
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan nasional pada divisi pangan 

merupakan pilar dari pembangunan 

nasional, sebab kandungan gizi dari 

pangan yang dikonsumsi akan menentukan 

kecerdasan bangsa sebagai aset dari 

pembangunan nasional. Salah satu 

pendukung pembangunan nasional di 

bidang pemenuhan pangan ditekankan 

pada protein hewani melalui sub sektor 

peternakan, produk yang dihasilkan adalah 

berupa protein hewani baik dari daging, 

telur dan susu.  

 Protein hewani banyak terdapat 

pada daging, telur, ikan dan susu yang 

merupakan protein sempurna berasal dari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber pangan protein hewani (Tejasari, 

2005). Apabila dilihat dari peningkatan 

jumlah konsumsi daging ayam yang terus 

melonjak dari tahun ke tahun, akan  tetapi  

konsumsi daging  ayam di Indonesia 

tergolong masih sangat rendah, oleh 

karena itu salah satu peluang untuk 

pemenuhan daging ayam ras yang dinilai 

sedikit maka salah satunya adalah melalui 

pemenuhan daging dari ayam jantan 

petelur sebagai substitusi dari ayam 

kampung dan ayam pedaging. 

Tujuan penelitian adalah 

menganalisis elastisitas permintaan daging 

ayam jantan petelur dan mengetahui 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
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ABSTRACT 

 

The research objective was to analyze elasticity of the demand for meat of and laying 

rooster and study factors influenced the demand function for meat of laying rooster in 

Malang regency. The research was conducted on April 20, 2016 until May 20, 2016. The 

location of research carried out in the district of Malang, with the market area of four 

different location in the district of Malang. Analysis of the data were by using the formula of 

price elasticity, as well as income and cross-Douglass production function Cobb. The study 

stated that the price elasticity and cross-price elasticities for meat laying rooster in Malang 

regency was elastic, and elasticity. The result showed that Malang district residents' income 

to the need of meat laying rooster were in elastic. Factors affecting the demand for meat 

were a laying rooster laying hens meat prices ram itself, the price of fish, chicken meat 

prices, the income of each family and the number of family. 
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fungsi permintaan daging ayam jantan 

petelur di Kabupaten Malang. 

Elastisitas permintaan merupakan 

perbandingan antara jumlah persentase 

daging ayam jantan petelur yang diminta 

dengan persentase perubahan harga daging 

ayam jantan petelur, nilai elastisitas 

beragam yaitu mulai dari nol (0) sampai 

dengan tak terhingga (~). Permintaan 

daging dikatakan elastis apabila nilai 

elastisitasnya lebih besar dari 1 dan tidak 

boleh kurang dari nilai 1. Apabila nilai 

lebih besar dari 1 maka persentase 

perubahan jumlah daging ayam jantan 

petelur yang diminta lebih besar daripada 

persentase perubahan harga daging. 

Elastisitas yang menunjukkan angka nol, 

berarti tidak terjadi perubahan jumlah 

daging yang diminta walaupun terjadi 

perubahan harga, sedangkan nilai 

elastisitas yang menunjukkan angka tidak 

terhingga terjadi jika perubahan jumlah 

yang diminta walaupun terjadi perubahan 

harga yang sangat kecil, namun 

permintaan hasil peternakan lebih banyak 

bersifat tidak elastis karena menghasilkan 

makanan pokok, karena makanan pokok 

akan selalu dikonsumsi oleh manusia 

berapapun harganya, maka perubahan 

harga atas hasil peternakan tidak akan 

memiliki pengaruh yang besar terhadap 

jumlah yang diminta. 

 

 

MATERI DAN METODE 

 

Materi 

Penelitian dilaksanakan pada 20 

April 2016 sampai dengan 20 Mei 2016. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di 

Kabupaten Malang, dengan penyebaran 

lokasi penelitian di 4 wilayah pasar yang 

ada di Kabupaten Malang, Utara: diwakili 

Pasar Lawang, Timur: Pasar Tumpang, 

Selatan: Pasar Kepanjen dan barat: Pasar 

Karangploso.  

 

Metode  

Berdasarkan metode penelitian 

(research method), penelitian yang 

dilakukan yaitu menggunakan metode 

survei. Data yang diambil adalah baik data 

sekunder maupun data primer. 

Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen berupa kuisioner 

dengan melakukan wawancara terkait 

permintaan akan daging ayam jantan 

petelur di Kabupaten Malang.  

Sampel yang diambil dalam 

penelitian yaitu dengan kriteria responden 

1) konsumen yang membeli daging ayam 

jantan petelur sudah lebih dari 2 kali 

membeli dan diperuntukkan untuk dijual 

kembali baik dalam bentuk bahan baku 

maupun diolah menjadi suatu produk 2) 

diperuntukkan konsumsi sendiri. Analisis 

data menggunakan rumus elastisitas harga, 

elastisitas pendapatan dan elastisitas silang 

serta fungsi produksi cobb-douglass. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Model Persamaan Regresi Permintaan 

Daging Ayam Ras Jantan Petelur 

 

Model persamaan regresi 

merupakan hasil analisis statistik yang 

disusun melalui persamaan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, 

baik pengaruh secara simultan maupun 

secara parsial. Besarnya variabel yang 

berpengaruh dijabarkan dari nilai koefisien 

determinasi (R
2
) artinya semakin besar 

nilai koefisien determinasi yang mendekati 

angka 1 atau jika dipersentasekan menjadi 

100% maka semakin besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 



Proses regresi dilakukan menggunakan 

program SPSS 16.00 bahwa tujuannya 

adalah untuk mengetahui per item 

produksi maka jenis regresi yang 

digunakan adalah Cobb-Douglas. Proses 

regresi sama dengan proses regresi 

berganda akan tetapi perbedaannya jika 

untuk Cobb-douglas maka harus dilakukan 

proses transformasi dalam bentuk turunan 

logaritma natural (Ln) sebelum dilakukan 

proses pengregresian untuk melihat 

seberapa besar pengaruh dan nilai 

signifikansi variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Berikut merupakan tabel 

hasil distribusi melalui regresi dengan 

menggunakan Cobb-Douglas pada 

permintaan daging ayam jantan petelur di 

Kabupaten Malang. 

 

Tabel 4.5 Hasil analisis regresi permintaan 

daging ayam jantan petelur 

 
(Data Primer, 2016) 

 

Keterangan : *)P value < 0,05 

  **)P value < 0,01 

 

 Berdasarkan hasil analisis data 

statistik dengan menggunakan SPSS 16.00 

untuk melihat elastisitas suatu produksi 

melalui pendekatan jumlah permintaan 

daging ayam jantan petelur di Kabupaten 

Malang,  bahwa harga daging ayam jantan 

petelur (X1), harga daging ayam kampung 

(X2), harga daging ayam pedaging (X3), 

harga telur ayam ras (X4), harga ikan 

bandeng (X5), harga beras (X6), harga 

ikan lele (X7), pendapatan (X8), jumlah 

keluarga (X9) dan pendidikan (X10) 

memiliki pengaruh terhadap permintaan 

daging ayam jantan petelur sebanyak 

66,2% nilai tersebut merupakan nilai 

koefisien determinasi yang tujuannya 

adalah untuk melihat seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian yang 

dilakukan misalnya adalah harga gula, 

harga BBM dan biaya pendidikan. 

 

 
(Data Primer, 2016) 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

keempat wilayah yang menjadi lokasi 

penelitian sehingga setiap wilayah 

mendapatkan 25 responden dengan kriteria 

responden adalah melakukan pembelian 

lebih dari dua kali, pengambilan sampel 

dilakukan 3 kali di setiap wilayah dengan 

hari yang berbeda dan berturut-turut dua 

hari akhir pekan dan satu hari pengambilan 

sampel dilakukan di hari efektif, hal 



tersebut dilakukan dengan alasan bahwa 

jumlah pembeli paling banyak adalah di 

akhir pekan, sehingga dari alasan tersebut 

maka masalah yang muncul adalah 

semakin banyak pembeli akan 

mempengaruhi perubahan harga produk. 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

didapatkan persamaan regresi hasil 

transformasi data dalam bentuk logaritma 

natural (Ln) sebagai salah satu bentuk 

pengamatan elastisitas dari faktor produksi 

adalah sebagai berikut : 

Y = 724,120 - 2,014X1 + 0,084X2 –

1,805X5 + 0,557X8 + 0,300X9 

 

Keterangan:  

Y = Jumlah permintaan  

X1 = harga daging ayam jantan petelur   

(Rp/Kg) 

X2 = harga daging ayam kampung 

(Rp/Kg) 

X5 = harga ikan bandeng (Rp/Kg) 

X8 = pendapatan (Rp/Bulan) 

X9 = jumlah anggota keluarga  

 

Elastisitas Permintaan 

 Elastisitas merupakan suatu konsep 

yang digunakan oleh para peternak dan 

pedagang untuk mengetahui suatu cara 

dalam meningkatkan permintaan akan 

suatu produk, sehingga melalui elastisitas 

suatu produsen dapat mengetahui dan 

meramalkan kepekaan konsumen melalui 

permintaan suatu barang. Hal tersebut 

dijabarkan oleh Arsyad (2008) bahwa 

elastisitas permintaan adalah persentase 

perubahan kuantitas yang diminta sebagai 

akibat dari perubahan nilai salah satu 

variabel yang menentukan permintaan 

sebesar 1 persen dan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh suatu faktor 

terhadap permintaan perlu diketahui 

elastisitas dari permintaan yang terdiri dari 

elastisitas harga, elastisitas pendapatan dan 

elastisitas harga silang. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang telah dilakukan melalui 

metode kuantitatif maka diketahui hasil 

suatu nilai untuk elastisitas harga, 

elastisitas pendapatan serta elastisitas 

silang akan permintaan daging ayam 

jantan petelur di Kabupaten Malang 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Nilai jenis elastisitas 

Jenis Elatisitas Nilai 

Elastisitas Harga -2,014 

Elastisitas Pendapatan  0,557 

Elastisitas Silang -1,805 

(Data Primer, September 2016) 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian menyatakan bahwa 

elastisitas harga dan elastisitas harga silang 

terhadap daging ayam jantan petelur di 

Kabupaten Malang bersifat elastis dan 

elastisitas pendapatan penduduk kabupaten 

Malang terhadap permintaan daging ayam 

jantan petelur  bersifat in elastis. Faktor 

yang mempengaruhi jumlah permintaan 

akan daging ayam jantan petelur adalah 

harga daging ayam jantan petelur itu 

sendiri, harga ikan bandeng, harga daging 

ayam kampung, pendapatan masing-

masing keluarga dan jumlah anggota 

keluarga.  
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