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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Bangunrejo secara geografis terletak 

di bagian barat Kabupaten Lampung Tengah, 

merupakan daerah dataran dengan luas 96,05 km2. 

Kecamatan ini beribukota di Kampung Bangunrejo 

yang berjarak 42 km dari ibukota Kabupaten 

Lampung Tengah. Kampung Bangunrejo memiliki 

luas wilayah seluas 7,35 km2. Secara topografi 

Kecamatan Bangunrejo berada pada bentang lahan 

dataran yang berombak 75% dan berbukit 25%. 

Siklus iklim kecamatan ini secara klimatologi 

termasuk tropis yaitu suhu maksimumnya ±340C dan 

suhu minimumnya ±230C, dengan curah hujan rata - 

rata 1800 mm - 2800 mm/tahun, serta jumlah bulan 

kering ± 3 - 4 bulan/tahun. 

Mengenai batas - batas Kecamatan Bangunrejo adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan 

Anak Tuha 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Padangratu 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Bekri  
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4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Kalirejo 

Kecamatan Bangunrejo ditetapkan sebagai salah 

satu kawasan pusat kegiatan lokal yaitu wilayah yang 

secara langsung menyangga pusat niaga terpadu 

antara Terbanggi Besar dan Gunung Sugih. Potensi 

unggulan dari Kecamatan Bangunrejo selain 

memperhatikan potensi riil yang ada, juga ditujukan 

sebagai penyangga perekonomian pada pusat niaga 

Ibukota Kabupaten Lampung Tengah. Konsekuensi 

antar koneksi Kabupaten dimana dengan telah 

terbentuknya Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten 

Pringsewu dengan implikasi pemekaran beberapa 

Kecamatan seperti Kecamatan Adiluwih dan 

Banyumas. Hal tersebut tentunya membawa pengaruh 

kepada kampung-kampung di Kecamatan Bangunrejo 

yang jarak tempuhnya lebih dekat dengan kecamatan- 

kecamatan baru Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten 

Pesawaran dalam semua aspek kehidupan seperti 

politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.  

Pemerintah Kecamatan Bangunrejo dalam 

rangka mewujudkan apa yang diinginkan dan apa 

yang dicapai memberikan arah, fokus dan sasaran 

yang jelas. Pemerintah Kecamatan Bangunrejo dan 

masyarakat Bangunrejo mempunyai visi yaitu 

terciptanya masyarakat kecamatan Bangunrejo yang 

agamis, adil sejahtera berbasis agribisnis. Fasilitas 

perdagangan berupa pasar dengan bangunan 
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permanen atau semi permanen di Kecamatan 

Bangunrejo terdapat di 4 dari 16 kampung, yakni 

Kampung Bangunrejo, Tanjung Jaya, Sukanegara dan 

Sidomulyo. Selain pasar, model penjualan barang 

dengan sistem pelayanan mandiri dan label harga 

(minimarket) dapat dijumpai di Kecamatan 

Bangunrejo. Jumlah minimarket ada 3 unit yang 

terletak di Kampung Bangunrejo dan Tanjung Jaya. 

Berikut profil 4 pasar tradisional yang terdapat di 

Kecamatan Bangurejo: 

1. Pasar Bangunrejo 

Pasar Bagunrejo adalah salah satu pasar 

tradisional yang terletak tidak jauh dari kantor 

pemerintahan Kecamatan Bangunrejo, dapat 

dikatakan pasar ini merupakan pasar terbesar 

yang terdapat di Kecamatan  Bangunrejo 

dibandingkan pasar - pasar lain yang berada di 

kecamatan ini. Pasar Bangunrejo berdiri sekitar 

tahun 1960, luas pasar saat ini ± 2,2 ha di bangun 

dengan hasil dari gotong royong masyarakat 

Bangunrejo sendiri, bahkan sampai saat ini pasar 

Bangunrejo berkembang atas kerja keras 

swadaya masyarakat tanpa bantuan dari 

pemerintah daerah. Pasar ini terdiri dari kios dan 

los, dimana bangunan kios terletak dimuka pasar 

mengelilingi area luar dari pasar sedangkan 

bangunan semi permanen los berada didalam 
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pasar yang di tiap los ini diisi dengan 4-6 

pedagang.  

Area dalam pasar memiliki akses jalan yang 

masih berupa tanah atau semi onderlaag, 

sehingga bila musim hujan tiba jalan di area pasar 

dapat dikatakan sangat becek dan licin. Meskipun 

akses jalan yang ada didalam pasar kurang 

memadai, pasar Bangunrejo adalah pasar yang 

paling ramai pengunjungnya dengan aktivitas 

jual beli yang terlihat aktif disaat proses tawar 

menawar, sehingga dalam perkembanganya pasar 

Bangunrejo lebih pesat dibandingkan pasar - 

pasar lain yang ada di Kecamatan Bangunrejo. 

Bahkan Pedagang yang berjualan di pasar ini ada 

yang berasal dari luar daerah Kecamatan 

Bangunrejo yaitu dari Pesawaran, Bandungbaru, 

Pringsewu, Sukoharjo, Kalirejo dan bekri.  

Hari kamis dan minggu ialah jadwal buka 

pasar Bangunrejo, bagian barat pasar menjual 

berbagai komoditi sayur mayur dan lauk pauk 

sedangkan area timur pasar dibagi menjadi dua 

komoditi yaitu pada sisi utaranya menjual hasil 

bumi dan hewan ternak sedangkan di sisi selatan 

menjual berbagai komoditi sandang seperti 

pakaian, sepatu, perabot rumah tangga dan 

perlengkapan sekolah. Produk penjualan utama 

pasar Bangunrejo yaitu hasil pertanian terutama 

kakao, jagung, beras dll serta kebutuhan pokok 
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lainnya. Retribusi pasar Bangunrejo terdiri atas 

salar hewan, kebersihan pasar, parkir kendaraan 

serta biaya pada tiap kios dan los yang terdiri atas 

salar harian dan bulanan.  

2. Pasar Tanjung Jaya 

Berdiri pada tahun ± 1967 pasar Tanjung Jaya 

terbentuk atas kerja keras warga Tanjung Jaya 

sendiri atau dengan kata lain murni di bangun 

dengan swadaya masyarakat tanpa campur 

tangan pemerintah daerah. Keadaanya pasar ini 

pun memiliki kesamaan ciri khas yaitu bangunan 

toko/kios berada dimuka pasar mengelilingi pasar 

dengan inti/dalam pasar dipenuhi bangunan semi 

permanen los yang menjual aneka kebutuhan 

pokok sebagai produk utama yang ditawarkan 

kepada konsumen, walaupun tidak sedikit pula 

yang menawarkan produk-produk sandang 

seperti pakaian, sepatu serta perabot rumah 

tangga lainnya. Tanaman Palawija dapat dikatan 

sebagai hasil bumi yang menjadi sektor penjualan 

utama di pasar ini. Pasar Tanjung Jaya memilki 

jadwal buka setiap hari senin dan jumat.  

Akses jalan di dalam pasar berupa tanah 

kering dengan sedikit berbatu agar pada saat 

hujan jalan tidak begitu becek dan licin, 

meskipun pada saat hujan tetap saja kondisi tidak 

begitu baik dibandingkan pada saat tidak hujan. 

Pasar ini memilki luas ± 0,8 ha, dengan memiliki 
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38 toko dan 100 los serta jumlah pedagang 

hamparan ± 50 pedagang, meski begitu Pasar 

Tanjung Jaya termasuk pasar yang dapat 

dikatakan sepi bila dibandingkan pasar - pasar 

yang terdapat di Kecamatan Bangunrejo. Pemilik 

kios dan pedagang, baik itu pedagang los maupun 

hamparan di haruskan membayar sewa tempat 

sebagai retribusi bagi pasar. Retribusi pasar 

terdiri atas salar harian, salar bulanan (khusus 

toko) serta parkir kendaraan, lalu hasil dari 

pendapatan retribusi pasar sekitar 30% akan 

masuk dalam pajak pemerintah daerah. 

3. Pasar Sukanegara 

Pasar Sukanegara terbentuk atas kebiasaan 

akan penduduk setempat yang mulanya saling 

berkumpul dan saling berbagi dengan apa yang 

mereka butuhkan satu sama lain, seperti halnya 

sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan. 

Kebiasaan tersebut terus berlanjut hingga 

menjadi sebuah perkumpulan yang besar dan 

berdirilah sebuah pasar yang menjadi aset 

perputaran ekonomi bagi warga Sukanegara. 

Pasar ini berdiri sekitar tahun 1964 dengan 

swadaya masyarakat sekitar. Sampai saat ini 

Pasar Sukanegara telah memiliki luas ±2 ha, 

dengan kata lain pasar ini termasuk pasar ke dua 

terbesar di Kecamatan Bangunrejo setelah Pasar 

Bangunrejo. Akibat kurangnya perhatian dari 
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pemerintah daerah, pasar Sekanegara sampai saat 

ini berjalan dengan kemampuannya sendiri 

meskipun dalam peraturan daerah setiap pasar 

diharuskan membayar pajak sekitar 30% melalui 

pendapat yang diperoleh dari retribusi pasar.  

Jika dilihat dari luar, Pasar Sukanegara 

meskipun di hari buka yaitu hari rabu dan sabtu 

pasar terlihat sepi, tetapi bila sudah masuk ke 

dalam pasar terlihat cukup ramai. Hal itu yang 

membuat pasar ini menarik, meskipun dari luar 

terlihat sepi tetapi kegiatan jual beli di dalam 

terbilang aktif dan hidup.  

Retribusi pasar menjadi sangat penting bagi 

keberlangsungan dan perkembangan Pasar 

Sukanegara, mengingat tidak adanya perhatian 

dan kontribusi dari pemerintah daerah, meski 

dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung 

Tengah mengenakan pajak kurang lebih 30% dari 

pendapatan pasar, sehingga dengan keadaan yang 

demikian sikap acuh dari pemerintah yang hanya 

ingin menerima saja tetapi tidak andil dalam 

perkembangan dan pembangunan pasar membuat 

hampir di tiap pasar yang ada di Kecamatan 

Bangunrejo hanya membayar pajak kepada 

pemerintah daerah seadanya saja, termasuk Pasar 

Sukanegara disini. Retribusi Pasar Sukanegara 

meliputi salar sewa tempat yang terdiri dari kios 
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dan los kemudian kebersihan pasar serta parkir 

kendraan.  

4. Pasar Sidomulyo 

Pasar yang berbatasan langsung dengan desa 

Margorejo Kecamatan Padangratu ini merupakan 

pasar yang berada paling barat di Kecamatan 

Bangunrejo. Pasar Sidomulyo saat ini memiliki 

luas ±1,764 ha. Pembangunan dan perkembangan 

pasar yang berdiri sejak tahun 1957 ini sangat 

bergantung dengan masyarakat sekitar, swadaya 

masyarakat Sidomulyo saja yang sampai saat ini 

berhasil mengembangkan pasar tersebut.  

Seiring berjalannya waktu berbagai komoditas 

yang ditawarkan di Pasar Sidomulyo sangat 

bervariasi mulai dari kebutuhan sampingan 

hingga kebutuhan pokok dan yang menjadi 

produk utamanya yaitu ikan air tawar seperti 

patin, nila, lele dan mas. Tidak seperti 

kebanyakan pasar yang ada di Kecamatan 

Bangunrejo, letak kios yang biasanya 

mengelilingi bagian luar pasar, di Pasar 

Sidomulyo kios hanya berada di sebelah timur 

dan barat saja, namun demikian posisi bangunan 

kios tetap berada paling luar pasar, tetapi saat ini 

kios yang aktif hanya sekitar 8 kios saja. 

Retribusi Pasar Sidomulyo terdiri atas pedagang 

los, sewa toko, kebersihan pasar serta parkir 

kendaraan. Pemasukan dari retribusi pasar ini 
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hanya 70% yang dapat di manfaatkan untuk 

pengembangan dan perawatan pasar, sisanya 

30% pasar harus membayar pajak kepada 

Pemerintah Daerah Lampung Tengah. 

Masalah yang dihadapi warga kawasan Pasar 

Sidomulyo saat ini yaitu akses/kondisi jalan yang 

rusak, sehingga menimbulkan inefisiensi waktu 

pada saat pengiriman barang, bertambahnya 

biaya angkutan pada akhirnya menambah harga 

barang maupun jasa yang ditanggung oleh 

masyarakat, sehingga antusias warga yang berada 

di luar kampung Sidomuylo enggan untuk pergi 

ke pasar Sidomulyo, praktis hanya warga 

Sidomulyo saja yang mayoritas mengunjungi 

pasar ini sedangkan warga Kecamatan 

Bangunrejo yang lain, hanya warga Sidodadi dan 

Sidoluhur yang biasa berbelanja ke Pasar 

Sidomulyo karena memang kedua desa tersebut 

lokasinya dekat dengan Desa Sidomulyo. 

Permasalahan tersebut tidak menyurutkan niat 

bagi warga kecamatan dan desa lain untuk 

berkunjung ke pasar ini, warga Margorejo yang 

memang langsung bersebelahan dengan Pasar 

Sidomulyo menjadi pengujung utama setelah 

warga Sidomlyo sendiri bahkan ada juga 

pedagang yang berasal dari Kabupaten 

Pringsewu yang mencari peruntungan di pasar 

ini. Hal tersebut terjadi karena akses jalan dari 



52 
 

kecamatan lain tidak begitu rusak parah seperti 

akses jalan yang berasal dari Kecamatan 

Bangunrejo menuju ke Desa Sidomulyo. 

 

4.2 Profil Komoditi Daging Broiler di Kecamatan 

.......Bangunrejo 

Daging broiler ialah daging yang tergolong ke 

dalam daging putih, dengan memiliki ciri khas tekstur 

daging yang empuk dan kenyal saat dipegang, warna 

daging broiler lebih cerah dibandingkan daging ayam 

kampung serta harganya yang lebih terjangkau bila di 

bandingkan dengan komoditas sejenis lainnya, hal ini 

membuat daging broiler menjadi salah satu produk 

pangan yang di cari konsumen sebagai kebutuhan 

pangan sehari-hari atau sebagai produk olahan utama 

dalam usaha kuliner makanan. Keunggulan akan 

daging broiler tidak hanya dilihat dari segi luar atau 

fisiknya saja, tetapi bila dilihat dari segi nutrisi dan 

kandungan gizinya daging broiler merupakan sumber 

protein berkualitas tinggi dan lebih rendah kandungan 

lemak jenuhnya dibandingkan daging berwarna 

merah seperti daging sapi, kerbau, domba dll. 

Pekembangan dan penyebaran daging broiler sebagai 

bahan makanan bagi masyarakat Kecamatan 

Bangunrejo tidak lepas dari para peternak broiler yang 

berada di kecamatan tersebut. Peternak broiler di 

Kecamatan Bangunrejo memang tidak terlalu banyak 

karena mata pencaharian utama warga di Kecamatan 
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Bangunrejo mayoritas adalah petani jagung, padi dan 

kakao. Peternak disini biasanya menjual hasil 

produksi broiler langsung kepada tengkulak untuk 

dijual kembali, tetapi ada beberapa warga yang 

membeli broiler khusus untuk dikonsumsi. Daging 

broiler akan sangat di cari bila musim hajatan tiba, 

fenomenal ini terjadi di Kecamatan Bangunrejo 

seakan sudah menjadi kebiasaan, faktor harga yang 

terjangkau memungkinkan sang pemilik hajat 

memilih daging broiler sebagai bahan makanan 

kuliner yang akan ditawarkan nantinya. Bagan 

skematis profil komoditi daging broiler dapat dilihat 

pada gambar 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema Profil Komoditi Daging Broiler di Kecamatan 
                       Bangunrejo Lampung Tengah 

Profil komoditi daging broiler di 
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Pedagang daging broiler yang berada di 

Kecamatan Bangunrejo biasanya memesan langsung 

kepada para peternak broiler. Broiler yang sudah 

dibeli tadi kemudian di jual dalam bentuk potongan - 

potongan daging yang langsung siap untuk dimasak 

bagi ibu rumah tangga. Jika dilihat dari latar belakang 

pedagang daging broiler yang ada di Kecamatan 

Bangunrejo terdapat dua pedagang yang berasal dari 

luar Kecamatan Bangunrejo yaitu pedagang di Pasar 

Bangunrejo yang berasal dari Desa Sridadi 

Kecamatan Kalirejo dan Pedagang di Pasar 

Sidomulyo berasal dari Desa Ponco yang juga masuk 

wilayah Kecamatan Kalirejo. Daging broiler dengan 

karakteristik serta tekstur dagingnya yang empuk 

menjadikan konsumen membeli daging ini dengan 

alasan tersebut, disisi lain pemisahan daging broiler 

menurut bagian-bagiannya menjadi pola konsumen 

daging broiler dalam hal selera. Berikut gambar 

bagian daging broiler yang disukai oleh responden di 

Kecamatan Bangunrejo dapat dilihat pada gambar 5: 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagian yang disukai Responden dari 
..................Daging Broiler 
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Hasil yang ditunjukkan gambar 5 

memperlihatkan bahwa responden di Kecamatan 

Bangunrejo mayoritas menyukai bagian dada daging 

broiler dengan persentase sebesar 40,8% sedangkan 

bagian sayap menjadi bagian daging broiler yang 

mendapatkan persentase terkecil yaitu sebesar 1,7%. 

Penjualan daging broiler pada tiap pasar di 

Kecamatan Bangunrejo berbeda secara kapasitas, 

untuk penjualan daging broiler dengan jumlah 

kapasitas tebanyak berasal dari penjual daging broiler 

di Pasar Bangunrejo dengan membawa ±80 kg daging 

broiler per pasaran, hal ini di dukung dengan respon 

masyarakat di luar dan didalam Kecamatan 

Bangunrejo yang antusias, karena Pasar Bangunrejo 

merupakan pasar induk tradisional yang menawarkan 

berbagai komoditi sehingga menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para konsumen masyarakat 

Bangunrejo dan sekitarnya.  

Pedagang daging broiler yang berada di pasar lain 

seperti Pasar Sukanegara, Tanjungjaya dan 

Sidomulyo memilki kapasitas yang jauh lebih sedikit, 

untuk Pasar Sukanegara pedagang daging disini 

hanya membawa daging broiler ±30 kg per pasaran 

atau sekitar 20 ekor broiler saja dengan berat ±1,5 

kg/ekor. Pasar Sidomulyo dan Tanjungjaya menjadi 

pasar yang paling sedikit menawarkan produksi 

daging broiler setiap kali pasarannya, yaitu hanya ±20 

kg saja atau sekitar 15 ekor broiler, hal ini terjadi 
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karena baik di Pasar Sukanegara, Tanjungkaya dan 

Sidomulyo terbilang tidak begitu ramai seperti Pasar 

Bangunrejo, faktor seperti infrastruktur dan akses 

jalan di beberapa pasar tidak begitu mendukung 

sehingga konsumen enggan berbelanja di pasar - pasar 

tersebut.  

Kandungan nutrisi daging broiler jika di 

bandingkan dengan daging ayam kampung secara 

mendasar terletak pada kandungan lemaknya, berikut 

perbandingan kandungan nutrisi daging broiler dan 

daging ayam kampung per 100 gram: 

Tabel 2. Perbandingan Nutrisi Daging Broiler dan Daging Ayam 

......................Kampung 

Jenis Daging 
Protein 

(gram) 

Lemak 

(gram) 

Energi 

(kkal) 

Ayam Broiler 37 14,7 295 

Ayam Kampung 37,9 9 246 

  Sumber : Anonimus2), 2012 

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 2 yaitu daging 

broiler lebih tinggi kandungan lemaknya sebesar 14,7 

gram bila dibanding dengan daging ayam kampung 

yang hanya sebesar 9 gram per 100 gram. Kandungan 

lemak pada ayam banyak terdapat pada bagian bawah 

kulitnya, sehingga cara menyajikan daging ayam agar 

kadar lemaknya lebih rendah yaitu dengan 

menyisihkan kulitnya sebelum dimasak atau tidak 

dengan memakan kulitnya (Anonimus, 2012). 

Berbagai produk olahan daging broiler dapat 

menjadikan nilai jual yang lebih tinggi di bandingkan 
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apabila suatu barang tersebut tidak dilakukan 

processing, akan tetapi peluang usaha yang 

memanfaatkan olahan daging broiler sebagai bahan 

utamanya belum terlalu banyak di lakukan oleh warga 

Kecamatan Bangunrejo, pemanfaatan produk daging 

broiler oleh para pelaku usaha masih terbilang standar 

hal ini terbukti dengan usaha kuliner yang 

memanfaatkan daging brolier hanya sebagai 

tambahan makanan saja seperti soto ayam, meskipun 

pada usaha lain ada yang memanfaatkannya menjadi 

ayam bakar. Kurangnya kreatifitas disini menjadikan 

daging broiler di Kecamatan Bangunrejo hanya 

sebagai makanan konsumsi rumah tangga saja, selain 

kedua usahan kuliner tadi. Daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo untuk saat ini dapat di 

katakan salah satu bahan makanan yang mempunyai 

daya tarik bagi konsumen menengah kebawah, 

meskipun di sisi lain daging broiler masih kalah 

peminatnya jika dibandingkan dengan daging ayam 

kampung. 

 

4.3 Karakteristik Responden 

4.3.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Konsumsi daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo mayoritas ditentukan oleh ibu rumah 

tangga, hal ini terlihat dengan jumlah responden 

yang membeli daging broiler sebesar 98,3% yaitu 

wanita atau dalam hal ini ialah ibu rumah tangga. 
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Profil responden berdasarkan jenis kelamin tertera 

pada diagram berikut: 

 
Gambar 6. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil yang ditunjukkan oleh gambar 6, yaitu dari 

120 responden yang membeli  daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo, 118 respondennya berjenis 

kelamin perempuan yakni sebesar 98,3%, hanya 

terdapat 2 orang responden saja yang berjenis 

kelamin laki - laki atau hanya 1,7% saja.  

Peran ibu rumah tangga sangat penting dalam 

pemenuhan nutrisi dan keseimbangan menu 

makanan yang akan disajikan kepada setiap anggota 

keluarganya, sehingga pada dasarnya perempuan 

sebagai ibu rumah tangga memiliki kecenderungan 

berbelanja di pasar di bandingkan dengan laki - laki 

yang bertindak sebagai kepala keluarga. 
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4.3.2 Profil Responden Berdasarkan Usia 

Konsumsi dan pemenuhan kebutuhan makanan 

dalam tiap rumah tangga tidak hanya ditentukan 

oleh peran ibu rumah tangga saja, tetapi usia dari 

tiap penentu pola konsumsi menjadi hal yang akan 

menggambarkan perilaku konsumen terhadap 

makanan yang dipilihnya. Faktor usia dalam 

responden menjadi karakteristik tersendiri sehingga 

para ibu rumah tangga atau responden disini 

memilih untuk membeli daging broiler sebagai 

bahan makanan yang ingin disajikan.  

Perilaku konsumen berdasarkan usia yaitu 

bagaimana seorang konsumen yang berbeda usia 

tentu akan mengkonsumsi barang yang berbeda 

pula, hal ini akan mengakibatkan perbedaan selera 

dan kesukaan terhadap suatu barang. Profil 

responden berdasarkan usia tertera pada diagram 

berikut: 

 
Gambar 7. Profil Responden Berdasarkan Usia 
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Kisaran umur responden yang diketahui pada saat 

penelitian di Kecamatan Bangunrejo yaitu 18 - 65 

tahun. Sebagian besar responden berusia antara 35 - 

44 tahun sebanyak 46 orang atau sebesar 38% dari 

total sampling. Hal ini terkait dengan responden 

yang memang pada umur tersebut memiliki anak 

usia sekolah, sehingga secara tidak langsung 

seorang ibu rumah tangga akan memperhatikan pola 

makanan yang diberikan kepada anak - anaknya 

yang masih bersekolah dengan asupan nutrisi dan 

gizi yang mencukupi untuk pertumbuhan dan 

perkembangan sang anak.  

Hal menarik lainya yaitu dengan perbedaan 

range usia antara 25 - 34 tahun yang juga memiliki 

persentase tinggi, kebiasaan yang sering dilakukan 

pada tiap keluarga di masyarakat yaitu segala hal 

yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga baik 

itu membeli atau yang menentukan ialah perempuan 

(ibu rumah tangga), hal ini terbukti dengan besarnya 

persentase pola konsumsi yaitu 98% ialah 

perempuan yang membeli, meskipun hanya pada 

komoditi daging broiler saja. Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa kebiasaan dalam sebuah 

keluaraga yang mengurus keperluan rumah tangga 

termasuk kebutuhan akan pangan adalah kaum ibu. 
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4.3.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan menjadi hal yang menarik, karena 

dengan mengetahui latar belakang seseorang 

melalui pendidikannya, kita dapat mengetahui 

sejauh mana orang tersebut memiliki pengetahuan 

dan pemahaman terhadap suatu produk baik dari 

segi kualitas dan manfaat yang dapat diperoleh 

melalui produk yang dipilihnya. Profil responden 

berdasarkan pendidikan tertera pada diagram 

berikut: 

 
Gambar 8. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

Data yang diperoleh berdasarkan penelitian 

menunjukkan bahwa rata - rata tingkat pendidikan 

formal responden yang melakukan pembelian 

daging broiler di Kecamatan Bangunrejo ialah 

lulusan SMA yakni sebesar 30% dengan jumlah 36 

orang, berikutnya ialah lulusan SMP dengan jumlah 
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33 orang atau sebesar 27%, serta terdapat pula 

responden yang sudah meraih gelar sarjana, dimana 

persentase yang ditunjukkan cukup besar yaitu 20% 

dengan jumlah 24 orang dari total responden 120 

orang. Jika dilihat dan dicermati, apabila persentase 

responden lulusan SMA, diploma dan sarjana 

dikalkulasi, maka 54,3% dari total responden sudah 

memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup 

tinggi, atau dapat dikatakan setengah dari responden 

di Kecamatan Bangunrejo berpendidikan di atas 

rata-rata, walaupun disisi lain ada 1,7% responden 

yang bahkan tidak lulus sekolah dasar.  

 

4.3.4 Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anggota 

.........Keluarga 

Jumlah anggota keluarga memiliki perenan 

penting dan menjadi hal yang sensitif bila 

berhubungan dengan suatu kebutuhan baik itu 

mengenai sandang, pangan dan papan. Jumlah disini 

berhubungan dengan banyaknya anggota dalam 

suatu keluarga dan hal tersebut dapat berpengaruh 

terhadap permintaan daging broiler. Profil 

responden berdasarkan jumlah anggota keluarga 

dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 9. Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anggota 

..................Keluarga 

Distribusi jumlah anggota keluarga diatas, 

terlihat bahwa responden di Kecamatan Bangunrejo 

dengan persentase 32,5% atau sebanyak 39 

responden membeli daging broiler untuk mencukupi 

kebutuhan anggota keluarganya yang berjumlah 4 

orang. Persentase dengan margin yang tidak 

terlampau jauh terlihat pada anggota keluarga yang 

berjumlah 3 dan 5 orang, dengan masing - masing 

memperoleh sebesar 30% dan 27,5% dari total 

sampling. Anggota keluarga dalam suatu rumah 

tangga bukan hanya kepala keluarga, istri dan anak 

saja tetapi bila keluarga tersebut memiliki seorang 

saudara maka ia juga masuk di dalam satu kesatuan 

rumah tangga tersebut, begitu pula apa bila terdapat 

pembantu rumah tangga yang ikut tinggal bersama 

dalam satu rumah, ia juga akan di masukkan dalam 
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hitungan jumlah anggota keluarga, karena jumlah 

anggota keluarga merupakan semua orang yang 

makan dari satu atap atau dapur yang sama.  

Melihat dari data diatas maka dapat dikatakan, 

kapasitas suatu keluarga akan mempegaruhi 

pembelian suatu produk dalam mengambil sebuah 

keputusan pada saat menentukan jumlah yang akan 

dibelinya. Hal itu semakin mempertegas bahwa 

jumlah anggota keluarga mempunyai pengaruh yang 

cukup besar bagi konsumen untuk mengambil 

keputusan dalam membeli suatu produk atau barang.  

 

4.3.5 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan 

.........Rumah Tangga 

Pendapatan dalam suatu rumah tangga sangat 

berkaitan dan erat hubungannya dengan daya beli 

yang di lakukan oleh sebuah keluarga. Secara 

mendasar apabila pendapatan pada suatu keluarga 

atau rumah tangga cukup besar maka daya beli yang 

dilakukan pun akan lebih aktif, bukan hanya dalam 

komoditi pangan, tetapi lebih ke sandang dan 

papannya, karena pada umunya masyarakat yang 

berpenghasilan besar akan lebih mementingkan 

prestise, sehingga penghasilan yang didapatkan 

akan mengarah pada keinginan sampingan bukan 

kebutuhan pokok lagi.  

Pendapatan pada rumah tangga mencangkup 

besarnya pendapatan yang diperoleh dari berbagai 
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anggota rumah tangga dalam sebulan, baik 

bersumber dari kepala rumah tangga maupun yang 

berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja dan 

memperoleh penghasilan. Daya beli masyarakat 

dapat dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan yang 

akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas 

permintaan. Pendapatan pada umunya diperoleh dari 

hasil kerja atau usaha yang dilakukan oleh salah satu 

anggota keluarga, lalu dari sumber daya tersebutlah 

yang nantinya dapat digunakan dalam memenuhi 

kebutuhan, termasuk kebutuhan terhadap daging 

broiler. Profil responden berdasarkan pendapatan 

rumah tangga dapat dilihat pada gambar 10: 

 
Gambar 10. Profil Responden Berdasarkan Pendapatan 

....................Rumah Tangga 

Data yang diperoleh dari wawancara dengan 

responden memperlihatkan bahwa pendapatan 

warga Kecamatan Bangunrejo mayoritas berkisar 

antara Rp 1.000.000 - 2.999.999 dengan jumlah 
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persentase 45% atau sebanyak 54 orang dari 120 

respoden. Tiap masing - masing kategori pendapatan 

memiliki nilai poin tersendiri dimulai dari 

pendapatan terendah yang bernilai 1 sampai 

tertinggi bernilai 5, sehingga jika di rata - rata nilai 

range pendapatan antara 2 - 3.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pendapatan responden di 

Kecamatan Bangunrejo terbilang cukup, karena 

masih berkisar pada UMR Provinsi Lampung yaitu 

sebesar Rp 1.300.000. Praktis hanya 2% responden 

yang memiliki pendapatan di bawah UMR, dari data 

tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat 

Kecamatan Bangunrejo sudah memiliki penghasilan 

yang terbilang cukup, sehingga memilki hasrat 

untuk memenuhi kebutuhan pokok yang 

menumbuhkan keinginan tersendiri, termasuk dalam 

pemenuhan kebutuhan pada pembelian daging 

broiler sebagai menu makanan yang ingin 

dikonsumsi.  

 

4.3.6 Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan salah satu tolak ukur akan 

status seseorang dalam masyarakat, meskipun disisi 

lain hal tesebut tidak mutlak dapat menilai seseorang 

secara finansial. Bagi mereka yang sudah memilki 

pekerjaan, cenderung akan melakuakan pembelian 

produk yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaanya. 

Jenis pekerjaan setiap individu pada umumnya akan 
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mempengaruhi daya beli dan pola konsumsi mereka, 

sifat selektif akan pemilihan produk yang ingin 

dibeli timbul beriringan dengan pendapatan yang 

dihasilkan dari pekerjaan yang mereka jalani. Profil 

responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

 
Gambar 11. Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Kisaran jenis pekerjaan responden yang diketahui 

pada saat penelitian di Kecamatan Bangunrejo 

mayoritas ialah freelancer. Jika melihat kembali 

data penentu pola konsumsi, maka sebanyak 118 

responden yang membeli daging broiler ke pasar 

ialah wanita atau seorang ibu rumah tangga, sebagai 

penentu pola konsumsi yang dominan disini, kaum 

ibu memiliki tangung jawab dan waktu yang lebih 

luang dalam menentukan bahan makanan apa saja 

yang akan di sajikan, termasuk sebagai pembeli 

daging broiler yang terlibat secara langsung dalam 

proses pembelian. Jenis pekerjaan responden di 
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Kecamatan Bangunrejo yang membeli daging 

broiler sebanyak 59 orang atau sebesar 49% ialah 

bekerja sebagai  freelancer, maka tidak heran bila 

mayoritas yang datang membeli daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo ialah seorang ibu rumah 

tangga. Freelancer disini dapat dikatakan sebagai 

seseorang yang pekerjaanya tidaklah pasti atau dapat 

dikatakan pekerja lepas yang tidak bergantung pada 

ikatan kerja, ibu rumah tangga merupakan salah satu 

pekerjaan yang masuk dalam kategori freelancer.  

Hal lain yang menarik pada jenis pekerjaan 

responden pembeli daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo ialah mereka yang bekerja sebagai PNS. 

Jenis pekerjaan tersebut memperoleh persentase 

sebesar 21% atau sebanyak 26 responden dari total 

sampling, dengan demikian bahwa sebagai wanita 

karir yang bekerja menjadi seorang PNS, tanggung 

jawab dan keputusan pola makanan di dalam 

keluarga sebagian besar masih menjadi tangung 

jawab seorang wanita.  

  

4.3.7 Profil Responden Berdasarkan Tingkat 

.........Kesukaan 

Jika berbicara tentang selera, maka tidak lepas 

dengan persepsi “suka atau tidak” pada suatu produk 

yang menjadi tolak ukurnya, akan sulit bila menilai 

suatu produk dari berbagai responden jika hanya 

melalui persepsi masing - masing responden saja, 
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sehingga butuh adanya suatu kriteria khusus yang 

dapat menggambarkan data secara akurat dan bukan 

hanya berasal dari persepsi semata. 

Tabel 3. Kriteria tingkat kesukaan konsumsi daging broiler 

Kriteria 
Tingkat 

Kesukaan 
Nilai 

Persentase 

(%) 

> 8 kali/bulan Sangat suka 4 6 

5-8 kali/bulan Suka 3 28 

3-4 kali/bulan Agak suka 2 26 

2 kali/bulan Kurang suka 1 18 

1 kali/bulan Tidak suka 0 22 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Hasil yang diperoleh saat penelitian, 

menunjukkan bahwa pada umumnya sebanyak 28% 

responden menyukai konsumsi daging broiler, 

dengan rata - rata nilai range antara 1 - 2,  data 

tersebut dinilai berdasarkan seberapa sering tingkat 

frekuesi pembelian daging broiler oleh konsumen 

dalam 1 bulan. Kategori sangat suka sampai tidak 

suka, memperlihatkan hasil yang ketat serta tidak 

jauh berbeda pada tiap persentase yang di tunjukkan. 

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa antusias 

warga Kecamatan Bangunrejo serta keinginannya 

dalam mengkonsumsi daging broiler terbilang 

cukup tinggi, sebanyak 34 responden menyatakan 

suka dan 7 responden manyatakan sangat suka, 

kategori tersebut secara berturut - turut di dapatkan 

apabila responden membeli daging broiler 5 - 8 

kali/bulan (suka) dan membeli lebih dari 8 

kali/bulan (sangat suka).  
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Responden yang menyatakan tidak suka secara 

tersirat membeli daging broiler hanya sekali dalam 

sebulan, hal itu mengindikasikan bahwa meskipun 

responden tersebut masuk dalam kategori tidak suka 

tetapi pada dasarnya mereka masih tergolong 

konsumen pembeli daging broiler. 

 

4.4 Analisis Data  

4.4.1 Uji Asumsi Klasik  

Model regresi berganda dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi 

kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). 

Penggunaan kriteria dalam uji asumsi klasik 

digunakan untuk memutuskan sejauh mana model 

estimasi mempunyai sifat - sifat yang tidak biasa, 

efisien, dan konsisten. Sifat - sifat  ini akan terpenuhi 

apabila model estimasi memenuhi asumsi - asumsi 

yang diisyaratkan dalam model regresi klasik, antara 

lain tidak ada gejala multikolineritas dan normalitas.  

 

4.4.1.1 Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

di antara beberapa atau semua variabel bebas yang 

menjelaskan model regresi. Model regresi yang 

baik ialah tidak terjadi kolerasi di antara variabel 

bebas, untuk mendeteksinya dapat dengan melihat 

apakah nilai VIF (Variance Inflation Factor) pada 
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masing - masing variabel lebih besar dari 10 atau 

tidak. Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka di 

indikasikan model tersebut memiliki gejala 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat pada tabel 4: 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas  VIF 

Jumlah Anggota Rumah Tangga (X1) 1,982 

Pendapatan Rumah Tangga (X2) 2,700 

Harga Daging Broiler (X3) 2,133 
Harga Ikan Patin (X4) 1,515 

Harga Beras (X5) 3,029 

Harga Telur Ayam (X6) 1,758 

Tingkat Pendidikan (X7) 2,412 
Jumlah Anak Sekolah (X8) 1,758 

Tingkat Kesukaan (X9) 1,297 
     Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai VIF pada 

tiap variabel bebas mendekati angka tidak lebih 

dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi tidak terdapat multikoliniaritas dan 

model regresi layak untuk dipakai.  

 

4.4.1.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, baik itu 

variabel terikat, variabel bebas atau keduannya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Syarat 

untuk mendapatkan model regresi yang baik 

adalah model yang dipakai memiliki distribusi data 
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yang normal atau mendekati normal. Cara untuk 

menentukan data berdistribusi normal dapat 

dengan menggunakan rasio skewness dan rasio 

kurtosis. Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat 

dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi 

normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai 

skewness dibagi dengan standard error skewness, 

sedang rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi 

dengan standard error kurtosis. Rasio kurtosis dan 

skewness berada di antara -2 hingga +2, maka 

distribusi data adalah normal (Santoso, 2000). 

Tabel 5. Hasil Uji Rasio Skewness dan Rasio Kurtosis 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Terlihat bahwa rasio skewness = 0,260/0,221 = 

1,176; sedangkan rasio kurtosis = -0,524/0,438 = -

1,196. Karena rasio skewness dan rasio kurtosis 

berada diantara -2 hingga +2, maka dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data pada model ini 

ialah normal. 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Skewness Kurtosis 

 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 120 .260 .221 -.524 .438 

Valid N (listwise) 120     
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4.4.2 Uji Korelasi Pearson 

Uji ini bertujuan untuk mengatahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih dan menguji ada 

tidaknya hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain, pada saat dua variabel memiliki 

nilai yang saling terikat, maka kedua variabel 

tersebut dapat dikatakan saling berkorelasi. Hasil uji 

korelasi pearson dapat dilihat pada tabel 6: 

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Pearson  
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X1 
1 0.255 0.131 -0.022 0.006 0.000 0.003 0.266 0.172 

X2 
0.255 1 0.198 0.162 -0.221 -0.045 0.284 0.047 0.193 

X3 
0.131 0.198 1 0.065 -0.295 0.205 0.097 -0.030 0.186 

X4 
-0.022 0.162 0.065 1 -0.199* -0.356 0.088 0.083 -0.058 

X5 
0.006 -0.221 -0.295 -0.199* 1 -0.418 -0.062 0.146 -0.280 

X6 
0.000 -0.045 0.205 -0.356 -0.418 1 -0.176 -0.113 0.247 

X7 
0.003 0.284 0.097 0.088 -0.062 -0.176 1 0.016 -0.122 

X8 
0.266 0.047 -0.030 0.083 0.146 -0.113 0.016 1 0.052 

X9 
0.172 0.193 0.186 -0.058 -0.280 0.247 -0.122 0.052 1 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 6 hasil uji korelasi dapat 

diketahui bahwa nilai pearson correlation dibawah 

0,5 hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi 

korelasi  antar setiap variabel. Sarwono (2006) 

menyatakan bahwa koefisien korelasi adalah 

pengukuran statistik asosiasi antar dua variabel. 

Interpretasi mengenai kekuatan hubungan antar 

kedua variabel penulis memberikan kriteria sebagai 
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berikut r : 0 tidak ada korelasi, r : 0 - 0,25 korelasi 

sangat lemah, r : 0,25 - 0,50 korelasi lemah, r : 0,50 

- 0,75 korelasi cukup, r : 0,75 - 0,90 korelasi kuat, r 

: 1 korelasi sangat kuat.  

 

4.4.3 Analisis Permintaan Daging Broiler 

Analisis permintaan daging broiler di pengaruhi 

oleh beberapa variabel yang dapat memberikan 

pengaruh signifikan terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Bangunrejo, untuk mengetahui 

variabel apa saja yang berpengaruh dapat di ketahui 

dengan menggunakan model analisis regresi. 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, 

yaitu variabel bebas atau independen (X) terhadap 

variabel terikat atau dependen (Y).  

Analisis regresi berdasarkan jumlah variabelnya 

tebagi menjadi 2 macam, yaitu regresi sederhana dan 

regresi berganda. Regresi sederhana bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel saja, 

dimana variabel terikat hanya dipengaruhi oleh satu 

variabel bebas, sedangkan regresi berganda ialah 

merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana yang bertujuan untuk mengetahui nilai 

variabel terikat apabila variabel bebasnya terdapat 

dua atau lebih serta mengetahui besar pengaruhnya. 

Analisis regresi berganda yang akan digunakan 

disini untuk mengetahui pengaruh dari variabel - 



75 
 

variabel bebas apakah dapat memberikan pengaruh 

signifikan terhadap permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan software 

SPSS 17.0 diperoleh hasil seperti pada tabel 7 

berikut: 

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Fungsi Permintaan Daging 

............... Broiler di Kecamatan Bangunrejo  

Variabel Independen 
Koefisien 

regresi 

Konstanta (Constant) -16.535 
Jumlah Anggota Rumah Tangga (X1) 0.632* 

Pendapatan Rumah Tangga (X2) 0.448* 

Harga Daging Broiler (X3) 0.093 
Harga Ikan Patin (X4) -0.036 

Harga Beras (X5) -0.945 

Harga Telur Ayam (X6) -0.189 
Tingkat Pendidikan (X7) -1.479* 

Jumlah Anak Sekolah (X8) 0.024 

Tingkat Kesukaan (X9) 1.635* 

R Square (R2) 80,50% 
Adjusted R Square 78,90% 

Nilai F 50,439 

 Keterangan : * : P<0,05 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

bebas secara serempak atau bersama - sama 

terhadap variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi antara nol sampai satu, jika nilai R2 
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kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat amat 

terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu 

mengindikasikan variabel - variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. 

Nilai R2 pada model ialah sebesar 0,805. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas 

atau independen (X) yaitu jumlah anggota rumah 

tangga, pendapatan rumah tangga, harga daging 

broiler, harga ikan patin, harga beras, harga telur 

ayam, tingkat pendidikan, jumlah anak sekolah, 

dan tingkat kesukaan secara bersama - sama 

menjelaskan variabel terikat berupa permintaan 

daging broiler di Kecamatan Bangunrejo (Y) 

sebesar 80,5% sedangkan sisanya sebesar 19,5% 

dipengaruhi faktor - faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

 

4.4.4 Uji F (Signifikansi Simultan) 

Analisis uji - F pada dasarnya dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh dari seluruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketentuan 

pengambilan keputusan dengan membandingan 

nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nilai F hitung 

sebesar 50,439 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai F tabel yang didapatkan dari tabel F(9, 110%) 

sebesar 1,966 sehingga dengan nilai F hitung lebih 
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besar dari nilai F tabel (50,439>1,966) atau nilai 

signifikansi lebih kecil dari alpha 5% (0,000<0,050), 

maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima, dengan 

begitu dapat disimpulkan bahwa model tersebut baik 

dan dapat diterima pada tingkat batas kesalahan 5%. 

Penjelasan masing - masing variabel bebas yang 

memberikan pengaruh secara parsial terhadap 

variabel terikat (permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo) adalah sebagai berikut: 

  

4.4.5 Uji t (Uji Parsial) 

Analisis uji - t digunakan untuk menguji apakah 

variabel bebas secara parsial atau individual 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Ketentuan pengambilan keputusan dengan 

membandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel, 

atau dapat pula dengan membandingkan nilai 

signifikansi (probabilitas) dengan batas tingkat 

kesalahan pengambilan keputusan (alpha) yang 

ditetapkan. Apabila nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 

alpha, maka keputusan yang diambil adalah 

menolak hipotesis H0, yaitu terdapat pengaruh 

secara parsial dari setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Nilai t tabel yang didapatkan dari 

tabel t(110%) sebesar 1,982. Nilai t hitung berdasarkan 

output SPSS pada lampiran, dari 9 variabel bebas 

yang diujikan yakni jumlah anggota rumah tangga, 
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pendapatan rumah tangga, harga daging broiler, 

harga ikan patin, harga beras, harga telur ayam, 

tingkat pendidikan, jumlah anak sekolah, dan tingkat 

kesukaan yang menunjukkan nilai t lebih besar dari 

t tabel hanya ada empat variabel bebas yang 

berpengaruh secara nyata yaitu jumlah anggota 

rumah tangga, pendapatan rumah tangga, tingkat 

pendidikan dan tingkat kesukaan. Berikut 

persamaan yang dapat dibentuk dari analisis regresi 

berganda pada tabel 7 di atas: 

Y = -16,535 + 0,632 X1 + 0,448 X2 – 1,479 X7 + 

.......1,635 X9 

Keterangan : 

Y = Permintaan daging broiler di Kecamatan 

.......... Bangunrejo (kg/bulan) 

X1 = Jumlah anggota rumah tangga (orang) 

X2 = Pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

X7 = Tingkat pendidikan (0=kurang atau sama 

...........dengan SMA, 1=lebih dari SMA) 

X9 =.Tingkat kesukaan (0=tidak suka, 1= 

...........kurang suka, 2=agak suka, 3=suka, 

...........4=sangat suka) 

 

Faktor - faktor yang mempegaruhi permintaan 

daging broiler di Kecamatan Bangunrejo, akan 

dijelaskan secara lebih mendetail: 
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4.4.5.1 Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Hasil dari uji - t, variabel X1 (jumlah anggota 

rumah tangga) menunjukkan bahwa nilai t - hitung 

lebih besar dari t - tabel (4,346>1,982). Hal ini 

berarti bahwa jumlah anggota rumah tangga 

berpengaruh nyata dan mempunyai hubungan yang 

positif dengan permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo. Besarnya pengaruh 

jumlah anggota rumah tangga di tunjukkan oleh 

koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 

0,632. Hal ini berarti jika jumlah anggota rumah 

tangga bertambah 1 orang, sedangkan variabel lain 

dianggap konstan, maka permintaan daging broiler 

di Kecamatan Bangunrejo akan mengalami 

peningkatan permintaan sebesar 0,632% atau 

sebanyak 4,11 kg/bulan. Jumlah anggota keluarga 

yang berpengaruh ialah yang memiliki anggota 

keluarga sebanyak 4 orang yaitu sebesar 32% dari 

total responden, sehingga bila responden yang 

memilki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 

orang bertambah, maka jumlah permintaan daging 

broiler yang ada di Kecamatan Bangunrejo akan 

meningkat. 

Hasil penelitian tentang faktor jumlah anggota 

rumah tangga yang mempengaruhi permintaan 

daging broiler, jika di hubungkan dengan hipotesis 

3: “diduga jumlah anggota keluarga berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging broiler di 
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Kecamatan Bangunrejo”. Hasil pengujian 

hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 5% 

(0,000<0,050) pada tingkat kepercayaan 95%, 

maka hipotesis H0 ditolak dan dapat dikatakan 

variabel jumlah anggota rumah tangga (X1) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

permintaan daging broiler (Y), sehingga hipotesis 

yang menyatakan diduga jumlah anggota rumah 

tangga berpengaruh positif terhadap permintaan 

daging broiler di Kecamatan Bangunrejo dapat 

diterima. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan 

rumah tangga dalam hal ini keluarga dapat 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

pembelian daging broiler, karena semakin banyak 

kapasitas jumlah anggota keluarga, semakin besar 

pula jumlah daging broiler yang akan dibeli untuk 

di konsumsi, sehingga pertambahan jumlah pada 

anggota keluarga akan menyebabkan kenaikan 

permintaan daging broiler yang dibutuhkan oleh 

rumah tangga tersebut. Hasil penelitian sesuai 

dengan pernyataan Indarsyah (2006) yang 

menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga 

berpengaruh nyata terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamulang, serta 

berhubungan positif dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,903 yang berarti kenaikan jumlah 
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anggota keluarga dapat menyebabkan peningkatan 

permintaan daging broiler. Pernyataan tersebut 

berbanding lurus dengan Soekartawi (2002) bahwa 

semakin besar ukuran suatu keluarga maka akan 

semakin banyak juga jumlah barang yang harus 

tersedia, jika pada suatu keluarga memiliki jumlah 

anggota keluarga yang besar kemungkinan akan 

lebih cepat menghabiskan produk yang dibelinya 

sehingga mereka diharuskan mempunyai 

persediaan yang lebih banyak. 

 

4.4.5.2 Pendapatan Rumah Tangga 

Nilai koefisien regresi variabel X2 (pendapatan 

rumah tangga) adalah positif 0,448 artinya ketika 

pendapatan masyarakat Kecamatan Bangunrejo 

meningkat sebesar 1% sedangkan faktor lain 

dianggap tetap, maka permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo akan mengalami 

peningkatan permintaan sebesar 0,448%.  

Hubungan positif yang ditunjukkan oleh faktor 

pendapatan dalam rumah tangga terhadap 

permintaan daging broiler berbading lurus dengan 

hasil uji - t yang menunjukkan nilai t - hitungnya 

lebih besar dari t - tabel (5.345>1,982) atau secara 

parsial nilai signfikansi 0.000 lebih kecil dari alpha 

5% (0.000<0,050), sehingga hipotesis H0 ditolak 

dan dapat dikatakan variabel pendapatan rumah 

tangga (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap permintaan daging broiler (Y) pada 

tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis 2 yang 

menyatakan “diduga pendapatan rumah tangga 

berpengaruh positif terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Bangunrejo” dapat diterima. 

Pendapatan rumah tangga yang berpengaruh disini 

ialah responden yang memiliki pendapatan per 

bulan sebesar Rp 1.000.000 - Rp 2.999.999 yaitu 

sebanyak 45% dari total responden, sehingga bila 

responden yang memilki pendapatan rumah tangga 

sebanyak Rp 1.000.000 - Rp 2.999.999  bertambah, 

maka jumlah permintaan daging broiler yang ada 

di Kecamatan Bangunrejo akan meningkat. 

Hasil penelitian sejalan dengan penemuan 

Hadini, dkk (2011) yang menjelaskan bahwa 

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). Febrianto (2013) menyatakan 

bahwa meningkatnya pendapatan berarti 

memperbesar peluang suatu keluarga untuk 

membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas 

yang lebih baik, sebaliknya rendahnya pendapatan 

suatu keluarga akan menyebabkan penurunan 
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kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi, 

karena pendapatan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam permintaan suatu barang. 

 

4.4.5.3 Tingkat Kesukaan 

Hasil analisis memperlihatkan bahwa variabel 

X9 (tingkat kesukaan) memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap permintaan daging broiler. 

Pernyataan tersebut mengacu pada hasil uji - t yang 

menunjukkan bahawa nilai t - hitung 13,578 lebih 

besar dari t - tabel (13,578>1,982) atau secara 

parsial nilai signfikansi 0.000 lebih kecil dari alpha 

5% (0.000<0,050), sehingga hipotesis H0 ditolak 

dan dapat dikatakan variabel pendapatan rumah 

tangga (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap permintaan daging broiler (Y) pada 

tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis  yang 

menyatakan “diduga selera (tingkat kesukaan) 

daging broiler berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo” dapat diterima. Responden yang 

membeli daging broiler 5-8/bulan (kategori suka) 

mempunyai pengaruh yang besar karena 

memperoleh persentase tertinggi pada profil 

responden tingkat kesukaan yaitu sebesar 28%,  

sehingga bila responden yang membeli daging 

broiler 5-8/bulan bertambah, maka jumlah 
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permintaan daging broiler yang ada di Kecamatan 

Bangunrejo akan meningkat. 

Koefiseien regresi tingkat kesukaan adalah 

bernilai positif 1,635 artinya ketika kriteria tingkat 

kesukaan masyarakat Kecamatan Bangunrejo 

meningkat sebesar 1% sedangkan faktor lain 

dianggap tetap, maka permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo akan mengalami 

peningkatan permintaan sebesar 1,635%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesukaan 

masyarakat yang semakin meningkat memberikan 

pengaruh pada daya beli dan konsumsi daging 

broiler di Kecamatan Bangunrejo, sejalan dengan 

hasil penelitian Indarsyah (2006) yang melaporkan 

bahwa tingkat kesukaan keluarga terhadap daging 

broiler berpengaruh nyata terhadap permintaan 

daging broiler di Kecamatan Pamulang, serta 

berhubungan positif dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 3,857 yang berarti semakin tingginya 

tingkat kesukaan keluarga terhadap daging broiler, 

menyebabkan peningkatan permintaan pada 

komoditi daging broiler.  

Tingkat kesukaan seseorang pada suatu produk 

akan semakin tinggi apabila produk yang mereka 

pilih sudah menjadi bagian dari pola hidup yang 

mereka lakukan, kondisi yang demikian 

merupakan kondisi yang diharapkan oleh para 

penjual daging broiler di Kecamatan Bangurejo, 
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mengingat secara parsial nilai koefisien regresi 

yang berpengaruh cukup besar apabila terjadi 

peningkatan pada variabel ini (1,635%), jika 

dibanding dengan pengaruh dari variabel lain.  

Naiknya intensitas keinginan seseorang 

terhadap suatu barang pada umumnya 

menyebabkan kenaikan jumlah permintaan 

terhadap barang tersebut, bila selera konsumen 

berubah, permintaan akan suatu barang juga akan 

berubah walaupun harga barang yang 

bersangkutan tidak berubah (Setiawan dkk., 2006). 

Nangoi (1996) menyatakan bahwa, faktor 

pendorong konsumen melakukan pembelian 

disebabkan adanya kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen terhadap produk yang dibelinya, 

sehingga konsumen akan melakukan pembelian 

kembali terhadap produk tersebut, dengan begitu 

akan memberikan keuntungan bagi produsen. 

 

4.4.5.4 Tingkat Pendidikan 

Hasil dari uji - t, variabel X7 (tingkat 

pendidikan) menunjukkan bahwa nilai t - hitung 

lebih besar dari t - tabel (3,127>1,982). Hal ini 

berarti bahwa tingkat pendidikan responden 

berpengaruh nyata tetapi mempunyai hubungan 

yang negatif dengan permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo. Pengaruh tingkat 

pendidikan yang negatif, di tunjukkan oleh nilai 
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koefisien regresi sebesar -1,479. Hal tersebut 

berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

responden, sedangkan variabel lain dianggap 

konstan, maka permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo akan mengalami 

penurunan permintaan sebesar 1,479%. Nilai 

signifikansi variabel X7 (tingkat pendidikan) ialah 

sebesar 0,002 dan lebih kecil dari alpha 5% 

(0.002<0,050), sehingga hipotesis H0 ditolak dan 

dapat dikatakan variabel tingkat pendidikan 

responden (X7) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap permintaan daging broiler (Y) 

pada tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat yang semakin meningkat 

memberikan pengaruh pada daya beli dan 

konsumsi daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo, hasil penelitian Febrianto (2013) 

menyatakan bahwa variabel pendidikan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

permintaan telur ayam ras di Kota Malang, 

tingginya tingkat pendidikan pada responden maka 

dapat diduga erat kaitannya dengan tingkat 

kesejahteraan yaitu pendapatan atau pemahaman 

yang baik akan pentingnya ilmu pengetahuan. 

Pernyataan Simamora (2008) memperkuat adanya 

pengaruh tingkat pendidikan dengan permintaan, 

dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 
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pendidikan seseorang maka akan semakin selektif 

dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. 

Tingkat pendidikan yang berpengaruh secara 

negatif mengindikasikan bahwa warga Kecamatan 

Bangunrejo memiliki penilaian tersendiri terhadap 

daging broiler, sifat selektif didukung dengan 

pengetahuan responden menjadikan rasa keragu-

raguan konsumen untuk menentukan pola 

konsumsi dalam memilih daging broiler. 

  

4.4.6 Analisis Elastisitas Permintaan  

Konsep elastisitas digunakan untuk mengetahui 

pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya 

jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan 

perubahan jumlah barang yang diminta terhadap 

perubahan harga suatu barang. Ukuran kepekaan 

konsumen dapat digunakan untuk meramalkan efek 

perubahan variasi penjelas tersebut terhadap 

permintaan daging broiler oleh konsumen rumah 

tangga di Kecamatan Bangunrejo. Selanjutnya 

untuk mengetahui respon konsumen terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di 

Kecamatan Bangunrejo, dijelaskan secara lebih 

terperinci: 
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4.4.6.1 Elastisitas Harga 

Nilai fungsi permintaan yang digunakan 

menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi 

merupakan elastisitas harga dari X3 (harga daging 

broiler), sehingga besarnya elastisitas harga (Eh) 

adalah 0,093. Angka ini menunjukkan apabila 

harga daging broiler meningkat 10%, maka 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo akan meningkat dibawah 1%. Hasil 

tersebut menyatakan bahwa sifat dari daging 

broiler ialah inelastis (Eh 0,093<1). 

Tabel 8. Hasil Elastisitas Harga 

Variabel Jumlah 

Rata-rata Harga Daging Broiler (Rp) 29.000,- 

Rata-rata Permintaan Daging Broiler (Kg) 4,09/bulan 

Elastisitas Harga 0,093 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Permintaan yang kurang responsif atas 

perubahan harga, sehingga setiap kenaikan harga 

sebesar 10% yaitu Rp 2.900,- akan meningkatkan 

permintaan daging broiler menjadi 4,12 kg/bulan. 

Permintaan yang kurang responsif atas perubahan 

harga, dengan arti bahwa konsumen daging broiler 

di Kecamatan Bangunrejo bereaksi kurang peduli 

atau kurang peka atas perubahan harga daging 

broiler. Peningkatan permintaan walaupun secara 

tidak signifikan pada saat harga naik, 
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menunjukkan tidak berlakunya hukum permintaan 

pada daging broiler di Kecamatan Bangunrejo.  

Hubungan antara tingkat harga dengan 

kuantitas permintaan suatu barang adalah negatif, 

yaitu ketika harga barang tersebut naik, maka 

jumlah barang yang diminta akan turun (Putong, 

2003). Pernyataan tersebut tentunya bertolak 

belakang dengan hasil yang ditunjukkan terhadap 

elastisitas harga daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo, sifat inelastis tersebut terjadi karena 

terbatasnya opsi warga bangunrejo dalam hal 

berbelaja khusunya yang menawarkan komoditas 

daging pada tiap pasar yang ada di Kecamatan ini, 

disisi lain Kecamatan Bangunrejo yang memiliki 4 

pasar tradisional hanya buka 2 kali dalam 

seminggu, kemudian dengan infrastruktur jalan 

yang kurang memadai menjadikan tidak meratanya 

daya beli masyarakat Kecamatan Bangunrejo yang 

saat ini masih tersentral di pasar Bangunrejo saja, 

hal tersebut berdampak pada pasar lain yang 

menjadi kurang begitu ramai. Kondisi tersebut 

menjadikan masyarakat Kecamatan Bangunrejo 

khususnya para konsumen daging secara tidak 

langsung akan tetap membeli meskipun dengan 

harga yang relatif lebih mahal. Keadaan seperti 

itulah yang mejadikan timbal balik secara merata 

terhadap para konsumen daging broiler yang 

berada di Kecamatan Bangunrejo, sehingga 
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perubahan dan kenaikan harga yang relatif tinggi 

tidak mempengaruhi permintaan daging broiler. 

 

4.4.6.2 Elastisitas Silang 

Elastisitas silang merupakan perbandingan 

antara perubahan kuantitas barang yang diminta 

dengan perubahan harga barang lain sebagai 

barang substitusi atau barang komplementer, 

komoditas yang digunakan sebagai elastisitas 

silang yaitu terdapat 3 variabel yakni harga telur 

ayam, harga ikan patin dan harga beras.  

Tabel 9. Hasil Elastisitas Silang 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Elastisitas silang ikan patin (X4) terhadap 

daging broiler (X3) adalah sebesar -0,036 karena 

nilai elastisitas kurang dari 1 maka bersifat 

inelastis, sehingga jika harga ikan patin naik 

sebesar Rp 1.765,- maka menyebabkan penurunan 

permintaan daging broiler menjadi 4,07 kg/bulan. 

Nilai negatif yang ditunjukkan memiliki arti bahwa 

ikan patin dapat menjadi barang substitusi bagi 

daging broiler.  

 

Variabel Nilai Elastisitas Nilai 

Rata-rata Harga Ikan Patin (Rp) 17.650,- Elastisitas Silang (X4)  -0,036 

Rata-rata Harga Beras (Rp) 7.800,- Elastisitas Silang (X5) -0,945 

Rata-rata Harga Telur Ayam (Rp) 16.200,- Elastisitas Silang (X6) -0,189 

Rata-rata Permintaan Daging Broiler (Kg) 4,09/bulan     
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Nilai elastisitas silang beras (X5) terhadap 

daging broiler (X3) adalah sebesar -0,945. Angka 

tersebut menunjukkan apabila harga beras naik 

sebesar Rp 780,- maka permintaan daging broiler 

di Kecamatan Bangunrejo akan menurun menjadi 

3,71 kg/bulan. Nilai elastisitas telur ayam (X6) 

terhadap daging broiler (X3) adalah sebesar -0,189. 

Angka tersebut menunjukkan apabila harga telur 

ayam naik sebesar Rp 1.600,- maka permintaan 

daging broiler di Kecamatan Bangunrejo akan 

menurun menjadi 4,01 kg/bulan. Sehingga dari 

ketiga nilai elastisitas silang tersebut komoditas 

beras mempunyai pengaruh lebih besar 

dibandingkan komoditas telur ayam dan ikan patin, 

disaat harga beras meningkat dengan persentase 

besar maka permintaan daging broiler akan 

menurun lebih besar dibanding jika harga telur 

ayam dan ikan patin yang mengalami kenaikan. 

Komoditas telur ayam, ikan patin dan beras di 

Kecamatan Bangunrejo memilki hubungan yang 

bersifat pengganti (substitusi) bagi daging broiler. 

Suryanto (2008) melaporkan bahwa, elastisitas 

harga silang permintaan daging broiler di 

Kecamatan Pamulang Tanggerang terhadap telur 

ayam ras ialah -0,078 atau (Es<0), harga telur 

ayam ras menunjukkan hasil yang tidak signifikan 

terhadap permintaan daging broiler di Kecamatan 

tersebut. 
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4.4.6.3 Elastisitas Pendapatan 

Nilai elastisitas pendapatan (X2) adalah 0,448. 

Angka tersebut menunjukkan elastisitas 

pendapatan ialah bersifat inelastis. Apabila 

pendapatan rumah tangga meningkat 10%, maka 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo akan menurun dengan persentase yang 

lebih kecil yaitu kurang dari 1%. 

Tabel 10. Hasil Elastisitas Pendapatan 

Variabel Jumlah 

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga (Rp) 3.868.000,- 

Rata-rata Permintaan Daging Broiler (Kg) 4,09/bulan 

Elastisitas Pendapatan 0,448 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Besarnya nilai elastisitas pendapatan 

menunjukkan bahwa disaat pendapatan 

masyarakat Kecamatan Bangunrejo meningkat 

sebesar 10% yaitu Rp 386.800,- maka akan 

menurunkan permintaan daging broiler menjadi 

3,91 kg/bulan. Jika dilihat dari besarnya nilai 

elastisitas pendapatan, hal tersebut menunjukkan 

bahwa masyarakat Kecamatan Bangunrejo 

termasuk taraf hidupnya meningkat, dengan 

peningkatan taraf hidup masyarakat ada 

kecenderungan untuk mengkonsumsi barang yang 

mempunyai kegunaan yang lebih tinggi 

dibandingkan daging broiler, sehingga bila terjadi 

peningkatan pendapatan rumah tangga pada 
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masyarakat Kecamatan Bangunrejo menyebabkan 

penurunan permintaan akan daging broiler yang 

memang tergolong ke dalam barang normal. 

Berdasarkan nilai elastisitas yang diperoleh, 

maka dapat dikatakan daging broiler di Kecamatan 

Bangunrejo merupakan barang normal, karena 

nilai elastisitas pendapatan (Ep) bernilai positif 

0,448 lebih dari nol (Ep>0), diketahui oleh 

Hadiwijoyo (2009) bahwa, untuk barang normal 

nilai elastistasnya lebih besar dari nol (Ep>0), 

kebutuhan pokok antara nol sampai satu dan untuk 

barang superior lebih besar dari satu (Ep>1).  

Elastisitas barang normal terhadap pendapatan 

bisa lebih besar dari satu (elastis) atau lebih kecil 

dari satu (inelastis), tergantung apakah perubahan 

yang diminta lebih besar atau lebih kecil daripada 

persentase perubahan yang menyebabkannya, 

begitu pendapatan mengalami kenaikan maka 

permintaan untuk beberapa komoditi seperti 

makanan, pakaian dan bahan pokok tidak 

bertambah banyak, sedangkan komoditi yang 

tahan lama meningkat dengan pesat (Setiawan, 

dkk., 2006).  

Hasil penelitian Suryanto, dkk (2008) di 

Kecamatan Pamulang Tanggerang menunjukkan 

bahwa daging broiler merupakan barang normal 

dengan nilai elastisitas pendapatan sebesar 0,108 

serta menunjukkan sifat yang inelastis, penemuan 
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tersebut tentunya memperkuat hasil dari penelitian 

ini, bahwa nilai elastisitas pendapatan bersifat 

inelastis (Ep 0,448<1) dan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo masuk dalam kategori 

barang normal karena nilai elastisitasnya 

memperlihatkan hasil yang positif. Ditambahkan 

oleh Khoirunnisa (2008) dalam penelitiannya di 

Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok 

melaporkan bahwa nilai elastisitas permintaan 

daging broiler terhadap pendapatan sebesar 0,447 

elastisitas pendapatan yang bernilai positif lebih 

dari nol menjadikan daging broiler disebut barang 

normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


