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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Upaya dalam pengikutsertaan pembangunan nasional 

salah satunya adalah melalui kebutuhan pangan baik dari 

sumber pangan nabati maupun pangan hewani. 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. Pendukung pembangunan 

nasional dibidang pemenuhan pangan melalui protein nabati 

dan hewani, namun protein nabati merupakan protein yang 

tidak mengandung asam amino, sehingga dalam pemenuhan 

kebutuhan pangan saat ini ditekankan pada protein hewani 

yang melalui sub sektor peternakan, dimana produk yang 

dihasilkan adalah berupa protein hewani baik dari daging, telur 

dan susu. Protein berdasarkan asam amino pembentuknya, 

dikelompokkan manjadi protein sempurna, protein tidak 

sempurna, dan protein kurang sempurna. Kasein pada susu, 

albumin pada telur merupakan protein sempurna. Berdasarkan 

sumber pangannya, protein dibedakan atas protein hewani dan 

protein nabati. Protein hewani banyak terdapat pada daging, 

telur, ikan dan susu yang merupakan protein sempurna berasal 

dari sumber pangan protein hewani (Tejasari, 2005). 

Pemenuhan bahan baku pangan seperti daging ayam 

sudah tidak lazim lagi, bahkan sudah menjadi kebutuhan 

sehari-hari yang harus dikonsumsi, tidak seperti daging ternak 

lain seperti daging sapi, kambing dan domba yang dirasa 

masih lazim untuk dikonsumsi setiap hari karena kandungan 

lemak yang tinggi, sehingga jika terlalu banyak dikonsumsi 
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akan menyebabkan gangguan kesehatan. Pemenuhan daging 

sapi yang saat ini tidak seimbang dengan permintaan 

masyarakat dan harga yang terus naik, maka hal tersebut 

merupakan faktor semakin banyaknya permintaan akan daging 

ayam bahkan tercatat hingga lebih dari 50% dari permintaan 

awal, karena protein hewani baik dari daging sapi, ayam, 

kambing dan ikan merupakan barang substitusi sehingga 

apabila masyarakat tidak dapat memenuhi salah satu barang 

tersebut, maka konsumen akan menggantikan dengan barang 

yang lain. 

Keunggulan daging ayam dibandingkan daging yang 

lain bahwa daging ayam merupakan daging serat putih 

(kitotefin) sehingga rendah lemak dan bahkan memiliki 

kandungan protein paling tinggi di antara daging yang lainnya 

yaitu sekitar 20% bahkan harga daging ayam lebih terjangkau 

dibandingkan dengan daging sapi, kambing maupun domba. 

Sesuai standar nasional, konsumsi protein orang dewasa per 

hari per kapita 55 g yang terdiri dari 80% protein nabati dan 

20% protein hewani. Potensi tersebut, maka permintaan akan 

daging ayam terus meningkat dari tahun ke tahun seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Bukti dari 

segi permintaan dalam struktur konsumsi daging nasional, dari 

tahun ke tahun peranan daging ayam ras tercatat 

peningkatanya, dari 13% pada tahun 1970-an manjadi sekitar 

60% pada tahun 1990-an. Kemampuan daging ayam ras 

menggeser daging ruminansia, ternyata pergeseran ini pun 

terjadi di tingkat internasional. USDA (United States 

Department of Agriculture) mencatat bahwa pada tahun 1985 

– 1993 laju konsumsi redmeat dunia menurun 1,8% per tahun 

dan konsumsi whitemeat asal ayam meningkat 3,5% per tahun 

(Abidin,2002). Faktor pendorong meningkatnya permintaan 
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tersebut secara teoritis disebut dengan demand shifter, yaitu 

faktor yang mempengaruhi atau mengakibatkan adanya 

perubahan permintaan (Pappas dan Hirschey, 2003). Sudjana 

(2004) mengemukakan bahwa tingkat permintaan produk 

ternak seperti daging dan telur dipengaruhi oleh harga produk 

itu sendiri, produk substitusinya maupun komplementernya, 

tingkat pendapatan rumah tangga serta preferensi konsumen 

terhadap berbagai pilihan produk yang tersedia. 

Kebutuhan daging ayam naik sebesar 15,79% pada 

tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Konsumsi daging ayam 

pada tahun 2014 bisa mencapai 2,2 juta ekor sedangkan 

konsumsi daging ayam pada tahun 2013 hanya sebesar 1,9 juta 

ekor. Kenaikan konsumsi daging ayam dikarenakan daya beli 

masyarakat semakin meningkat. Pembanding kedua adalah 

dari prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan tahun 2014 

untuk daging unggas dengan ketersediaan 1,970.5 (ribu ton) 

dan kebutuhan 1,144.8 (ribu ton). Berdasarkan data outlook 

komoditas daging ayam kampung dari perhitungan tahun 2011 

sampai tahun 2015 mengalami penurunan di tahun 2012 dan 

tahun 2013, namun meningkat kembali di tahun 2014 dan 

mengalami penurunan kembali di tahun 2015, sehingga 

didapatkan rata-rata pendapatan per kg/kapita/tahun adalah 

4,278, jika dikomulatifkan berdasarkan skala nasional maka 

untuk produksi daging ayam kampung dengan harga yang 

tidak terpaut jauh dari daging ayam jantan petelur yaitu 

sebesar 1,48 juta ton, sedangkan konsumsi rata-rata 1,06 juta 

ton. 

Kebutuhan pangan masing-masing rumah tangga 

memiliki asumsi sendiri akan pemenuhan protein hewani 

daging ayam, di antaranya bahwa tidak semua rumah tangga 

dapat memenuhi kebutuhan daging ayam setiap hari karena 
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segi pendapatan yang tidak memungkinkan untuk membeli 

daging setiap hari, ditambah dengan permasalahan bahwa 

jumlah peternakan rakyat lebih banyak dari pabrikan besar 

kini mulai tersingkir karena tidak menggunakan teknologi 

modern dan kendala investasi. Sejumlah produsen besar 

kemudian mengembangkan pola kemitraan dengan menjalin 

kerjasama dengan peternakan rakyat melalui konsep contract 

farming antara produsen pakan ternak besar dengan para 

peternakan rakyat yang memelihara ayam untuk sebuah 

perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Peternak 

menyediakan tanah, kandang, peralatan dan tenaga kerja. 

Perusahaan memberi fasilitas pemeliharaan dan sapronak 

(sarana produksi peternakan) seperti D.O.C (Day Old Chick), 

pakan, obat-obatan, dan pengarahan manajemen dengan sistem 

bagi hasil. Kendati kebutuhan daging ayam sudah 

swasembada, perkembangan industri perunggasan seperti obat 

hewan serta pakan ternak seperti jagung, bungkil kedelai, 

tepung ikan masih sangat bergantung pada impor, sehingga hal 

tersebut yang menyebabkan jumlah pemenuhan kebutuhan 

daging ayam dapat menurun. 

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, bahkan masyarakat lebih banyak memilih 

ayam kampung dibandingkan dengan ayam ras, karena cita 

rasa yang lebih enak dibandingkan ayam pedaging, akan tetapi 

dengan masalah harga yang lebih tinggi dan populasi yang 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan ayam pedaging. Ayam 
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kampung dinilai belum swasembada karena harus impor dari 

China sehingga dari segi harga cukup tinggi dibandingkan 

ayam ras. Perkembangan ayam kampung juga masih 

terkendala belum majunya usaha pemuliaan genetik ayam 

kampung sehingga kurang menjamin kelangsungan D.O.C 

yang berkualitas. Kondisi tersebut menjadikan peluang 

berkembangnya ayam yang memiliki kedekatan cita rasa ayam 

kampung, yaitu ayam jantan petelur. Ayam jantan petelur 

mampu memanfaatkan celah ini karena karakternya yang 

memiliki kedekatan cita rasa dan struktur daging yang 

mendekati ayam kampung. Ayam jantan petelur, cenderung 

lebih dipilih para pengusaha kuliner karena harganya yang di 

bawah harga ayam kampung dan kontinyuitas produksinya 

lebih terjamin. Karena itu, budidaya atau pembesaran ayam 

jantan petelur yang sudah ada dan memiliki potensi tinggi 

pada dunia bisnis perunggasan di Indonesia. Berdasarkan 

uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Elastisitas Permintaan Daging Ayam Jantan 

Petelur di Kabupaten Malang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana elastisitas permintaan daging ayam jantan 

petelur di Kabupaten Malang? 

2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap fungsi 

permintaan daging ayam jantan petelur di Kabupaten 

Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis elastisitas permintaan daging ayam 

jantan petelur di Kabupaten Malang. 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

permintaan daging ayam jantan petelur di Kabupaten 

Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan yang berkenaan dengan 

penyediaan bahan pangan protein hewani khususnya 

dalam pemenuhan kebutuhan daging ayam di 

Indonesia. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 Daya beli seseorang tergantung atas dua unsur pokok 

yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakan dan harga barang 

yang dikehendaki. Apabila jumlah pendapatan yang dapat 

dibelanjakan seseorang berubah maka jumlah barang yang 

diminta juga akan berubah demikian halnya dengan harga 

barang yang dikehendaki juga dapat berubah. Secara 

matematis pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap 

jumlah yang diminta dapat diketahui secara serentak. Dalam 

hukum permintaan dikatakan bahwa “Apabila harga suatu 

barang turun maka permintaan konsumen akan barang itu 

meningkat dan sebaliknya, jika harga suatu barang naik maka 

permintaan konsumen akan barang itu menurun”, apabila 

semua faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah yang 

diminta dianggap tidak berubah cateris paribus artinya 

kuantitas yang diminta akan menurun ketika harganya 

meningkat dan kuantitas yang diminta meningkat ketika 
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harganya menurun, dapat dikatakan bahwa kuantitas yang 

diminta berhubungan negatif (negatively related) dengan 

harga (Nopirin, 2009). 

 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. Permintaan daging ayam selalu ada 

bahkan menjadi konsumsi sehari-hari pada kalangan 

masyarakat ekonomi middle-up karena hasil ternak tidak dapat 

dipisahkan dari kebutuhan manusia karena daging merupakan 

penganekaragaman dari sumber pangan protein hewani hasil 

ternak dan daging ayam jantan petelur memiliki cita rasa yang 

hampir sama dengan ayam kampung karena cita rasa dinilai 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam 

mencapai kepuasannya. Hal tersebut merupakan gambaran 
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permintaan akan daging unggas pada ayam jantan petelur yang 

selalu ada. Faktor yang mempengaruhi dari banyak atau 

sedikitnya permintaan adalah dari jumlah anggota keluarga, 

pendapatan rumah tangga, harga telur ayam ras, harga ikan 

bandeng, harga ayam kampung, harga ayam ras, harga barang 

itu sendiri (ayam jantan petelur), harga beras dan pendidikan 

konsumen. Berdasarkan teori tersebut maka dapat 

digambarkan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian 

Peternakan Daging Ayam Petelur 

Kabupaten Malang 
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1.6. Hipotesis Penelitian 

1. Elastisitas harga dan elastisitas harga silang terhadap 

daging ayam jantan petelur di Kabupaten Malang 

bersifat elastis  

2. Elastisitas pendapatan penduduk Kabupaten Malang 

terhadap permintaan daging ayam jantan petelur 

bersifat in elastis  

3. Harga daging ayam jantan petelur, harga ikan 

bandeng, harga daging ayam kampung, pendapatan 

masing-masing keluarga dan jumlah anggota keluarga 

memiliki pengaruh positif terhadap jumlah permintaan 

akan daging ayam jantan petelur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Hadini, Nurtini dan Sulastri (2011) mengemukakan 

bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging 

ayam pedaging masyarakat Kota Kendari bernilai positif dan 

kurang dari satu, menunjukkan bahwa daging ayam pedaging 

termasuk barang superior yang merupakan barang kebutuhan 

pokok. Elastisitas harga daging ayam pedaging sendiri bersifat 

inelastis yang menunjukkan daging ayam pedaging merupakan 

barang kebutuhan pokok. Daging ayam pedaging merupakan 

barang substitusi bagi daging sapi dan ikan bandeng, 

sedangkan minyak goreng dan beras termasuk barang 

komplementer. Perkembangan konsumsi daging ayam 

pedaging cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan 

bertambahnya waktu dan jumlah penduduk. 

 Murti, Hartono dan Fanani (2015) menyatakan bahwa 

mortalitas dan biaya produksi merupakan faktor yang 

mempengaruhi jumlah produksi usaha dan bersifat elastis 

terhadap jumlah produksi usaha kemitraan ayam pedaging, 

jumlah ternak, pembelian D.O.C, biaya pakan, dan biaya 

produksi merupakan faktor-faktor yang bersifat tidak elastis 

terhadap produksi usaha kemitraan ayam pedaging. 

 Isyanto (2008) menyatakan bahwa (1) harga ikan dan 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap permintaan daging 

ayam. Harga daging ayam, harga daging sapi, harga telur, dan 

harga susu berpengaruh signifikan terhadap permintaan daging 

ayam. Harga beras berpengaruh sangat signifikan terhadap 

permintaan daging ayam, dan (2) elastisitas harga sendiri dari 

daging ayam sebesar-1,176 menunjukkan bahwa permintaan 
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daging ayam bersifat elastis (E>1) dimana permintaan 

daging ayam peka terhadap perubahan harga daging ayam itu 

sendiri. Bila harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar 

10 persen, maka permintaan terhadap daging ayam akan 

mengalami penurunan sebesar 11,76 persen. Elastisitas harga 

daging sapi yang merupakan elastisitas harga silang terhadap 

harga daging ayam sebesar 1,938 menunjukkan bahwa apabila 

harga daging sapi mengalami kenaikan sebesar 10 persen 

maka permintaan terhadap daging ayam akan mengalami 

kenaikan sebesar 19,38 persen, sedangkan nilai elastisitas 

harga silang harga beras terhadap harga daging ayam sebesar 

-1,024 menunjukkan bahwa apabila harga beras mengalami 

kenaikan sebesar 10 persen maka permintaan terhadap daging 

ayam akan mengalami penurunan sebesar 10,24 persen. 

 Susilowati (2011) menyatakan bahwa elastisitas 

permintaan daging ayam ras di Kota Surakarta bersifat 

inelastis terhadap perubahan harga daging ayam ras, 

perubahan harga daging sapi, perubahan harga telur ayam ras, 

perubahan harga beras dan perubahan pendapatan. Faktor yang 

berpengaruh terhadap jumlah permintaan daging ayam ras di 

Kota Surakarta adalah harga daging ayam ras, harga daging 

sapi, harga telur ayam ras, harga beras, jumlah penduduk dan 

pendapatan per kapita. Kelima variabel tersebut memberikan 

pengaruh sebesar 75,5% terhadap jumlah permintaan daging 

ayam ras. 

 Saifoel (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh kuat terhadap permintaan daging sapi di 

Kabupaten Bondowoso dalam jangka pendek (short run) 

adalah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk sedangkan 

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

beras, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Baik dalam 
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permintaan dinamis daging sapi jangka pendek dan jangka 

panjang, daging sapi bagi masyarakat Bondowoso merupakan 

barang normal dan bersifat inelastis, daging sapi memiliki 

hubungan substitusi dengan daging ayam, telur dan ikan lele 

serta bersifat inelastis, daging sapi memiliki hubungan 

komplementer dengan beras dan bersifat inelastis. Elastisitas 

permintaan daging sapi di Kabupaten Bondowoso untuk 

jangka pendek lebih kecil dibanding dengan jangka panjang. 

Prediksi kebutuhan daging sapi di Kabupaten Bondowoso 

sampai dengan tahun 2030 cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun. 

 Rizqi (2014) menyatakan bahwa faktor pendapatan dan 

jumlah anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan daging sapi di Kota Banda Aceh, 

sedangkan harga barang lain dan harga daging sapi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan 

daging sapi di Kota Banda Aceh. Pemerintah daerah 

khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

diharapkan untuk meningkatkan produksi daging sapi dan 

lebih memperhatikan harga daging sapi di pasaran agar harga 

tetap stabil. Suryanto, dkk (2008) menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi permintaan ayam pedaging pada 

konsumen rumah tangga secara serempak yaitu harga daging 

ayam pedaging itu sendiri, harga telur ayam ras, pendapatan 

keluarga, jumlah anggota keluarga dan selera berpengaruh 

sangat nyata terhadap permintaan daging ayam pedaging. 

 Hastang (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah permintaan telur adalah 1) harga sangat 

di pengaruhi oleh faktor tempat pembelian serta tawar 

menawar antara konsumen dengan pedagang telur ayam ras 

tersebut. 2) pendapatan merupakan salah satu sumber daya 
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yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan, termasuk 

kebutuhan terhadap telur ayam ras. 3) jumlah keluarga adalah 

banyaknya anggota keluarga. Keluarga merupakan lingkungan 

sebagian besar tinggal dan berinteraksi dengan anggota 

keluarga lainnya.  

 

2.2. Potensi Ayam Jantan Petelur dalam Aspek Sosial 

dan Ekonomi 

 Ayam ras petelur adalah ayam ras betina yang 

dikembangkan untuk diambil telurnya saja. Perkembangan 

ayam petelur di Pulau Jawa setelah tahun 1972 juga disusul 

dengan perkembangan petelur di propinsi lain, terutama di 

Sumatera Utara, Ujung Pandang, dan daerah-daerah potensial 

lainnya yang menunjukkan bahwa peternakan ayam petelur 

memberikan harapan yang cerah di setiap tempat di Indonesia, 

tidak hanya di Pulau Jawa (Rasyaf, 2000). 

 Ayam petelur diperoleh dari usaha penetasan ayam 

petelur yang dilakukan oleh breeder. Hasil penetasan tersebut 

tentunya tidak semuanya ayam betina. Jika persentase 

diasumsikan 50% ayam betina, maka 50% akan dihasilkan 

produk yang berupa ayam petelur dengan kelamin jantan. 

Produk jantan petelur tidak memiliki nilai jual, maka ayam 

jantan petelur dijadikan sebagai produk sampingan. Dibelahan 

bumi utara, produk sampingan ini dimusnahkan untuk 

dijadikan bahan pakan. Menggambarkan besarnya peluang 

yang bisa diraih apabila ayam jantan petelur  dimanfaatkan 

sebagai penghasil daging. Ayam jantan lebih cepat untuk 

dibudidayakan dibandingkan dengan ayam betina, terlebih, 

jika menggunakan sistem intensif  serta  memperhatikan 

faktor-faktor budidaya yang baik. 
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 Peluang pemeliharaan ayam jantan petelur diharapkan 

mampu memberikan informasi kepada peternak tentang 

potensi ayam jantan petelur sebagai penghasil daging untuk 

pemenuhan gizi masyarakat serta mampu menciptakan 

peluang usaha baru untuk masyarakat. Ada beberapa 

pertimbangan dalam aspek sosial dan ekonomi yang 

memberikan asumsi berbeda terhadap  perilaku konsumen 

dalam mengkonsumsi daging ayam jantan petelur. Potensi dari 

daging ayam jantan petelur hampir sama dengan ayam 

kampung yaitu kandungan lemaknya minim sekali, cita 

rasanya lebih gurih dan hal lain yang terpenting bebas residu 

antibiotik/sulfa. Hal inilah rupanya yang membuat konsumen 

tidak segan-segan mengeluarkan biaya lebih banyak lagi untuk 

mendapatkan pangan asal ayam kampung, sehingga 

keunggulan ayam kampung yang dianggap kampungan ini 

menjadi “santapan kaum elite” atau kelas ekonomi tinggi. 

 Harga jual ayam jantan petelur lebih tinggi 

dibandingkan ayam pedaging karena tekstur daging ayam 

jantan petelur sama seperti ayam kampung. Permintaan daging 

ayam kampung yang semakin meningkat dan tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pasar maka ayam jantan petelur menjadi 

pengganti ayam kampung untuk memenuhi kebutuhan pasar, 

sedangkan untuk ayam kampung asli akan memakan waktu 

panen lebih lama dibandingkan ayam jantan petelur makanya 

ternak ayam jantan petelur menjadi alternatif lain untuk 

pengganti ayam kampung asli yang memerlukan waktu panen 

lebih cepat. Ternak ayam jantan petelur tidaklah 

membutuhkan dana yang besar dan harus mahal, ternaknya 

bisa dimulai dari sedikit hingga banyak dari sambilan hingga 

menjadi profesi. Analisa ternak ayam jantan petelur sama 

seperti ternak ayam kampung super dari segi kandang, pakan 

http://ayamkampung.info/category/ayam-broiler
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dan peralatan yang membedakan hanyalah dari segi harga bibit 

atau D.O.C dan dari segi jual panenan. Pemeliharaan ayam 

jantan petelur atau kampung super lebih mudah karena jenis 

ayam ini lebih tahan terhadap suhu lingkungan dan kondisi 

lingkungan dibandingkan dengan ternak ayam pedaging yang 

membutuhkan tenaga ekstra dan sangat rentan terhadap 

lingkungan yang tidak seimbang. Usaha ternak ayam jantan 

petelur bisa dilakukan di lingkungan rumah tanpa harus 

ditempat yang sepi dan jauh seperti ayam pedaging dan jika 

populasi ternak ayam jantan petelur sudah banyak maka 

dianjurkan untuk diluar lingkungan rumah demi kenyamanan 

lingkungan (Outlook daging ayam, 2015). 

 Keputusan membeli ayam pada konsumen dipengaruhi 

oleh berbagai hal baik langsung maupun tidak langsung. 

Beberapa hal yang mempengaruhi pembelian daging ayam 

menurut (Rasyaf, 2000) antara lain:  

1.  Perubahan penghasilan konsumen  

 Pengaruh terbesar dari pembelian daging ayam adalah 

pendapatan atau penghasilan kosumen. Semakin besar 

penghasilan akan semakin leluasa konsumen mengatur dan 

membeli segala kebutuhannya dan semakin ingin seseorang 

untuk makan enak. Perubahan penghasilan konsumen tidak 

selalu diiringi dengan perubahan sikap untuk membeli lebih 

banyak barang yang bersangkutan. Hal ini terutama tergantung 

pada jenis barang tersebut. Pada pembelian daging ayam 

dengan meningkatnya penghasilan konsumen akan 

meningkatkan volume pembelian daging ayam.  

2.  Perubahan selera konsumen dapat mempengaruhi 

pemilihan konsumen akan daging ayam.  

 Pada tahun enam puluhan di Indonesia selera konsumen 

masih lekat dengan ayam kampung, namun saat ini 
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diperkenalkan, daging ayam jantan petelur yang menggunakan 

konsep pengolahan yang baik langsung memperoleh simpati 

masyarakat walaupun bertahap. Faktor perubahan selera itulah 

yang menjadi penyebabnya. Apabila dahulu ayam jantan 

petelur kurang dimanfaatkan karena konsumen sudah terikat 

dengan pola pikir bahwa ayam kampung memiliki taste yang 

paling enak dan tekstur daging yang padat, maka sekarang 

diperkenalkan dengan konsumsi daging ayam jantan petelur 

yang tidak kalah dengan ayam kampung. 

3.  Perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan 

konsumen. 

Tinggi rendahnya harga ayam akan mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli daging ayam. Perubahan 

harga ayam sangat responsif terhadap perubahan keputusan 

konsumen untuk membeli ayam, artinya, sedikit saja 

perubahan naik-turun harga ayam akan mengubah keputusan 

konsumen untuk membeli atau menggantinya dengan hasil 

ternak lain.  

4.  Perubahan jumlah konsumen  

 Perubahan jumlah konsumen menentukan jumlah 

permintaan, dengan naiknya jumlah konsumen di suatu 

wilayah secara tidak langsung jumlah konsumen di suatu 

wilayah itu pun bertambah. 

 

2.3. Pemasaran Daging Ayam Jantan Petelur 

Stanton (2007) menyatakan bahwa pemasaran adalah 

sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan 

dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga 

sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual 

maupun potensial. Jangkauan pemasaran sangat luas, berbagai 
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tahap kegiatan harus dilalui oleh barang dan jasa sebelum 

sampai ke tangan konsumen, sehingga ruang lingkup kegiatan 

yang luas itu disederhanakan menjadi 4 (empat) kebijakan 

pemasaran yang lazim disebut sebagai bauran pemasaran 

(marketing-mix), yaitu produk (product), harga (price), 

distribusi (place), dan promosi (promotion). Masing-masing 

penjelasannya dipaparkan berikut: 

a.  Kebijakan Produk  

 Produk adalah suatu barang yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan 

atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan atau 

kebutuhan. Beberapa produk yang termasuk dalam 10 produk 

selain berbentuk fisik juga jasa dan layanan. Produk dapat 

dibeda-bedakan atau diklasifikasikan kedalam beberapa 

macam. Misalnya, barang. Barang dapat dibedakan menjadi 

barang konsumsi, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen 

akhir untuk dikonsumsi dan barang industri, yaitu barang yang 

dibeli untuk diolah kembali. Pengembangan sebuah produk 

mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa 

yang akan diberikan oleh produk tersebut. Manfaat-manfaat 

ini dikomunikasikan dan hendaknya dipenuhi oleh atribut 

produk. Produk barang misalnya dalam bentuk seperti mutu, 

ciri dan desain.  

b.  Kebijakan Harga  

 Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen 

dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui 

tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga 

yang sama terhadap semua pembeli. Penetapan harga dan 

persaingan harga telah dinilai sebagai masalah utama yang 

dihadapi perusahaan. Harga adalah sejumlah uang yang 
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dibebankan atau dikenakan atas sebuah produk atau jasa. 

Penentuan harga (pricing) barang atau jasa memainkan 

peranan strategi di dalam perusahaan (Simamora, 2003).  

c.  Kebijakan Distribusi/Lokasi  

 Lokasi adalah tempat untuk menyampaikan produk pada 

konsumen. Produk tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi 

konsumen apabila tidak disampaikan atau tidak tersedia pada 

saat dan tempat yang diinginkan oleh konsumen. Lokasi atau 

tempat memiliki pengaruh yang nyata terhadap perilaku 

konsumen. Pada umumnya konsumen akan memilih toko 

terdekat dengan tempat tinggal mereka. Lokasi toko 

merupakan hal yang kritis bagi kelangsungan hidup toko yang 

bersangkutan. Pengecer harus mampu menentukan segmen 

geografik dan daerah tertentu, selanjutnya menentukan 

wilayah perdagangan. Pemilihan wilayah perdagangan akan 

menentukan kemenarikan letak toko dengan biaya, waktu 

dengan energi yang akan dikeluarkan konsumen untuk 

mencapai lokasi toko. Lokasi atau tempat dari toko harus 

mampu menggambarkan faktor-faktor seperti mudah 

dijangkau oleh sarana transportasi dari arus lalu lintas, 

kepadatan penduduk dan distribusinya, pendapat, stabilitas 

ekonomi dan persaingan   (Kotler, 2007).  

d.  Kebijakan Promosi  

 Promosi merupakan salah satu variabel dalam marketing 

mix yang sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran 

produk. Promosi bertujuan untuk meningkatkan jumlah 

penjualan dengan cara mempengaruhi konsumen. Disamping 

itu, promosi juga merupakan suatu proses yang diawali dengan 

konsumen memperoleh informasi mengenai suatu produk, 

kemudian tertarik pada produk tersebut, selanjutnya mencoba 
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produk tersebut dan menentukan untuk membelinya (Kotler, 

2007). 

 Ayam jantan petelur masih menjadi peluang yang 

sangat besar bagi industri peternakan perunggasan di 

Indonesia, hal ini disebabkan karena bibit ayam jantan petelur 

mudah didapatkan serta pasar penjualan daging ayam jantan 

petelur telah memiliki target pasar sendiri. Peluang-peluang 

tersebut masih sangat potensial meskipun pendapatan dan 

jumlah penduduk perkotaan Indonesia konstan (Wiyono, 

2007). Segmen pasar ayam jantan petelur ternyata berbeda 

dengan segmen pasar ayam ras lainnya, baik ayam hidup (live 

bird) dan daging, sehingga tidak perlu peternak ayam ras 

pedaging akan tersaingi oleh kehadiran ayam jantan petelur 

yang lebih banyak di masa kini dan yang akan datang. Sasaran 

pemasaran ayam jantan petelur antara lain hotel berbintang, 

rumah makan khas ayam jantan petelur, rumah makan tenda 

biru penyedia menu ayam jantan petelur, rumah makan padang 

terpandang, restoran di obyek wisata terpandang, 

supermarket/mall dan pasar tradisional di kota-kota besar. 

 

2.4. Teori Permintaan 

 Gilarso (2007) menunjukkan bahwa dalam ilmu 

ekonomi istilah permintaan (demand) mempunyai arti tertentu, 

yaitu selalu menunjuk pada suatu hubungan tertentu antara 

jumlah suatu barang yang akan dibeli orang dan harga barang 

tersebut. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang 

mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga, 

selama jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain 

tetap sama (ceteris paribus). 

 Sukirno (2005) menyatakan bahwa permintaan 

seseorang atau suatu masyarakat terhadap sesuatu barang 
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ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain 

yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah 

tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Hukum 

permintaan terdapat sifat hubungan antara permintaan dan 

tingkat harga. Harga suatu barang semakin rendah, maka 

permintaannya akan semakin meningkat, dan sebaliknya 

semakin mahal/tinggi harga barang maka semakin sedikit 

permintaan akan barang tersebut. 

 Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu 

barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. 

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara 

jumlah permintaan dan harga. Dalam menganalisa permintaan 

perlu dibedakan antara permintaan dan jumlah barang yang 

diminta. Permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan 

hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Jumlah barang 

yang diminta merupakan banyaknya permintaan pada tingkat 

harga tertentu. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga 

ini menimbulkan adanya hukum permintaan (Adetama, 2011). 

 Keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-

barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan. Namun 

dalam praktek, pengertian permintaan seperti ini menunjukkan 

adanya permintaan atas sejumlah barang dan jasa yang diikuti 

dengan kemampuan membeli (purchasing power). Keinginan 

(wants) diikuti dengan kekuatan untuk melakukan pembelian 

(purchasing power), maka keinginan (wants) akan berubah 

menjadi permintaan, jadi:  

Demand = Wants + Purchasing Power  

 Permintaan (demand) sebagai suatu konsep 

mengandung pengertian bahwa permintaan berlaku terhadap 

tiga variabel yang saling mempengaruhi, yaitu: kualitas 
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produk barang atau jasa (product quality), harga (price), 

manfaat produk barang atau jasa tersebut (product benefit) 

yang sangat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian kebutuhannya. Berikut merupakan kurva 

permintaan berdasarkan hukum permintaan dengan harga. 

 
Sumber: Gilarso (2007) 

Gambar 2.1. Kurva permintaan 

 

 Arsyad (2008) menyatakan bahwa berbagai variabel 

penentu permintaan itu dapat digolongkan menjadi variabel 

strategis, variabel konsumen, variabel pesaing dan variabel 

lainnya. Variabel strategis meliputi harga barang yang 

bersangkutan, kualitas dan desain barang, serta saluran 

distribusi barang. Variabel konsumen terdiri dari tingkat 

pendapatan, selera konsumen dan harapan konsumen terhadap 

harga di masa yang akan datang. Variabel pesaing terdiri dari 

harga barang substitusi dan barang komplementer, promosi 

barang lain, saluran distribusi barang lain, serta kualitas dan 

desain barang lain. Variabel lain adalah kebijakan pemerintah, 

jumlah penduduk dan cuaca. Variabel strategis merupakan 
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variabel yang dapat digunakan secara langsung untuk 

mempengaruhi permintaan barang yang dihasilkan oleh 

perusahaan (controllable variables), sedangkan variabel-

variabel di luar itu merupakan variabel yang tidak dapat 

dikendalikan oleh perusahaan tersebut (uncontrollable 

variables). 

 Pergeseran kurva permintaan terjadi apabila pendapatan 

meningkat, maka konsumen memiliki daya beli yang tinggi. 

Dampak yang terjadi konsumen mampu membeli produk yang 

lebih banyak pada tingkat harga yang sama dengan 

sebelumnya. Sebaliknya, bila perubahan selera dari disukai 

menjadi kurang disukai membuat konsumen membeli produk 

dalam jumlah yang sedikit pada tingkat harga yang sama 

dengan sebelumnya. Perubahan harga barang lain berpengaruh 

pada pergeseran kurva permintaan. Kenaikan harga barang 

substitusi dapat menggeser kurva permintaan komoditi ke 

kanan, lebih banyak yang dibeli pada setiap tingkat harga. 

Kenaikan harga suatu komoditi komplementernya akan 

menggeser kurva permintaan ke kiri. Lebih sedikit komoditi 

yang dibeli pada setiap tingkat harga. 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. Kenaikan jumlah penduduk akan menggeser 

kurva permintaan untuk semua komoditi ke arah kanan, yang 

menunjukkan bahwa akan lebih banyak komoditi yang dibeli 

pada setiap tingkat harga. 
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Sumber: Gilarso (2007) 

Gambar 2.2. Kurva pergeseran permintaan 

 

2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

 Berdasarkan hukum permintaan (the law of demand) 

perubahan permintaan atas suatu barang dan jasa semata-mata 

ditentukan oleh harga dari barang atau jasa tersebut, ceteris 

paribus. Kenyataannya, banyak permintaan terhadap suatu 

barang atau jasa juga ditentukan oleh faktor-faktor lain selain 

faktor harga itu sendiri. Oleh sebab itu perlu juga dijelaskan 

bagaimana faktor-faktor yang lain akan mempengaruhi 

permintaan. 

 

2.5.1 Faktor Internal 

2.5.1.1 Pendapatan Rumah Tangga 

 Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli 

masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas dari permintaan. Pendapatan yang 

rendah berarti hanya ada uang yang lebih sedikit untuk 

digunakan pengeluaran dalam belanja, sehingga mengeluarkan 



25 

uang yang lebih sedikit untuk membeli beberapa barang. Jika 

permintaan terhadap suatu barang berkurang, maka barang 

tersebut adalah barang normal oleh karena itu pendapatan 

rumah tangga mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli, 

dalam pemasaran barang yang sensitif terhadap pendapatan 

yang mengamati kecenderungan dalam mengamati finansial 

rumah tangga. Variabel tingkat pendapatan dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengkonsumsi 

daging ayam jantan petelur. Besar kecilnya tingkat pendapatan 

akan memberikan dampak kepada konsumen dalam pembelian 

daging ayam jantan petelur. Besarnya pendapatan yang 

konsumen terima akan membuat konsumen lebih teliti dalam 

mengkonsumsi daging ayam jantan petelur.  

 Bertambahnya penghasilan akan menyebabkan 

permintaan produk meningkat (Rasyaf, 2000). Lipsey (2007) 

menyatakan bahwa perubahan dalam pendapatan selalu 

menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis 

barang. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang akan 

berlaku apabila pendapatan berubah, maka berbagai jenis 

barang dapat dibedakan : 

1.  Barang inferior 

 merupakan barang yang banyak diminta oleh konsumen 

berpendapatan rendah. Jika pendapatan bertambah, maka 

permintaan terhadap barang inferior juga berkurang, dan 

sebaliknya. 

2.  Barang esensial 

 merupakan barang yang sangat penting artinya dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga barang tersebut 

akan tetap dikonsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. 
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3.  Barang normal 

 merupakan barang yang akan mengalami kenaikan 

permintaan jika pendapatan meningkat. 

4.  Barang mewah 

 merupakan jenis barang yang akan dibeli apabila 

pendapatan konsumen sudah relatif tinggi. 

 Pada peningkatan pendapatan yang jauh lebih tinggi lagi 

akan menyebabkan penggantian total dari barang yang 

kualitasnya lebih rendah (cornersolution). Hal ini serupa 

apabila terjadi penurunan pendapatan yang jauh lebih rendah 

akan menyebabkan tingkat konsumsi nol terhadap barang yang 

kualitasnya lebih tinggi. Perbedaan kelas pendapatan akan 

mengkonsumsi barang yang berbeda pula. 

2.5.1.2 Jumlah Keluarga 

 Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya 

menyebabkan pertambahan jumlah permintaan suatu barang. 

Pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan 

kesempatan kerja. Lebih banyak orang yang menerima 

pendapatan dan hal ini juga akan menambah daya beli 

masyarakat. Pertambahan daya beli masyarakat akan 

menambah permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk 

yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang 

tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang 

tersebut. 

 Pertambahan penduduk merupakan faktor yang sangat 

dominan terhadap perubahan permintaan dan penawaran. 

Bertambahnya penduduk akan menimbulkan bertambahnya 

kebutuhan berbagai macam barang/jasa, sehingga permintaan 

akan bertambah. Naiknya permintaan berpengaruh langsung 

terhadap penawaran barang/jasa. Banyaknya permintaan akan 

menaikkan harga barang/jasa yang ditawarkan, sehingga pada 
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suatu saat permintaan akan menurun kembali, ketika 

permintaan turun produsen/penjual yang masih memiliki 

banyak barang/jasa akan menaikkan penjualan dengan 

menurunkan harga. 

 Soekarwati (2002) mengemukakan bahwa makin 

banyak jumlah penduduk, makin besar pula barang yang 

dikonsumsi. Banyak kejadian penambahan jumlah penduduk 

berarti adanya perubahan struktur umur. Demikian 

bertambahnya jumlah 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. Suryadi (2005) menjelaskan bahwa adanya 

hubungan antara jumlah keluarga dengan konsumsi telur, 

semakin meningkatnya jumlah keluarga maka konsumsi telur 

juga semakin meningkat.  

 

2.5.2 Faktor Eksternal 

2.5.2.1 Harga Barang Terkait 

 Harga didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu 

barang untuk ditukarkan dengan barang lain. Semakin tinggi 

harga, maka semakin berkurang jumlah permintaan, dan 

sebaliknya semakin rendah harga maka semakin tinggi jumlah 

permintaan, dengan catatan faktor lain yang mempengaruhi 

jumlah permintaan dianggap tetap. Daslina (2002) 

mengemukakan bahwa jumlah permintaan daging ayam ras 

oleh rumah tangga di Kabupaten Bogor berubah satu persen di 

perkotaan, dan 0,9 persen di pedesaan jika terjadi perubahan 

harga daging ayam ras. Fatimah (2004) menyatakan bahwa 

dalam perhitungan analisis regresi bahwa variabel harga telur 

ayam ras memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -
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0,002053, yang artinya jika harga telur ayam ras naik sebesar     

Rp 1,00 maka jumlah permintaan terhadap telur ayam ras akan 

turun sebesar 0,002053 kg. 

 Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis 

barang lainnya dapat dibedakan dalam tiga golongan: 

1.  Barang pengganti 

 Suatu barang disebut barang pengganti kepada suatu 

barang lainnya apabila ia dapat menggantikan fungsi dari 

barang lain tersebut. Bila terjadi penurunan harga terhadap 

barang tersebut, maka permintaan terhadap barang pengganti 

akan menurun juga. 

2.  Barang penggenap 

 Apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama 

dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan 

barang penggenap. Kenaikan atau penurunan permintaan 

terhadap barang penggenap selalu sejalan dengan permintaan 

atas barang yang digenapkan. 

3.  Barang netral 

 Apabila dua macam barang tidak mempunyai kaitan 

yang rapat, maka perubahan atas permintaan suatu barang 

tidak akan mempengaruhi barang lainnya. 

2.5.2.2 Pemasaran 

 Setiap produsen selalu berusaha agar para konsumen 

mau membeli barang atau jasa yang diproduksinya. Hal ini 

tentu saja bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, 

sebab dengan banyaknya konsumen yang mempunyai selera 

berbeda dalam memilih barang dan jasa menjadikan 

perusahaan untuk selalu mencari terobosan-terobosan baru 

serta penerapan strategi pemasaran yang tepat. Oleh karena itu 

fungsi pemasaran memegang peranan yang penting dalam 

suatu perusahaan.  
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Kotler (2007) menyatakan bahwa definisi pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain. Pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:58) menjelaskan 

bahwa pada dasarnya kegiatan pemasaran mencakup konsep 

produksi, konsep produk, konsep penjualan konsep pemasaran 

dan konsep pemasaran holistik. 

1.      Konsep produksi 

Konsep ini berorientasi pada proses produksi atau 

operasi. Produsen meyakini konsumen hanya akan membeli 

produk-produk yang murah dan mudah diperoleh. Para 

manajer mengansumsikan bahwa konsumen terutama tertarik 

pada ketersediaan produk dan harga yang rendah. Orientasi ini 

berguna ketika perusahaan ingin memperluas pasar. 

2.       Konsep produk 

Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa 

konsumen lebih menghendaki produk-produk yang memiliki 

kualitas, kinerja, fitur atau penampilan superior. Manajer 

organisasi memusatkan perhatian untuk menghasilkan produk 

yang unggul dan memperbaiki mutunya dari waktu ke waktu. 

3.       Konsep penjualan 

Konsep ini berorientasi pada tingkat penjualan, dimana 

pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi 

agar penjualan dapat meningkat. Konsep ini mengansumsikan 



30 

bahwa konsumen umumnya menunjukkan keengganan atau 

penolakan untuk membeli sehingga harus dibujuk supaya 

membeli. 

4.      Konsep pemasaran 

Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan 

dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia 

membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan 

dan keinginannya serta memberikan kepuasan. Konsep 

pemasaran terdiri atas empat pilar yakni: pasar sasaran, 

kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu atau terintagrasi dan 

berkemampuan menghasilkan laba. 

5.        Konsep pemasaran holistik 

Konsep pemasaran holistik merupakan suatu 

pendekatan terhadap suatu pemasaran yang mencoba 

mengakui dan mendamaikan lingkup dan kompleksitas 

kegiatan pemasaran. Pemasaran holistik mengakui bahwa 

segala sesuatu bisa terjadi pada pemasaran dan pemasaran 

perspektif yang luas dan terpadu sering dibutuhkan empat 

komponen dari pemasaran holistik yaitu relationship 

marketing, integrated marketing, internal marketing dan 

social responsibility marketing. 

Alur pemasaran daging ayam jantan petelur, baik ayam 

hidup (live bird), daging dan telurnya sedikit berbeda dengan 

ayam ras. Hal ini disebabkan sebagian besar produk daging 

ayam jantan petelur masih mengandalkan afkiran pejantan 

yang jumlahnya sedikit dan tersebar dimana-mana, sehingga 

diperlukan pengepul yang menyetorkannya ke seorang bandar 

yang kemudian menyalurkannya dalam jumlah banyak ke 

bandar di luar kota. Oleh karena itu stabilitas penyediaan, 

kualitas produk dan supplainya kurang terjamin. Apalagi 



31 

persyaratan HAUS (Halal, Aman, Utuh dan Sehat) masih perlu 

dipertanyakan. 

 

2.6. Elastisitas Permintaan 

 Elastisitas Permintaan adalah derajat kepekaan jumlah 

permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang 

mempengaruhinya (Boediono, 2000). Elastisitas permintaan 

adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan 

besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan 

permintaan. Nilai koefisien elastisitas permintaan yaitu angka 

yang diperoleh dari hasil bagi persentase perubahan jumlah 

barang atau jasa yang diminta dengan persentase perubahan 

harga. Nilai koefisien elastisitas berkisar antara nol sampai tak 

terhingga. Apabila nilai koefisien elastisitas permintaan akan 

suatu barang atau jasa lebih dari satu disebut sebagai 

permintaan elastis, jika bernilai kurang dari satu disebut 

permintaan inelastis dan jika bernilai sama dengan nol disebut 

permintaan uniter. 

 

2.6.1 Elastisitas Harga  

 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. Secara khusus, elastisitas harga dari 

permintaan (EQ,p) didefinisikan sebagai persentase perubahan 

kuantitas sebagai respon atas satu persen perubahan harga. 

Bentuk matematisnya ialah sebagai berikut :  

               Perubahan jumlah barang yang diminta (%) 

   Perubahan harga (%) = Ed 
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 Elastisitas lainnya yang dianggap sempurna adalah 

elastisitas dengan nilai sama dengan satu, yang disebut 

elastisitas uniter, dimana perubahan harga akan selalu sama 

dengan perubahan permintaan. Suatu permintaan bersifat tidak 

elastis apabila koefisien elastisitas permintaannya berada 

diantara nol dan satu. Hal ini berarti persentase perubahan 

harga lebih besar daripada persentase perubahan jumlah 

barang yang diminta. Nilai elastisitas permintaan telur ayam 

ras di Kecamatan Koja menurut (Hidayat, 2002) adalah 0,850, 

artinya jika harga telur ayam ras naik 10 persen, maka 

pengeluaran untuk pembelian telur ayam ras hanya sebesar 

8,50 persen atau bersifat tidak elastis karena tidak lebih dari 

10%. 

2.6.2 Elastisitas Pendapatan 

 Elastisitas pendapatan mengukur persentase 

perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan 

oleh kenaikan pendapatan riil konsumen sebesar satu persen. 

Konsepnya, elastisitas merupakan persentase perubahan 

kuantitas suatu barang yang diminta sebagai respon atas 

perubahan pendapatan sebesar satu persen. Secara matematis, 

elastisitas pendapatan dirumuskan sebagai berikut : 

   Perubahan jumlah barang yang diminta (%) 

   Perubahan pendapatan (%) 

 Pada barang-barang normal, kenaikan pendapatan 

konsumen dapat menyebabkan kenaikan permintaan. 

Hubungan yang searah antara perubahan pendapatan dengan 

perubahan jumlah barang yang diminta, sehingga nilai 

koefisien elastisitas pendapatan untuk barang-barang normal 

adalah positif. Pada barang-barang inferior, terjadi 

pengurangan permintaan apabila pendapatan meningkat, 

sehingga nilai koefisiennya adalah negatif. Hidayat (2002) 

= Ei 
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menunjukkan bahwa nilai elastisitas pendapatan terhadap 

permintaan telur ayam ras sebesar 0,285 artinya, kenaikan 

jumlah pendapatan sebesar 100 persen mengakibatkan 

kenaikan jumlah permintaan terhadap telur ayam ras sebesar 

28,5 persen (ceteris paribus). 

2.6.3 Elastisitas Harga Silang  

 Dampak perubahan jumlah barang yang diminta 

sebagai akibat perubahan harga barang lain diukur dengan 

elastisitas harga silang yang menunjukkan derajat kepekaan 

perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat 

perubahan harga barang lain. Elastisitas harga silang 

didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas suatu 

barang yang diminta (Q) sebagai respon atas satu persen 

perubahan harga barang lain (P’). Maka:  

              Perubahan harga barang lain (%) 

              Perubahan barang yang diminta (%) 

 Konsep elastisitas harga silang 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. Hidayat (2002) menunjukkan bahwa nilai 

elastisitas silang sebesar 0,130 artinya jika harga telur ayam 

kampung naik 10 persen, maka volume permintaan telur ayam 

ras naik 1,30 persen dan bersifat inelastis. 

 

Eqp = 
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2.7. Regresi Berganda 

 Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis 

data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk 

mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal 

suatu variabel (Kutner, Nachtsheim dan Neter, 2004). Analisis 

Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) 

terhadap variabel terikat. 

Rumus:  Y = a + b1X1+b2X2+…+bnXn 

Keterangan: 

Y = variabel terikat  

A = konstanta  

b1,b2 = koefisien regresi  

X1, X2 = variabel bebas 

 

2.7.1 Fungsi Cobb-Douglas 

 Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, variabel 

yang satu disebut dengan variabel dependen (yang 

dijelaskan/Y), dan yang lain disebut variabel independen 

(yang menjelaskan/X). Soekarwati (2003) menyatakan bahwa 

Cobb-Douglas merupakan regresi berganda yang dimodifikasi, 

kemudian setelah diperoleh model konseptual dengan 

menggunakan model fungsi Cobb-Douglas kemudian 

ditransformasikan kedalam model linear logaritmatik. 

 Persamaan Regresi Linier: sebelum data dapat diolah 

dan dianalisis lebih lanjut, data-data yang diperoleh harus 

terlebih dulu ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma 

Natural (Ln). Data-data dalam bentuk Logaritma Natural 

tersebut diolah kembali untuk mendapatkan persamaan regresi 

Y = a + bX, atau dikembalikan pada variabel aslinya dengan  
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Y = Ln Q dan X = Ln I maka persamaan regresi menjadi Ln  

Q = a + b (Ln I). Selanjutnya regresi linier tersebut 

ditransformasikan ke dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, 

dengan langkah: 

Ln Q = a + b(Ln I) 

Ln Q = a + Ln I
b
 

Ln Q – Ln I
b
 = a 

Q = e
a
I

b 

Persamaan diatas sering disebut fungsi produksi 

Cobb-Douglas (Cobb Douglas production function). Fungsi 

Cobb-Douglas diperkenalkan oleh Charles W. Cobb dan Paul 

H. Douglas pada tahun 1920 untuk memudahkan pendugaan 

terhadap persamaan di atas maka persamaan tersebut diperluas 

secara umum dan diubah menjadi bentuk linier dengan cara 

melogaritmakan persamaan tersebut (Soekartawi, 2003) yaitu: 

LogY = Log a + b1 LogX1 + b2 LogX2 + b3 LogX3 +b4 

LogX4 +b5 LogX5 + e. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas 

selalu dilogaritmakan dan diubah bentuknya menjadi linier, 

maka persyaratan dalam menggunakan fungsi tersebut antara 

lain (Soekartawi, 2003) : 

 Setelah melakukan analisis regresi berganda dan 

mendapatkan persamaannya maka dengan demikian 

persamaan Cobb-Douglas telah didapat dengan e
a
 merupakan 

indeks efisiensi dari proses transformasi, serta a dan b 

merupakan elastisitas produksi dari input yang digunakan 

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa Return to scale 

(RTS) digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan dari usaha 

tani tersebut mengalami kaidah increasing, constant atau 

decreasing return to scale serta dapat menunjukkan efisiensi 

produksi secara tehnis. Ada tiga alternatif yang bisa terjadi 

dalam RTS, yaitu : 
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1. Decreasing return to scale, apabila (b1 + b2) <> 

2. Constant return to scale, apabila (b1 + b2) = 1, artinya 

bahwa proporsi penambahan faktor produksi akan 

sama dengan proporsi penambahan produksi. 

3. Increasing return to scale, apabila (b1 + b2) > 1, 

artinya bahwa proporsi penambahan produksi melebihi 

proporsi penambahan faktor produksi Return to Scale. 

 

 Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, 

terdapat tiga situasi yang mungkin dalam tingkat 

pengembalian terhadap skala (Browning dan Browning, 1989). 

1. Jika kenaikan yang proporsional dalam semua 

input sama dengan kenaikan yang proporsional 

dalam output (εp = 1), maka tingkat pengembalian 

terhadap skala konstan (constant returns to scale) 

2. Jika kenaikan yang proporsional dalam output 

kemungkinan lebih besar daripada kenaikan dalam 

input (εp > 1), maka tingkat pengembalian terhadap 

skala meningkat (increasing returns to scale) 

3. Jika kenaikan output lebih kecil dari proporsi 

kenaikan input (εp < 1), maka tingkat pengembalian 

terhadap skala menurun (decreasing returns to scale). 

 

Kelebihan dari fungsi produksi Cobb-Douglas: 

1. Bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas bersifat 

sederhana dan mudah penerapannya. 

2. Fungsi produksi Cobb-Douglas mampu 

menggambarkan keadaan skala hasil (return to scale), 

apakah sedang meningkat, tetap atau menurun. 

3. Koefisien-koefisien fungsi produksi Cobb-Douglas 

secara langsung menggambarkan elastisitas produksi 
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dari setiap input yang digunakan dan dipertimbangkan 

untuk dikaji dalam fungsi produksi Cobb-Douglas. 

4. Koefisien intersep dari fungsi produksi Cobb-Douglas 

merupakan indeks efisiensi produksi yang secara 

langsung menggambarkan efisiensi penggunaan input 

dalam menghasilkan output dari sistem produksi yang 

dikaji 

 

Alasan mengapa Fungsi Cobb-Douglas banyak digunakan oleh 

peneliti, antara lain: 

1. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah 

dibandingkan dengan fungsi produksi 

2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-Douglas 

akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus 

juga menunjukkan elastisitas 

3. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan 

tingkat besaran Return to Scale. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 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 karena 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Jawa Timur yang 

memiliki potensi untuk mengembangkan ayam petelur 

terutama wilayah Kabupaten Malang di bagian tengah, untuk 

itu dilakukan persebaran daerah penelitian di bagian 

Kabupaten Malang yaitu dengan kriteria pasar yang ada di 

pusat wilayah regional dari keempat bagian wilayah 

Kabupaten Malang sebelah utara, timur, selatan dan barat. 

Wilayah tersebut diwakili oleh: 

 Utara  : Pasar Lawang 

 Timur  : Pasar Tumpang 

 Selatan  : Pasar Kepanjen 

 Barat  : Pasar Karangploso 

 

3.2. Metode Penelitian 

 Berdasarkan metode penelitian (research method), 

penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode survei. 

Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel 

dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok (Singarimbun dan  Effendi, 

2000).  

 Data yang diambil adalah baik data sekunder maupun 

data primer. Sugiyono (2005) menyatakan bahwa data 

sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
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kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain 

atau mencari melalui dokumen. Data penelitian yang secara 

tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian seperti data 

dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang, data yang diambil 

dari Badan Pusat Statistik dan data yang dimiliki oleh 

pedagang dan peternak ayam jantan petelur. Umar (2003) 

menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh 

langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. 

Metode wawancara mendalam atau in-depth interview 

dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode 

wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. 

Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan 

pedoman wawancara. Wawancara dengan penggunaan 

pedoman (interview guide) dimaksudkan untuk wawancara 

yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-

pesoalan yang akan diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar 

garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin 

didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan 

dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi 

wawancara. Materi yang disiapkan untuk kegiatan wawancara 

terstruktur hanya kuisioner dengan pertanyaan yang telah 

disajikan oleh peneliti. 

 

3.3. Teknik Pengambilan Data 

 Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

instrumen berupa kuisioner dengan melakukan wawancara 

terkait permintaan akan daging ayam jantan petelur di 

Kabupaten Malang. Tujuan pengambilan data dengan metode 

deskriptif pendekatan kuantitatif yaitu membuat suatu uraian 

yang sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek 
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yang diteliti kemudian menggabungkan hubungan antar 

variabel yang terlibat didalamnya. Penelitian juga menekankan 

analisisnya pada data-data numerik (angka) yang diolah 

dengan menggunakan metode statistika. Sugiyono (2010) 

menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi, sedangkan 

metode kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Data yang dibutuhkan adalah data yang 

sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan 

tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, 

dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori 

yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik 

kesimpulan. 

 

3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

 Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Penarikan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik penarikan Nonprobability Sampling 

Design yaitu dengan menggunakan purposive sampling. 

Pengertian Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Pengertian purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
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pertimbangan tertentu. Sampel yang akan diambil dalam 

penelitian yaitu dengan kriteria responden 1) konsumen yang 

membeli daging ayam jantan petelur sudah lebih dari 2 kali, 

diperuntukkan untuk dijual kembali baik dalam bentuk bahan 

baku maupun diolah menjadi suatu produk 2) diperuntukkan 

konsumsi sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metode sampling 

 Pada sampling tersebut jumlah konsumen belum 

diketahui karena tidak ada sumber yang mendukung tentang 

informasi jumlah konsumen daging ayam jantan petelur, 

namun keberadaan konsumen kriteria 1 adalah pada konsumen 

yang membuka rumah makan. Penentuan jumlah sampel 

berdasarkan jumlah variabel yang di tetapkan adalah sebesar 

100 responden, dibagi menjadi 4 lokasi penelitian sehingga 

Purposive Sampling 

100 Responden 

Kabupaten Malang 

Utara Selatan Timur Barat 

Lawang Tumpang Kepanjen Karangploso 

Konsumen Kriteria 1 dan 2 
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masing-masing lokasi penelitian adalah 25 sampel. Malhotra 

(1996) menjelaskan bahwa mengenai penentuan jumlah 

sampel dengan syarat jumlah sampel yang diambil untuk 

penelitian harus memiliki kriteria tertentu minimal 5 kali 

jumlah variabel yang di tetapkan.  

 

3.5. Analisis Data 

 Penelitian dilakukan dengan dua tujuan diantaranya 

tujuan pertama untuk mengetahui elastisitas permintaan yang 

terdiri dari : 

1. Elastisitas Harga 

 Perubahan jumlah barang yang diminta (%) 

 Perubahan harga (%) 

Elastisitas lainnya yang dianggap sempurna adalah 

elastisitas dengan nilai sama dengan satu, yang disebut 

elastisitas uniter, yaitu perubahan harga akan selalu 

sama dengan perubahan permintaan. Suatu permintaan 

bersifat tidak elastis apabila koefisien elastisitas 

permintaannya berada diantara nol dan satu. Berarti 

persentase perubahan harga lebih besar daripada 

persentase perubahan jumlah barang yang diminta. 

2. Elastisitas Pendapatan 

 Perubahan jumlah barang yang diminta (%) 

 Perubahan pendapatan (%) 

Pada barang-barang normal, kenaikan pendapatan 

konsumen dapat menyebabkan kenaikan permintaan. 

Hubungan yang searah antara perubahan pendapatan 

dengan perubahan jumlah barang yang diminta, 

sehingga nilai koefisien elastisitas pendapatan untuk 

barang-barang normal adalah positif. Pada barang-

barang inferior, terjadi pengurangan permintaan 

Ei = 

Ed = 
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apabila pendapatan meningkat, sehingga nilai 

koefisiennya adalah negatif. 

3. Elastisitas Silang 

 Perubahan harga barang lain (%) 

 Perubahan barang yang diminta (%) 

Konsep elastisitas harga silang 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. 

 Penelitian kedua dengan tujuan untuk mencari faktor 

yang mempengaruhi permintaan akan daging ayam jantan 

petelur di Kabupaten Malang. 

1. Uji Validitas 

  Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya 

validitas menunjukkan sejauh mana data yang telah terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti 

(Umar, 2003). Validitas menyangkut apa yang ingin diukur 

seberapa baik tes ini dapat mengukur, pada dasarnya semua 

prosedur untuk menentukan validitas tes berkaitan dengan 

hubungan antara kinerja pada tes dan faktor-faktor lain yang 

dapat diamati secara independen tentang kepuasan konsumen. 

Uji validitas dimaksudkan untuk menaksir konsistensi internal 

butir pertanyaan dalam mengungkap faktor. 

Eqp = 
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 Singarimbun dan Effendi (2005) mengemukakan bahwa 

validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukuran itu 

mengukur apa yang ingin diukur, suatu variabel dinyatakan 

valid jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih 

(paling kecil 0,3). Sugiyono (2004)menyatakan bahwa 

probabilitas koefisien korelasinya  ≤ 0,05 atau r hitung ≥ r 

tabel. 

 

 r = 
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑ 
 
  ∑  

 
   ∑ 

 
  ∑  

  
 

 

 

Keterangan: 

                r = korelasi 

               n = banyaknya sampel 

               X=variabel yang dipengaruhi (variabel bebas) 

               Y=variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) 

 

2.      Uji Reliabilitas 

 Singarimbun dan Effendi (2005) mengemukakan bahwa 

reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan 

sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila 

pengukuran diulang dua kali atau lebih. Suatu alat dikatakan 

reliable jika alat itu dalam mengukur suatu gejala yang 

berlainan senantiasa mengukur, sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya dan dapat diandalkan, untuk mengukur reliabilitas 

dalam suatu instrumen menggunakan alpha crombat yang 

didasarkan pada rata-rata korelasi butir data instrumen 

pengukuran. Malhotra (1996) menyatakan bahwa suatu 

instrumen dikatakan handal apabila nilai alpha lebih besar atau 
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sama dengan 0,5, sedangkan rumus alpha cronbach Arikunto 

(2002) menyatakan sebagai berikut: 

r = ⟦
 

   
⟧ ⟦  

∑  
 

  
 ⟧  

Keterangan : 

T   =  variabel instrumen 

K   =  banyaknya butir pertanyaan 

  
  =  jumlah varian butir 

  
  =  varian total  

 

3.      Cobb-Douglass 

 Boediono (1989) mengemukakan bahwa setiap proses 

produksi mempunyai landasan teknis yang dalam landasan 

teori disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu 

fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara 

tingkat output dari tingkat penggunaan input-input. Setiap 

produsen dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi 

produksi untuk perusahaan. 

 Soekartawi (2002) menyatakan fungsi produksi Cobb-

Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan 

dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut 

dengan variabel dependen, yang dijelaskan (Y) dan yang lain 

disebut variabel independen, yang menjelaskan (X). 

Keunggulan dari Cobb-Douglas adalah: 

1. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah 

dibandingkan dengan fungsi yang lain, karena fungsi 

Cobb-Douglas dapat dengan mudah ditransfer ke 

bentuk linear dengan cara melogaritmakan;  

2. Hasil pendugaan melalui fungsi Cobb-Douglas akan 

menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga 

menunjukkan besaran elastisitas; 
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3. Jumlah besaran elastisitas sekaligus menunjukkan 

tingkat besaran skala usaha yang berguna untuk 

mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha tersebut 

mengikuti kaidah skala usaha menaik, skala usaha 

tetap atau skala usaha yang menurun.  

 

Dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan fungsi 

produksi yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan 

antara hasil fisik (output) dengan faktor produksi (input), 

Daniel (2002) menjelaskan bahwa dalam bentuk matematika 

sederhana, fungsi produksi dituliskan sebagai berikut: 

Y = f ( x1, x2, x3, ...........xn) 

Keterangan: 

Y = hasil fisik 

x1...xn = faktor-faktor produksi. 

 

Besarnya elastisitas tersebut akan menunjukkan tingkat 

besarnya return to scale, dengan persamaan matematis sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5. 
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Setelah dilogaritma natural menjadi : 

Y      = Ln Q 

X      = Ln I 

Ln Q = a+b(Ln I) 

Ln Q = a + b(Ln I) 

Ln Q = a + Ln I
b 

Ln Q – Ln I
b
 = a 

Q = e
a
I
b 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pada ranah ekonomi makro, maka teori Cobb-Douglass 

bisa diaplikasikan dalam teori pertumbuhan ekonomi dengan 

melihat produktivitas dari suatu perekonomian. Selain model 

Sollow yang diketahui untuk menentukan pertumbuhan 

ekonomi, dapat pula menggunakan fungsi Cobb-Douglass, 

melalui contoh penelitian terdahulu dengan menggunakan 

model Cobb-Douglass lebih valid dibanding dengan model 

lainnya. 

 

3.6. Variabel yang Diamati 

 Variabel yang diamati untuk mengetahui permintaan 

daging ayam jantan petelur terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Variabel Internal antara lain: 

Keterangan: 

Y = permintaan daging ayam jantan petelur 

(kg/bulan) 

a  = konstanta 

b = elastisitas, maka jumlah dari elastisitas 

merupakan return to scale 

X1=Harga daging ayam jantan petelur (Rp/kg) 

X2= Harga daging ayam kampung (Rp/kg) 

X3=Harga daging ayam pedaging (Rp/kg) 

X4= Harga telur ayam ras (Rp/kg) 

X5=Harga ikan bandeng (Rp/kg) 

X6=Harga beras (Rp/kg) 

X7=Harga ikan lele (Rp/kg) 

X8=Pendapatan rumah tangga  

X9=Jumlah keluarga 

X10=Pendidikan 

μ = kesalahan (disturbance term)  

e = logaritma natural, e = 2,718 

Ln Q = Logaritma natural dari permintaan   

daging ayam petelur jantan (kg/bulan) 
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1. Pendapatan (Rp/bulan) 

Pendapatan adalah nominal dari hasil kerja yang 

dimiliki dalam keluarga yang melakukan pekerjaan, 

sehingga besarnya nominal pendapatan akan 

menentukan seseorang dalam mengkonsumsi daging 

ayam jantan petelur. 

2. Jumlah Keluarga (orang) 

Jumlah keluarga adalah banyaknya anggota keluarga 

yang menjadi tanggungan sehari-hari, sehingga 

banyaknya anggota akan menentukan seseorang dalam 

mengkonsumsi daging ayam jantan petelur. 

3. Pendidikan  

Pendidikan adalah jenjang ilmu yang ditempuh oleh 

anggota keluarga, sehingga pendidikan akan 

menentukan produk makanan yang dikonsumsi sehari-

hari. 

 Variabel eksternal adalah faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam mengkonsumsi daging ayam jantan petelur 

dari lingkungan luar. Faktor eksternal tersebut adalah: 

1. Harga daging ayam jantan petelur (Rp/kg) 

Nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 

kg daging ayam jantan petelur. 

2. Harga daging ayam kampung (Rp/kg) 

Nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 

kg daging ayam kampung. 

3. Harga daging ayam pedaging (Rp/kg) 

Nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 

kg daging ayam pedaging. 

4. Harga telur ayam ras (Rp/kg) 

Nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 

kg telur ayam ras. 
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5. Harga ikan bandeng (Rp/kg) 

Nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 

kg ikan bandeng. 

6. Harga beras (Rp/kg) 

Nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 

kg beras. 

7. Harga ikan lele (Rp/kg) 

Nominal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 

kg ikan lele. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang terletak 

di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah 

kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten 

Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi 

terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang mempunyai 

koordinat 112
o
17' sampai 112

o
57' Bujur Timur dan 7

o
44' 

sampai 8
o
26' Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga 

merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah 

Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di 

Provinsi Jawa Barat. Ibukota Kabupaten Malang 

adalah Kepanjen. Kabupaten Malang berbatasan langsung 

dengan Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten 

Jombang; Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di utara, 

Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, 

Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten 

Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar 

wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, 

Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan 

wisata utama di Jawa Timur. Bersama dengan Kota 

Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian 

dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang 

Raya (Wilayah Metropolitan Malang). 

 Penentuan lokasi penelitian adalah berdasarkan empat 

arah mata angin yang diwakili empat perwakilan wilayah 

Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang bagian utara 

yang menjadi perwakilan adalah pasar Lawang, lokasi pasar 

Lawang strategis karena berada di tepi jalan raya yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur#Pembagian_administratif
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur#Pembagian_administratif
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepanjen,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
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menghubungkan antara Kota Malang dengan jalur Surabaya 

dan Pasuruan sehingga perbatasan Kabupaten Malang wilayah 

bagian utara adalah Kecamatan Lawang. Lokasi penelitian di 

wilayah Kabupaten Malang bagian timur diwakili oleh pasar 

Tumpang, alasan tersebut dikarenakan daerah Tumpang 

merupakan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang 

yang paling dekat dengan wilayah Kota Malang, sehingga 

akses pengadaan barang dari kota lebih cepat, selain itu 

Tumpang termasuk salah satu wilayah atau kecamatan di 

daerah Kabupaten Malang yang memasok telur terbanyak di 

daerah Kabupaten Malang. Wilayah selatan diwakili oleh 

pasar Kepanjen, alasan penulis menentukan lokasi penelitian 

di wilayah selatan yang menjadi perwakilan pasar Kepanjen 

karena Kepanjen merupakan pusat peradaban yang cepat 

dalam perputaran ekonomi, dimana Kepanjen merupakan 

ibukota dari Kabupaten Malang sehingga arus permintaan dari 

pembelian bahan pokok bisa dilihat dari penduduk sekitar 

Kabupaten Malang yaitu Kepanjen. Wilayah barat diwakili 

oleh pasar Karangploso dengan alasan bahwa Karangploso 

merupakan kecamatan perbatasan wilayah barat yang 

berbatasan langsung dengan Kota Wisata Batu dan Batu juga 

sebagai pusat perputaran ekonomi yang cepat karena sebagian 

besar pemasukannya adalah dari wisatawan sehingga dalam 

hal ini penulis juga ingin mengetahui permintaan suatu barang 

pada daerah perbatasan perputaran uang.  

 Permintaan akan daging ayam jantan petelur juga 

diiringi dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten 

Malang, karena harga jual yang relatif lebih mahal 

dibandingkan dengan daging ayam pedaging, maka melalui 

pemilihan lokasi penelitian yang dirasa tepat sasaran yaitu 

berada di setiap kecamatan yang dekat dengan wilayah 
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perkotaan sehingga dirasa cukup pada penduduk, perputaran 

perekonomian yang cepat, pendapatan per kapita yang tinggi 

maka permintaan juga akan meningkat. Kelebihan Kabupaten 

Malang dibandingkan dengan Kota Malang adalah dimana 

wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan dengan kota, 

Kabupaten Malang tercatat sebagai kabupaten terluas nomor 

dua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi, sehingga 

dengan wilayah yang luas maka penduduk juga padat serta 

Kabupaten Malang rata-rata penduduknya memiliki mata 

pencaharian sebagai petani dan peternak karena wilayahnya 

yang subur, terutama di wilayah Kecamatan Tumpang dan 

Poncokusumo sebagai kecamatan yang memperoduksi telur 

terbanyak di Kabupaten Malang.  

 Malang sebagai kota pariwisata mulai dari wisata alam, 

cagar budaya dan wisata religi membuat banyaknya pendatang 

terutama di wilayah perkotaan dengan berbagai Universitas 

Negeri dan Swasta sehingga menambah jumlah penduduk 

baru, dengan adanya penambahan jumlah penduduk di setiap 

kecamatan di Kabupaten Malang maka pasar sebagai pusat 

perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama 

masalah pemenuhan kebutuhan pangan asal protein hewani 

sangat dibutuhkan dan pasti dibeli oleh masyarakat Malang 

karena faktor kebutuhan, faktor kebiasaan dan bahkan jika 

tidak tersedia maka masyarakat akan mensubstitusi barang lain 

dengan jenis dan kandungan yang sama. Seperti ketika 

konsumen ingin membeli ayam kampung jika tidak ada maka 

akan membeli ayam pedaging, jika tidak ada maka akan 

digantikan dengan ikan lele atau ikan lainnya. Ada atau 

tidaknya tergantung ketersediaan dan harga yang ada di pasar, 

namun beberapa konsumen tetap membeli meskipun harga 

naik. Berikut merupakan gambaran umum lokasi penelitian. 
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4.1.1. Pasar Lawang 

 Pasar Lawang merupakan pasar sebagai perwakilan 

sampel untuk Kabupaten Malang wilayah utara, karena 

Kecamatan Lawang berbatasan langsung dengan Kecamatan 

Purwosari yang sudah termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan. 

Kecamatan Lawang merupakan satu-satunya akses jalan yang 

menghubungkan kota satu dengan kota lainnya sehingga 

banyaknya orang untuk membeli keperluannya untuk menuju 

kota lain di pasar Lawang. Layaknya pasar tradisional, pasar 

Lawang juga menjual aneka dagangan yang sistem jual 

belinya secara langsung dan khas untuk pasar tradisional 

bahwa barang dapat ditawar. Keistimewaan pasar Lawang 

dibanding dengan pasar lainnya, untuk aktivitas jual beli bahan 

makanan pokok dimulai pukul 20.00 WIB sampai menjelang 

pukul 05.00 WIB pagi, diantaranya yang dijual adalah sayuran 

segar yang berasal dari Kecamatan Pujon (Kabupaten Malang) 

yaitu pasar Mantung yang dijual secara grosir kemudian untuk 

memasarkan secara retail di pasar Lawang, daging segar, 

semua jenis daging unggas seperti ayam pedaging, ayam 

kampung dan ayam jantan petelur juga dijual pada jam 

tersebut, namun untuk aktivitas pagi hanya sedikit yang 

menjual bahan makanan pokok, yang ada hanya pedagang 

pakaian, perabotan rumah tangga, keperluan keluarga, terminal 

akhir untuk angkutan antar kecamatan yaitu untuk angkutan 

(Arjosari-Lawang) dan angkutan ke arah Pasuruan serta 

angkutan untuk ke tempat wisata agro kebun teh Wonosari.  

 Lawang merupakan kecamatan dengan satu-satunya 

akses mudah menuju Kota Malang dan tempat wisata Batu, 

sehingga pasar Lawang sangat ramai pembeli dimana 

penduduk di sekitar Lawang hanya memenuhi kebutuhannya 

sehari-hari ke pasar Lawang karena tidak ada opsi lain selain 
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ke pasar Lawang. Kekurangan dari pasar Lawang adalah 

tempat parkir yang kurang luas, karena tempat parkir juga 

digunakan oleh pedagang untuk menjual barang dagangan 

terutama untuk penjual sayur dan bumbu dapur sehingga 

banyaknya kendaraan yang berhenti di sembarang tempat 

menyebabkan kemacetan di sekitar pasar Lawang baik pada 

malam hari ataupun siang hari. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik responden di pasar Lawang  

No Karakteristik responden Jumlah 

Orang  (%) 

1. Pendapatan 

(Rupiah/bulan) 

  

 <500.000 3 12 

    500.000-1.000.000 4 16 

 1.000.000-2.000.000 7 28 

 2.000.000-3.000.000 9 36 

 >3.000.000 2 8 

2. Jumlah anggota keluarga   

 <5 2 8 

   5 14 56 

 >5 9 36 

3. Pendidikan formal   

 SD 0 0 

 SMP 3 12 

 SMA 18 72 

 PT 4 16 

(Data Primer, 2016) 
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4.1.2. Pasar Tumpang 

 Kecamatan Tumpang merupakan kecamatan yang 

tercatat di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki populasi 

ayam petelur terbanyak dan mampu memberikan produksi 

telur tertinggi di Kabupaten Malang. Kecamatan Tumpang 

terletak di wilayah timur Kabupaten Malang yang berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Alasan 

penulis mengambil sampel pasar Tumpang sebagai perwakilan 

di wilayah Kabupaten Malang bagian timur karena Tumpang 

sebagai produksi ayam petelur sehingga penulis ingin 

mengetahui kondisi permintaan daging ayam jantan petelur di 

pasar Tumpang, selain itu penulis juga ingin melihat kebiasaan 

konsumsi daging unggas dari ayam jantan petelur oleh 

masyarakat Tumpang.  

 Pasar Tumpang seperti pasar tradisional lain sistem 

jual beli yang diberlakukan adalah tawar menawar antara 

penjual dan pembeli untuk mendapatkan harga yang 

disepakati, namun calon pembeli juga harus memiliki etika 

dalam tawar menawar, baik dari pembelian jenis apapun, retail 

ataupun grosir, namun kebanyakan di pasar tradisonal barang 

yang dijual adalah dalam bentuk retail (eceran). Pasar 

Tumpang terdiri dari tiga blok diantaranya untuk pedagang 

pakaian, pedagang sayuran yang dijadikan satu dengan 

pedagang daging segar, ikan dan pedagang kue dan buah yang 

hanya beberapa toko saja, selebihnya adalah warung makan 

seperti soto ayam, bakso, mainan anak-anak dan pangkalan 

ojek yang ada di dekat parkiran pasar Tumpang serta angkutan 

umum guna mempermudah masyarakat Kecamatan Tumpang 

dan sekitarnya sebagai akses menuju pasar Tumpang.  

 Kecamatan Tumpang hanya terdapat satu pasar saja 

yang menjual jenis barang dagangan, karena untuk 



57 

menjangkau pasar lain lebih jauh karena berbeda kecamatan, 

seperti pasar Pakis dan pasar Poncokusumo. Pasar Tumpang 

dirasa sudah mencukupi semua kebutuhan masyarakat 

Tumpang sehingga tidak perlu jauh untuk mendapatkan barang 

yang diinginkan. Pada pasar Tumpang daging ayam jantan 

petelur tidak begitu banyak dijual, karena menurut pedagang 

daging ayam segar untuk mendapatkan daging ayam jantan 

petelur langsung kepada peternak, sehingga pedagang tidak 

menyetok terlalu banyak daging tersebut, karena permintaan 

banyak berasal dari rumah makan di Tumpang dan kecamatan 

lain bahkan di Kota Malang. 

Tabel 4.2 Karakteristik responden di pasar Tumpang 

No Karakteristik responden Jumlah  

Orang  (%) 

1. Pendapatan 

(Rupiah/bulan) 

  

 <500.000 1 4 

    500.000-1.000.000 3 12 

 1.000.000-2.000.000 9 36 

 2.000.000-3.000.000 8 32 

 >3.000.000 4 16 

2. Jumlah anggota keluarga   

 <5 9 36 

   5 8 32 

 >5 8 32 

3. Pendidikan formal   

 SD 2 8 

 SMP 2 8 

 SMA 17 68 

 PT 4 16 

(Data Primer, 2016) 
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4.1.3. Pasar Kepanjen 

 Pasar Kepanjen dipilih menjadi sampel lokasi 

penelitian oleh penulis sebagai perwakilan pasar di wilayah 

bagian selatan dengan alasan bahwa Kepanjen merupakan 

ibukota dari Kabupaten Malang, kantor pemerintahan 

Kabupaten Malang juga berpusat di Kepanjen begitu pula 

dengan stadion Kanjuruhan yang sering digunakan oleh 

pemain sepak bola yang cukup terkenal di Indonesia sehingga 

Kecamatan Kepanjen dinilai bahwa perputaran perekonomian 

cepat karena kondisi daerahnya hampir sama dengan wilayah 

Kota Malang, oleh karena itu penulis mengambil pasar 

Kepanjen sebagai lokasi penelitian. Pasar Kepanjen tergolong 

pasar yang cukup besar dan wilayahnya strategis dekat dengan 

stadion Kanjuruhan dan kantor pemerintahan serta stasiun 

Kepanjen. Perputaran perekonomian yang cepat akan 

meningkatkan pendapatan per kapita di daerah sekitar 

Kecamatan Kepanjen, karena Kepanjen sama halnya seperti 

kota namun keberadaanya di wilayah Kabupaten Malang.  

 Layaknya pasar tradisional sistem jual beli dilakukan 

secara langsung artinya penjual dan pembeli bertemu secara 

langsung di pasar dan melakukan kegiatan tawar menawar 

untuk mendapatkan kesepakatan harga sehingga apabila 

penjual dan pembeli telah sepakat dengan harga tertentu maka 

barang dapat dibawa pulang oleh pembeli. Pasar Kepanjen 

terdiri dari bermacam-macam blok, yaitu blok A untuk penjual 

bagian tepi jalan yang menjual barang dagangan seperti 

kebutuhan rumah tangga dan furniture, kemudian menjual alat 

transportasi seperti sepeda anak-anak sampai dewasa, menjual 

aksesoris seperti perhiasan yang berjajar di ruko tepi jalan. 

Sayuran dan ikan serta daging segar terletak pada blok 

belakang yaitu blok C sedangkan blok B merupakan daerah 



59 

bersih yang digunakan untuk menjual pakaian, sepatu 

kemudian ada yang menjual kue dan buah serta makanan 

seperti warung soto, bakso, mie dan aneka buah-buahan. Pasar 

Kepanjen tidak terlalu becek ketika terjadi hujan karena 

infrastruktur pasar telah diperbaiki, dan menjadi pusat 

perhatian utama oleh dinas setempat karena lokasinya dekat 

dengan kantor pemerintahan. 

 

Tabel 4.3 Karakteristik responden di pasar Kepanjen 

No Karakteristik responden Jumlah 

Orang (%) 

1. Pendapatan 

(Rupiah/bulan) 

  

 <500.000 2 8 

    500.000-1.000.000 2 8 

 1.000.000-2.000.000 14 56 

 2.000.000-3.000.000 6 24 

 >3.000.000 1 4 

2. Jumlah anggota keluarga   

 <5 2 8 

 5 17 68 

 >5 6 24 

3. Pendidikan Formal   

 SD 0 0 

 SMP 6 24 

 SMA 12 48 

 PT 7 28 

(Data Primer, 2016) 
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4.1.4. Pasar Karangploso 

 Pasar Karangploso menjadi perwakilan lokasi 

penelitian untuk wilayah Kabupaten Malang bagian barat 

dikarenakan Kecamatan Karangploso berbatasan secara 

langsung dengan Kota Wisata Batu, sedangkan Batu 

merupakan kota dengan perputaran ekonomi cepat karena 

pendapatan yang diperoleh dari tempat wisata dan penginapan 

yang ada di Batu yang menjadi tujuan utama para wisatawan 

domestik dan mancanegara untuk berlibur.  

 Pasar Karangploso hampir sama dengan Pasar 

Lawang, kebanyakan penjualan sayur segar dijual secara 

grosir yang mengambil secara partai dari pasar induk Mantung 

yang berada di Pujon, yang membedakan pasar Karangploso 

dengan pasar Lawang, jika di pasar Lawang pukul 20.00 WIB 

hingga menjelang pagi akan ramai pembeli karena pasar mulai 

hidup ketika malam hari, semakin malam semakin ramai, 

maka untuk pasar Karangploso proses jual beli dilakukan pada 

dini hari yaitu pukul 02.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 

WIB, namun untuk lokasi atau ukuran pasar, pasar Lawang 

lebih besar dibandingkan dengan pasar Karangploso, namun 

untuk lokasi parkir pasar Karangploso lebih memadai, selain 

itu Kecamatan Karangploso merupakan kecamatan yang 

memasok cukup banyak telur karena populasi ayam petelur 

terbanyak keempat di Kabupaten Malang. Kecamatan 

Karangploso lebih dekat untuk menjangkau wilayah Kota 

Malang dibandingkan dengan tiga pasar yang berada di 

kecamatan yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Sistem 

jual beli yang diberlakukan di pasar Karangploso layaknya 

pasar tradisional yaitu dengan sistem tawar menawar dan 

antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung di pasar. 
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Tabel 4.4 Karakteristik responden di pasar Karangploso 

No Karakteristik responden Jumlah  

Orang  (%) 

1. Pendapatan 

(Rupiah/bulan) 

  

 <500.000 1 4 

    500.000-1.000.000 4 16 

 1.000.000-2.000.000 15 60 

 2.000.000-3.000.000 5 20 

 >3.000.000 0 0 

2. Jumlah anggota keluarga   

  <5 4 16 

 5 15 60 

 >5 6 24 

3. Pendidikan formal   

 SD 1 4 

 SMP 7 28 

 SMA 12 48 

 PT 5 20 

(Data Primer, 2016) 

 

4.2. Karakteristik Responden Penelitian 

 Karakteristik merupakan salah satu faktor penunjang 

konsumen dalam melakukan pembelian barang atau jasa. 

Masing-masing konsumen memiliki alasan tersendiri untuk 

menentukan apa yang dikonsumsinya, selain itu karakteristik 

responden merupakan salah satu cara untuk mengindentifikasi 

responden yang menjawab pertanyaan yang sudah diberikan 

oleh peneliti sehingga dari jawaban tersebut mampu 

dibandingkan dengan karakteristik dan karakteristik responden 

yang meliputi pendapatan, jumlah keluarga dan pendidikan 
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juga digunakan sebagai hipotesis bahwa dari karakteristik 

yang sudah ditentukan sebagai identifikasi maka dicari mana 

dari keempat karakteristik pembelian daging ayam jantan 

petelur beserta variabel pembanding lainnya. Penjelasan lebih 

rinci mengenai karkteristik responden dalam mempengaruhi 

permintaan daging ayam jantan petelur beserta faktor eksternal 

yang meliputi daging ayam kampung, daging ayam pedaging, 

telur, ikan bandeng, beras dan ikan lele. Berdasarkan 

komponen tersebut maka karakteristik konsumen dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

4.2.1. Pendapatan 

 Pendapatan merupakan besarnya nominal yang 

didapatkan oleh masing-masing rumah tangga per kapita. 

Pendapatan menentukan banyak atau tidaknya jumlah 

permintaan akan barang yang dikonsumsi oleh masing-masing, 

mahal atau murahnya barang yang diminta oleh per kapita 

keluarga dan ada atau tidaknya kontinyuitas dalam permintaan 

suatu barang. Pendapatan berkaitan dengan kesejahteraan 

masing-masing keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, 

sehingga nilai gizi yang dikonsumsi juga memiliki hubungan 

yang erat dengan perekonomian suatu keluarga. Semakin 

banyak pendapatan yang diperoleh oleh keluarga, maka akan 

semakin banyak pangan yang dikonsumsi namun konsumsi 

pangan pada keluarga juga tergantung pada kebiasaan sehari-

hari yang dikonsumsinya. Setiap keluarga mengharapkan 

harga yang terjangkau atas bahan pangan yang dibelinya, 

karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi, terutama bagi keluarga yang memiliki seorang anak, 

sehingga harus memperhatikan kebutuhan gizi anak. 

Pemerintah Indonesia mencananangkan keluarga berencana 

dalam satu keluarga memiliki dua anak yang dirasa cukup, 
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karena pada saat ini masih banyak keluarga yang belum dapat 

memenuhi gizinya masing-masing karena kondisi 

perekonomian yang terbatas sehingga tidak dapat membeli 

bahan pangan yang memiliki standar nilai gizi yang tinggi 

terutama pada protein hewani. Berikut merupakan grafik 

batang hasil pengolahan data penelitian pada pendapatan 

keluarga yang membeli daging ayam jantan petelur dan bahan 

pangan substitusinya. 

 
Gambar 4.1 Grafik pendapatan konsumen 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa 

untuk konsentrasi pendapatan per kapita yang dimiliki oleh 

konsumen daging ayam jantan petelur dan pensubstitusinya 

yang ada di empat sebaran pasar di wilayah Kabupaten 

Malang yang diambil oleh penulis secara purposive dengan 

alasan yang telah dijelaskan secara spesifik pada metode 

penelitian bahwa pendapatan keluarga yang terbanyak dengan 

persentase sebesar 44% yaitu dengan nominal pendapatan 
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mengkondisikan kebutuhan pangan sesuai dengan pendapatan 

yang diterima, hal tersebut juga berkaitan dengan jumlah 

keluarga, semakin banyak jumlah keluarga yang ditanggung 

dalam satu kepala rumah tangga, maka akan semakin banyak 

biaya yang dikeluarkan, ditambah pula responden juga harus 

mengkalkulasikan biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk 

anak, sehingga pendapatan dinilai cukup vital dalam 

menentukan bahan pangan yang akan dikonsumsi, dimana 

dalam grafik 4.1 sumbu (X) merupakan jumlah pendapatan 

responden setiap bulan dan sumbu (Y) merupakan persentase 

jumlah responden. 

 Pada pemenuhan permintaan daging ayam jantan petelur 

jumlahnya sedikit untuk keluarga yang memiliki pendapatan 

dibawah nominal Rp 500.000,- hal ini mengindikasikan bahwa 

peminat daging ayam jantan petelur sangat sedikit karena 

responden juga berpikir tentang harga daging ayam jantan 

petelur yang dinilai tidak murah, sehingga mereka hanya puas 

mengkonsumsi daging ayam pedaging namun konsumsi 

daging ayam juga tidak setiap hari karena konsumsi ayam 

pada keluarga tertentu juga tidak setiap hari karena harganya 

yang dinilai lebih mahal dibandingkan harus mengkonsumsi 

tahu dan tempe. Hal tersebut juga didukung karena terlalu 

luasnnya wilayah Kabupaten Malang sehingga kondisi 

perekonomian yang kurang diperhatikan, pusat pemerintahan 

dengan kondisi wilayah lain yang cukup jauh, namun untuk 

wilayah pasar Kepanjen, Lawang dan Karangploso permintaan 

daging ayam jantan petelur dengan responden yang memiliki 

pendapatan di atas nominal > Rp 2.000.000 cukup banyak 

dibandingkan dengan daerah lainnya, jika diingat kembali 

bahwa daerah Tumpang merupakan wilayah dengan produksi 

ayam petelur yang banyak namun permintaannnya paling 
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rendah dengan pendapatan keluarga < Rp 2.000.000,- sehingga 

daging ayam jantan petelur lebih banyak dijual di wilayah 

Kota Malang dan kota lainnya dibandingkan harus dijual di 

pasar setempat. 

 Hal ini sesuai dengan penelitian Hastang, dkk (2011) 

menyatakan bahwa pendapatan akan menentukan daya beli 

seseorang dalam membelanjakan pendapatannya. Adanya 

pendapatan yang tinggi tersebut akan menentukan pola 

konsumsi dan asupan gizi yang akan dikonsumsi. Hasil 

penelitian diperkuat dengan pernyataan Putong (2003) 

menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh tinggi, maka 

umumnya daya beli masyarakat juga tinggi, begitu juga 

sebaliknya pendapatan yang lebih rendah berarti secara total 

hanya ada uang sedikit untuk dibelanjakan, sehingga 

masyarakat akan membelanjakan lebih sedikit uang untuk 

sebagian besar barang yang dibutuhkan. 

4.2.2. Jumlah Anggota Keluarga (orang) 

 Keluarga merupakan lingkungan ekonomi terkecil 

yang mampu mempengaruhi jumlah pemasukan dan jumlah 

pengeluaran, semakin banyaknya anggota keluarga yang 

bekerja maka akan menambah jumlah pendapatan per kapita, 

namun jika banyaknya jumlah keluarga dengan status sebagai 

pelajar maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. 

Jumlah keluarga menentukan kesejahteraan dalam keluarga, 

jika dalam suatu keluarga memiliki manajemen yang baik 

dalam mengatur pengeluaran terutama dalam mempengaruhi 

permintaan bahan baku pangan protein hewani seperti 

konsumsi daging ayam jantan petelur, dengan mengkonsumsi 

makanan yang mengandung gizi yang tinggi artinya lebih 

mengutamakan kualitas dibandingkan dengan mengutamakan 

kuantitas namun kurang bergizi.   
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 Adanya kebiasaan konsumsi dalam suatu keluarga juga 

memiliki pengaruh terhadap jumlah permintaan daging ayam 

jantan petelur, yang biasanya hanya mengkonsumsi daging 

ayam ras maka tidak akan mempermasalahkan jika akan 

digantikan dengan daging ayam jantan petelur karena cita rasa 

yang hampir sama dengan ayam ras pedaging, bahkan menurut 

responden bahwa harganya lebih murah dibandingkan dengan 

daging ayam ras, kemudian beberapa responden yang terbiasa 

mengkonsumsi daging ayam pedaging, maka pengeluaran 

akan meningkat jika dibandingkan dengan mengkonsumsi 

daging ayam jantan petelur karena harganya yang sedikit 

mahal dan dengan jumlah daging sedikit bahkan jarang 

dijumpai di beberapa pasar karena tidak menyediakan stok 

terlalu banyak, sebab pangsa pasar untuk daging ayam jantan 

petelur adalah dari peternak langsung ke rumah makan, yang 

berada di pusat kota. Berikut merupakan penjabaran hasil 

karakteristik responden berdasarkan jumlah keluarga. 

 

 Gambar 4.2 Grafik jumlah keluarga 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 

untuk jumlah keluarga yang menjadi responden penelitian 

pada sebaran empat lokasi penelitian, untuk jumlah keluarga 

terbanyak dengan persentase 54% adalah untuk responden 

yang memiliki jumlah keluarga sebanyak lima orang yang 

terdiri dari ayah, ibu dan tiga orang anak, kemudian untuk 

responden yang memiliki jumlah keluarga lebih dari lima 

orang adalah adanya tambahan keluarga baru sehingga jumlah 

keluarga bertambah, dimana sumbu (X) merupakan jumlah 

anggota rumah tangga dan sumbu (Y) merupakan persentase 

dari anggota rumah tangga keseluruhan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sukirno 

(2002) mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah 

anggota keluarga menyebabkan kebutuhan terhadap telur 

ayam ras meningkat, karena telur dalam pengolahannya sangat 

mudah, cepat dan praktis menjadikan pertimbangan tersendiri 

bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Pendapat 

Soekartawi (2002) semakin memperkuat bahwa semakin 

banyak jumlah anggota keluarga, semakin besar pula barang 

yang dikonsumsi. Seseorang yang mempunyai jumlah 

keluarga yang besar kemungkinan akan lebih cepat 

menghabiskan produk yang dibelinya dan mereka diharuskan 

mempunyai persediaan yang lebih banyak. 

4.2.3. Pendidikan 

 Pendidikan merupakan tonggak utama seseorang 

untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak 

lagi, dan sebagai syarat utama seseorang untuk bekerja sesuai 

dengan bidang dan keahlian orang tersebut. Pendidikan yang 

ditempuh seseorang sebelum memasuki dunia kerja yang 

menjadikan pendidikan sebagai ilmu yang harus dipelajari dan 

diterapkan di dunia kerja maka seseorang akan terampil dalam 



68 

menjalankan pekerjaannya. Pendidikan adalah suatu 

pembelajaran berupa teori dan praktek yang ditempuh oleh 

seseorang, dan diharapkan dari proses pendidikan tersebut 

mampu menunjang keahlian seseorang di bidang tersebut. 

Dalam dunia pendidikan, seseorang dilatih untuk disiapkan 

menjadi seorang pekerja yang sesuai pada ahlinya. Mulai dari 

pendidikan dasar yang wajib ditempuh oleh perawat 

pelaksana, kemudian pendidikan menengah pertama, 

pendidikan menengah atas sampai dengan pendidikan tinggi 

untuk semakin memperdalam keahlian atau minat ilmu yang 

akan lebih dipelajari lebih dalam sehingga setelah selesai 

menyelesaikan di pendidikan tinggi maka seseorang tersebut 

sudah dikatakan siap untuk melangkah di dunia kerja, dan 

menerapkan disiplin ilmu yang sudah didapatkannya di dunia 

pendidikan.  

 Pendidikan umumnya memberikan banyak pengetahuan 

sehingga dengan menempuh pendidikan maka seseorang akan 

semakin teliti dalam menilai sesuatu hal, terutama adalah 

makanan yang dikonsumsi. Semakin tinggi pendidikan yang 

ditempuh oleh seseorang maka semakin banyak pengetahuan 

yang didapatkannya, terutama dalam menyeleksi apa yang 

dikonsumsi kemudian responden juga membandingkan nilai 

gizi, mayoritas responden yang memiliki pendidikan yang 

tinggi tidak terlalu mengutamakan tentang harga karena yang 

terutama adalah kualitas yang dikonsumsi. Responden menilai 

bahwa dengan makanan yang memiliki kualitas tinggi 

terutama gizi dari protein hewani yang tidak bisa didapat dari 

protein lainnya sehingga untuk daging ayam jantan petelur 

merupakan suatu diversifikasi pangan daging ayam dimana 

memiliki harga yang terjangkau dan mudah didapatkan di 

rumah makan atau beberapa pasar tertentu. Berikut merupakan 
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penjabaran berupa grafik karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan. 

 

 Gambar 4.3 Grafik pendidikan konsumen 
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dengan daging ayam dengan cita rasa yang hampir sama 

dengan daging ayam kampung namun dengan harga yang 

lebih terjangkau sehingga terjadinya word of mouth 

berpeluang besar terjadi, dimana sumbu (X) merupakan 

pendidikan dan sumbu (Y) merupakan persentase dari 

pendidikan responden. Hal tersebut sesuai dengan asumsi 

Kottler (2003) bahwa tingkat pendidikan adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi kelas sosial seseorang adalah 

dengan menunjukkan preferensi seseorang atas produk yang 

berbeda-beda di sejumlah bidang. 

 

4.3 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 
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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 

No Pengamatan Beta Koefisien 

1 Konstanta 724,120 

2 Harga daging ayam jantan petelur (X1)    -2,014** 

3 Harga daging ayam kampung (X2)     0,084* 

4 Harga daging ayam pedaging (X3)    -0,084 

5 Harga telur ayam ras (X4)     0,216 

6 Harga ikan bandeng (X5)    -1,805** 

7 Harga beras (X6)     0,003 

8 Harga ikan lele (X7)    -0,062 

9 Pendapatan (X8)     0,557** 

10  Jumlah keluarga (X9)     0,300** 

11 Pendidikan (X10)     0,083 

 R
2 
(Koefisien Determinasi)     0,662 

 Fhitung   51,057 

(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), 



72 

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. 

 

Tabel 4.6 Daftar harga daging ayam, telur, ikan dan beras 

No. Permintaan  Harga  (Rp/Kg)  

  Lawang Tumpang Kepanjen Karangploso 

1. Daging ayam jantan 

petelur (X1) 

51.000 50.500 50.000 50.000 

2. Daging ayam 

kampung (X2) 

56.000 55.000 54.000 55.000 

3. Daging ayam 

pedaging (X3) 

28.000 27.000 28.500 28.000 

4. Telur ayam ras 

(X4) 

23.000 22.000 24.000 23.000 

5. Ikan bandeng (X5) 25.000 24.000 24.500 24.000 

6. Beras (X6) 9.500 9.500   9.000   9.500 

7. Ikan lele (X7) 24.000 23.500 23.000 24.000 

(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 
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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  

 

 Persamaan regresi Cobb-Douglas diperoleh hasil bahwa 

jumlah permintaan akan daging ayam jantan petelur 

dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri (daging ayam jantan 

petelur), harga daging ayam kampung, harga ikan bandeng, 

pendapatan dan jumlah anggota keluarga, namun masing-

masing variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap 

jumlah permintaan daging ayam jantan petelur di Kabupaten 

Malang, dari nilai persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 

tanpa dilakukan pengamatan seputar elastisitas jumlah 

permintaan daging ayam jantan petelur maka jumlah 

permintaan akan daging tersebut sudah memiliki nilai sebesar 

724,120 karena jika diasumsikan masing-masing nilai variabel 

nol maka hasilnya tetap jika Y = 724,120, namun dalam proses 
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pengamatan dilakukan sebuah hasil baru dimana untuk melihat 

proyeksi permintaan daging ayam jantan petelur maka apakah 

harga barang itu sendiri juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap jumlah permintaan, maka hasil statistik 

menjawab kebenaran bahwa harga daging ayam jantan petelur 

memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah permintaan daging 

ayam jantan petelur di kabupaten melalui empat wilayah 

pengamatan yang berbeda, artinya semakin murah harga 

daging ayam jantan petelur maka permintaan akan semakin 

meningkat, namun hal ini berbeda dengan hasil statistik pada 

variabel pengamatan ayam kampung, jika harga ayam 

kampung mahal maka konsumen tidak akan mengurangi 

jumlah permintaan akan daging ayam kampung karena sudah 

terbiasa sebagai bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, 

namun hal tersebut berbeda dengan hasil yang statistik pada 

proyeksi permintaan daging ayam jantan petelur pada 

pengamatan harga ayam kampung, sebab posisi didalam dunia 

fakta adalah daging ayam jantan petelur mensubstitusi daging 

ayam kampung, karena ketersediaan yang tidak banyak seperti 

ayam pedaging dengan cita rasa yang gurih pada daging ayam 

kampung maka opsi sebagai pengganti adalah daging ayam 

jantan petelur meskipun harga ayam kampung lebih mahal 

karena keterbiasaan konsumsi sehingga konsumen tidak 

memperhatikan tentang harga, namun kebanyakan konsumen 

yang tidak mendapatkan daging ayam petelur jantan maka 

posisinya mereka akan sama dengan konsumen ikan bandeng 

yang juga memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah 

permintaan, bandeng merupakan jenis ikan tambak yang 

banyak disukai oleh konsumen ketika tidak mendapatkan 

daging ayam, sedangkan pendapatan memiliki pengaruh 

positif terhadap jumlah permintaan, maka semakin besar 
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pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing keluarga maka 

meningkatkan jumlah permintaan daging ayam jantan petelur 

yang begitu pula dengan banyaknya jumlah anggota keluarga, 

sehingga semakin banyak anggota keluarga maka jumlah 

permintaan akan semakin banyak pula. Memperjelas masing-

masing variabel pengamatan maka hasil analisis statistik pada 

variabel yang memiliki pengaruh terhadap jumlah permintaan 

ayam petelur akan disajikan pada penjabaran berikut: 

 

4.3.1. Elastisitas Harga Daging Ayam Jantan Petelur 

 Berdasarkan hasil analisis regresi melalui transformasi 

dalam bentuk logaritma natural (Ln) diperoleh hasil bahwa 

untuk harga daging ayam jantan petelur memiliki pengaruh 

negatif terhadap elastisitas permintaan daging ayam jantan 

petelur dengan nilai beta koefisien sebesar -2,104 yang artinya 

bahwa antara harga daging ayam jantan petelur berbanding 

terbalik dengan jumlah permintaan daging ayam jantan petelur 

sehingga semakin tinggi harga yang dimiliki daging ayam 

jantan petelur maka akan menurunkan jumlah permintaan 

konsumen, meningkatnya harga daging ayam jantan petelur 

sebesar Rp 1,- maka akan menurunkan jumlah konsumen 

sebesar 2,104%. Hal tersebut dikarenakan mayoritas 

konsumen berasumsi bahwa untuk mendapatkan daging ayam 

jantan petelur melalui ketersediaan di pasar tradisional sangat 

minim, sebab peternak langsung menjual daging tersebut 

kepada pedagang pengepul yang kemudian akan menjual 

langsung pada pangsa pasar tertentu seperti rumah makan dan 

hotel, oleh karena itu dengan keberadaan yang terbatas yang 

menyebabkan harga yang semakin naik, maka konsumen akan 

berpikir ulang untuk membeli daging tersebut. Berbeda 

dengan ayam kampung, karena ketersediaannya yang cukup 



76 

banyak dan sudah dikenal sejak lama dan lebih dahulu oleh 

masyarakat maka konsumen akan tetap membeli ayam 

kampung meskipun harganya mahal. Posisi yang sebenarnya 

adalah memang untuk ayam jantan petelur mensubstitusi ayam 

kampung, namun pandangan masyarakat masih lekat dengan 

konsumsi ayam kampung dibandingkan dengan ayam jantan 

petelur meskipun harganya lebih murah dibandingkan dengan 

ayam kampung. 

 Harga merupakan variabel yang seringkali 

mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang karena 

harga berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam 

membeli suatu barang. Harga merupakan nilai suatu barang 

yang dinyatakan dengan satuan uang dimana harga, nilai dan 

utility merupakan konsep yang saling berhubungan. Harga 

sangat di pengaruhi oleh faktor tempat pembelian dan tawar 

menawar antara konsumen dengan pedagang telur ayam ras 

tersebut. Konsumen umumnya cenderung memilih barang 

yang harganya murah, karena alasan faktor pendapatan, tetapi 

tidak semua konsumen membeli barang hanya berdasarkan 

harganya yang murah. Konsumen sudah mulai 

membandingkan antara harga dengan utility yang ditawarkan 

oleh produk tersebut. Apabila harga produk yang tertera tidak 

sesuai dengan kegunaan maupun kualitas, maka konsumen 

pun enggan membeli. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Hastang, dkk (2011) bahwa 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 mengurangi 

pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan 

menambah pembelian terhadap barang yang mengalami 

penurunan harga. Berdasarkan hasil analisis data dengan 
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pengujian melalui hipotesis bahwa dugaan atau hipotesis 

pertama diterima, yaitu yang menyatakan bahwa hipotesis 

pertama harga daging ayam jantan petelur berpengaruh negatif 

terhadap jumlah permintaan di Kabupaten Malang, sehingga 

dengan menurunnya harga daging ayam jantan petelur akan 

meningkatkan jumlah permintaan akan barang itu sendiri.       

4.3.2. Elastisitas Harga Daging Ayam Kampung 

 Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan Cobb-

Douglass dengan proses melalui transformasi terlebih dahulu 

dalam bentuk logaritma natural didapatkan hasil bahwa harga 

ayam kampung memiliki pengaruh positif terhadap elastisitas 

jumlah permintaan, dengan hasil statistik bahwa semakin 

meningkatnya harga ayam kampung sebesar Rp 1,- maka tetap 

akan meningkatkan jumlah permintaan sebesar 0,084% karena 

penelitian dilaksanakan ketika akan mendekati hari raya Idul 

Fitri sehingga konsumen akan tetap membeli daging ayam 

kampung meskipun harganya naik, pengaruh positif sesuai 

dengan hipotesis kedua dimana harga ayam kampung memiliki 

pengaruh positif terhadap jumlah permintaan. Ayam kampung 

merupakan salah satu jenis unggas dimana dagingnya 

memiliki cita rasa yang enak dan gurih sehingga banyak 

diminati oleh konsumen. Cita rasa yang dimiliki oleh daging 

ayam kampung hampir sama dengan daging ayam jantan 

petelur akan tetapi yang membedakan adalah ketersediaan dan 

pangsa pasar. Pedagang daging ayam kampung mudah 

mendapatkan produk sehingga banyak dijumpai baik di pasar 

tradisional maupun supermarket, akan tetapi berbeda dengan 

daging ayam jantan petelur yang jarang dijumpai di pasar 

tradisional sebab peternak langsung menjual ke pengepul 

kemudian langsung didistribusikan ke rumah makan, harga 

kedua daging tersebut tidak terpaut jauh akan tetapi selera 
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konsumen dan perilaku konsumen yang membedakan jumlah 

permintaan yang berbeda pula, konsumen lebih mengenal 

daging ayam kampung terlebih dahulu, namun seiring 

banyaknya jumlah permintaan daging ayam kampung maka 

diprioritaskannya pemanfaatan daging ayam jantan petelur 

yang sudah afkir sebagai diversifikasi pangan protein hewani. 

Hasil tersebut sebanding dengan pendapat Buchari (1992) 

bahwa harga hendaknya berjalan sejajar dengan mutu produk, 

apabila mutu produk baik maka konsumen berani membayar 

lebih tinggi. Selain memberikan pemasukan atau pendapatan 

bagi produsen, harga dapat pula membentuk citra (image). 

Persepsi yang berlaku di masyarakat bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

4.3.3. Elastisitas Harga Ikan Bandeng 

 Berdasarkan hasil analisis data yang digunakan 

dengan cara transformasi data tabulasi dalam bentuk logaritma 

natural maka didapatkan hasil untuk harga ikan bandeng 

memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah permintaan 

sehingga semakin mahalnya harga ikan bandeng sebesar 1% 

maka akan menurunkan jumlah permintaan sebesar 1,805%, 

hal tersebut sama dengan perilaku konsumen ketika 

menghadapi mahalnya daging ayam jantan petelur, karena 

ketersediaan dan pangsa pasar sehingga mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian 

suatu barang. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis lima yang 

menyatakan bahwa harga ikan bandeng memiliki pengaruh 

negatif terhadap jumlah permintaan. Ketersediaan ikan 

bandeng di Kabupaten Malang tidak sebanyak di kota lain 

yang sebagai sentra budidaya ikan bandeng karena di Malang 

lingkungannya tidak sesuai jika harus membudidayakan ikan 

bandeng yang hidup di air tawar berupa penyediaan tambak 
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sehingga lingkungan dinilai kurang kondusif dan harus 

mendatangkan ikan bandeng dari luar kota yang menyebabkan 

harga ikan bandeng di Malang lebih mahal dibandingkan 

dengan harga di kota lain sebagai sentra budidaya ikan 

bandeng, berdasarkan pertimbangan tersebut maka konsumen 

lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan jenis lain seperti lele 

yang mudah didapatkan dan ketersediaan yang cukup banyak 

dan dengan pangsa pasar yang mudah dijangkau oleh 

konsumen. 

 Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hastang, dkk 

(2011) bahwa 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 mengurangi pembelian 

terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah 

pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. 

Konsumen akan membeli lebih banyak ikan bandeng jika 

harga dari komoditi substitusinya meningkat atau jika harga 

dari komoditi komplementernya menurun, sehingga pada 

kondisi seperti ini hukum permintaan akan berlaku, dimana 

bila harga naik, maka konsumen akan beralih kepada barang 

lain yang relatif menjadi lebih murah dan sebaliknya bila 

harga barang turun maka konsumen akan beralih dari barang 

lain yang relatif lebih murah ke barang tersebut yang relatif 

lebih mahal. 

4.3.4. Proyeksi Terhadap Pendapatan 

 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan proses 

transformasi regresi dalam bentuk logaritma natural untuk 

mengetahui faktor produksi didapatkan hasil bahwa 

pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap jumlah 

permintaan konsumen akan suatu produk, makna statistiknya 
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adalah meningkatnya jumlah pendapatan dalam suatu keluarga 

sebesar 1% maka akan meningkatkan jumlah permintaan 

sebesar 0,557%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis delapan 

yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan keluarga 

memiliki pengaruh positif terhadap jumlah permintaan 

sehingga hipotesis delapan diterima. Naiknya pendapatan 

dalam suatu keluarga maka akan menyebabkan banyaknya 

jumlah barang yang diminta pada setiap tingkat harga yang 

dimiliki oleh barang itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan diketahui bahwa rata-rata pendapatan keluarga 

di Kabupaten Malang cukup besar sehingga peluang untuk 

mengkonsumsi makanan dengan kualitas baik juga tinggi, 

pendapatan merupakan salah satu faktor penentu dalam 

permintaan suatu barang. Barang superior berlaku hukum 

apabila pendapatan meningkat, maka masyarakat/konsumen 

akan meningkatkan permintaannya (efek pendapatan positif). 

Barang inferior, dengan kenaikan pendapatan akan 

menurunkan permintaan barang itu (efek pendapatan negatif). 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soekartawi (2002) 

menyatakan bahwa perubahan tingkat pendapatan akan 

mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Bahkan 

seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka 

barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah tetapi juga 

kualitas barang tersebut. Setiawan, dkk (2006) menjelaskan 

bahwa pendapatan keluarga akan menentukan daya beli suatu 

barang. Konsumen yang pendapatannya tinggi akan 

mempunyai daya beli yang besar karena kemampuan untuk 

membeli suatu barang juga meningkat. 
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4.3.5. Proyeksi Terhadap Jumlah Anggota Keluarga 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan melalui 

transformasi dalam bentuk logaritma natural untuk mengetahui 

faktor produksi maka diperoleh suatu hasil bahwa jumlah 

anggota keluarga memiliki pengaruh positif terhadap jumlah 

permintaan konsumen akan suatu barang. Pada angka statistik 

menjelaskan bahwa semakin meningkatnya anggota keluarga 

sebesar 1% maka akan meningkatkan permintaan daging ayam 

jantan petelur sebesar 0,300%, hal tersebut dikarenakan bahwa 

semakin banyak jumlah anggota dalam satu keluarga maka 

akan semakin meningkat pula kuantitas atau jumlah konsumsi 

akan suatu barang dalam per harinya, sehingga semakin 

banyak jumlahnya maka permintaan akan semakin meningkat. 

Hal tersebut sesuai dengan hipotesis ke sembilan yang 

menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga memiliki 

pengaruh positif terhadap jumlah permintaan akan daging 

ayam jantan petelur sehingga dinyatakan hipotesis diterima. 

Hasil penelitian sesuai dengan pernyataan Soekartawi (2002) 

menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga mempengaruhi 

konsumsi terhadap barang yang dibelinya. Semakin besar 

ukuran keluarga maka akan semakin banyak pula jumlah 

barang yang harus tersedia. Seseorang yang mempunyai 

jumlah keluarga yang besar kemungkinan akan lebih cepat 

menghabiskan produk yang dibelinya dan mereka diharuskan 

mempunyai persediaan yang lebih banyak. 

 

4.4. 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 
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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) 

 

4.4.1. Elastisitas Harga 

 Model fungsi permintaan yang digunakan 

menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi merupakan 

nilai elastisitas harga barang itu sendiri (harga daging ayam 

jantan petelur). Jadi dalam hal ini besarnya elastisitas harga 

(Eh) adalah -2,014. Angka ini menunjukkan bahwa apabila 

harga daging ayam jantan petelur meningkat 1%, maka 

permintaan daging ayam jantan petelur di Kabupaten Malang 

akan menurun sebesar 2,824%. Penurunan permintaan pada 

saat harga naik menunjukkan berlakunya hukum permintaan 
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pada permintaan daging ayam jantan petelur, dapat dikatakan 

bahwa sifat dari daging ayam jantan petelur adalah elastis 

karena angka yang diperoleh lebih besar satu (1) atau Eh < -1. 

4.4.2. Elastisitas Pendapatan 

 Nilai elastisitas pendapatan adalah 0,557. Berarti 

elastisitas bersifat inelastis, yang artinya bahwa setiap 

kenaikan 1% jumlah pendapatan rumah tangga akan 

mengakibatkan kenaikan permintaan daging ayam jantan 

petelur sebesar 0,557%. Dilihat dari besarnya nilai elastisitas 

pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten 

Malang dapat digolongkan memiliki taraf hidup yang 

meningkat, dimana dengan peningkatan taraf hidup ada 

kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi barang yang 

mempunyai kegunaan yang lebih tinggi dibanding daging 

ayam jantan petelur, sehingga jika terjadi peningkatan 

pendapatan rumah tangga penduduk Kabupaten Malang akan 

menyebabkan peningkatan permintaan akan daging ayam 

jantan petelur. Berdasarkan nilai elastisitas yang diperoleh, 

maka dapat dikatakan bahwa daging ayam jantan petelur di 

Kabupaten Malang merupakan barang normal karena nilai 

elastisitas pendapatannya (Ei) bernilai positif diantara nol dan 

satu atau (0<Ei<1). 

4.4.3. Elastisitas Silang 

 Nilai elastisitas harga silang permintaan daging ayam 

jantan petelur terhadap ikan bandeng adalah sebesar -1,805, 

artinya bahwa jika harga ikan bandeng mengalami kenaikan 

1% sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka permintaan 

daging ayam jantan petelur akan mengalami penurunan 

sebesar 1,805%. Pengaruh perubahan harga ikan bandeng 

terhadap permintaan daging ayam petelur jantan sangat 

responsif dan elastis karena angka yang diperoleh lebih besar 
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satu (1) atau Eh < -1, sehingga keberadaan ikan bandeng dapat 

dijadikan barang komplementer dari daging ayam jantan 

petelur. Hal ini dapat terjadi karena keduanya termasuk 

kelompok pangan hewani dan penggunaannya tergantung pada 

pendapatan dan selera yang dimiliki oleh masing-masing 

konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

1. a.  Elastisitas harga dan elastisitas harga silang 

terhadap daging ayam jantan petelur di Kabupaten 

Malang bersifat elastis dan, 

b. Elastisitas pendapatan penduduk Kabupaten 

Malang terhadap permintaan daging ayam jantan 

petelur bersifat in elastis. 

2. Faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan 

daging ayam jantan petelur adalah harga daging 

ayam jantan petelur, harga ikan bandeng, harga 

daging ayam kampung, pendapatan masing-masing 

keluarga dan jumlah anggota keluarga. 

 

5.2 Saran 

Peningkatan jumlah produksi daging ayam jantan 

petelur hendaknya terus dilakukan untuk menyeimbangi 

ketersediaan dengan jumlah permintaan serta pangsa pasar 

yang mudah didapatkan oleh konsumen sehingga konsumen 

mudah untuk mendapatkan layaknya daging ayam kampung. 
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Lampiran 1. Kuisioner 

 

KUISIONER (UNTUK KONSUMEN) 

ELASTISITAS PERMINTAAN  

DAGING AYAM JANTAN PETELUR  

DI KABUPATEN MALANG 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN  

Nama    :  

Alamat   : 

Jenis Kelamin (P/L) :  

Usia : a. 20 – 29 thn    b. 30 – 39 thn    

   c. 40 – 49 thn    d. >50 tahun  

Pendidikan : a. SD           b. SMP 

   c. SMA           d. D1/D2/D3/akademi/S1/S2/S3 

Yth. Bapak/Ibu, Saudara/saudari Responden 

Salam sejahtera. Saya Apriliya Nurmalitasari 

(115050100111084) mahasiswa Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya sedang menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “Elastisitas Permintaan Daging Ayam Jantan 

Petelur di Kabupaten Malang”. Saya memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/i menyediakan sedikit waktu untuk mengisi 

kuisioner penelitian secara lengkap yaitu mengisi pertanyaan 

terbuka dan melingkari pilihan jawaban dari pertanyaan yang 

telah disediakan. Identitas dan hasil kuisioner Bapak/Ibu/Sdr/i 

akan terjamin kerahasiaannya. Terima kasih atas kerja sama 

yang diberikan Bapak/Ibu/Sdr/i. 

 

Hormat Kami, 

Apriliya Nurmalitasari 
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Pekerjaan : a. Pelajar/Mahasiswa   b. PNS  

  c. Swasta         d. wiraswasta 

  e. IRT   

Jumlah Keluarga : Dewasa.....................................orang 

   Anak.........................................orang 
 

Pendapatan perbulan (Rp) :    

   a. < 500.000 

   b. 500.000    – 1.000.000 

   c. 1.000.000 – 2.000.000 

   d. 2.000.000 – 3.000.000 

   e. > 3.000.000 
 

Isilah bagian yang kosong pada pernyataan berikut! 

1. a. Harga daging ayam jantan petelur........................(Rp/kg) 

 b. Jumlah permintaan daging ayam jantan petelur............... 

   ......................................................................(kg/minggu) 

2. a Harga daging ayam kampung...............................(Rp/kg) 

 b. Jumlah permintaan daging ayam kampung...................... 

  ......................................................................(kg/minggu) 

3. a Harga daging ayam pedaging/ras.........................(Rp/kg) 

 b.  Jumlah permintaan daging ayam pedaging/ras................. 

  ......................................................................(kg/minggu) 

4. a. Harga telur ayam ras............................................(Rp/kg) 

 b. Jumlah permintaan telur ayam ras................(kg/minggu) 

5. a. Harga ikan bandeng.............................................(Rp/kg) 

 b. Jumlah permintaan ikan bandeng.................(kg/minggu) 

6. a. Harga beras...........................................................(Rp/kg) 

 b. Jumlah permintaan beras..............................(kg/minggu) 

7. a. Harga ikan lele.....................................................(Rp/kg) 

 b. Jumlah permintaan ikan lele.........................(kg/minggu) 
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Lingkari jawaban pada pertanyaan berikut dan berikan 

alasannya, namun anda boleh mengisi pada jawaban (d) 

apabila jawaban a, b dan c dianggap kurang sesuai. 

8. Berapa kali Anda membeli daging ayam jantan petelur 

dalam 1 bulan? 

a. 1-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. >5 kali 

d. ................................................................................... 

Alasan ........................................................................... 

9.  Dimana Anda membeli daging ayam jantan petelur? 

a. Pasar 

b. Kios daging ayam segar di luar pasar 

c. Supermarket 

d. ................................................................................... 

Alasan ........................................................................... 

10. Bagaimana sikap Anda jika harga daging ayam jantan 

petelur naik? 

a. Mengurangi jumlah pembelian 

b. Mengganti dengan ayam kampung 

c. Mengganti dengan daging ayam pedaging 

d. ................................................................................... 

Alasan ........................................................................... 

11. Bagaimana sikap Anda jika harga daging ayam jantan 

petelur turun? 

a. Meningkatkan jumlah pembelian 

b. Mengganti dengan ayam kampung 

c. Mengganti dengan daging ayam pedaging 

d. ................................................................................... 

Alasan ........................................................................... 
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12. Apakah Anda berlangganan dengan satu penjual yang 

sama dalam membeli daging ayam jantan petelur? 

a. Ya,selalu 

b. Ya,tetapi saya juga berlangganan dengan penjual 

lain 

c. Tergantung (insendental) 

d. ................................................................................... 

Alasan ........................................................................... 

 

Isilah pertanyaan berikut! 

1. Mengapa Anda lebih memilih untuk membeli daging 

ayam jantan petelur? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

2. Apakah Anda mengganti produk lain selain daging 

(misal:telur dan ikan) jika daging ayam jantan petelur 

tidak ada atau sedang habis? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

3. Manakah yang lebih Anda pilih apabila daging ayam 

jantan petelur tidak ada, antara daging ayam kampung 

atau daging ayam pedaging? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

4. Apakah Anda selalu menggantikan daging ayam jantan 

petelur dengan ayam kampung apabila ketersediaan 

daging ayam jantan petelur sedikit ataupun dalam kondisi 

sedang mahal?mengapa? 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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5. Menurut Anda apa kelebihan dari daging ayam jantan 

petelur dibandingkan dengan daging ayam kampung dan 

daging pedaging? 

a. Daging ayam jantan petelur 

........................................................................................

........................................................................................ 

b. Daging ayam kampung 

........................................................................................

........................................................................................ 

c. Daging ayam pedaging 

........................................................................................

........................................................................................ 
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KUISIONER (UNTUK PENJUAL) 

ELASTISITAS PERMINTAAN 

DAGING AYAM JANTAN PETELUR 

DI KABUPATEN MALANG 

 

 

 

1. Bagaimana cara memperoleh stock daging ayam jantan 

petelur? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

2. Berapa kg Anda menerima daging ayam jantan petelur 

dalam 1 hari? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

Yth. Bapak/Ibu, Saudara/saudari Responden 

Salam sejahtera. Saya Apriliya Nurmalitasari 

(115050100111084) mahasiswa Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya sedang menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “Elastisitas Permintaan Daging Ayam Jantan 

Petelur di Kabupaten Malang”. Saya memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/i menyediakan sedikit waktu untuk mengisi 

kuisioner penelitian secara lengkap yaitu mengisi pertanyaan 

terbuka dan melingkari pilihan jawaban dari pertanyaan yang 

telah disediakan. Identitas dan hasil kuisioner Bapak/Ibu/Sdr/i 

akan terjamin kerahasiaannya. Terimakasih atas kerja sama 

yang diberikan Bapak/Ibu/Sdr/i. 

 

Hormat Kami, 

 

Apriliya Nurmalitasari 
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3. Berapa kg jumlah daging ayam jantan petelur yang terjual 

dalam 1 hari? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

4. Apakah Anda memiliki konsumen tetap? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

5. Jika Anda memiliki konsumen tetap maka daging ayam 

jantan petelur tersebut dijual kembali atau dikonsumsi 

sendiri? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

6. Produk apa yang menjadi pesaing daging ayam jantan 

petelur? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

7. Pada saat apa daging ayam jantan petelur laku terjual 

dengan cepat? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

8. Apakah daging ayam jantan petelur yang Anda jual selalu 

habis dalam 1 hari? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

9. Cara apa yang Anda lakukan jika daging ayam jantan 

petelur tidak laku terjual dan bagaimana solusinya? 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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10. Apakah Anda menjual khusus daging ayam jantan petelur 

saja ataukah dengan daging ayam jenis lainnya? 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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Lampiran 2. Hasil Korelasi 

Tabel Korelasi Model Persamaan Permintaan Daging Ayam 

Jantan Petelur 
Correlations 

  hargadaginga

yamjantanpet

elur 

hargadagi

ngayamka

mpung 

hargadagi

ngbroiler 

hargatelur

ayamras 

hargaikan

bandeng 

hargabera

s 

hargaik

anlele 

pendap

atan 

jumlah

keluarg

a 

pendidika

n 

Harga

daging

ayamj

antanp

etelur 

Pearson Correlation 1 .043 -.116 .800** -.541** -.073 -.157 -.024 .166 .085 

Sig. (2-tailed)  .673 .250 .000 .000 .470 .119 .811 .099 .403 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Harga

daging

ayamk

ampun

g 

Pearson Correlation .043 1 -.357** .070 .052 .170 .088 -.010 .015 .269** 

Sig. (2-tailed) .673  .000 .491 .606 .092 .384 .924 .886 .007 

N 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Harga

daging

broiler 

Pearson Correlation -.116 -.357** 1 -.098 -.054 .000 -.260** -.030 -.039 -.192 

Sig. (2-tailed) .250 .000  .332 .590 .995 .009 .771 .704 .056 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hargat

eluray

amras 

Pearson Correlation .800** .070 -.098 1 -.028 .011 -.391** -.079 .136 .088 

Sig. (2-tailed) .000 .491 .332  .784 .910 .000 .434 .179 .383 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hargai

kanba

ndeng 

Pearson Correlation -.541** .052 -.054 -.028 1 .251* .084 .078 -.112 -.011 

Sig. (2-tailed) .000 .606 .590 .784  .012 .406 .443 .266 .913 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

hargab

eras 

Pearson Correlation -.073 .170 .000 .011 .251* 1 .194 -.051 .037 -.062 

Sig. (2-tailed) .470 .092 .995 .910 .012  .053 .617 .715 .541 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hargai

kanlel

e 

Pearson Correlation -.157 .088 -.260** -.391** .084 .194 1 .161 -.044 .039 

Sig. (2-tailed) .119 .384 .009 .000 .406 .053  .109 .667 .697 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

penda

patan 

Pearson Correlation -.024 -.010 -.030 -.079 .078 -.051 .161 1 -.243* .382** 

Sig. (2-tailed) .811 .924 .771 .434 .443 .617 .109  .015 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Jumla

hkelua

rga 

Pearson Correlation .166 .015 -.039 .136 -.112 .037 -.044 -.243* 1 -.202* 

Sig. (2-tailed) .099 .886 .704 .179 .266 .715 .667 .015  .044 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

pendid

ikan 

Pearson Correlation .085 .269** -.192 .088 -.011 -.062 .039 .382** -.202* 1 

Sig. (2-tailed) .403 .007 .056 .383 .913 .541 .697 .000 .044  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

         

*. Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed). 

         



102 

Lampiran 3. Cobb-Douglass 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 pendidikan, 

hargaikanbande

ng, 

hargatelurayamr

as, 

hargadagingbroi

ler, hargaberas, 

jumlahkeluarga, 

pendapatan, 

hargadagingaya

mkampung, 

hargaikanlele, 

hargadagingaya

mpetelurjantan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: Y  
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,902
a
 ,662 ,591 ,56625 

a. Predictors: (Constant), pendidikan, hargaikanbandeng, 

hargatelurayamras, hargadagingbroiler, hargaberas, jumlahkeluarga, 

pendapatan, hargadagingayamkampung, hargaikanlele, 

hargadagingayampetelurjantan 

b. Dependent Variable: Y   

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 16,213 10 1,621 51,057 ,000
a
 

Residual 28,537 89 ,321   

Total 44,750 99    

a. Predictors: (Constant), pendidikan, hargaikanbandeng, 

hargatelurayamras, hargadagingbroiler, hargaberas, jumlahkeluarga, 

pendapatan, hargadagingayamkampung, hargaikanlele, 

hargadagingayampetelurjantan 

b. Dependent Variable: Y     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 724,120 1349,665  -,537 ,593 

hargadagingaya

mpetelurjantan 
-3,260 99,316 -2,014 -5,033 ,004 

hargadagingaya

mkampung 
70,322 79,577 ,084 2,884 ,009 

hargadagingbroil

er 
-2,632 3,037 -,084 -,867 ,118 

hargatelurayamra

s 
3,169 5,518 ,216 ,574 ,567 

hargaikanbanden

g 
,085 4,040 -1,805 -4,021 ,003 

hargaberas 1,336 38,963 ,003 ,034 ,713 

hargaikanlele -2,520 5,489 -,062 -,459 ,647 

pendapatan ,376 ,067 ,557 5,610 ,000 

jumlahkeluarga ,300 ,090 ,300 3,342 ,001 

pendidikan -,079 ,094 ,083 ,838 ,404 

a. Dependent Variable: 

Y 
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