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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian tentang permintaan dan 

penawaran yang berkaitan dengan produk peternakan 

sudah sering dilakukan. Hasil dari berbagai penelitian 

terdahulu dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk 

mengkaji permasalahan faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan dan penawaran pada 

produk hasil ternak. Dilago (2011), melakukan 

penelitian tentang analisis permintaan daging ayam 

pada tingkat rumah tangga di Kecamatan Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian di 

dapatkan bahwa permintaan daging ayam secara 

signifikan dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, 

pendapatan rumah tangga, harga telur, harga daging 

ayam serta jenis pekerjaan. Secara teori permintaan 

daging ayam oleh rumah tangga selain ditunjang oleh 

tingkat pendapatan rumah tangga, juga sangat 

dipengaruhi oleh harga jual daging ayam itu sendiri. 

Harga ayam di Kecamatan Tobelo berkisar antara Rp 

30.000,- sampai Rp 40.000,-/kg dengan harga rata - 

rata sebesar Rp 35.000,-/kg. Sementara, dalam 

penelitian lain yaitu tentang analisis permintaan dan 

prediksi konsumsi daging broiler di Kota Kendari 

Propinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh 
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Hadini, dkk (2011) menyimpulkan bahwa faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi permintaan daging 

broiler di Kota Kendari ialah jumlah penduduk, 

pendapatan, harga daging broiler, harga daging sapi, 

harga daging ayam buras, harga telur dan harga ikan. 

Fungsi permintaan daging broiler diestimasi 

menggunakan analisis regresi berganda. Daging 

broiler secara fungsi dan kegunaan merupakan barang 

substitusi bagi daging sapi dan ikan bandeng. 

Didukung oleh pernyataan Suryanto, dkk (2008) 

yaitu hasil penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging broiler pada 

konsumen rumah tangga, secara serempak 

dipengaruhi oleh harga daging broiler, harga telur 

ayam ras, pendapatan keluarga, jumlah anggota 

keluarga dan selera berpengaruh sangat nyata 

terhadap permintaan daging broiler. Prasetyo, dkk 

(2005) melakukan penelitian tentang penawaran dan 

permintaan terhadap ketahanan pangan hewani asal 

ternak di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian tersebut 

yaitu untuk mengetahui tingkat pengaruh aspek 

penawaran dan permintaan pangan terhadap 

ketahanan pangan hewani asal ternak di Jawa Tengah. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan, ialah: (i) 

sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah 

daerah Propinsi Jawa Tengah, dalam rangka 

pengambilan keputusan kebijakan tentang ketahanan 

pangan di Jawa Tengah; (ii) sebagai referensi bagi 



11 
 

para peneliti atau pihak lain yang tertarik tentang 

pangan hewani asal ternak. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa ketahanan 

pangan hewani asal ternak Propinsi Jawa Tengah 

secara signifikan dipengaruhi oleh faktor penawaran 

(produksi daging, produksi telur, produksi susu) dan 

faktor permintaan (jumlah penduduk). Hubungan 

antara ketahanan pangan dengan variabel produksi 

daging, telur, dan produksi susu mempunyai pengaruh 

yang positif, sedangkan dengan jumlah penduduk 

mempunyai pengaruh yang negatif. Faktor 

permintaan variabel produk domestik regional bruto 

secara signifikan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

ketahanan pangan hewani asal ternak.  

 

2.2 Daging Broiler 

Daging broiler termasuk dalam golongan daging 

putih. Perbedaan daging merah dan daging putih 

hanya pada kadar protein bernama mioglobin yang 

terdapat pada otot dalam daging. Mioglobin 

mempunyai fungsi yang sama dengan hemoglobin 

yaitu untuk mengikat oksigen. Mioglobin sendiri 

menyimpan oksigen dalam sel. Oksigen yang 

terkandung dalam jaringan otot tersebut berguna 

sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Daging 

merah yang ada pada sapi, domba, kerbau memiliki 

warna lebih merah karena mioglobin lebih banyak 

dibanding daging putih. Meski demikian keunggulan 
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dari daging putih pada ayam, unggas dan seafood 

yaitu mempunyai kadar protein lebih tinggi 

dibandingkan dengan daging merah. Sementara, 

daging merah memiliki kadar lemak jenuh dan 

kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

daging putih (Anonimus, 2013). Rasyaf (2004) 

menyatakan bahwa ciri khas daging ayam broiler 

adalah dagingnya yang empuk dan tebal, rasanya 

yang khas dan enak serta pengolahannya yang mudah 

tetapi cepat hancur dalam proses perebusan yang 

lama. Daging adalah jaringan jaringan otot ternak 

yang telah berubah secara biokimia setelah ternak 

disembelih dan merupakan bagian ternak yang dapat 

dimakan (Purnomo, 2012).  

Suparno (2005) melaporkan bahwa, daging 

didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan 

yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Daging 

merupakan bahan pangan yang penting dalam 

memenuhi kebutuhan gizi. Daging adalah 

sekumpulan otot yang melekat pada kerangka dan 

merupakan nahan pangan yang sangat mudah 

mengalami kerusakan (perishable food).  

Purnomo (2012) menyatakan bahwa, konsumen 

memilih daging karena kebiasaan pola makan atau 

kenampakan dalam fungsi sosial, dimana seharusnya 

nilai gizi daging juga dijadikan pertimbangan yang 
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penting dalam keputusan untuk mengkonsumsi 

daging. Daging ayam broiler ialah bahan makanan 

yang mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan 

aroma yang enak, tekstur yang lunak dan harga yang 

relatif murah, sehingga disukai hampir semua orang. 

Komposisi kimia daging ayam terdiri dari protein 

18,6%, lemak 15,06%, air 65,95% dan abu 0,79% 

(Stadelman et al., 1988). Warna daging ayam broiler 

lebih cerah dan dagingnya lebih empuk dan kenyal 

saat dipegang (Anonimus, 2013). 

 

2.3 Teori Permintaan 

Lipsey et al. (1995) melaporkan bahwa ada tiga 

hal penting yang perlu diperhatikan dalam konsep 

permintaan, yaitu: (1) jumlah yang diminta 

merupakan kuantitas yang diinginkan (desired) yang 

menunjukkan berapa banyak yang ingin dibeli oleh 

rumah tangga, atas dasar harga komoditi itu, harga-

harga lainnya, penghasilan mereka, selera mereka dan 

sebagainya; (2) apa yang diinginkan bukan 

merupakan harga kosong, tetapi merupakan 

permintaan efektif, artinya merupakan jumlah orang 

bersedia membelinya pada harga mereka harus bayar 

untuk komoditi itu; (3) kuantitas yang diminta 

merupakan arus pembelian yang kontinyu, yang 

dinyatakan dalam banyaknya persatuan waktu. 

Permintaan adalah keinginan akan produk spesifik 
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yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk 

membelinya (Kotler, 1997). 

Hubungan permintaan dan tingkat harga, terjadi 

karena sifat hubungan tersebut disebabkan kenaikan 

harga mengakibatkan pembeli mencari barang lain 

yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap 

barang yang mengalami kenaikan harga, bila harga 

turun maka orang tersebut akan mengurangi 

pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya 

dan menambah pembelian terhadap barang yang 

mengalami penurunan harga. Pendapatan yang 

merosot memaksa pembeli utuk mengurangi 

pembeliannya terhadap berbagai jenis barang dan 

terutama barang yang mengalami kenaikan harga. 

Sukirno (2005) menyatakan bahwa permintaan 

seseorang atau suatu masyarakat terhadap suatu 

barang 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. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

dalam hukum permintaan terdapat sifat hubungan 

antara permintaan dan tingkat harga. Harga suatu 

barang semakin rendah, maka permintaanya akan 

semakin meningkat, dan sebaliknya semakin mahal 

atau tinggi harga barang maka semakin sedikit 

permintaan akan barang tersebut. Kurva permintaan 

dapat dilihat pada gambar 2. 
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Sumber : Sukirno, S. (2005) 

Gambar 2. Kurva Permintaan 

 

Salvatore dalam penelitian Febrianto (2013) 

mendefinisikan teori permintaan konsumen 

(consumer demand theory) adalah kuantitas komoditi 

yang diminta per satuan periode akan meningkat jika 

harganya berkurang, pendapatan konsumen 

meningkat, adanya peningkatan dalam harga barang 

substitusi dan pengurangan harga barang 

komplementernya serta dengan peningkatan dalam 

selera terhadap komoditi yang dibicarakan. Pada sisi 

lain, kuantitas komoditi yang diminta akan menurun 

dengan perubahan-perubahan sebaliknya. Permintaan 

pasar untuk suatu produk adalah volume total yang 

akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dalam 

wilayah geografis tertentu dalam periode waktu 
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tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu 

dibawah program pemasaran tertentu (Kotler, 1997). 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Hukum permintaan menyatakan bahwa 

penurunan harga suatu barang akan menaikkan 

permintaan atas barang tersebut (Meiners dan Miller, 

1997). Banyaknya komoditi yang akan dibeli oleh 

semua rumah tangga pada periode waktu tertentu 

dipengaruhi oleh enam faktor yaitu: harga komoditi 

itu sendiri, harga komoditi yang berkaitan, rata-rata 

pendapatan rumah tangga, distribusi pendapatan, 

selera dan besarnya populasi (Lipsey et al., 1995). 

 

2.4.1 Harga Barang 

Giliarso (2004) menyatakan bahwa, harga suatu 

barang adalah nilai tukar yang dinyatakan atau 

diukur dengan uang. Kuantitas komoditi yang 

diminta oleh individual juga bergantung pada harga 

dari berbagai komoditi yang berhubungan. Individu 

akan membeli lebih banyak suatu komoditi tertentu 

jika harga dari komoditi substitusinya meningkat 

atau jika harga dari komoditi komplementernya 

menurun (Salvatore, 2011). Kuantitas yang diminta 

berhubungan secara negatif dengan harga karena 

kuantitas permintaan menurun ketika harganya 

meningkat dan kuantitas permintaan meningkat 

ketika harganya menurun (Mankiw, 2000).  
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Harga suatu barang mengalami kenaikan, maka 

konsumsi barang tersebut akan mengalami 

penurunan, sebaliknya jika harga suatu barang 

mengalami penurunan, maka konsumsi barang 

tersebut akan mengalami kenaikan. Kaitan 

konsumsi dengan harga barang dapat dibedakan 

apakah barang tersebut bersifat substitusi (barang 

substitusi adalah barang yang dapat menggantikan 

fungsi barang lainnya) atau komplementer (barang 

komplementer adalah barang yang melengkapi 

fungsi barang lainnya) (Anonimus, 2008). 

 

2.4.2 Harga Komoditi Lain Sebagai Substitusi 

Putong (2003) menyatakan bahwa, barang 

substitusi adalah barang yang memiliki manfaat dan 

kegunaan yang hampir sama dengan barang 

utamanya. Substitusi adalah dua barang ketika 

peningkatan harga barang pertama mendorong 

peningkatan dalam permintaan terhadap barang 

kedua. Abimayu (2004) dalam penelitian Febrianto 

(2013) menyatakan bahwa barang dan konsumsi 

bisa terkait dalam dua bentuk, yaitu sebagai barang 

substitusi (pengganti) atau sebagai barang 

komplementer (pelengkap). Barang substitusi, 

kenaikan harga barang tertentu akan mendorong 

kenaikan harga barang substitusi (dengan asumsi 

harga barang substitusi konstan). Barang 

komplementer, barang ini dibutuhkan sebagai 
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pelengkap barang tertentu. Hubungan yang 

disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan 

para pembeli mencari barang lain yang dapat 

digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang 

mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila 

harga turun maka orang akan mengurangi pembelian 

terhadap barang lain yang sama jenisnya dan 

menambah pembelian terhadap barang yang 

mengalami penurunan harga. Selain itu kenaikan 

harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli 

berkurang.  

Pendapatan yang merosot memaksa para pembeli 

untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai 

jenis barang dan terutama barang yang mengalami 

kenaikan harga (Sukirno 2005 dalam penelitian 

Haromain, 2010). Lipsey et al. (1995) melaporkan 

bahwa, penurunan harga suatu komoditi 

komplementer akan menyebabkan lebih banyak 

komoditi yang akan dibeli pada setiap tingkat harga 

sedangkan kenaikan harga barang substitusi 

komoditi tertentu akan menyebabkan lebih banyak 

komoditi yang akan dibeli pada setiap tingkat harga.  
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2.4.3 Pendapatan Rumah Tangga 

Sumarwan (1993) dalam penelitian Munparidi 

(2010) melaporkan bahwa, semakin tinggi tingkat 

pendapatan rumah tangga semakin rendah 

persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan. 

Suatu rumah tangga bisa dikatakan lebih sejahtera 

bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh 

lebih kecil dari persentase pengeluaran untuk bukan 

makanan. Artinya proporsi alokasi pengeluaran 

untuk pangan akan semakin kecil dengan 

bertambahnya pendapatan rumah tangga, karena 

sebagian besar dari pendapatan tersebut 

dialokasikan pada kebutuhan non pangan 

(Munparidi, 2010). 

Kadariah (2002) dalam penelitian Danil (2013) 

menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan 

merupakan faktor penentuan utama dalam 

berkonsumsi, diketahui oleh Winardi (2002)  bahwa 

pola konsumsi masyarakat ditentukan oleh tingkat 

pendapatan, semakin tinggi pendapatan masyarakat, 

maka semakin baik juga pola konsumsi, hal ini 

dikarenakan masyarakat mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Makin 

besar pendapatan yang diperoleh maka pengeluaran 

untuk konsumsi makin besar pula, setiap kenaikan 

pendapatan 1% maka akan diikuti dengan 

meningkatnya pengeluaran konsumsi sebesar 0,54% 

(Darlina, 1992). 
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Muana (2005) dalam penelitian Danil (2013) 

melaporkan bahwa Pengeluaran konsumsi 

diasumsikan merupakan fungsi dari pendapatan 

disposibel (disposibel income), tingkat konsumsi 

seseorang atau rumah tangga tidak hanya tergantung 

pada current income pada periode itu saja, akan 

tetapi juga yang lebih penting adalah pada 

pendapatan yang diharapkan diterima dalam jangka 

panjang. Individu diasumsikan merencanakan suatu 

pola pengeluaran konsumsi semasa hidup yang 

didasarkan atas selama hidup mereka. 

 

2.4.4 Jumlah Anggota Keluarga  

Seseorang yang memiliki jumlah anggota 

keluarga yang besar kemungkinan akan lebih cepat 

menghabiskan produk yang dibelinya dan mereka 

diharuskan memiliki persediaan selanjutnya yang 

lebih banyak pula. Jumlah anak usia masa 

pertumbuhan dalam suatu keluarga dapat 

mempengaruhi pembelian suatu produk karena 

kemungkinan seseorang yang mempunyai anak 

dalam masa usia pertumbuhan akan lebih 

memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi 

oleh anaknya, terutama yang banyak megandung 

gizi untuk pertumbuhan anaknya. Soekartawi (2002) 

menyatakan bahwa, semakin banyak jumlah 

anggota keluarga, semakin besar pula barang yang 

dikonsumsi. Bertambahnya jumlah anggota 
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keluarga adalah tidak proposional dengan 

pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi, 

karena konsumsi orang dewasa akan berbeda dengan 

konsumsi anak belasan tahun atau anak dibawah 

umur lima tahun. 

Adiana (2012) menyatakan bahwa Jumlah 

anggota keluarga sangat menentukan jumlah 

kebutuhan keluarga, semakin banyak anggota 

keluarga berarti semakin banyak pula jumlah 

kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu 

pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga 

berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus 

dipenuhi keluarga. Sehingga dalam keluarga yang 

jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh 

banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Semakin besar ukuran rumahtangga berarti semakin 

banyak anggota rumahtangga yang pada akhirnya 

akan semakin berat beban rumah tangga untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula 

jumlah anak yang tertanggung dalam keluarga dan 

anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut 

usia akan berdampak pada besar kecilnya 

pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa 

menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga 

mereka bergantung pada kepala keluarga dan 

istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu di 

bantu biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup 

lainnya. 
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2.4.5 Selera 

Setiawan, dkk (2006) menyatakan bahwa selera 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

keinginan untuk membeli. Naiknya intensitas 

keinginan seseorang terhadap suatu barang pada 

umumnya menyebabkan naiknya jumlah permintaan 

terhadap barang tersebut. Apabila selera konsumen 

berubah, permintaan akan suatu barang juga akan 

berubah walaupun harga barang yang bersangkutan 

tidak berubah.  

Soekartawi (2002) melaporkan bahwa selera dan 

pilihan konsumen bukan saja dipengaruhi oleh 

struktur umur konsumen, tetapi juga karena faktor 

adat dan kebiasaan setempat serta tingkat 

pendidikan. Hal tersebut didukung oleh Lipsey, et al 

(1995) yang menyatakan bahwa selera berpengaruh 

besar terhadap keinginan orang untuk membeli. 

Perubahan selera dapat terjadi dalam waktu yang 

lama namun bisa juga berubah dalam waktu yang 

singkat. Perubahan selera terhadap suatu komoditi 

akan menyebabkan lebih banyaknya komoditi yang 

akan dibeli pada setiap tingkat harga. 
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2.5 Elastisitas Permintaan 

Sukirno (2003) menyatakan bahwa sutu ukuran 

dalam analisis ekonomi yang berguna untuk 

mengetahui sampai sejauh mana responsif permintaan 

konsumen terhadap perubahan harga, yaitu suatu 

pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai 

dimana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap 

perubahan permintaan konsumen terhadap harga 

suatu barang. Boediono (2000) berpendapat bahwa 

elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan jumlah 

permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang 

mempengaruhinya, elastisitas dapat diukur dan 

dijelaskan seberapa jauh reaksi perubahan kuantitas 

terhadap perubahan faktor yang mempengaruhi 

permintaan. 

Elastisitas permintaan (elasticity of demand) 

adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar 

kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat 

kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta 

terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar 

kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam 

koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang 

disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus : 

𝐸𝑑 =
%ΔQ

%ΔP
=

ΔQ

ΔP
.

P

Q
  

Keterangan: 

 𝐸𝑝 = elastisitas permintaan 

 ΔQ = perubahan jumlah barang  
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 ΔP = perubahan harga barang 

 P  = harga mula-mula 

 Q  = jumlah permintaan mula-mula 

Ketika elastisitas permintaan suatu barang 

menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan 

terhadap barang tersebut dikatakan elastis di mana 

besarnya jumlah barang yang diminta sangat 

dipengaruhi oleh besar-kecilnya harga. Sementara itu, 

barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut 

barang inelastis, yang berarti pengaruh besar-kecilnya 

harga terhadap jumlah-permintaan tidak terlalu besar. 

Sebagai contoh, jika harga suatu barang turun 10% 

dan jumlah permintaan atas barang tersebut itu naik 

20%, maka nilai elastisitas permintaannya adalah 2; 

dan barang tersebut dikelompokan sebagai barang 

elastis karena nilai elastisitasnya lebih dari 1. 

Perhatikan bahwa penurunan harga sebesar 1% 

menyebabkan peningkatan jumlah permintaan 

sebesar 2%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

jumlah permintaan atas barang tersebut sangat 

dipengaruhi oleh besarnya harga yang ditawarkan 

(Case and Fair, 1999). 

1. Inelastis Sempurna (E = 0) 

Permintaan inelastis sempurna terjadi bilamana 

perubahan harga yang terjadi tidak ada 

pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. E = 0, 

artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada 

pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. 
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2. Inelastis (E < 1) 

Permintan inelastis terjadi jika perubahan harga 

kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. 

E < 1, artinya perubahan harga hanya diikuti 

perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah 

yang relatif lebih kecil. 

3. Elastis Uniter (E = 1) 

Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan 

permintaan sebanding dengan perubahan harga. 

E = 1, artinya perubahan harga diikuti oleh 

perubahan jumlah permintaan yang sama. 

4. Elastis (E > 1) 

Permintaan elastis terjadi jika perubahan 

permintaan lebih besar dari perubahan harga. E > 

1, artinya perubahan harga diikuti jumlah 

permintaan dalam jumlah yang lebih besar. 

5. Elastis Sempurna ( E = ~ ) 

Permintaan elastis sempurna terjadi jika 

perubahan permintaan tidak berpengaruh sama 

sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan 

sejajar dengan sumbu Q atau X. E = ~ , artinya 

bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh 

naik-turunnya jumlah permintaan. 
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2.5.1 Elastisitas Harga 

Sudarman (2000) menyatakan bahwa, elastisitas 

harga merupakan tingkat kepekaan relatif dari jumlah 

yang diminta konsumen, akibat adanya perubahan 

harga barang. Elastisitas harga adalah perubahan 

proporsional dari sejumlah barang yang diminta 

dibagi dengan perubahan proporsional dari harga. 

Muslich (2003) mendefinisikan elastisitas permintaan 

terhadap harga adalah prosentase perubahan jumlah 

permintaan konsumen atas suatu barang dikarenakan 

oleh prosentase perubahan harga barang yang 

bersangkutan. Analisis elastisitas permintaan 

terhadap harga barang penting untuk dilakukan 

karena menyangkut upaya untuk mengetahui reaksi 

konsumen terhadap perubahan volume barang yang 

diminta jika harga barang diubah. Bentuk 

matematisnya adalah sebagai berikut: 

𝐸𝑝 =
ΔQ/Q

ΔP/P
=

ΔQ

ΔP
.

P

Q
  

Keterangan: 

 𝐸𝑝 = elastisitas permintaan terhadap harga 

 ΔQ = perubahan dalam kuantitas  

 ΔP = perubahan dalam harga 

 P  = harga 

 Q  = kuantitas 

Rumus elastisitas menunjukkan bahwa nilai 

ΔQ/ΔP adalah negatif karena harga dan kuantitasnya 
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bergerak kearah yang berlawanan (saat P naik, Q 

turun dan sebaliknya). Secara ekonomi dan dalam 

kondisi normal bahwa kenaikan harga direspon oleh 

penurunan volume permintaan, sebaliknya penurunan 

harga direspon oleh penurunan volume permintaan. 

Salah satu aspek terpenting dari konsep elastisitas 

harga adalah bahwa konsep tersebut memberikan 

suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh perubahan harga terhadap penerimaan. 

Apakah suatu perubahan harga akan menaikkan atau 

menurunkan atau tidak mengubah penerimaan total 

(TR), tergantung pada derajat elastisitas harga 

tersebut.  

Tabel 1. Hubungan Permintaan terhadap Elastisitas Harga 

Bentuk Permintaan 
Nilai Elastisitas 

Harga 
Perubahan Permintaan 
Jika Harga Naik (%) 

Elastis Eh > 1 Permintaan turun 
Elastisitas Uniter Eh = 1 Permintaan tetap 

Inelastis Eh < 1 Berpengaruh kecil 

Inelastis Sempurna Eh = 0 Tak berpengaruh 

  Sumber : Rahardja dan Manurung (2004) 

Muslich (2003) membedakan elastisitas harga 

menjadi tiga kisaran, dimana Ep untuk 

menggambarkan nilai dari elastisitas. Ketiga kisaran 

elastisitas tersebut adalah: 

1. Eh > 1 maka % %ΔQ > %ΔP sifat pasar adalah 

elastis, artinya perubahan volume permintaan 

sangat dipengaruhi oleh perubahan harga, dalam 

arti perubahan volume permintaan sangat 

responsif terhadap perubahan harga, meskipun 
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perubahan harga relatif kecil. Volume 

permintaan seperti ini sangat peka atas perubahan 

harga. Pengaruh perubahan harga sangat besar 

terhadap perubahan volume permintaan. 

2. Eh < 1 maka %ΔQ < %ΔP sifat pasar adalah 

inelastis, artinya volume permintaan kurang 

responsif atas perubahan harga, dengan arti 

bahwa konsumen bereaksi kecil saja dalam 

menanggapi perubahan harga. Permintaan 

konsumen kurang peduli atau kurang peka atas 

perubahan harga. 

3. Eh = 1 maka %ΔQ = %ΔP sifat pasar adalah 

unitary elasticity, arti dari sifat ini adalah volume 

permintaan konsumen merespon sebanding atau 

setara dengan perubahan harga, sehingga 

pendapatan akibat dari respon konsumen relatif 

sama dibanding sebelum adanya perubahan 

harga. 

 

2.5.2 Elastisitas Silang 

Putong (2003) dalam penelitian Febrianto (2013) 

menyatakan bahwa elastisitas harga silang ialah 

membandingkan perubahan volume permintaan 

barang yang dijual dengan perubahan harga barang 

lain. Barang lain ini adalah barang sejenis yang 

memiliki fungsi kegunaan yang sama atau barang 

substitusi atau barang lain yang bersifat 
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komplementer atau pelengkap. Elastisitas permintaan 

silang terhadap harga dirumuskan sebagai berikut:  

𝐸𝑥𝑦 =
ΔQx/Qx

ΔPy/Py
=

ΔQx

ΔPy
.

Py

Qx
  

Keterangan: 

 𝐸𝑥𝑦 = elastisitas permintaan silang terhadap harga 

 ΔQx = perubahan dalam kuantitas yang diminta 

............komoditi X  

 ΔPy = perubahan dalam harga komoditi Y 

 

2.5.3 Elastisitas Pendapatan 

Elastisitas permintaan dari pendapatan adalah 

elastisitas permintaan yang mencoba menjelaskan 

perilaku konsumen dalam menggunakan 

pendapatannya untuk membeli jenis atau macam 

barang (Putong, 2003). Arsyad (2008) dalam 

penelitian Febrianto (2013) melaporkan bahwa 

elastisitas pendapatan merupakan suatu ukuran 

kepekaan dari kuantitas yang diminta terhadap 

perubahan pendapatan. Manfaat analisis elastisitas 

pendapatan adalah sebuah peluang manakala ada 

prediksi pendapatan mengalami peningkatan atau 

tatangan penurunan volume permintaan saat ada 

kecenderungan pendapatan masyarakat mengalami 

penurunan. Elastisitas pendapatan dirumuskan 

sebagai berikut:  
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𝐸𝑙 =
ΔQ/Q

Δl/l
=

ΔQ

Δl
.

l

Q
  

Keterangan: 

 𝐸𝑙    = elastisitas permintaan terhadap pendapatan 

 ΔQ   = perubahan dalam kuantitas  

 ΔPy = perubahan dalam pendapatan 

 l      = harga 

 Q     = kuantitas 


