisis regresi. elastisitas dan trend analisis permintaan daging 

ayam di Provinsi Jawa Timur masing-masing variabel dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan analisis regresi pada analisis permintaan daging ayam 

buras dan daging ayam ras dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk 

secara umum di Provinsi Jawa Timur dan baik di daerah perkotaan dan 

pedesaan berpengaruh nyata dan bersifat positif baik di Provinsi Jawa Timur 
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untuk permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras. Daerah perkotaan 

dan pedesaan jumlah penduduk berpengaruh nyata dan bersifat positif untuk 

permintaan daging ayam buras dan bersifat negatif untuk permintaan daging 

ayam ras. Hal ini berarti jumlah penduduk secara umum di Provinsi Jawa 

Timur yang terdiri dari penduduk di perkotaan ditambah penduduk di 

pedesaan berbanding lurus dengan jumlah permintaan daging ayam buras dan 

daging ayam ras. Sedangkan jumlah penduduk di perkotaan dan di pedesaan 

berbanding lurus dengan jumlah permintaan daging ayam buras dan 

berbanding terbalik dengan jumlah permintaan daging ayam ras. 

Berdasarkan nilai koefisien regresi parsial variabel jumlah penduduk 

mempunyai nilai koefisien regresi pada permintaan daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur sebesar 6,848 dan sebesar 1,110 pada permintaan daging 

ayam ras. Koefisien regresi permintaan daging ayam buras dan ayam ras di 

daerah perkotaan yaitu sebesar 6,924 dan -3,888. Koefisien regresi 

permintaan daging ayam buras dan ayam ras di daerah pedesaan yaitu sebesar 

5,749 dan -0,003. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jumlah pertambahan 

penduduk sebesar 1 % maka menyebabkan permintaan daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur, di daerah perkotaan, dan daerah pedesaan akan 

mengalami kenaikan sebesar 6,848% dan 6,924% 5,749%. Jumlah 

pertambahan penduduk sebesar 1% akan menyebabkan permintaan daging 

ayam ras mengalami peningkatan 1,110% dan mengalami penurunan sebesar 

3,888% dan 0,003% .  

 Jumlah penduduk berdasarkan pada uji t menunjukkan berpengaruh 

secara nyata pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% pada masing-

masing permintaan daging ayam buras dan ayam ras secara umum di Provinsi 

Jawa Timur dan secara khusus di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. 

Jumlah penduduk dikatakan berpengaruh secara nyata dikarenakan apabila 

jumlah penduduk mengalami peningkatan maka secara langsung kebutuhan 

akan pangan akan meningkat, salah satunya kebutuhan akan daging ayam 

buras maupun ras dan sebaliknya. Hadini (2011) menyatakan bahwa jumlah 

penduduk yang berubah berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. 

Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang potensial untuk 
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memasarkan suatu produk termasuk produk hasil peternakan. Jumlah 

penduduk akan mempengaruhi permintaan akan kebutuhan pangan. Kenaikan 

jumlah penduduk dapat menyebabkan kenaikan pembeli di pasar, sebaliknya 

penurunan jumlah penduduk dapat menurunkan jumlah pembeli di pasar 

(Miller dan Roger, 2000). 

b. Harga Daging Ayam Ras 

Berdasarkan pada elastisitas permintaan daging ayam buras secara 

umum di Provinsi Jawa Timur tidak berpengaruh secara nyata dan secara 

khusus di daerah perkotaan dan pedesaan, harga daging ayam ras berpengaruh 

secara nyata pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai elastisitas harga daging 

ayam ras masing-masing sebesar 1,460, 1,461 dan 1,358. Nilai elastisitas 

menunjukkan lebih besar dari 1 dan bersifat positif. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perubahan harga daging ayam ras menyebabkan 

perubahan jumlah permintaan daging ayam buras. Jika harga daging ayam 

buras naik 1%, maka menyebabkan permintaan daging ayam ras mengalami 

penurunan sebanyak 1,460%, 1,461% dan 1,358%. Daging ayam ras 

merupakan barang substitusi bagi daging ayam buras. Jika permintaan daging 

ayam ras mengalami kenaikan, maka permintaan akan daging ayam buras 

mengalami penurunan, dan sebaliknya. Nicholson (2001) menyatakan bahwa 

Penurunan harga suatu barang menyebabkan penurunan permintaan 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. 

Berdasarkan pada elastisitas permintaan daging ayam ras secara umum 

di Provinsi Jawa Timur dan secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan, 

harga daging ayam ras berpengaruh secara nyata pada tingkat kepercayaan 

95%. Nilai elastisitas harga daging ayam ras masing-masing sebesar -1,062, -

1,073 dan -0,999. Nilai elastisitas menunjukkan kurang dari 1 dan bersifat 

negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga daging ayam ras 

naik 1% maka jumlah permintaan daging ayam ras akan turun sebesar 
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1,062%, 1,073% dan 0,999%. Harga daging ayam ras bersifat inelastis karena 

nilai koefisien elastisitasnya < 1, yang dapat diartikan perubahan harga 

daging ayam yang diminta lebih sedikit daripada persentase perubahan harga 

daging ayam. Menurut Herlambang (2002), semakin sedikit produk pengganti 

suatu produk, maka akan semakin inelastis permintaannya. Permintaan suatu 

barang juga dipengaruhi oleh harga barang (komoditi). Permintaan suatu 

komoditi dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri dengan asumsi bahwa 

faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan (Nuraini, 2005). 

c. Harga Daging Ayam Buras 

Berdasarkan elastisitas permintaan daging ayam buras secara umum di 

Provinsi Jawa Timur dan secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan, 

harga daging ayam buras berpengaruh secara nyata pada tingkat kepercayaan 

95%. Elastisitas harga daging ayam buras masing-masing sebesar 1,114, 

1,264 dan 0,523. Nilai elastisitas menunjukkan bahwa variabel harga daging 

ayam buras memiliki hubungan yang sebanding dengan permintaan daging 

ayam buras. Jika harga daging ayam buras naik sebesar 1 %, maka 

permintaan daging ayam buras juga akan naik sebesar 1,114%, 1,264% dan 

0,523%, begitu juga sebaliknya. Permintaan daging ayam buras bersifat 

elastis karena nilai koefisien elastisitas >1, yang berarti sedikit terjadi 

perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang besar terhadap 

permintaan daging ayam buras. Harga naik yang diikuti dengan permintaan 

yang naik disebabkan karena kesadaran masyarakat akan kandungan gizi 

yang dibutuhkan oleh tubuh, dan kemampuan atau kesejahteraan masyarakat 

yang mulai memperhatikan pola konsumsi yang semakin baik sehingga 

kenaikan harga tidak mempengaruhi. Hal ini tidak sesuai dengan Mankiw 

(2000) yang menyatakan bahwa kuantitas yang diminta berhubungan secara 

negatif dengan harga, karena kuantitas permintaan menurun ketika harganya 

meningkat dan kuantitas permintaan meningkat ketika harganya menurun. 

Sesuai dengan hukum permintaan, maka jumlah barang yang diminta akan 

berubah secara berlawanan dengan perubahan harga (Sudarman, 2000). 

Elastisitas permintaan daging ayam ras secara umum di Provinsi Jawa 

Timur dan secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan, harga daging 
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ayam buras yang berpengaruh secara nyata pada tingkat kepercayaan 95% 

dan 90%. Harga daging ayam buras mempunyai elastisitas masing-masing 

sebesar -0,006, -0,229 dan 0,222. Nilai elastisitas tersebut < 1 yang bernilai 

negatif di Provinsi dan di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan 

bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Provinsi dan daerah 

perkotaan perubahan harga daging ayam buras naik 1%, maka jumlah 

permintaan daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 0,006%, 0,229%, 

dan 0,222% karena bersifat inelastis dan daging ayam buras merupakan 

pelengkap bagi daging ayam ras. Tetapi pada daerah pedesaan daging ayam 

buras merupakan barang substitusi bagi daging ayam ras. Pemilihan daging 

ayam buras sebagai pengganti daging ayam ras dikarenakan harga daging 

ayam buras lebih mahal dibandingkan dengan harga daging ayam ras. Daerah 

perkotaan yang cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi melihat bahwa 

daging ayam buras sebagai pelengkap dari daging ayam ras, dikarenakan 

kandungan gizi, selera dan rasa yang lebih enak juga mempengaruhi 

penggantian/pelengkap daging ayam ras oleh daging ayam buras. Masyarakat 

yang berpendapatan lebih rendah cenderung memilih daging ayam ras karena 

harga lebih murah dan lebih gampang didapatkan. 

d. Harga Daging Sapi 

Berdasarkan elastisitas permintaan daging ayam buras secara umum di 

Provinsi Jawa Timur dan secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan, 

harga daging sapi berpengaruh secara nyata dengan tingkat kepercayaan 95% 

dan 90%. Nilai elastisitas harga daging sapi masing-masing sebesar -3,606, -

3,322 dan -3,498. Nilai elastisitas tersebut < 1 yang bernilai negatif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pada perubahan harga daging sapi naik 1%, 

maka jumlah permintaan daging ayam buras mengalami penurunan sebesar 

3,606%, 3,322% dan 3,498% karena bersifat inelastis dan daging sapi 

merupakan pelengkap atau komplementer bagi daging ayam buras. Secara 

aljabar elastisitas harga dari permintaan biasanya mempunyai tanda negatif, 

yaitu kenaikan harga 1% akan diikuti dengan penurunan permintaan sebesar 

X% (Nirwana, 2003). Kenaikan atau penurunan harga daging sapi akan 

menyebabkan perubahan jumlah daging ayam buras yang diminta. Daging 
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sapi merupakan salah satu daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, 

baik dikonsumsi secara langsung maupun dijadikan bahan campuran atau 

olahan seperti bakso, sosis, atau kornet. Daging sapi sebagai barang 

komplementer karena harga daging sapi dengan harga daging ayam buras 

tidak terpaut jauh. 

Elastisitas harga daging sapi terhadap permintaan daging ayam ras 

secara umum di Provinsi Jawa Timur dan secara khusus pada daerah 

perkotaan dan pedesaan mempunyai pengaruh nyata dengan tingkat 

kepercayaan 95% perkotaan pada daerah dan 90% pada Provinsi dan daerah 

pedesaan. Nilai elastisitas harga daging sapi masing-masing sebesar 1,447, 

1,723 dan 0,527. Nilai elastisitas tersebut >1 yang bernilai positif di daerah 

Provinsi dan perkotaan, sedangkan di pedesaan <1 yang bernilai positif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga daging sapi naik 1%, maka 

jumlah permintaan daging ayam ras mengalami penurunan sebesar 1,447%, 

1,723% dan peningkatan 0,527% karena bersifat inelastis. Daging sapi 

sebagai barang substitusi dari daging ayam ras. Jika harga daging sapi naik, 

maka masyarakat akan beralih membeli daging ayam ras yang cenderung 

harganya lebih murah. 

e. Harga Daging Kambing 

Daging kambing merupakan salah satu daging yang banyak beredar 

dipasaran. Nilai elastisitas silang daging kambing secara umum di Provinsi 

dan secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar -

2,319, -2,417 dan -1,668. Nilai elastisitas tersebut < 1 yang bernilai negatif. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga daging kambing naik 1%, 

maka jumlah permintaan daging ayam buras mengalami penurunan sebesar 

2,319%, 2,417%  dan 1,668% karena bersifat inelastis. Sesuai dengan hukum 

permintaan hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta adalah 

negatif. Bila harga naik maka permintaan akan turun dan sebaliknya bila 

harga turun permintaan akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Dengan 

demikian perubahan harga terhadap permintaan mempunyai arah 

berkebalikan (Pracoyo dan Antyo, 2006). 
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Daging kambing merupakan pelengkap atau komplementer bagi daging 

ayam buras. Harga daging kambing berpengaruh secara nyata dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan 90%. Daging kambing sebagai komplementer terhadap 

daging ayam buras karena perbedaan harga keduanya yang hampir sama. 

Masyarakat dalam mengkonsumsi daging kambing tidak terlalu sering 

dibandingkan dengan mengkonsumsi daging ayam buras dikarenakan daging 

kambing sebagian menganggap sebagai obat atau penambah darah bagi yang 

terkena darah rendah, kandungan lemak yang cukup banyak juga 

mempengaruhi permintaan daging kambing dipasaran tidak sebanyak 

permintaa daging ayam buras. 

Berdasarkan elastisitas permintaan daging ayam ras secara umum di 

Provinsi dan secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan, harga daging 

kambing di Provinsi tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan 

daging ayam ras, sedangkan pada daerah perkotaan dan pedesaan mempunyai 

pengaruh yang nyata dengan tingkat kepercayaan 90%. Nilai elastisitas silang 

daging kambing masing-masing sebesar -0,127, 0,233 dan 0,123. Nilai 

elastisitas pada Provinsi bernilai negatif, sedangkan di daerah perkotaan dan 

pedesaan bernilai positif, tetapi semua nilai <1 sehingga bersifat inelastis, . 

Jika harga daging kambing mengalami peningkatan 1%, maka permintaan 

daging ayam ras mengalami penurunan sebesar 0,127%, 0,233% dan 0,127%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa daging kambing merupakan barang 

komplementer bagi daging ayam ras, walaupun dengan tingkat harga yang 

berbeda. Produk komplementer diartikan sebagai produk yang melengkapi 

(Hadiwiyoto, 1983). Harga daging kambing bersifat inelastis dapat dikatakan 

bahwa persentase perubahan harga daging ayam ras lebih kecil daripada 

persentase perubahan harga daging kambing (tabel 4.4.2 dan 4.4.5).  

f. Harga Telur Ayam Ras 

Nilai elastisitas telur ayam ras secara umum di Provinsi dan secara 

khusus di daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar -1,942, -

2,011, dan -1,452. Nilai elastisistas silang telur ayam ras <1 yang bernilai 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila harga telur ayam ras naik sebesar 

1 %, maka permintaan daging ayam buras akan mengalami penurunan sebesar 
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1,942%, 2,011% dan 1,452% karena bersifat inelastis. Telur ayam ras 

merupakan barang komplementer atau pelengkap bagi daging ayam buras. 

Harga telur ayam ras memiliki pengaruh secara nyata dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan 90%. Barang pelengkap apabila barang tersebut selalu 

digunakan bersama-sama dengan barang yang lain. Apabila harga barang 

pelengkap tinggi, maka permintaan terhadap suatu komoditas akan turun 

(Sukirno, 2005). 

Elastisitas harga telur ayam ras terhadap permintaan daging ayam ras 

tidak memiliki pengaruh secara nyata pada Provinsi, sedangkan pada daerah 

perkotaan dan pedesaan memiliki pengaruh secara nyata dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Nilai elastisitas harga telur ayam ras masing-masing 

sebesar 0,626, 0,836 dan 0,221. Nilai elastisitas silang harga telur ayam ras 

secara umum di Provinsi dan secara khusus di daerah perkotaan, dan daerah 

pedesaan <1 yang bernilai positif, dapat diartikan bahwa di Provinsi, di 

daerah perkotaan dan pedesaan telur ayam ras sebagai barang substitusi dari 

daging ayam ras. Jika nilai elastisitas <1 dapat dikatakan bahwa permintaan 

bersifat inelastis, artinya apabila harga telur ayam ras mengalami kenaikan 

1%, maka menyebabkan permintaan daging ayam ras mengalami penurunan 

0,626%, 0,836% dan 0,221%. Barang substitusi merupakan barang pengganti, 

yang mana telur ayam ras merupakan pengganti dari daging ayam ras, 

dikarenakan kandungan gizi dari daging ayam ras dan telur ayam ras tidak 

terlalu berbeda. Permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh 

harga barang-barang lain yang ada kaitannya, seperti barang yang dapat 

saling mengganti (substitusi) dan melengkapi (komplementer) (Nuraini, 

2005). 

g. Harga Ikan Lele 

Ikan lele merupakan pangan alternatif sebagai pengganti daging ayam 

buras dan daging ayam ras. Elastisitas harga ikan lele secara umum di 

Provinsi dan secara khusus di daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing 

sebesar 0,738, 0,632 dan 0,897. Nilai elastisitas harga ikan lele <1 yang 

bernilai positif bersifat inelastis. Hal ini menunjukkan bahwa jika harga ikan 

lele naik 1 %, maka permintaan akan daging ayam buras mengalami 
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penurunan sebesar 0,738%, 0,632% dan 0,897%. Ikan lele baik di Provinsi, di 

daerah perkotaan, dan pedesaan merupakan barang pengganti atau substitusi 

dari daging ayam buras. Harga ikan lele tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap permintaan daging ayam buras. Masyarakat mengkonsumsi ikan lele 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, dan harganya cukup terjangkau 

karena lebih murah dibandingkan dengan daging ayam buras. Hubungan yang 

disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari 

barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang 

mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun maka orang akan 

mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan 

menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga 

(Sukirno, 2003). 

Harga ikan lele memiliki nilai elastisitas sebesar 2,161, 2,437 dan 0,605 

terhadap permintaan daging ayam ras secara umum di Provinsi dan secara 

khusus di daerah perkotaan maupun pedesaan. Nilai elastisitas harga ikan lele 

di Provinsi dan daerah perkotaan >1 yang bernilai positif, sedangkan di 

pedesaan < 1 yang bernilai positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila 

harga ikan lele naik 1%, maka permintaan akan daging ayam ras mengalami 

peningkatan sebesar 2,161% dan 2,437%, sedangkan di pedesaan apabila 

harga ikan lele naik 1%, maka permintaan akan daging ayam ras mengalami 

penurunan 0,605%. Ikan lele sebagai barang substitusi atau pengganti dari 

daging ayam ras, karena harganya yang lebih murah. Hasil analisis regresi 

harga ikan lele tidak memperlihatkan pengaruh secara nyata baik untuk 

permintaan daging ayam buras maupun permintaan daging ayam ras. 

h. Harga Beras 

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia tidak 

terkecuali masyarakat Provinsi Jawa Timur. Elastisitas harga beras di 

Provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan terhadap permintaan daging ayam 

buras masing-masing sebesar 4,683, 4,534 dan 4,099. Nilai elastisitas harga 

beras >1 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila harga 

beras naik 1%, maka permintaan daging ayam buras mengalami peningkatan 

sebesar 4,683%, 4,534 dan 4,099% atau sebaliknya. Harga beras berpengaruh 
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secara nyata terhadap permintaan daging ayam buras dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan 90%. Nilai elastisitas silang yang positif dapat 

diartikan bahwa harga beras merupakan barang substitusi dari daging ayam 

buras dan memiliki hubungan berbanding lurus dengan permintaan daging 

ayam buras. Beras yang merupakan makanan pokok, sedangkan daging ayam 

buras merupakan salah satu yang digunakan sebagai lauk. Jika harga beras 

naik, maka permintaan daging ayam buras juga akan naik. 

Nilai elastisitas harga beras sebesar -1,905, -2,115 dan -0,961 terhadap 

permintaan daging ayam ras di Provinsi, daerah perkotaan dan daerah 

pedesaan. Nilai elastisitas harga beras <1 yang bernilai negatif di Provinsi, 

perkotaan dan daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila harga 

beras naik 1 %, maka permintaan daging ayam ras mengalami penurunan 

sebesar 1,905%, 2,115% dan 0,961%,. Harga beras berpengaruh secara nyata 

terhadap permintaan daging ayam ras pada tingkat kepercayaan 90% di 

Provinsi dan daerah perkotaan, tetapi tidak berpengaruh secara nyata di 

daerah pedesaan. Beras merupakan barang substitusi di daerah perkotaan 

karena jika harga beras naik, maka masyarakat akan mengeluarkan uang yang 

lebih untuk digunakan membeli beras daripada kebutuhan pangan yang lain, 

hal ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok. Jika pendapatan 

tetap dan harga beras naik maka akan menyebabkan penurunan permintaan 

daging ayam ras. Sedangkan beras di Provinsi dan daerah pedesaan 

merupakan barang komplementer atau pelengkap yang berbanding lurus 

dengan permintaan daging ayam ras, sehingga jika harga beras naik, maka 

permintaan daging ayam ras juga akan meningkat. Keterkaitan sesuatu barang 

dengan barang yang lainnya mempengaruhi kemiringan kurva permintaan 

barang. Barang yang lainnya yaitu barang pengganti (substitusi) dan barang 

pelengkap (komplementer) (Susilowati, 2011). 

i. Harga Minyak Goreng  

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok dari sembilan bahan 

pokok (sembako). Elastisitas harga minyak goreng terhadap permintaan 

daging ayam buras di Provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan masing-

masing sebesar 1,615, 1,655 dan 1,136. Nilai elastisitas harga minyak goreng 
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>1 yang bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila harga 

minyak goreng naik 1%, maka permintaan daging ayam buras mengalami 

penurunan sebesar 1,615%, 1,655% dan 1,136%. Harga minyak goreng 

berpengaruh secara nyata pada tingkat kepercayaan 90% di Provinsi, 95% di 

perkotaan dan tidak berpengaruh nyata di pedesaan. Minyak goreng sebagai 

barang substitusi dari daging ayam buras. 

 Elastisitas minyak goreng terhadap permintaan daging ayam ras di 

Provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar -1,168, -

1,335 dan -0,171. Nilai elastisitas harga minyak goreng <1 yang bernilai 

negatif di Provinsi perkotaan, dan pedesaan. Hal tersebut dapat diartikan 

bahwa minyak goreng sebagai barang komplementer baik di Provinsi, 

perkotaan, dan pedesaan. Harga minyak goreng diperkotaan dan pedesaan 

tidak memiliki pengaruh yang nyata, tetapi secara umum di Provinsi 

mempunyai pengaruh yang nyata dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila 

harga minyak goreng naik 1%, maka permintaan daging ayam ras mengalami 

penurunan sebesar 1,168%, 1,335% dan 0,171%. Minyak goreng secara 

umum di Provinsi dan secara khusus di perkotaan dan pedesaan sebagai 

barang pelengkap atau komplementer terhadap daging ayam ras. Minyak 

goreng merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pengolahan 

daging broiler untuk dijadikan ayam goreng atau jenis masakan ayam lainnya, 

sehingga peran minyak goreng sebagai barang pelengkap atau komplementer 

(Wahyudi, 2002). 

j. Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk 

memenuhi kebutuhan terhadap berbagai jenis barang yang diperlukan, besar 

kecilnya pendapatan dapat menggambarkan daya beli konsumen. Apabila 

pendapatan mengalami perubahan, maka akan terjadi perubahan dalam 

memenuhi kebutuhan terhadap berbagai jenis barang. Pola konsumsi 

masyarakat ditentukan oleh tingkat pendapatan, semakin tinggi pendapatan 

masyarakat, maka semakin baik juga pola konsumsi, hal ini dikarenakan 

masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

berkonsumsi (Winardi, 2002). Elastisitas pendapatan adalah tingkat 
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perubahan relatif dari jumlah barang yang diminta konsumen karena adanya 

perubahan penghasilan. Nilai elastisitas pendapatan terhadap permintaan 

daging ayam buras di Provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan masing-

masing sebesar -3,397, -3,374 dan -2,755. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan pendapatan sebesar 1%, maka permintaan daging ayam buras 

mengalami penurunan sebesar 3,397%, 3,374% dan 2,755% begitu juga 

sebaliknya. Nilai elastisitas pendapatan <1 yang bernilai negatif atau 

termasuk barang inferior. Barang normal memiliki nilai elastisitas pendapatan 

positif dan untuk barang inferior nilai elastisitas pendapatan negatif. Barang-

barang kebutuhan pokok biasanya mempunyai nilai elastisitas pendapatan 

kurang dari 1, sedang untuk barang-barang yang tidak pokok (misalnya 

barang mewah) nilai elastisitas pendapatannya lebih dari 1 (Boediono, 2012). 

Nilai elastisitas pendapatan terhadp permintaan daging ayam ras di 

Provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar 0,584, 0,741 

dan 0,350. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan 

sebesar 1%, maka permintaan daging ayam ras mengalami penurunan sebesar 

0,584%, 0,741%, dan 0,350%. Nilai elastisitas pendapatan <1 yang bernilai 

positif yang berarti daging ayam ras termasuk barang normal di Provinsi, 

perkotaan dan pedesaan. Nilai elastisitas yang kurang dari 1 berarti barang 

tersebut menunjukkan barang normal atau kebutuhan pokok. Bila elastisitas 

penghasilan kecil maka jumlah barang yang diminta konsumen tidak 

responsif terhadap adanya perubahan penghasilan (Sukirno, 2003). 

Berdasarkan hasil elastisitas pendapatan permintaan daging buras dan ras baik 

di daerah perkotaan dan pedesaan semua mempunyai nilai elastisitas <1 maka 

daging ayam buras dan ras termasuk barang inferior (negatif) dan barang 

normal (positif), yang berarti persentase perubahan permintaan daging ayam 

buras dan ras lebih kecil daripada perubahan pendapatan, yang menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan atau penurunan pendapatan belum tentu akan 

menyebabkan perubahan besar dalam jumlah daging ayam yang diminta. 

k. Proyeksi Permintaan Daging Ayam  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ramalan/proyeksi 

permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras di Provinsi Jawa Timur, 
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didaerah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Timur cenderung 

mengalami penurunan, kecuali permintaan daging ayam ras di daerah 

pedesaan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh rata-rata 

permintaan daging ayam mengalami penurunan dan peningkatan (Tabel 11, 

12 dan 13). Permintaan yang cenderung menurun diakibat dari penurunan 

produksi daging ayam, peningkatan harga daging ayam dan harga barang-

barang substitusi dan komplementer, peningkatan jumlah penduduk, dan 

pendapatan per kapita yang meningkat. Konsumsi akan daging ayam yang 

fluktuatif disebabkan karena harga daging ayam yang mengalami 

peningkatan. Daya beli masyarakat akan daging ayam cenderung menurun 

dikarenakan masyarakat lebih memilih membeli barang substitusi dan 

komplementer yang lain dengan kandungan gizi lebih hampir sama bahkan 

lebih baik, hal tersebut juga karena masyarakat Jawa Timur mulai sadar akan 

gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Pola konsumsi juga dapat dilihat dari status sosial masyarakat, dalam 

hal ini diketahui bahwa daging ayam merupakan kebutuhan pokok atau 

barang normal sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Konsumsi 

adalah seluruh tipe aktifitas sosial yang orang lakukan sehingga dapat dipakai 

untuk mencirikan dan mengenal mereka, selain sebagai tambahan apa yang 

mungkin mereka lakukan untuk hidup (Chaney, 2003) 

Pendapatan per kapita yang mengalami peningkatan mengakibatkan 

permintaan akan suatu barang juga mengalami peningkatan. Bertambahnya 

penghasilam akan menyebabkan permintaan barang dan produk bertambah 

(Rasyaf, 2000). Daya beli terhadap makanan (daging ayam) mengalami 

penurunan sseiring dengan semakin tinggi pendapatan, maka pengeluaran 

untuk bahan bukan makanan akan meningkat karena kebutuhan seseorang 

akan bahan makanan bersifat konstan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf 

(2000) menyatakan bahwa semakin meningkatnya pendapatan masyarakat 

menyebabkan permintaan akan produk-produk yang bermutu tinggi semakin 

meningkat. Seiring dengan meningkatnya penghasilan masyarakat 

menyebabkan peningkatan pembelian terhadap suatu barang atau produk 

yang lebih baik. Mahendra dan Azis (1995) menjelaskan bahwa 
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meningkatnya pendapatan tidak selalu menyebabkan pertambahan permintaan 

pada bahan makanan terutama bahan makanan pokok, artinya bahwa semakin 

tinggi pendapatan, maka semakin rendah proporsi yang dikeluarkan untuk 

bahan makanan. Menurut dimana pendapatan total meningkat maka mereka 

cenderung menurunkan proporsi pengeluaran untuk makanan dan lebih 

meningkatkan proporsi pengeluaran untuk bukan makanan (Ramdhiani, 

2008). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Proyeksi permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras di Provinsi 

Jawa Timur daerah perkotaan dan pedesaan tahun 2016 sampai 2020 

mengalami penurunan dan peningkatan.  

1.1 Permintaan daging ayam buras mengalami penurunan dengan rata-rata 

permintaan sebesar 16.846,36 ton/tahun dan konsumsi dari 0,6 

kg/kapita (2014) menjadi 0,58 kg/kapita (2016) (Provinsi), 13.316,44 

ton/tahun sedangkan konsumsi mengalami kenaikan dari 0,36 

kg/kapita (2014) menjadi 0,38 kg/kapita (2016) (kota) dan sebesar 

5.981,16 ton/tahun (desa) dengan penurunan konsumsi dari 0,47 

kg/kapita (2014) menjadi 0,36 kg/kapita (2016). 

1.2 Permintaan daging ayam ras mengalami penurunan rata-rata 

permintaan sebesar 168.435,4 ton/tahun dan peningkatan konsumsi 

tahun 2014 dan 2016 dari 4,6 kg/kapita menjadi 5,28 kg/kapita 

(Provinsi), 110.241,6 ton/tahun dan konsumsi dari 3,12 kg/kapita 

menjadi 3,79 kg/kapita (kota), dan mengalami peningkatan sebesar 

131.715 ton/tahun dan konsumsi dari 2,96 kg/kapita menjadi 4,32 

kg/kapita (desa). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging ayam buras dan 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur, Daerah Perkotaan, dan Daerah Pedesaan 

2.1 Provinsi Jawa Timur adalah Jumlah penduduk, harga daging ayam ras, 

harga daging ayam buras, harga daging sapi, harga daging kambing, 

harga telur ayam ras, harga beras, harga minyak goreng, dan 

pendapatan per kapita dengan tingkat kepercayaan 95% dan 90%. 

2.2 Daerah perkotaan adalah jumlah penduduk, harga daging ayam ras, 

harga daging ayam buras, harga daging sapi, harga daging kambing, 

harga telur ayam ras dan harga beras, harga minyak goreng dan 

pendapatan per kapita, dengan tingkat kepercayaan 99%, 95%, 90%. 
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2.5 Daerah pedesaan adalah jumlah penduduk, harga daging ayam ras, 

harga daging ayam buras, harga daging sapi, harga daging kambing, 

harga telur ayam ras, harga beras dan pendapatan per kapita dengan 

tingkat kepercayaan 95% dan 90%. 

3. Analisis permintaan daging ayam buras dan daging ayam ras di Provinsi 

Jawa Timur : 

3.1 Elastisitas harga permintaan daging ayam buras bersifat elastis, dan 

permintaan daging ayam ras bersifat inelastis. 

3.2 Daging ayam ras, ikan lele, beras, dan minyak goreng merupakan 

barang substitusi, sedangkan daging sapi, daging kambing, dan telur 

ayam ras, merupakan barang komplementer dari daging ayam buras di 

Provinsi Jawa Timur. Daging sapi, telur ayam ras, dan ikan lele 

merupakan substitusi, sedangkan daging ayam buras, daging kambing, 

beras dan minyak goreng merupakan barang komplementer dari daging 

ayam ras di Provinsi Jawa Timur. 

3.3 Daging sapi, telur ayam ras, dan ikan lele merupakan barang substitusi, 

sedangkan daging ayam buras, daging kambing, beras, dan minyak 

goreng merupakan barang komplementer terhadap daging ayam ras di 

daerah perkotaan Provinsi Jawa Timur. Daging ayam buras, ikan lele, 

beras, dan minyak goreng merupakan barang substitusi, daging sapi, 

daging kambing, telur ayam ras merupakan barang komplementer 

terhadap daging ayam ras di daerah pedesaan Provinsi Jawa Timur. 

3.4 Elastisitas pendapatan daging ayam buras di Provinsi Jawa Timur < 1 

bersifat negatif yang berarti daging ayam buras termasuk barang 

inferior. Elastisitas pendapatan daging ayam ras di Provinsi Jawa 

Timur daerah perkotaan < 1 bersifat positif yang berarti barang 

normal, sedangkan di daerah pedesaan < 1 bersifat negatif yang berarti 

barang inferior. 
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5.2 Saran 

1. Konsumen : diharapkan konsumen dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

informasi dalam menentukan pembelian daging ayam buras atau ayam ras 

yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu 

2. Pedagang atau peternak : diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

dalam menyediakan daging ayam dan mengontrol harga untuk memenuhi 

permintaan konsumen dan meningkatkan hasil penjualan 

3. Pemerintah Daerah : diharapkan adanya penyuluhan kepada peternak 

untuk inovasi terbaru mengenai unggas, diharapkan adanya operasi pasar 

secara rutin untuk mengontrol harga daging ayam dipasaran 

4. Penelitian selanjutnya : diharapkan hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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