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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan broiler sudah banyak 

berkembang di Indonesia. Perkembangan usaha 

ternak broiler di tunjang oleh peningkatan jumlah 

penduduk Indonesia serta pendapatan per kapita yang 

semakin meningkat pula. Peningkatan sumber daya 

manusia tidak mungkin tercapai tanpa gizi yang 

cukup, untuk mencerdaskan dan meningkatkan 

prestasi sumber daya manusia di Indonesia, tentu akan 

bergantung pada pemenuhan gizi yang baik pula, 

terutama dari protein hewani seperti daging, susu dan 

telur. Dilago (2011) menyatakan bahwa komoditas 

daging, susu dan telur merupakan komoditas yang 

mempunyai harga relatif tinggi dibandingkan dengan 

harga komoditas pangan lainnya. Hal ini merupakan 

penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi 

masyarakat Indonesia akan protein asal hewani, yakni 

baru mencapai 5,46 gram perkapita/tahun, sementara 

negara lain seperti Malaysia, mengkonsumsi daging 

sebesar 28,40 gram perkapita/tahun. Daging ayam 

merupakan salah satu sumber bahan pangan hewani, 

yang mengandung gizi yang cukup tinggi berupa 

protein dan energi. Permintaan terhadap pangan 

hewani ini, cenderung terus menerus meningkat. 
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Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging 

ayam yang semakin tinggi khususnya daging broiler 

yang jadi pilihan. Peningkatan kebutuhan daging 

broiler sejalan dengan situasi perekonomian 

Indonesia yang terus bertumbuh. Konsumsi daging 

broiler di Indonesia pada tahun 2013 ini mencapai 2,2 

miliar ekor, jumlah tersebut naik 15,79% 

dibandingkan konsumsi daging broiler sepanjang 

2012 sebanyak 1,9 juta miliar ekor (Anonimus, 2013).  

Daging broiler menjadi pilihan karena harganya 

yang relatif lebih terjangkau serta karakteristik 

dagingnya yang lebih empuk dan tebal jika 

dibandingkan dengan daging ayam kampung. Ternak 

broiler dapat dijual dan dipasarkan dengan cepat, 

selain itu daging broiler mudah diolah menjadi 

berbagai macam masakan sehingga banyak digunakan 

dalam rumah tangga maupun rumah makan. Banyak 

faktor yang mempengaruhi permintaan daging 

broiler. Jumlah permintaan daging broiler tidak hanya 

dipengaruhi oleh harga daging broiler itu sendiri, 

tetapi dipengaruhi oleh harga barang-barang lain 

seperti harga telur, ikan, beras serta jumlah anggota 

rumah tangga, tingkat pendidikan dan tingkat 

pendapatan rumah tangga yang mencerminkan daya 

beli. Faktor ekonomi dan non  ekonomi tersebut 

secara bersama-sama mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadap permintaan akan daging broiler. 
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Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas 

maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian 

tentang analisis permintaan daging broiler. 

Kecamatan Bangunrejo merupakan salah satu 

kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung 

Tengah. Kecamatan Bangunrejo merupakan salah 

satu kawasan pemukiman penduduk yang berada di 

Kabupaten Lampung Tengah dengan luas ± 96,05 

km2. Peternakan broiler menjadi salah satu komoditi 

mata pencaharian warga Kecamatan Bangunrejo saat 

ini, meskipun rata-rata penghasilan utama warga 

Bangunrejo berasal dari bertani jagung, padi, kakao 

dan ubi kayu. Kecamatan Bangunrejo memiliki 

beberapa pasar tradisional yang menyediakan 

berbagai komoditi yang berasal dari unggas khusunya 

daging broiler. Terdapat kurang lebih empat pasar 

tradisional yang berada di Kecamatan Bangunrejo, hal 

ini memudahkan akses bagi masyarakat untuk 

mendapatkan daging broiler, adapun pasar-pasar 

tradisional tersebut yaitu pasar Bangunrejo, Tanjung 

Jaya, Sukanegara dan Sidomulyo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kebutuhan akan daging broiler tidak terlepas dari 

selera, harga dan pendapatan. Belum ada catatan pasti 

tentang berapa tingkat permintaan daging broiler oleh 

konsumen keluarga khususnya di Kecamatan 
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Bangunrejo, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana permintaan konsumsi daging broiler 

di tingkat rumah tangga pada Kecamatan 

Bangunrejo? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

jumlah permintaan daging broiler oleh konsumen 

rumah tangga di Kecamatan Bangunrejo? 

3. Bagaimana besarnya elastisitas permintaan 

daging broiler oleh konsumen rumah tangga di 

Kecamatan Bangunrejo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

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. 
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1.4 Kegunaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

berguna sebagai: 

1. Bahan masukan dan informasi bagi peternak dan 

pengusaha, dalam memanfaatkan peluang usaha 

agribisnis peternakan ayam broiler, sedangkan 

bagi lembaga peneliti, hasil penelitian ini 

diharapkan, dapat digunakan sebagai bahan 

informasi untuk menelaah lebih lanjut terhadap 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan 

informasi bagi penentu kebijakan, khususnya 

dalam bidang peternakan dan menambah 

pengetahuan mahasiswa tentang berbagai faktor 

yang mempengaruhi permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo. 

 

1.5 Kerangka Konsep 

Kecamatan Bangunrejo merupakan salah satu 

kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung 

Tengah. Kecamatan Bangunrejo memiliki empat 

pasar tradisional yaitu pasar Bangunrejo, Tanjung 

Jaya, Sukanegara dan Sidomulyo. Tersedianya 

beberapa pasar tersebut mempermudah akses bagi 

masyarakat untuk memperoleh berbagai komoditas 

pangan. Daging broiler merupakan salah satu 

komoditas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. 
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Daging broiler tidak hanya dikonsumsi oleh 

konsumen lembaga tetapi juga oleh konsumen 

keluarga. Sampai saat ini belum terdapat catatan pasti 

mengenai jumlah permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo, sehingga perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang analisis permintaan daging 

broiler oleh konsumen rumah tangga di kecamatan 

tersebut. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

konsumsi daging broiler adalah jumlah anggota 

rumah tangga, pendapatan rumah tangga, harga 

daging broiler, harga telur ayam, harga ikan patin, 

harga beras, pendidikan, jumlah anak usia sekolah dan 

selera/tingkat kesukaan.  

Penelitian ini mengambil sampel rumah tangga 

yang mengkonsumsi daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo. Analisis yang digunakan antara lain ialah 

analisis deskriptif, regresi berganda dan respon 

elastisitas. Faktor - faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging broiler nantinya diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi produsen daging broiler 

dalam memasarkan daging broiler dan sebagai 

gambaran beberapa faktor yang dipertimbangkan 

dalam permintaan daging broiler di Kecamatan ini. 

Kerangka konsep penelitian secara skematis dapat 

dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Konsep 

 

1.6 Hipotesa Penelitian 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga harga daging broiler berpengaruh negatif 

terhadap permintaan daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo. 

2. Diduga pendapatan rumah tangga berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo. 
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3. Diduga jumlah anggota keluarga berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo. 

4. Diduga tingkat kesukaan daging broiler 

berpengaruh positif terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Bangunrejo. 

 

 


