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Daging ayam merupakan salah satu sumber bahan 

pangan hewani yang mengandung gizi cukup tinggi 

berupa protein dan energi. Permintaan terhadap pangan 

hewani ini, cenderung terus-menerus meningkat. 

Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam 

semakin tinggi khususnya pada komoditi daging broiler 

yang jadi pilihannya. Daging broiler menjadi pilihan 

karena harganya yang relatif lebih terjangkau serta 

karakteristik daging yang lebih empuk dan tebal jika 

dibandingkan dengan daging ayam kampung. Kecamatan 

Bangunrejo merupakan salah satu kawasan pemukiman di 

Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk 

yang cukup besar yaitu 56.281 jiwa (BPS Kabupaten 

Lampung Tengah, 2013). Peternakan broiler menjadi 

salah satu komoditi yang sedang berkembang di 

Kecamatan Bangunrejo saat ini, dengan memiliki 4 pasar 

tradisional yang menyediakan berbagai komoditi asal 
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unggas, masyarakat Kecamatan Bangunrejo dapat dengan 

mudah mengakses dan mendapatkan daging broiler 

sebagai menu makanan yang dipilih. Berdasarkan hal-hal 

yang dikemukakan di atas maka di pandang perlu untuk 

melakukan penelitian tentang permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui 

permintaan konsumsi daging broiler di tingkat rumah 

tangga pada Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah. 2) 

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

jumlah permintaan daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo Lampung Tengah. 3) Mengetahui elastisitas 

permintaan daging broiler di Kecamatan Bangunrejo 

Lampung Tengah. Pengumpulan data dilakukan dari 

Februari 2014 s/d Maret 2014 pada konsumen yang 

melakukan pembelian daging broiler di 4 pasar tradisonal 

yaitu pasar Bangunrejo, pasar Tanjung Jaya, pasar 

Sukanegara dan pasar Sidomulyo. Penentuan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive 

sampling, sedangkan untuk pengambilan sampel diambil 

dengan memilih siapa yang kebetulan ada/dijumpai 

(accidental sampling). Data yang dikumpulkan terdiri dari 

data primer terhadap 120 orang responden dengan cara 

observasi dan wawancara, selain itu dikumpulkan data 

sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, literatur, 

catatan serta laporan yang ada kaitannya dengan 

penelitian. Data kemudian di analisa dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa responden yang 

membeli daging broiler pada umumnya ialah berjenis 

kelamin perempuan, yakni sebanyak 118 orang (98,3%) 

berusia antara 35-44 tahun, dengan rata-rata lulusan SMA 
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dan berpenghasilan antara Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model variabel 

independen yang digunakan secara bersama-sama 

memberikan pengaruh signifikan (P<0,05) terhadap 

variabel dependen dengan nilai R2 sebesar 0,805. Secara 

parsial jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah 

tangga, tingkat pendidikan dan tingkat kesukaan, masing-

masing berpengaruh secara nyata terhadap permintaan 

daging broiler di Kecamatan Bangunrejo.  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 

permintaan daging broiler tingkat konsumen rumah tangga 

di Kecamatan Bangunrejo rata-rata sebesar 4,09 kg/bulan 

sehingga konsumsi daging broiler di kecamatan ini ialah 

sebesar 11,68 kg/kapita/tahun, untuk jumlah anggota 

rumah tangga, pendapatan rumah tangga dan tingkat 

kesukaan berpengaruh positif terhadap permintaan daging 

broiler, hanya tingkat pendidikan yang menunjukkan 

pengaruh negatif terhadap permintaan daging broiler. 

Elastisitas harga (0,093); elastisitas silang (telur ayam -

0,189; ikan patin -0,036; beras -0,945) dan elastisitas 

pendapatan (0,448) terhadap permintaan daging broiler 

menunjukkan sifat inelastis. Saran yang dapat di 

rekomendasikan adalah pemanfaatan produk daging 

broiler oleh para pelaku usaha masih terbilang standar, 

maka perlu adanya suatu kreatifitas dalam pengolahan 

daging broiler agar kosumen dapat tertarik untuk 

mengkonsumsi daging broiler yang sudah dalam bentuk 

olahan makanan, sehingga nantinya dapat menjadikan 

pemasukan tambahan bagi para pelaku usaha khususnya 

warga Kecamatan Bangunrejo. 


