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ABSTRACT 

 

      Research was conducted at the traditional 

markets in Malang City (Blimbing, Merjosari, 

Kebalen, Induk Gadang and Pasar Besar). This study 

was aimed to examine the demand of beef, to 

investigated factors influencing in beef demand and 

to determine price, cross and income elasticities. 

Data were collected from 19
th

 February to 5
th

 March 

2015. 150 customers were selected by accidental 

sampling method. Primary data were obtained by 

purposive sampling method and secondary data were 

gathered from related institusions and sources. 

Regression analysis and Cobb-Douglas function were 

applied to analyse the data. Result showed that 

firtsly, family demand of beef in Malang City was 
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2,36 KG/month. Secondly, education level, family 

members, household income, purchasing frequency, 

meat chicken price influence positively and beef 

price influence negatively toward beef demand. 

Thirdly, beef demand considered as inelastic (-

0.256), meat chicken considered as subtitutional 

(0.452), chicken egg (-0.239) and rice    (-0.165) 

considered as complementary and beef considered as 

normal goods (0.215). 

 

 

Key word: price elasticity, cross elasticity, income 

elasticity 
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ANALISIS PERMINTAAN DAGING SAPI PADA 

TINGKAT KONSUMEN RUMAH TANGGA DI 

KOTA MALANG 

 

 

RINGKASAN 

 

Febri Velindria Susanti, Bambang Ali Nugroho dan Hari 

Dwi Utami 

 

Daging sapi merupakan salah satu sumber protein 

hewani yang dibutuhkan oleh tubuh. Daging sapi menjadi 

salah satu pilihan pangan bagi masyarakat di Indonesia. 

Harga daging sapi yang cukup tinggi (Rp 98.000,-/kg) 

dan tidak stabil membuat daya beli masyarakat terhadap 

daging sapi juga menjadi tidak stabil. Harga daging sapi 

yang tinggi menyebabkan permintaan terhadap daging 

sapi menurun, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut akan 

menyebabkan perubahan permintaan terhadap perubahan 

harga yang terjadi. Kota Malang merupakan salah satu 

kota yang ada di Propinsi Jawa Timur dan mempunyai 

jumlah penduduk yang paling banyak ke dua. Kota 

Malang mempunyai beberapa pasar tradisional yang 

menyediakan berbagai kebutuhan pangan, hal ini 

memudahkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan 

daging sapi yang diinginkan. 

      Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

permintaan daging sapi pada tingkat konsumen rumah 
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tangga di Kota Malang, mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi dan mengetahui nilai elastisitas 

permintaannya. Pengumpulan data dilakukan mulai 19 

Februari-5 Maret 2015 yang bertempat di Pasar 

Blimbing, Pasar Merjosari, Pasar Kebalen, Pasar Induk 

Gadang dan Pasar Besar Malang. Penentuan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive sampling), 

sedangkan untuk pengambilan sampel diambil dengan 

accidental sampling. Data yang ditabulasi merupakan 

hasil survei kuisioner dari responden yang berjumlah 150 

responden saat melakukan pembelian daging sapi. Data 

kemudian di analisis menggunakan analisis regresi 

berganda. 

      Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

konsumen pada tingkat rumah tangga paling banyak 

ditemui pada Pasar Blimbing, Pasar Merjosari dan Pasar 

Kebalen. Pasar Induk Gadang konsumen paling banyak 

adalah pedagang sayur keliling, pedagang bakso dan 

warung makan, sedangkan Pasar Besar konsumen 

terbanyak adalah rumah makan dan restoran. Responden 

yang diketahui pada saat penelitian adalah ibu rumah 

tangga berusia antara 31-40 tahun dengan rata-rata 

lulusan SMA yang mempunyai pendapatan rumah tangga 

Rp 4.034.899,- ± Rp 3.690.258,- per bulan. Jumlah 

anggota rumah tangga responden paling banyak yaitu 4-6 

orang. Bagian daging sapi yang paling sering dibeli oleh 

responden adalah daging has dalam dan responden rata-

rata melakukan pembelian terhadap daging sapi 2-3 kali 
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dalam satu bulan. Hasil regresi berganda mempunyai 

model analisis sebagai berikut: Y = 3,681 + 0,101 X2 + 

0,136 X4 + 0,130 X5 + 0,508 X7 – 0,113 X8 + 0,264 X9 + 

ε. Hasil menunjukkan bahwa model variabel independen 

yang digunakan secara bersama-sama memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) dengan nilai R
2
 (koefisien 

determinasi) sebesar 0,644. Secara parsial tingkat 

pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan 

rumah tangga, frekuensi pembelian, harga daging sapi 

dan harga daging ayam memberikan pengaruh nyata 

terhadap permintaan daging sapi di Kota Malang. 

      Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 

permintaan daging sapi pada tingkat konsumen rumah 

tangga di Kota Malang rata-rata sebesar 2,36 

kg/bulan/keluarga. Tingkat pendidikan, jumlah anggota 

rumah tangga, pendapatan rumah tangga, frekuensi 

pembelian, harga daging sapi, harga daging ayam 

berpengaruh nyata terhadap permintaan daging sapi. 

Permintaan daging sapi bersifat in elastis (-0,256). 

Daging ayam (0,452) merupakan barang subtitusi dari 

daging sapi, sedangkan telur ayam (-0,239) dan beras     

(-0,165) merupakan barang komplementer dari daging 

sapi. Daging sapi sebagai barang normal (0,215) yang 

artinya jika pendapatan naik maka akan menyebabkan 

permintaan daging sapi akan naik. Saran yang dapat 

diberikan yaitu perlu adanya upaya pemerintah di daerah 

setempat untuk mendorong peningkatan produksi 

terhadap daging sapi agar masyarakat dapat 
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meningkatkan konsumsi terhadap daging sapi. 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti 

tentang analisis permintaan daging seperti pada ternak 

unggas atau produk peternakan lainnya, serta bagaimana 

prospek usaha ternak pada masing-masing komoditas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Daging sapi merupakan salah satu sumber bahan 

pangan hewani yang mengandung gizi cukup tinggi 

berupa protein dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Daging sapi menjadi sebagai salah satu penunjang 

konsumsi protein hewani bagi masyarakat. Produksi 

daging sapi di Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 

100.707.392 kg/tahun (Badan Pusat Statistik, 2015
b
) 

dengan jumlah populasi ternak sapi potong sebanyak 

3.949.097 ekor (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2015). 

      Kota Malang merupakan salah satu kota yang berada 

di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai jumlah 

penduduk sebanyak 7.643.66 jiwa pada tahun 2013 

(Badan Pusat Statistik, 2015
a
). Meningkatnya jumlah 

penduduk juga menyebabkan permintaan terhadap daging 

sapi cenderung meningkat. Selain faktor jumlah 

penduduk, faktor lain yang turut mendorong 

meningkatnya permintaan daging sapi adalah terjadinya 

pergeseran pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan 

sumber protein nabati ke bahan pangan sumber protein 

hewani. Hal ini diperkirakan akan terus berlanjut ke masa 

yang akan datang. 

Harga daging sapi yang cukup tinggi (Rp 98.000,-

/kg) dan tidak stabil membuat daya beli masyarakat 
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terhadap daging sapi juga menjadi tidak stabil. Harga 

daging sapi yang tinggi menyebabkan permintaan 

terhadap daging sapi menurun, sedangkan harga sapi 

yang rendah menyebabkan permintaan terhadap daging 

sapi meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan 

perubahan permintaan terhadap perubahan harga yang 

terjadi. 

Soekartawi (2002
b
) menjelaskan bahwa permintaan 

adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para 

pembeli pada tempat dan waktu tertentu dengan harga 

yang berlaku pada saat itu. Pengertian permintaan 

digunakan untuk mengetahui hubungan jumlah barang 

yang dibeli konsumen dengan harga alternatif untuk 

membeli barang yang bersangkutan dengan anggapan 

harga barang lainnya tetap. Menurut Sugiarto (2005), 

teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan 

pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga 

menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan 

harga serta pembentukan kurva permintaan. 

Teori tentang hubungan harga dan permintaan 

menyebutkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang 

atau jasa maka permintaan akan barang atau jasa tersebut 

akan semakin menurun, begitu juga sebaliknya. Kaitan 

antara harga dan permintaan adalah jika harga barang 

naik maka menyebabkan permintaan akan barang lain 

dalam hal ini barang subtitusi akan mengalami 

peningkatan. Peningkatan harga akan menyebabkan 

masyarakat beralih mengkonsumsi barang subtitusinya. 
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Jumlah penduduk di suatu wilayah juga sangat berperan 

penting dalam permintaan suatu barang. Peningkatan 

jumlah penduduk biasanya diiringi dengan penambahan 

kesempatan lapangan pekerjaan. Penambahan lapangan 

kerja maka masyarakat akan memperoleh pendapatan dan 

daya beli akan meningkat. Daya beli yang meningkat 

inilah yang akan menambah jumlah permintaan akan 

suatu barang dan jasa (Arsyad, 2008). 

Ilham (2001) menyatakan bahwa harga daging sapi 

berpengaruh negatif dan nyata secara statistik terhadap 

konsumsi daging sapi. Permintaan daging sapi 

dipengaruhi oleh harga daging sapi serta responsif 

terhadap perubahan harga daging, artinya daging sapi 

masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Siahaan (2011) menjelaskan 

bahwa permintaan daging sapi sangat dipengaruhi oleh 

faktor harga ayam. Elastisitas silang antara daging ayam 

dengan daging sapi adalah subsitusi (pengganti). Lestari 

(2008) menambahkan bahwa hasil penelitian permintaan 

terhadap daging sapi di Kota Payakumbuh bersifat 

komplementer terhadap variabel harga telur ayam ras. 

Siahaan (2011) menjelaskan bahwa permintaan daging 

sapi sangat dipengaruhi oleh faktor pendapatan per 

kapita. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan harga daging 

sapi di Kota Malang yang mengalami perubahan perlu 

untuk dilakukan penelitian tentang analisis permintaan 

daging sapi yang ada di Kota Malang. Kota Malang 
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mempunyai beberapa pasar tradisional yang 

menyediakan berbagai kebutuhan pangan, hal ini 

memudahkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan 

daging sapi yang diinginkan. Pasar tradisional yang 

dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian yaitu 

Pasar Blimbing, Pasar Merjosari, Pasar Kebalen, Pasar 

Induk Gadang dan Pasar Besar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Berapa jumlah permintaan konsumsi daging sapi 

pada tingkat rumah tangga di Kota Malang 

(kg/bulan/keluarga)?  

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah 

permintaan daging sapi oleh konsumen rumah 

tangga di Kota Malang?  

3. Bagaimana besarnya elastisitas permintaan daging 

sapi oleh konsumen rumah tangga di Kota 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui jumlah permintaan terhadap 

konsumsi daging sapi pada tingkat rumah tangga 

di Kota Malang (kg/bulan/keluarga). 
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2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

jumlah permintaan daging sapi oleh konsumen 

rumah tangga di Kota Malang. 

3. Mengetahui besarnya elastisitas permintaan 

daging sapi oleh konsumen rumah tangga di Kota 

Malang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan berdasarkan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu sebagai 

berikut : 

1. Sumber informasi dan wacana bagi peternak atau 

pengusaha dalam memanfaatkan peluang usaha di 

bidang peternakan. 

2. Menambah sumbangan pemikiran dan informasi 

bagi pemerintah atau lembaga yang berkaitan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. Jumlah kecamatan yang ada di 

Kota Malang ada 5, yaitu Kecamatan Kedungkandang, 

Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan 

Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Jumlah pasar 

tradisional yang ada di Kota Malang total ada 29 pasar. 

Tersedianya berbagai pasar yang ada di Kota Malang 

tersebut mempermudah akses bagi masyarakat untuk 

memperoleh berbagai komoditas pangan maupun 
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keperluan dan kebutuhan lainnya. Daging sapi 

merupakan salah satu komoditas pangan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

suatu penelitian mengenai analisis permintaan daging 

sapi di Kota Malang. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi konsumsi daging sapi adalah usia, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, jumlah 

anggota rumah tangga, jumlah anak usia sekolah, 

frekuensi pembelian, harga daging sapi, harga daging 

ayam, harga telur ayam dan harga beras. 

Peningkatan jumlah permintaan terhadap suatu 

barang secara teori dipengaruhi oleh harga barang itu 

sendiri, harga barang subtitusi, pendapatan penduduk dan 

jumlah penduduk di wilayah tersebut. Lestari (2008) 

menyatakan bahwa hasil penelitian permintaan terhadap 

daging sapi di Kota Payakumbuh dipengaruhi oleh 

variabel harga daging sapi, harga telur ayam ras, harga 

kacang merah, harga beras dan pendapatan per kapita. 

Siahaan (2011) menjelaskan bahwa permintaan daging 

sapi sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, 

faktor harga daging, faktor pendapatan per kapita, faktor 

harga telur dan faktor harga ayam. Menurut Nugroho 

(2008), besarnya elastisitas dapat menunjukkan derajat 

kepekaan variabel dependen pada suatu persamaan 

terhadap perubahan variabel independen. 

Penelitian mengambil sampel rumah tangga yang 

mengkonsumsi daging sapi di Kota Malang. Analisis 

yang digunakan antara lain ialah analisis deskriptif, 
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regresi berganda dan respon elastisitas. Penyusunan 

kerangka teoritis untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi elastisitas permintaan daging sapi 

bertujuan agar penelitian mempunyai alur yang jelas dan 

diharapkan tujuan penelitian dapat tercapai dengan 

maksimal dan efisien. Kerangka konsep penelitian yang 

menunjukkan hubungan tersebut terdapat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka konsep penelitian 

 

Permintaan Daging Sapi (Y) 

Profil Rumah Tangga Responden 

 Pendapatan Rumah Tangga 

(X4) 

 Jumlah Anggota Rumah 

Tangga (X5) 

 Jumlah Anak Usia Sekolah 

(X6) 

 Frekuensi Pembelian (X7) 

 

Jumlah permintaan daging 

sapi (kg/bulan) 

Harga Barang Lain 

 Harga Daging Ayam 

(X9) 

 Harga Telur Ayam 

(X10) 

 Harga Beras (X11) 

 Harga Daging 

Sapi (X8) 

 

Elastisitas Permintaan 

 
 

Profil Responden 

 Usia Responden (X1) 

 Tingkat Pendidikan 

Responden (X2) 

 Pekerjaan 

Responden (X3) 
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Permintaan daging sapi mempunyai beberapa faktor 

yang mempengaruhi. Penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui profil responden yang meliputi nama 

responden, usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Usia 

responden yang menjadi sasaran utama adalah semua 

wanita yang sudah menikah dan menjadi ibu rumah 

tangga. Responden yang mempunyai pekerjaan biasanya 

mempunyai penghasilan tambahan untuk rumah tangga, 

berbeda dengan responden yang tidak bekerja atau 

menjadi ibu rumah tangga saja. Tingkat pendidikan 

responden dapat mempengaruhi permintaan, karena 

semakin tinggi pendidikan maka akan menyebabkan 

konsumen lebih selektif dalam memilih konsumsi 

terhadap daging sapi. 

Profil rumah tangga responden dapat diketahui 

pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, 

jumlah anak usia sekolah dan frekuensi pembelian. 

Pendapatan rumah tangga sangat mempengaruhi 

permintaan daging sapi. Pendapatan yang semakin tinggi 

menyebabkan orang tidak segan untuk membeli daging 

sapi, sedangkan pendapatan yang kurang akan 

menyebabkan orang berpikir berulang kali untuk 

membeli daging sapi. Jumlah anggota rumah rumah 

tangga juga akan mempengaruhi terhadap permintaan 

daging sapi. Jumlah anggota rumah tangga yang semakin 

banyak akan menyebabkan permintaan terhadap daging 

sapi juga meningkat, begitu juga sebaliknya. 
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Jumlah anak usia sekolah dapat berpengaruh terhadap 

banyaknya permintaan terhadap daging sapi. Pentingnya 

mengonsumsi sumber protein hewani dari daging sapi 

bagi anak yang masih sekolah untuk pertumbuhan juga 

akan menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk 

membeli daging sapi. Jumlah anak yang semakin banyak 

berpengaruh terhadap banyaknya pembelian terhadap 

daging sapi baik secara jumlah maupun frekuensi 

pembelian. Frekuensi pembelian terhadap daging sapi 

juga ikut mempengaruhi permintaan terhadap daging 

sapi. Hal tersebut menunjukkan kesukaan konsumen 

dalam berapa kali mengkonsumsi daging sapi. 

 Harga daging sapi sangat mempengaruhi seberapa 

elastis permintaan daging sapi. Harga daging sapi yang 

semakin tinggi dapat menyebabkan permintaannya akan 

menurun karena daya beli konsumen yang turun, begitu 

juga sebaliknya, jika harga daging sapi turun maka dapat 

menyebabkan permintaannya meningkat. Harga barang 

subtitusi juga menjadi bahan pertimbangan orang untuk 

tetap membeli daging sapi atau membeli barang subtitusi 

tersebut. Harga barang subtitusi yang lebih rendah dari 

harga daging sapi akan menyebabkan orang untuk 

memilih barang subtitusi. Beras bukan merupakan barang 

subtitusi, tetapi merupakan barang komplementer 

(pelengkap), sehingga harga beras yang naik maupun 

turun, akan tetap dibeli oleh responden karena 

merupakan barang pokok. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis awal mengenai jawaban sementara dari 

permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu : 

Hipotesis 1 : Diduga tingkat pendidikan berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging sapi 

di Kota Malang. 

Hipotesis 2 : Diduga jumlah anggota rumah tangga 

berpengaruh positif terhadap permintaan 

daging sapi di Kota Malang. 

Hipotesis 3 : Diduga harga daging sapi berpengaruh 

negatif terhadap permintaan daging sapi 

di Kota Malang. 

Hipotesis 4 : Diduga harga daging ayam berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging sapi 

di Kota Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

      Berbagai penelitian tentang permintaan yang 

berkaitan dengan produk peternakan sudah sering 

dilakukan. Hasil dari penelitian terdahulu dijadikan 

sebagai bahan acuan untuk mengkaji permasalahan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

terhadap produk peternakan. Dasar atau acuan yang 

berupa teori atau temuan sangat diperlukan dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Fokus penelitian 

terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan 

masalah permintaan daging sapi. 

      Penelitian terdahulu dilakukan oleh Putri (2013), 

dengan judul Analisis Permintaan Daging Sapi di Kota 

Medan. Batasan operasional dalam penelitian tersebut 

menggunakan harga daging sapi, harga barang subtitusi 

(harga daging ayam), harga barang komplementer (harga 

beras) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

kapita sebagai variabel bebas (X) dan permintaan daging 

sapi sebagai variabel terikat (Y). Penelitian tersebut 

menggunakan metode analisis regresi berganda.  

      Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah secara 

serempak faktor–faktor harga daging sapi, harga barang 

substitusi, harga barang komplementer dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tidak 
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memberikan pengaruh nyata terhadap permintaan daging 

sapi. Secara parsial, seluruh variabel bebas tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap permintaan daging 

sapi. 

      Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan, yaitu :  

1. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti 

tentang fakor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging sapi.  

2. Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan data sekunder, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan data primer dari hasil 

survei. Penelitian terdahulu tidak menghitung 

nilai elastisitas permintaan daging sapi, 

sedangkan penelitian ini menghitung nilai 

elastisitas permintaan daging sapi.  

      Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat 

dalam penelitian dengan hasil penelitian terdahulu tentu 

membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang 

diperoleh. Hasil penelitian terdahulu ditujukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap permintaan daging sapi di Kota Medan, 

sedangkan pada penelitian ini diharapkan untuk 

mengetahui jumlah permintaan daging sapi 

(kg/bulan/keluarga), mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi serta mengetahui bagaimana 

elastisitas permintaan di Kota Malang. 
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      Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lestari (2008), 

dengan judul Analisis Permintaan Daging Sapi di Kota 

Payakumbuh. Batasan operasional dalam penelitian 

tersebut menggunakan harga daging sapi, harga daging 

broiler, telur ayam ras, ikan laut, kacang merah dan 

beras, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk 

sebagai variabel bebas (X) dan permintaan daging sapi 

sebagai variabel terikat (Y). Penelitian tersebut 

menggunakan metode analisis ekonometrika. 

      Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

permintaan terhadap daging sapi di Kota Payakumbuh 

dipengaruhi oleh harga daging sapi, harga telur ayam ras, 

kacang merah, beras dan tingkat pendapatan per kapita. 

Permintaan daging sapi di Kota Payakumbuh bersifat 

elastis. 

      Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan, yaitu : 

1. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti 

tentang fakor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging sapi. Penelitian terdahulu dan 

pada penelitian ini menghitung nilai elastisitas 

permintaan daging sapi. 

2. Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan data sekunder, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan data primer dari hasil 

survei. 

      Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat 

dalam penulisan skripsi ini dengan hasil penelitian 
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terdahulu tentu membawa konsekuensi pada hasil 

penelitian yang diperoleh. Hasil sebelumnya ditujukan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi serta 

melihat bagaimana elastisitas permintaan daging sapi di 

Kota Payakumbuh, sedangkan pada penelitian ini 

diharapkan untuk mengetahui jumlah permintaan daging 

sapi (kg/bulan/keluarga), mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi serta mengetahui bagaimana 

elastisitas permintaan di Kota Malang. 

      Penelitian terdahulu dilakukan oleh Mujiyanto 

(2001), dengan judul Analisis Permintaan Daging Sapi di 

Kota Manokwari. Batasan operasional dalam penelitian 

tersebut menggunakan harga daging sapi, harga barang 

subtitusi (harga ikan, telur, tahu, tempe), harga barang 

komplementer (beras dan tepung), pendapatan per kapita 

dan jumlah penduduk sebagai variabel bebas (X) dan 

permintaan daging sapi sebagai variabel terikat (Y). 

Penelitian tersebut menggunakan metode Analisis 

Regresi Linier Berganda dan uji t melalui logaritma. 

      Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah harga 

daging sapi dan harga ikan memberikan pengaruh 

negatif, sedangkan harga telur, harga tahu, harga tempe, 

harga barang komplementer, tingkat pendapatan per 

kapita memberikan pengaruh positif. Permintaan daging 

sapi di Kota Manokwari tidak bersifat elastis terhadap 

barang substitusi, sedangkan terhadap barang 

komplementer bersifat elastis. 
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      Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan, yaitu : 

3. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti 

tentang fakor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging sapi. Penelitian terdahulu dan 

pada penelitian ini menghitung nilai elastisitas 

permintaan daging sapi. 

4. Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan data sekunder, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan data primer dari hasil 

survei. 

      Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat 

dalam penulisan skripsi ini dengan hasil penelitian 

terdahulu tentu membawa konsekuensi pada hasil 

penelitian yang diperoleh. Hasil sebelumnya ditujukan 

untuk mengetahui jumlah permintaan daging sapi, 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya serta 

melihat bagaimana elastisitas permintaan daging sapi di 

Kota Manokwari, sedangkan pada penelitian ini 

diharapkan untuk mengetahui jumlah permintaan daging 

sapi (kg/bulan/keluarga), mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi serta mengetahui bagaimana 

elastisitas permintaan di Kota Malang. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Permintaan 

      Rahardja (2006) menjelaskan bahwa permintaan 

dapat didefinisikan sebagai banyaknya barang yang akan 
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dibeli oleh pembeli pada suatu periode waktu tertentu 

pada berbagai kemungkinan harga. Soekartawi (2002
b
) 

menyatakan bahwa permintaan adalah jumlah barang 

yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada tempat dan 

waktu tertentu dengan harga yang berlaku pada saat itu. 

Pengertian permintaan digunakan untuk mengetahui 

hubungan jumlah barang yang dibeli konsumen dengan 

harga alternatif untuk membeli barang yang bersangkutan 

dengan anggapan harga barang lainnya tetap. Menurut 

Sugiarto (2005) hukum permintaan yaitu semakin rendah 

harga suatu komoditas semakin banyak jumlah 

permintaan komoditas, sebaliknya semakin tinggi harga 

suatu komoditas semakin sedikit jumlah permintaan 

komoditas. 

      Sugiarto (2005) menambahkan bahwa teori 

permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli 

pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga 

menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan 

harga serta pembentukan kurva permintaan. Menurut 

Case and Fair (2007) hukum permintaan adalah 

hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang 

diminta, saat harga melambung, kuantitas yang diminta 

akan turun. Harga yang turun akan menyebabkan 

kuantitas yang diminta akan meningkat. 

      Wilson (2006) menyatakan bahwa permintaan suatu 

barang berkaitan dengan jumlah permintaan atas barang 

tersebut pada tingkat harga tertentu. Konsumen dapat 

menentukan jumlah barang yang dikonsumsi tergantung 
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pada harga tersebut. Umumnya semakin tinggi harga 

suatu barang, maka semakin sedikit jumlah permintaan 

barang tersebut, sebaliknya semakin rendah harga suatu 

barang, maka semakin banyak jumlah permintaan barang 

tersebut, apabila faktor lain tidak berpengaruh. Hipotesa 

seperti itu disebut sebagai hukum permintaan. Hukum 

permintaan adalah hukum yang menjelaskan hubungan 

antara harga dengan jumlah permintaan atas barang 

tersebut. Sugiarto (2002) menjelaskan bahwa permintaan 

menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan 

antara komoditas yang diminta. Kurva permintaan 

(demand curve) menyatakan bahwa berapa banyak para 

konsumen bersedia membeli pada setiap harga per unit 

yang harus dibayar. Secara sistematis hubungan antara 

jumlah yang diminta (QD) dan harga (P) dapat dinyatakan 

sebagai QD = F(P). Fungsi permintaan tersebut 

menyatakan bahwa jumlah komoditas yang diminta 

merupakan fungsi dari harga. Jumlah komoditas yang 

diminta menggambarkan banyaknya jumlah komoditas 

yang diminta pada suatu tingkat harga tertentu. 

 

2.2.2 Konsumen Rumah Tangga 

    Marenza (2013) menyatakan bahwa konsumen adalah 

semua individu dan rumah tangga yang membeli atau 

memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi. 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa 
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yang tersedia dalam masyarakat. Di dalam menggunakan 

sebuah produk, konsumen akan mempertimbangkan 

faktor-faktor seperti respon terhadap produk ataupun 

kemudahan untuk mendapatkan produk. Menurut 

Deliarnov (2007), rumah tangga adalah satuan unit 

terkecil di dalam masyarakat. Rumah tangga adalah 

seseorang atau kelompok orang yang tinggal dalam suatu 

bangunan yang sama dan melakukan pembagian dalam 

hal pemenuhan kebutuhan hidup. Kegiatan utama rumah 

tangga adalah konsumsi. Oleh karena itu, rumah tangga 

disebut juga sebagai rumah tangga konsumsi. 

      Konsumen rumah tangga akan selektif terhadap produk 

yang akan dibeli, apakah produk tersebut benar-benar 

dibutuhkannya atau tidak, hal itu akan menjadi sebuah 

pertimbangan yang biasanya dilakukan oleh konsumen 

sebelum membeli suatu produk. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan, konsumen rumah tangga akan membeli 

produk tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. 

Konsumen rumah tangga akan menyesuaikan dengan 

pendapatan yang didapat keluarganya sebelum memutuskan 

menggunakan produk (Marenza, 2013). 

 

2.3 Daging Sapi 

      Daging merupakan salah satu komoditi peternakan 

yang dibutuhkan untuk memenuhi protein hewani asal 

ternak, protein daging mengandung susunan asam amino 

yang lengkap. namun demikian, daging merupakan 

produk peternakan yang sangat rentan terhadap 
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kontaminasi mikroba. Hal ini disebabkan karena daging 

mempunyai pH dan kelembaban yang sesuai untuk 

pertumbuhan mikroba (Dewi, 2012). 

      Emhar, Aji dan Agustina (2014) menjelaskan bahwa 

daging sapi merupakan salah satu produk pangan yang 

memiliki nilai gizi untuk memenuhi kebutuhan protein 

bagi masyarakat. Daging sapi sebagai salah satu hasil 

dari usaha peternakan memiliki keunggulan sebagai suatu 

produk penyedia gizi yang baik. Prasetyo, Padaga dan 

Sawitri (2013) melaporkan bahwa daging sapi 

merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling 

disukai oleh konsumen karena lezat rasanya. Secara 

umum, komposisi daging terdiri atas air, lemak, protein, 

mineral dan karbohidrat. Kandungan gizi yang lengkap 

dan keanekaragaman produk olahannya menjadikan 

daging sebagai bahan pangan yang hampir tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia, namun demikian 

kualitas daging yang beredar di masyarakat seringkali 

tidak terjamin dengan baik. Bagian terpenting yang 

menjadi acuan konsumen dalam pemilihan daging adalah 

sifat fisik. 

      Nurani (2010) menjelaskan bahwa warna daging 

yang baik untuk daging sapi adalah jika daging tersebut 

berasal dari sapi dewasa, warna daging yang baik adalah 

merah terang, sedangkan untuk daging sapi muda, warna 

daging yang baik adalah kecokelatan merah muda. Faktor 

penyebab perubahan warna pada daging yang 

menyatakan bahwa jika perubahan warna merah cerah 
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menjadi cokelat atau pink akan terjadi apabila daging 

berhubungan dengan udara terlalu lama. Menurut 

Gunawan (2013), daging sapi yang berkualitas baik 

mempunyai rasa yang relatif gurih, enak dan aroma yang 

sedap. 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

2.4.1 Harga Barang 

      Nicholson (2001) menjelaskan bahwa permintaan 

suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti 

harga barang. Permintaan suatu komoditi dipengaruhi 

oleh harga komoditi itu sendiri. Konsumen banyak 

beranggapan bahwa harga barang yang tinggi identik 

dengan mutu yang tinggi, sebaliknya mutu barang yang 

tinggi cenderung diikuti oleh harga yang mahal. Secara 

umum bila harga suatu komoditi tinggi, hanya sedikit 

orang yang mau dan mampu membelinya, akibatnya 

jumlah komoditi yang dibelinya hanya sedikit saja. 

      Mankiw (2000) menjelaskan bahwa kuantitas yang 

diminta berhubungan secara negatif dengan harga karena 

kuantitas permintaan menurun ketika harganya 

meningkat dan kuantitas permintaan meningkat ketika 

harganya menurun. Nuraini (2005) menambahkan bahwa 

permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh harga 

barang (komoditi). Permintaan suatu komoditi 

dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri dengan 
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asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami 

perubahan. 

 

2.4.2 Harga Barang Lain 

      Nicholson (2001) menyatakan bahwa penurunan 

harga suatu barang menyebabkan penurunan permintaan 

barang-barang subtitusinya. Barang subtitusi adalah 

barang yang dapat berfungsi sebagai pengganti barang 

lain, apabila dua jenis barang saling melengkapi. 

Penurunan harga salah satunya mengakibatkan kenaikan 

permintaan akan yang lainnya dan sebaliknya jika terjadi 

kenaikan harga salah satunya akan mengakibatkan 

penurunan permintaan terhadap barang yang lainnya. 

      Putong (2003) menjelaskan bahwa barang subtitusi 

adalah barang yang memiliki manfaat dan kegunaan yang 

hampir sama dengan barang utamanya. Nuraini (2005) 

menambahkan bahwa permintaan terhadap suatu barang 

dapat dipengaruhi oleh harga barang-barang lain yang 

ada kaitannya, seperti barang yang dapat saling 

mengganti (subtitusi) dan melengkapi (komplementer). 

 

2.4.3 Pendapatan Rumah Tangga 

      Kusumastuti (2012) menjelaskan bahwa pendapatan 

responden dapat didefinisikan sebagai seluruh 

pendapatan yang diterima oleh responden yang diukur 

dalam rupiah perbulan Menurut Nuraini (2005) 

pendapatan masyarakat (sebagai pembeli) merupakan 
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faktor yang sangat penting di dalam menentukan 

permintaan terhadap berbagai jenis barang. Konsumen 

tidak mungkin dapat membeli barang dan jasa bila 

pendapatannya tidak ada atau tidak memadai. 

      Sukirno (2005) menjelaskan bahwa bila pendapatan 

konsumen maka permintaan akan naik dan sebaliknya. 

Menurut Winardi (2002) 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 berkonsumsi. 

 

2.4.4 Jumlah Anggota Rumah Tangga 

      Jumlah tanggungan keluarga responden dapat 

diartikan sebagai jumlah seluruh anggota keluarga yang 

harus ditanggung dalam satu keluarga. Setiap masing-

masing keluarga memiliki jumlah tanggungan keluarga 

yang berbeda-beda. Asumsinya semakin banyak jumlah 

tanggungan keluarga maka kebutuhan dalam keluarga 

tersebut semakin banyak (Kusumastuti, 2012). 

      Soekartawi (2002
a
) menjelaskan bahwa semakin 

banyak jumlah anggota keluarga, semakin besar pula 

barang yang dikonsumsi. Bertambahnya jumlah anggota 

keluarga adalah tidak proporsional dengan pertambahan 

jumlah barang yang dikonsumsi, karena konsumsi orang 

dewasa akan berbeda dengan konsumsi anak belasan 

tahun atau anak dibawah umur lima tahun. Menurut 



24 

 

Pranata (2013), jumlah tanggungan akan mempengaruhi 

jumlah permintaan. Semakin banyak jumlah tanggungan, 

maka jumlah permintaan akan meningkat. Hal ini 

berkaitan dengan usaha pemenuhan akan kecukupan 

kebutuhan setiap individu yang ada dalam suatu 

keluarga.       

 

Soekartawi (2002
a
) selera dan pilihan konsumen bukan 

saja dipengaruhi oleh struktur umur konsumen, tetapi 

juga karena kebiasaan setempat serta tingkat pendidikan. 

      Sukirno (2005) menambahkan bahwa bila selera 

konsumen terhadap suatu barang naik, berarti di setiap 

tingkat harga konsumen akan menambah konsumsinya. 

Setiawan, Roessali, dan Asiyah (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. 

2.4.5 Selera 

      Nuraini (2005) menyatakan bahwa selera masyarakat 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang atau 

jasa-jasa. Faktor selera meliputi rasa, bau, warna dan 

model suatu barang, namun faktor selera dan citarasa 

bersifat subjektif sehingga dalam suatu kelompok 

masyarakat memiliki selera yang berbeda-beda. Menurut 
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2.5 Elastisitas Permintaan 

      Habiby (2013) menyatakan bahwa elastisitas 

merupakan suatu hubungan kuantitatif antar variabel-

variabel, misal antara jumlah yang diminta dengan harga 

barang tersebut. Sesuai dengan hukum permintaan 

komoditi tersebut. Besar perubahan permintaan akibat 

perubahan harga tersebut akan berbeda dari satu keadaan 

ke keadaan lain. 

Boediono (2000) menjelaskan bahwa fungsi Cobb-

Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang 

melibatkan dua atau lebih variabel dimana variabel yang 

satu disebut variabel dependen (Y) dan yang lain disebut 

variabel independen (X). Penyelesaian hubungan antara 

Y dan X biasanya dengan cara regresi, yaitu variasi dari 

Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Konsep 

elastisitas yang berhubungan dengan permintaan antara 

lain : 

1. Elastisitas Harga (Ep) 

      Elastisitas harga adalah suatu ukuran 

mengenai kepekaan pembeli terhadap perubahan 

harga barang yang dibeli. Elastisitas harga 

menyebabkan perubahan persentase kuantitas 

yang diminta karena perubahan harga barang 

tersebut sebesar 1 persen. 

Ep =  

      Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 
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permintaan, sehingga menghasilkan rumus 

sebagai berikut : 

  Ep =  x  

Keterangan : 

Ep  = Elastisitas harga 

 = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

 = Rata-rata harga 

 = Rata-rata permintaan 

2. Elastisitas Pendapatan (Ei) 

      Elastisitas pendapatan dari permintaan 

mengukur persentase perubahan permintaan 

dibagi dengan persentase perubahan pendapatan 

yang menyebabkannya. 

Ei =  

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus 

sebagai berikut : 

Ei =  x  

 Keterangan : 

 Ei  = Elastisitas pendapatan 

  = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

  = Rata-rata pendapatan 

  = Rata-rata permintaan 
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3. Elastisitas Silang (Ec) 

      Elastisitas silang adalah ukuran kepekaan 

permintaan suatu barang sebagai akibat 

perubahan harga barang lain. Perubahan 

permintaan barang mempunyai arah yang sama 

dengan perubahan harga barang yang lain bila 

kedua barang tersebut mempunyai hubungan 

subtitusi. Perubahan permintaan harga suatu 

barang mempunyai arah berlawanan dengan 

perubahan harga barang yang lain bila kedua 

barang tersebut mempunyai hubungan 

komplementer. 

Ec =  

Elastisitas dapat dinyatakan dalam rumus 

matematis sebagai berikut : 

   Ed =  x   atau  Ed =  

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas 

merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus 

sebagai berikut : 

  Ec =  x  

Keterangan : 

Ec  = Elastisitas silang 

  = Turunan parsial dari fungsi permintaan 



28 

 

  =  Rata-rata harga lain 

  = Rata-rata permintaan 

      Jenis-jenis permintaan menurut Boediono (2000) 

secara umum antara lain : 

1. Permintaan in elastis sempurna (E = 0) 

      Permintaan tidak elastis sempurna (elastis = 0). 

Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang 

diminta, meskipun harganya naik terus, kuantitas 

yang tersedia tetap terbatas. 

2. Permintaan in elastis (E < 1) 

    Permintaan tidak elastis (elastisitas < 1). 

Prosentase perubahan kuantitas permintaan lebih 

kecil dari prosentase perubahan harga. Contoh 

permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya 

pada produk kebutuhan. 

3. Permintaan elastis uniter (E = 1) 

      Permintaan uniter elastis (elastisitas = 1). 

Prosentase perubahan kuantitas permintaan sama 

dengan prosentase perubahan harga. Contoh produk 

yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan 

secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih 

sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak 

elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat 

dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. 

4. Permintaan elastis (E > 1) 

      Permintaan elastis (elastisitas > 1). Prosentase 

perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari 

prosentase perubahan harga, hal ini sering terjadi 
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pada produk yang mudah dicari subtitusinya, 

misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain 

sebagainya, ketika harganya naik, konsumen akan 

dengan mudah menemukan barang penggantinya. 

5. Permintaan elastis sempurna (E = ~) 

      Permintaan elastis sempurna (elastisitas tak 

terhingga = ~), suatu harga tertentu pasar sanggup 

membeli semua barang yang ada di pasar, namun 

kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan 

permintaan menjadi 0. Contoh produk yang 

permintaannya bersifat tidak elastis sempurna 

diantaranya barang/jasa yang bersifat komoditi, yaitu 

barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan 

fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda 

atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Barang 

atau jasa tersebut seharusnya memiliki harga yang 

sama pula. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penelitian dilaksanakan di Kota Malang, mulai 

Februari-Maret 2015. Penentuan lokasi dilakukan 

secara sengaja (purposive) didasarkan pada 

terukurnya sebaran konsumsi daging sapi di kota 

tersebut, yaitu di 5 pasar tradisional di 5 kecamatan 

yang berada di Kota Malang yakni Pasar Kebalen, 

Pasar Induk Gadang, Pasar Besar, Pasar Blimbing 

dan Pasar Merjosari. Jadwal pengambilan sampel 

pada masing-masing lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

 

3.2 Metode Penelitian 

      Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus (case studies). Studi kasus adalah pengumpulan 

data dengan mengambil beberapa elemen dan 

diselidiki secara mendalam serta kesimpulan hanya 

berlaku untuk elemen-elemen yang diselidiki 

(Marzuki, 1989). Nawawi (1983) menambahkan 

bahwa studi kasus ialah memusatkan diri secara 

intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu 

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. 
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3.2.1 Metode Penarikan Sampel 

Responden yang akan dijadikan sebagai sampel 

pada tingkat konsumen rumah tangga di Kota Malang 

diambil dengan accidental sampling yaitu responden 

yang membeli daging sapi dan bertujuan untuk 

dikonsumsi (tidak untuk dijual kembali). Menurut 

Sugiyono (2009) accidental sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data atau 

responden. 

      Penelitian menggunakan 150 orang reponden 

yang masing-masing berjumlah 30 responden di tiap 

pasar. Menurut Roscoe ukuran sampel lebih dari 30 

dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian, dimana sampel dipecah ke dalam sub 

sampel. (Sugiyono, 2010). Penelitian dilakukan 

menggunakan beberapa tahapan dalam penarikan 

sampel dan pengumpulan data yang dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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Tahap I 

 

 

 

Tahap II 

 

 

Tahap III 

 

 

 

 

 

 

Tahap IV 

 

Gambar 2. Bagan sampling frame 

 

      Kota Malang mempunyai 5 kecamatan yaitu 

Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, 

Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan 

Kecamatan Lowokwaru. Berdasarkan bagan sampling 

frame pada gambar 2 diatas, maka dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Kota Malang 

Purposive 

Sampling 

 
Memiliki 29 pasar 

tradisional 

Memiliki 5 

kecamatan 

Purposive 

Sampling 

Pengelompokan 

sampel 

Accidental 

Sampling 

Pasar 

Kebalen 

30 orang 
 

Pasar Induk 

Gadang 

30 orang 

30 

Pasar 

Besar 

30 orang 

Pasar 

Blimbing 

30 orang 

Pasar 

Merjosari 

30 orang 

150 Responden 
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1. Tahap I seluruh pasar tradisional yang ada di Kota 

Malang berjumlah 29 yang tersebar di 5 

kecamatan. 

2. Tahap II pengambilan sampel secara purposive 

sampling dengan diambil 1 pasar yang terbesar di 

masing-masing kecamatan tersebut. 

3. Tahap III dilakukan pengelompokan sampel di 

masing-masing pasar yang sudah ditentukan yaitu 

meliputi Pasar Kebalen, Pasar Induk Gadang, 

Pasar Besar, Pasar Blimbing dan Pasar Merjosari. 

4. Tahap IV pada tiap pasar masing-masing 

dikumpulkan 30 responden yang secara 

accidental sampling/acak, sehingga seluruh total 

sampel berjumlah 150 responden. 

 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian 

adalah survei. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa 

survei ialah mengambil sampel dari suatu populasi 

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat bantu 

dalam pengambilan data primer dan sekunder. Jenis 

data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer langsung dikumpulkan dari 

responden sesuai daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan yang berkaitan dengan: (1) usia, (2) tingkat 

pendidikan, (3) pekerjaan, (4) pendapatan rumah 

tangga, (5) jumlah anggota rumah tangga, (6) jumlah 
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anak usia sekolah, (7) frekuensi pembelian, (8) harga 

daging sapi, (9) harga daging ayam, (10) harga telur 

ayam dan (11) harga beras. Data juga dikumpulkan 

dari data sekunder yang diperoleh dari instansi 

terkait, literatur, catatan serta laporan yang ada 

kaitannya dengan penelitian. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Jumlah Permintaan terhadap Konsumsi 

Daging Sapi oleh Konsumen Rumah 

Tangga di Kota Malang 

      Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode deskriptif dengan mengumpulkan 

semua data yang berhubungan dengan penelitian. 

Data tersebut berisi mengenai semua hal yang 

berhubungan dengan permintaan daging sapi oleh 

konsumen rumah tangga yang ada di Kota Malang. 

 

3.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Jumlah 

Permintaan Daging Sapi oleh Konsumen 

Rumah Tangga di Kota Malang 

      Ghozali (2006) menjelaskan bahwa analisis 

regresi merupakan suatu metode statistik umum yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga melanjutkan arah 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel 

bebas. 
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      Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

yaitu regresi berganda yang bertujuan untuk 

mengetahui atau memprediksi adanya pengaruh usia, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah 

tangga, jumlah anggota rumah tangga, jumlah anak 

usia sekolah, frekuensi pembelian, harga daging sapi, 

harga daging ayam, harga telur ayam dan harga beras 

terhadap permintaan daging sapi (Y) di Kota Malang 

dengan menggunakan SPSS.  
      

Berikut adalah rumus matematis dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan daging sapi di Kota 

Malang :
 

Qd = β0 + β1 X1 +  β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 

+ β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + β10 X10 + 

β11 X11 + e 

Keterangan:  

1. Qd  = Jumlah permintaan daging sapi 

(kg/bulan)  

2. β0  = Konstanta atau intersep 

3. β1-11 = Koefisien regresi masing-masing 

variabel 

4. X1  = Usia (tahun) 

5. X2  = Tingkat pendidikan 

6. X3  = Pekerjaan 

7. X4  = Pendapatan rumah tangga 

(Rp/bulan) 

8. X5  = Jumlah anggota rumah tangga 

(orang) 

9. X6  = Jumlah anak usia sekolah 

(orang) 
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10. X7  = Frekuensi pembelian 

11. X8  = Harga daging sapi (Rp/kg) 

12. X9  = Harga daging ayam (Rp/kg) 

13. X10  = Harga telur ayam (Rp/kg) 

14. X11  = Harga beras (Rp/kg) 

15. e  = Tingkat kesalahan 

      Variabel-variabel yang diamati pada penelitian 

ada 2 macam, yaitu : 

1. Variabel dependen (Y = dependent variable) 

      Variabel dependen dalam penelitian ini 

menggunakan data permintaan daging sapi yang 

diperoleh dari data primer hasil survei pada 

konsumen tingkat rumah tangga di Kota Malang. 

Permintaan daging sapi adalah jumlah 

keseluruhan permintaan daging sapi dengan 

satuan kilogram dalam 1 bulan (kg/bulan) oleh 

masyarakat di Kota Malang. 

2. Variabel independen (X = independent variable) 

Variabel independen dalam penelitian adalah : 

a. Usia (X1) 

Usia pada konsumen/responden wanita yang 

sudah menjadi ibu rumah tangga. 

b. Tingkat Pendidikan (X2) 

Tingkat pendidikan adalah pendidikan yang 

ditempuh terakhir oleh konsumen/responden 

yang meliputi tingkat pendidikan 

SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, 

Diploma dan Sarjana. 
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c. Pekerjaan (X3) 

Pekerjaan yang sedang dijalani oleh 

konsumen/responden meliputi ibu rumah 

tangga, pegawai negeri, karyawan swasta atau 

wiraswasta. 

d. Pendapatan Rumah Tangga (X4) 

Pendapatan dalam rumah tangga adalah 

jumlah pendapatan masyarakat yang 

menempati wilayah di Kota Malang 

berdasarkan pekerjaan dari berbagai daerah di 

Kota Malang. 

e. Jumlah Anggota Rumah Tangga (X5) 

Jumlah anggota rumah tangga adalah jumlah 

orang yang tinggal di dalam rumah dan 

menjadi tanggungan di dalam rumah tangga, 

baik dari tempat tinggal maupun 

mengkonsumsi makanan yang disediakan. 

f. Jumlah Anak Usia Sekolah (X6) 

Jumlah anak usia sekolah adalah semua anak 

dari konsumen/responden yang tinggal 

bersama konsumen dan masih sekolah 

(orang). Anak usia sekolah meliputi TK, SD, 

SMP dan SMA/sederajat. 

g. Frekuensi Pembelian (X7) 

Frekuensi pembelian merupakan banyaknya 

atau seberapa sering konsumen/responden 

mempunyai kegemaran untuk melakukan 
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pembelian terhadap daging sapi berulang kali 

yang berkelanjutan selama 1 bulan. 

h. Harga Daging Sapi  (X8) 

Harga daging sapi adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

sejumlah daging sapi yang diinginkan 

konsumen, berdasarkan harga rata-rata 

konsumen. Data berdasarkan harga daging 

dan dinyatakan dalam rupiah per kilogram 

(Rp/kg). 

i. Harga Daging Ayam (X9) 

Harga daging ayam adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

sejumlah daging ayam yang diinginkan 

konsumen, berdasarkan harga rata-rata 

konsumen. Data berdasarkan harga daging 

dan dinyatakan dalam rupiah per kilogram 

(Rp/kg). 

j. Harga Daging Telur Ayam (X10) 

Harga telur ayam adalah banyaknya uang 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

sejumlah telur ayam yang diinginkan 

konsumen, berdasarkan harga rata-rata 

konsumen. Data berdasarkan harga telur ayam 

dan dinyatakan dalam rupiah per kilogram 

(Rp/kg). 
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k. Harga Beras (X11) 

Harga beras adalah banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah 

beras yang diinginkan konsumen, berdasarkan 

harga rata-rata konsumen. Data berdasarkan 

harga beras dan dinyatakan dalam rupiah per 

kilogram (Rp/kg). 

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ada 

beberapa macam, yaitu : 

1. Uji R
2
 (Koefisien Determinasi) 

      Uji ini digunakan untuk melihat seberapa kuat 

variabel yang dimasukkan ke dalam model dapat 

menerangkan model. Secara verbal, R
2
 

merupakan besaran yang paling sering digunakan 

untuk mengukur goodness of fit (kesesuaian 

model) garis. Sifat dasar dari R
2
 adalah besarnya 

yang selalu bernilai positif namun lebih kecil dari 

satu (Widarjono, 2007). 

2. Uji F (Signifikansi Simultan) 

      Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah 

anggota rumah tangga, jumlah anak usia sekolah, 

pendapatan rumah tangga, frekuensi pembelian, 

harga daging sapi, harga daging ayam, harga telur 

ayam, harga beras terhadap permintaan daging 

sapi. Rahma (2010) menjelaskan bahwa Uji F 

digunakan untuk menguji tingkat signifikansi 

parameter secara bersama-sama dari variabel 
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yang diukur terhadap variabel terikat, apakah 

nantinya dapat diterima secara statistik yaitu 

dengan membandingkan Fhitung dan F tabel. 

Hipotesis yang digunakan pada penelitian adalah : 

a. Menentukan hipotesa nol (H0) dan 

hipotesa alternatif (Ha) 

H0 = 0, artinya secara bersama-sama 

variabel bebas (X) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat 

(Y). 

Ha ≠ 0, artinya secara bersama-sama 

variabel bebas (X) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

b. Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila Fhitung > Ftabel 

H0 ditolak apabila Fhitung ≤ Ftabel 

c. Level of Significant  

Sig < α (0,05) 

3. Uji t (Uji Parsial) 

      Analisis uji t dilakukan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel bebas secara 

individu berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Uji t merupakan metode pengujian hipotesis 

secara parsial atau individual terhadap koefisien 

regresi yaitu dengan membandingkan nilai 

statistik masing-masing koefisien regresi dengan 
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nilai t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan (Rahma, 2010). 

a. Menentukan hipotesa nol (H0) dan 

hipotesa alternatif (Ha) 

H0 = ada pengaruh yang signifikan (nyata) 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Ha ≠ tidak ada pengaruh yang signifikan 

(nyata) variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b. Kriteria pengujian  

H0 diterima bila thitung > ttabel / p-value < 

sig α 

H0 ditolak bila thitung ≤ ttabel / p-value > sig 

α 

c. Level of Significant 

Sig < α (0,05) 

  

3.3.3 Elastisitas Permintaan Daging Sapi oleh 

Konsumen Rumah Tangga di Kota Malang 

      Penelitian menggunakan analisis regresi berganda 

melalui fungsi Cobb-Douglas untuk menghitung nilai 

dari elastisitas permintaan daging sapi oleh konsumen 

rumah tangga di Kota Malang. Persamaan regresi 

berganda melalui fungsi Cobb-Douglas adalah 

sebagai berikut : (Soekartawi, 1994) 

Y = a X1
b1

 X2
b2

 .... Xi
bi

 .... Xn
bn

 e
u
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Fungsi Cobb-Douglas tersebut dinyatakan oleh 

hubungan Y dan X, maka : 

Y = f (X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Xn) 

Keterangan : 

Y = Variabel yang dijelaskan 

X = Variabel yang menjelaskan 

a,b = Besaran yang akan diduga 

u = Kesalahan 

e = Logaritma natural (e = 2,718) 

      Variabel dalam penelitian jika diterapkan dalam 

model Cobb-Douglas maka diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

Y = a X1
b1

 X2
b2

 X3
b3

 X4
b4

 X5
b5

 X6
b6

 X7
b7

 X8
b8

 X9
b9

 

X10
b10

 X11
b11

 e
u 

Persaman tersebut dapat diubah untuk 

memudahkan persamaan dengan cara 

melogaritmakan persamaan tersebut sebagai berikut : 

ln Qd = β0 + β4 ln X4 + β8 ln X8 + β9 ln X9 + β10 ln 

X10 + β11 ln X11 + e 

Keterangan : 

1. X4  = Pendapatan rumah tangga 

(Rp/bulan) 

2. X8  = Harga daging sapi (Rp/kg) 

3. X9  = Harga daging ayam (Rp/kg) 

4. X10  = Harga telur ayam (Rp/kg) 

5. X11  = Harga beras (Rp/kg) 

6. e  = Tingkat kesalahan 

Persamaan diatas dapat diselesaikan dengan cara 

regresi berganda, pada persamaan tersebut nilai b1, 

b2, b3, b4, b6, b7, b8, b9, b10 dan b11 adalah tetap 
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walaupun variabel yang terlihat telah 

dilogaritmakan, karena b1, b2, b3, b4, b6, b7, b8, b9, b10 

dan b11 pada fungsi Cobb-Douglas sekaligus 

menunjukkan elastisitas X terhadap Y dengan bukti 

sebagai berikut : 

Y = aX
b
 

 = baX
b-1

 = b  = b
 

b =  •   adalah elastisitas 

a. Elastisitas Permintaan Harga 

      Elastisitas permintaan terhadap harga, variabel 

yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta 

adalah harga daging sapi itu sendiri. Kriteria 

elastisitas permintaan terhadap harga dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

  Tabel 1. Kriteria elastisitas permintaan harga 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

Ep > 1 

Ep < 1 

Ep = 1 

Ep = 0 

Ep = ~ 

Elastis 

In Elastis 

Elastisitas Uniter 

In Elastisitas Sempurna 

Elastis Sempurna 

Sumber: Boediono, 2000 
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Keterangan : 

1.  Ep > 1, artinya persentase perubahan jumlah 

permintaan terhadap daging sapi lebih besar dari 

persentase perubahan harga. 

2. Ep < 1, artinya persentase perubahan jumlah 

permintaan terhadap daging sapi lebih kecil dari 

persentase perubahan harga. 

3. Ep = 1, artinya persentase perubahan jumlah 

daging sapi sama dengan persentase perubahan 

harga. 

4. Ep = 0, artinya perubahan harga tidak akan 

mengubah jumlah yang diminta, yaitu yang 

diminta jumlahnya tetap walaupun harga 

mengalami kenaikan atau menurun. 

5. Ep = ~, artinya berapapun banyaknya jumlah 

daging sapi yang dijual pada harga tersebut, 

semuanya akan dapat terjual. 

 

b. Elastisitas Silang 

      Elastisitas silang, variabel yang 

menyebabkan perubahan jumlah yang diminta 

adalah harga daging ayam, harga telur ayam, 

dan harga beras. Kriteria elastisitas permintaan 

silang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

  Tabel 2. Kriteria elastisitas silang 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

Ec > 0 (positif) 

Ec < 0 (negatif) 

Ec = 0 

Barang substitusi 

Barang komplementer 

Barang bebas/netral 

  Sumber: Boediono, 2000 
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Keterangan : 

1. Ec positif artinya, kenaikan harga barang lain 

(harga daging ayam, harga telur ayam, dan 

harga beras) akan menyebabkan kenaikan 

jumlah daging sapi yang diminta. 

2. Ec negatif artinya, kenaikan harga barang 

lain (harga daging ayam, harga telur ayam, 

dan harga beras) akan menyebabkan 

penurunan jumlah daging sapi yang diminta. 

3. Ec = 0 artinya, perubahan harga barang lain 

(harga daging ayam, harga telur ayam, dan 

harga beras) tidak akan mengakibatkan 

perubahan permintaan daging sapi. 

 

c. Elastisitas Pendapatan 

      Elastisitas pendapatan, variabel yang 

menyebabkan perubahan jumlah yang diminta 

adalah pendapatan. Kriteria elastisitas 

permintaan terhadap pendapatan dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

  Tabel 3. Kriteria elastisitas pendapatan 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

0 < Ei < 1 

Ei < 0 (negatif) 

Ei > 1 

Barang normal 

Barang inferior 

Barang mewah 

  Sumber: Boediono, 2000 
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Keterangan : 

1. 0 < Ei < 1, artinya jika pendapatan naik, 

maka menyebabkan jumlah permintaan 

terhadap daging sapi akan mengalami 

kenaikan. 

2. Ei < 0 (negatif), artinya jika pendapatan naik, 

maka menyebabkan jumlah permintaan 

terhadap daging sapi akan menurun. 

3. Ei > 1, artinya jumlah pembelian terhadap 

daging sapi permintaannya secara kuat 

dipengaruhi oleh pendapatan. 

 

3.4 Definisi Operasional 

1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

studi kasus di pasar tradisional yang ada di Kota 

Malang. 

2. Waktu penelitian dilakukan pada minggu pertama 

sampai minggu ke empat. 

3. Waktu penelitian diambil pada pagi hari karena 

pada jam tersebut ibu rumah tangga aktif 

berbelanja di pasar setelah anak-anaknya 

berangkat ke sekolah. 

4. Pekerjaan rata-rata ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja karena waktu penelitian diambil pada hari 

efektif antara hari senin sampai sabtu. 

5. Jumlah pendapatan yang dihitung berdasarkan 

semua orang yang tinggal dalam 1 keluarga 

tersebut (extended family). 
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6. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

multikolineritas dan uji autokorelasi. 

 

3.5 Batasan Istilah 

1. Daging sapi 

 

2. Karkas 

: 

 

: 

seluruh bagian tubuh sapi tanpa 

tulang, kulit, kepala, jeroan dan 

ekor (hanya daging saja). 

bagian tubuh sapi tanpa kepala, 

kaki, kulit dan jeroan. 

3. Pasar 

tradisional 

: tempat bertemunya penjual dan 

pembeli serta ditandai dengan 

adanya transaksi penjual 

pembeli secara langsung dan 

biasanya ada proses tawar-

menawar, bangunan biasanya 

terdiri dari kios-kios atau gerai, 

los dan dasaran terbuka yang 

dibuka oleh penjual maupun 

suatu pengelola pasar. 

4. Permintaan : sejumlah barang yang dibeli 

atau diminta pada suatu harga 

dan waktu tertentu. Permintaan 

berkaitan dengan keinginan 

konsumen akan suatu barang 

dan jasa yang ingin dipenuhi. 

5. Elastisitas 

harga 

: suatu ukuran mengenai 

kepekaan pembeli terhadap 
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perubahan harga barang yang 

dibeli. 

6. Elastisitas 

pendapatan 

: perubahan dalam permintaan 

sebagai akibat dari perubahan 

dalam pendapatan. 

7. Elastisitas 

silang 

: ukuran kepekaan permintaan 

suatu barang sebagai akibat 

perubahan harga barang lain. 

8. Barang 

subtitusi 

: barang yang mempunyai 

manfaat untuk menggantikan 

barang lain. 

9. Barang 

komplementer 

: barang yang bermanfaat untuk 

melengkapi barang lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

      Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di 

dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah 

selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh 

Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang adalah 

110,06 km
2
. Malang merupakan kota terbesar kedua di 

Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang merupakan 

bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan 

Malang Raya bersama dengan Kabupaten Malang dan 

Kota Batu, 

      Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 

440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan 

salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena 

potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang 

berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang 

secara astronomis terletak 112,06°-112,07° Bujur Timur 

dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah 

sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

 Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
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 Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 

 Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang 

      Kota Malang mempunyai 5 kecamatan yaitu 

Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing 

dan Lowokwaru. Masing-masing kecamatan mempunyai 

kelurahan yang total berjumlah 66 kelurahan di Kota 

Malang. Kota Malang mempunyai 29 pasar tradisional 

yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut adalah pasar 

tradisional yang terpilih menjadi lokasi penelitian yang 

merupakan pasar dengan jumlah pedagang paling banyak 

di tiap kecamatan di Kota Malang. 

 

Pasar Blimbing 

      Pasar Blimbing merupakan salah satu pasar 

tradisional yang terdapat di Kecamatan Blimbing, Kota 

Malang. Pasar Blimbing berdiri sejak tahun 1970 dan 

memiliki luas area sekitar 2000 m
2
. Pasar ini terletak di 

dekat pusat pemukiman warga Blimbing tepatnya di 

Jalan Borobudur, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. 

Pasar Blimbing cukup ramai dan padat, terutama di pagi 

hari. Pembeli dan pedagang kebanyakan berasal dari 

Kecamatan Blimbing dan sekitarnya. Transaksi di Pasar 

Blimbing berlangsung dari pagi hari sampai siang hari. 

      Pasar Blimbing menjual berbagai macam kebutuhan 

yang diperlukan oleh masyarakat disekitarnya mulai dari 

barang elektronik, perhiasan, pakaian, sampai kebutuhan 



51 

 

makanan. Pedagang daging sapi di Pasar Blimbing 

tersebar di beberapa lokasi di sekitar pasar. Konsumen 

yang membeli daging sapi terbanyak adalah konsumen 

rumah tangga, tetapi juga ada konsumen lain seperti 

warung, pedagang bakso, warung makan. 

 

Pasar Merjosari 

      Pasar Merjosari merupakan pasar tradisional yang 

terletak di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pasar 

Merjosari berdiri mulai Desember 2011 di Jalan 

Mertojoyo Selatan, Merjosari, Kota Malang, pasar ini 

awalnya merupakan pasar penampungan sementara dari 

Pasar Dinoyo karena sedang di renovasi menjadi pasar 

semi modern yang bersih, sehat dan bebas dari PKL 

(Pedagang Kaki Lima). Keputusan Walikota Malang 

nomor : 188.45/204/36.73.112/2013 menetapkan bahwa 

lokasi penampungan sementara Pasar Dinoyo di 

Merjosari dengan luas ± 12.000 m
2
 menjadi Pasar 

Tradisional Merjosari. 

      Akses menuju Pasar Merjosari sangat mudah karena 

terletak di tengah kota dan jalan menuju pasar dalam 

keadaan baik. Pasar Merjosari membantu warga sekitar 

Dinoyo untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. 

Pasar Merjosari menjual berbagai macam kebutuhan 

pokok mulai dari sembako, sayuran, daging, ikan dan 

juga menjual pakaian hingga perhiasan. Khususnya 

penjual daging sapi yang terpusat di 1 titik, namun terdiri 

dari berbagai macam pedagang. Konsumen yang 
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mengkonsumsi daging sapi lebih banyak konsumen 

rumah tangga, tetapi juga terdapat konsumen lain seperti 

warung makan dan pedagang bakso. 

 

Pasar Kebalen 

      Pasar Kebalen merupakan salah satu pasar tradisional 

yang terletak di Kecamatan Kedungkandang, Kota 

Malang. Pasar Kebalen berdiri pada tahun 1979 yang 

bertempat di Jalan Zaenal Zakse, Kota Malang dengan 

luas tanah sebesar 1312,5 m
2
 dan luas bangunan sebesar 

1057 m
2
 serta jumlah pedagang sebanyak ± 726 

pedagang. Aktivitas penjualan di Pasar Kebalen untuk di 

area dalam pasar di mulai pada pukul 06.00-17.00 WIB, 

sedangkan di area jalan raya mulai pukul 00.00-09.00 

WIB. 

      Tahun 1990an di dalam pasar penuh oleh pedagang, 

namun saat ini jika masuk di bagian dalam pasar kita 

tidak akan menemukan pemandangan yang berdesak-

desakan seperti yang terlihat di luar, di bagian dalam 

pasar cukup lenggang daripada bagian luar. Keadaan 

tersebut dikarenakan tidak berimbangnya antara kapasitas 

bedak dengan jumlah pedagang yang ada. Sebagian besar 

pedagang beranggapan jika mereka berjualan diluar, 

mereka akan lebih mudah mendapatkan pelanggan. 

Berbagai penjual kebutuhan seperti sayur-sayuran, buah, 

daging ayam, daging sapi dan lainnya tersebar di 

sepanjang jalan, hanya sedikit yang ada di dalam pasar. 

Khususnya penjual daging sapi yang ada di dalam pasar 



53 

 

hanya 5 pedagang dan sisanya berjualan di jalan. 

Konsumen yang paling banyak dijumpai adalah ibu 

rumah tangga, namun ada juga seperti pedagang bakso, 

warung makan atau pedagang penjual sayuran dan lauk 

keliling. 

 

Pasar Induk Gadang 

      Pasar Induk Gadang merupakan salah satu pasar 

tradisional yang berada di Kecamatan Sukun, Kota 

Malang. Pasar ini berdiri pada tahun 1992 yang terletak 

di Jalan Gadang Bumiayu dengan luas tanah ± 3 hektar. 

Pasar Induk Gadang (PIG) dibagi menjadi 3 bagian untuk 

memudahkan petugas dalam mengatur para pedagang. 

Pembagian tersebut meliputi PIG 1, PIG 2, dan PIG 3. 

PIG 1 terletak di jalan poros sampai ke bagian utara 

dengan jumlah pedagang 1175 unit yang menjual bumbu 

dapur, sayuran dan perlengkapan toko. PIG 2 terletak di 

sebelah selatan dengan jumlah pedagang 1350 unit yang 

menjual berbagai macam ikan dan daging. PIG 3 terletak 

di sebelah utara jalan sampai ke sebelah timur dengan 

jumlah pedagang 234 unit yang menjual buah-buahan 

dan sayuran. Jumlah PKL yang ada di PIG sebanyak 451 

dengan PKL poros berjumlah 126, PIG 1 berjumlah 181, 

dan PIG 2 berjumlah 144. 

      PIG merupakan pasar yang beraktivitas selama 24 

jam tanpa henti, karena para pedagang bergantian datang 

berjualan selama 24 jam. Berbagai jenis kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tersedia di pasar ini 
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yang tersebar di seluruh lokasi. Khususnya penjual 

daging sapi yang tersebar di beberapa lokasi. Konsumen 

yang paling banyak dijumpai di pasar ini adalah 

pedagang sayur dan lauk keliling, warung makan dan 

penjual bakso, hanya sedikit konsumen rumah tangga 

yang membeli daging sapi di pasar ini. 

 

Pasar Besar 

      Pasar Besar Malang merupakan salah satu pasar yang 

terletak di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pasar 

dibangun pada jaman penjajahan Hindia Belanda pada 

tahun 1914. Tahun 1938 dan 1973 dilakukan renovasi 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pusat 

perdagangan. Tahun 1985 terjadi musibah kebakaran 

pada bagian dalam sebelah timur. Jumlah pedagang yang 

ada di Pasar Besar untuk toko 605 unit, kios 1729 unit, 

emper 892 unit, pedagang kaki lima (PKL) 687 unit, 

bank 46 unit, dan kantor 31 unit. Data terbaru untuk 

seluruh jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Besar 

sebanyak  4424 unit. 

      Pasar Besar Malang merupakan pusat perdagangan 

dan belanja yang terletak tidak jauh dari alun-alun Kota 

Malang dan memiliki aktivitas yang cukup sibuk di 

setiap harinya. Terdapat banyak sekali ruko dan toko 

yang dibuka. Pasar Besar Malang merupakan pasar yang 

paling besar di Kota Malang dan menyediakan berbagai 

perlengkapan yang dibutuhkan dalam rumah tangga, 

khususnya penjual yang menjual daging sapi. Lokasi 
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penjual terpusat di 1 tempat yang terdiri dari berbagai 

macam penjual daging. Konsumen yang banyak di pasar 

ini adalah konsumen restoran, warung makan, pedagang 

bakso, pedagang lainnya yang untuk dijual kembali, 

hanya sedikit sekali konsumen rumah tangga yang 

dijumpai di pasar ini. 

 

4.2 Profil Daging Sapi di Pasar Tradisional di Kota 

Malang 

      Perkembangan dan penyebaran daging sapi di Kota 

Malang sebagai bahan makanan bagi masyarakat tidak 

lepas dari peternak sapi potong yang ada di daerah 

Kabupaten Malang dan sekitarnya. Pedagang biasanya 

mendapatkan daging sapi dengan cara membeli di RPH 

(Rumah Potong Hewan) yang ada di RPH Gadang, 

namun ada juga pedagang daging sapi yang mempunyai 

dan memelihara sapi sendiri yang kemudian dipotong 

sendiri dan dijual sendiri kepada konsumen daging sapi. 

      Pedagang daging sapi yang membeli daging di RPH 

biasanya membeli karkas beserta jeroan. Pedagang yang 

mempunyai dan memelihara sapi potong sendiri, setelah 

dipotong hampir semua bagian dijual di pasar tetapi 

untuk bagian kepala, kaki dan kulit dijual kepada 

penampung tersendiri yang biasa memanfaatkan bagian-

bagian tersebut. Pemisahan daging sapi menurut bagian-

bagiannya berdasarkan selera dari konsumen dan 

kebutuhan dalam memasak menu masakan yang akan 
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disajikan. Berikut adalah bagian daging sapi yang dibeli 

oleh responden dalam yang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Bagian daging sapi yang dibeli responden 

      Hasil yang ditunjukkan rata-rata responden lebih 

membeli daging bagian has dalam (tenderloin) sebanyak 

31%, sedangkan terbanyak kedua yang disukai adalah 

bagian has luar (loin) sebanyak 21% dari total responden. 

Kedua bagian ini biasanya lebih disukai oleh responden 

karena karena pada bagian ini dagingnya lunak dan lebih 

mudah untuk diolah. 

      Bagian pada daging sapi harganya berbeda. 

Perbedaan tersebut jika dibandingkan dengan pendapatan 

masyarakat dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya 

terhadap permintaan. Berikut adalah grafik mengenai 

hubungan antara pendapatan responden dengan jumlah 

permintaan (Gambar 4) dan grafik mengenai hubungan 

antara harga daging sapi dengan jumlah permintaan 

(Gambar 5). 



57 

 

Gambar 4. Grafik hubungan antara pendapatan dengan 

permintaan 

      Berdasarkan Gambar 4 pada grafik diatas 

menunjukkan bahwa semakin rendah pendapatan rumah 

tangga, maka semakin sedikit pula jumlah permintaan 

(kg/bulan). Sebaliknya, jika pendapatan rumah tangga 

semakin tinggi, maka jumlah permintaan akan semakin 

banyak. Terlihat bahwa grafik terus naik keatas sejalan 

dengan banyaknya pendapatan dengan jumlah 

permintaan daging sapi (kg/bulan). Sukirno (2005) 

menyatakan bahwa bila pendapatan konsumen maka 

permintaan akan naik dan sebaliknya. 

      Responden dengan total 15 juta/bulan dapat membeli 

daging sapi sebanyak 9 kg/bulan, sedangkan sebaliknya 

responden yang mempunyai pendapatan 1 juta/bulan 

hanya mampu membeli daging sapi sebanyak 0,25 

kg/bulan. Nuraini (2005) menjelaskan bahwa pendapatan 
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masyarakat (sebagai pembeli) merupakan faktor yang 

sangat penting di dalam menentukan permintaan terhadap 

berbagai jenis barang. Konsumen tidak mungkin dapat 

membeli barang dan jasa bila pendapatannya tidak ada 

atau tidak memadai. Winardi (2002) menambahkan 

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 berkonsumsi. 

 
Gambar 5. Grafik hubungan antara harga dengan 

permintaan 

      Menurut Sugiarto (2005), hukum permintaan yaitu 

semakin rendah harga suatu komoditas semakin banyak 

jumlah komoditas tersebut diminta, sebaliknya semakin 

tinggi harga suatu komoditas semakin sedikit komoditas 
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tersebut diminta. Gambar pada Grafik 5 menunjukkan 

bahwa harga daging sapi yang tinggi atau rendah tidak 

berpengaruh terhadap jumlah permintaan oleh responden, 

namun responden memilih sendiri bagian daging sapi apa 

yang akan dibeli berdasarkan kesukaan dan harga pada 

masing-masing bagian. 

      Case and Fair (2007) menyatakan bahwa hukum 

permintaan adalah hubungan negatif antara harga dan 

kuantitas yang diminta, saat harga melambung, kuantitas 

yang diminta akan turun. Harga yang turun akan 

menyebabkan kuantitas yang diminta akan meningkat. 

Terlihat pada grafik Gambar 4 bahwa harga yang 

cenderung semakin tinggi dapat menyebabkan 

permintaan menurun, namun tidak sedikit responden 

yang tetap memilih untuk membeli daging sapi meskipun 

harganya tinggi. Responden yang membeli daging sapi 

dengan harga rendah akan memperoleh kualitas berbeda 

dengan responden yang membeli dengan harga yang 

tinggi. hal tersebut dikarenakan oleh pendapatan dan 

kesanggupan dari masing-masing responden. 

      Responden yang membeli daging sapi dengan harga 

60 ribu rupiah/bulan membeli daging sapi sebanyak 0,25-

0,75 kg/bulan, sedangkan responden yang membeli 

daging sapi dengan harga 102 ribu rupiah/bulan membeli 

daging sapi sebanyak 5-9 kg/bulan. Responden yang 

tetap membeli daging sapi dengan harga 102 ribu 

rupiah/bulan juga banyak walaupun jumlah permintaan 

hanya 1-3 kg/bulan. Nicholson (2001) menjelaskan 
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bahwa konsumen banyak beranggapan bahwa harga 

barang yang tinggi identik dengan mutu yang tinggi, 

sebaliknya mutu barang yang tinggi cenderung diikuti 

oleh harga yang mahal. Secara umum bila harga suatu 

komoditi tinggi, hanya sedikit orang yang mau dan 

mampu membelinya, akibatnya jumlah komoditi yang 

dibelinya hanya sedikit saja. 

 

4.3 Karakteristik Responden 

4.3.1 Profil Responden Berdasarkan Usia 

      Faktor usia responden menjadi karakteristik tersendiri 

sehingga responden memilih untuk membeli daging sapi 

sebagai bahan makanan yang akan disajikan. Usia 

merupakan salah satu penentu dalam pola konsumsi 

seseorang yang akan menggambarkan perilaku konsumen 

terhadap makanan yang dipilihnya. Perilaku responden 

berdasarkan perbedaan usia dalam memilih dan 

mengkonsumsi suatu barang tentu akan berbeda, hal ini 

akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan 

terhadap suatu barang. Profil responden berdasarkan usia 

terdapat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Profil responden berdasarkan usia 

      Kisaran usia responden yang diketahui pada saat 

penelitian paling banyak yaitu sebesar 39% dengan usia 

responden 31-40 tahun. Usia antara 31-40 tahun banyak 

responden yang memiliki anak yang masih bersekolah 

dan usia responden yang semakin bertambah maka akan 

semakin banyak juga pengalamannya. Secara tidak 

langsung ibu rumah tangga akan lebih memperhatikan 

makanan yang diberikan kepada anak-anaknya yang 

masih bersekolah dengan asupan nutrisi dan gizi yang 

cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 

4.3.2 Profil Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

      Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk 

mengetahui latar belakang seseorang. Tingkat pendidikan 

berpengaruh pada pengetahuan dan pemahaman 

responden terhadap suatu produk baik dari segi kualitas 

dan manfaat yang diperoleh melalui produk yang 
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dipilihnya. Profil responden berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhir yang ditempuh dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7. Profil responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

      Data yang diperoleh berdasarkan penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal 

terakhir responden yang melakukan pembelian daging 

sapi di Kota Malang adalah lulusan SMA yaitu sebesar 

42% dari total responden. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di Kota Malang 

sudah memenuhi program pemerintah wajib belajar 12 

tahun, sehingga semakin tinggi pendidikan responden 

maka semakin banyak pula pengetahuan dan wawasan 

yang dimiliki responden. Hal tersebut menyebabkan 

responden akan lebih selektif dalam memilih makanan 

apa saja yang baik dan sesuai dengan kebutuhan yang 

akan disajikan dalam keluarga. 
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4.3.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

      Pekerjaan merupakan salah satu tolak ukur akan 

status seseorang dalam masyarakat, meskipun disisi lain 

hal tersebut tidak mutlak dapat menilai seseorang secara 

finansial. Pekerjaan responden pada umumnya akan 

mempengaruhi terhadap daya beli dan pola konsumsi 

mereka. Profil responden berdasarkan pekerjaan dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Profil responden berdasarkan pekerjaan 

      Pekerjaan yang diketahui pada saat penelitian yaitu 

sebesar 60% dari total responden adalah ibu rumah 

tangga dalam artian tidak bekerja dan hanya di rumah 

saja. Hal tersebut diketahui karena penelitian diambil 

pada saat hari efektif dimana para ibu rumah tangga yang 

bekerja tidak sedang libur dan hanya beberapa saja 

responden ibu rumah tangga yang bekerja sebagai 

karyawan swasta atau pegawai negeri. Hal tersebut yang 

menyebabkan profil responden paling dominan adalah 

ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Responden dengan 

pekerjaan sebagai wiraswasta juga cukup banyak dengan 

presentase 24% dari total responden, karena waktu kerja 
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yang fleksibel atau tidak tergantung waktu jam kerja 

menyebabkan responden dapat setiap waktu membeli 

kebutuhan apa saja yang diinginkan. 

 

4.3.4 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan 

Rumah Tangga 

      Pendapatan dalam suatu rumah tangga sangat 

berkaitan dan erat hubungannya dengan daya beli yang 

dilakukan sebuah keluarga. Dasarnya yaitu apabila 

pendapatan suatu rumah tangga cukup besar, maka 

kemampuan daya beli terhadap suatu barang akan lebih 

aktif. Pendapatan rumah tangga mencakup besarnya 

pendapatan yang diperoleh dari semua anggota rumah 

tangga dalam 1 bulan, baik yang bersumber dari kepala 

rumah tangga maupun berasal dari anggota rumah tangga 

lainnya yang bekerja dan memperolah penghasilan. Profil 

responden berdasarkan jumlah pendapatan rumah tangga 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

25%

40%

28%

7%

Rp 1.000.000-Rp 3.000.000 > Rp 3.000.000-Rp 5.000.000

> Rp 5.000.000-Rp 7.000.000 > Rp 7.000.000

 
Gambar 9. Profil responden berdasarkan pendapatan 

rumah tangga 
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      Data yang diperoleh berdasarkan penelitian 

menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang 

membeli daging sapi yang paling tinggi yaitu > Rp 

3.000.000-Rp 5.000.000 dengan persentase sebanyak 

40% dari total responden. Pendapatan rumah tangga yang 

dimaksud adalah hasil pendapatan dari semua orang yang 

tinggal di dalam rumah tersebut. Pendapatan rumah 

tangga responden mempunyai kisaran rata-rata diatas 

UMR (Upah Minimum Regional) di Kota Malang yaitu 

Rp 1.800.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden mampu membeli daging sapi karena 

pendapatan rumah tangga responden diatas rata-rata 

UMR Kota Malang. Suryanto, Mulyatno dan Indriatie 

(2008) menjelaskan bahwa pendapatan keluarga akan 

menentukan daya beli suatu barang. Konsumen yang 

pendapatannya tinggi akan mempunyai daya beli yang 

besar karena kemempuan untuk membeli suatu barang 

juga meningkat dan demikian sebaliknya. 

 

4.3.5 Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anggota 

Rumah Tangga 

      Jumlah anggota rumah tangga mempunyai peranan 

yang penting dan menjadi hal yang sensitif bila 

berhubungan dengan kebutuhan yang diperlukan. Jumlah 

anggota rumah tangga yang dimaksud disini adalah 

banyaknya anggota di dalam rumah tangga dalam suatu 
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rumah tangga. Profil responden berdasarkan jumlah 

anggota rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Profil responden berdasarkan jumlah anggota 

rumah tangga 

      Jumlah anggota rumah tangga yang tertera pada 

Gambar 10 menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah 

tangga responden di rumah yang paling banyak 4-6 orang 

dengan persentase 63% dari total responden. Anggota 

keluarga dalam suatu rumah tangga bukan hanya terdiri 

dari ayah, ibu dan anak saja. Keluarga yang juga 

mempunyai kakek, nenek atau saudara lainnya juga 

masuk dalam hitungan jumlah anggota rumah tangga. 

Pembantu rumah tangga juga dimasukkan dalam 

hitungan jumlah anggota rumah tangga, karena jumlah 

anggota rumah tangga merupakan semua orang yang 

makan di satu dapur atau atau atap yang sama. 

      Berdasarkan banyak sedikitnya jumlah anggota yang 

ada di dalam rumah tangga, diketahui bahwa jumlah 

anggota rumah tangga akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan dalam pembelian suatu produk. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga 
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mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi responden 

untuk menentukan jumlah pembelian daging sapi. 

 

4.3.6 Profil Responden Berdasarkan Frekuensi 

Pembelian 

      Berbicara tentang selera pasti tidak akan lepas dari 

kata ”suka atau tidak” pada suatu barang/produk, namun 

hal tersebut tidak selalu menjadi tolak ukur suatu 

barang/produk dan akan sulit jika digunakan untuk 

menilai masing-masing selera responden. Salah satu cara 

agar mendapatkan selera pada responden yaitu dengan 

menghitung berdasarkan berapa kali responden 

melakukan pembelian dalam 1 bulan. Profil responden 

berdasarkan frekuensi pembelian atau berapa kali 

responden melakukan pembelian dalam 1 bulan dapat 

dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Profil responden berdasarkan frekuensi 

pembelian 
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     Hasil yang diperoleh pada saat penelitian 

menunjukkan rata-rata responden membeli daging sapi 

dalam 1 bulan sebanyak 2-3 kali dengan persentase 38% 

dari total responden. Faktor kesukaan terhadap rasa 

daging sapi menjadi bahan pertimbangan responden 

dalam membeli daging sapi. Responden yang menyukai 

daging sapi akan lebih sering membeli daging sapi dalam 

1 bulan. Alasan lain yang menjadi pertimbangan 

responden dalam membeli daging sapi dikarenakan harga 

yang dapat menyebabkan masyarakat hanya beberapa 

kali saja dalam membeli daging sapi selama 1 bulan. 

 

4.4 Analisis Data 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

      Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang 

harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. 

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang 

didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias 

dan konsisten atau agar model regresi BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Hal tersebut akan terpenuhi 

apabila asumsi-asumsi yang diisyaratkan dalam model 

regresi klasik terpenuhi (Kusuma, 2014). 

 

4.4.1.1 Uji Multikolineritas 

      Uji multikolineritas merupakan uji yang digunakan 

untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
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adanya korelasi antar variabel bebas (variabel 

independen). Model regresi yang baik selayaknya tidak 

terjadi multikolinearitas. Salah satu metode yang 

digunakan dalam menguji ada tidaknya multikolinieritas 

adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor 

(VIF). Nilai VIF > 10 maka menunjukkan adanya 

multikolinieritas dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. Nilai Tolerance kurang 

dari 0,1 maka menunjukkan terjadi multikolineritas dan 

sebaliknya apabila nila Tolerance lebih dari 0,1 maka 

tidak terjadi multikolineritas. Hasil uji multikolineritas 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

  Tabel 4. Hasil uji multikolineritas 

Variabel Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 Usia (X1) 0,777 1,287 

Pendidikan Terakhir (X2) 0,761 1,314 

Pekerjaan (X3) 0,869 1,150 

Pendapatan (X4) 0,651 1,535 

Jumlah Anggota Keluarga (X5) 0,567 1,765 

Jumlah Anak Sekolah (X6) 0,583 1,714 

Frekuensi Pembelian (X7) 0,796 1,257 

Harga Daging Sapi (Rp) (X8) 0,798 1,253 

Harga Daging Ayam (Rp) (X9) 0,296 3,382 

Harga Telur Ayam (Rp) (X10) 0,259 3,859 

Harga Beras (Rp) (X11) 0,522 1,917 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
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      Berdasarkan Tabel 4 didapatkan bahwa nilai VIF 

pada masing-masing variabel lebih kecil dari 10, maka 

dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolineritas 

terpenuhi yang artinya tidak ada multikolineritas (tidak 

ada hubungan antar variabel bebasnya) dari data tersebut 

dan model regresi layak untuk digunakan. 

 

4.4.1.2 Uji Autokorelasi 

      Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara 2 variabel atau lebih dan menguji ada 

atau tidaknya hubungan antara variabel 1 dengan variabel 

yang lainnya, pada saat 2 variabel memiliki nilai yang 

saling terikat, maka ke 2 variabel tersebut dapat 

dikatakan saling berkorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

      Berdasarkan Lampiran 3 pada hasil uji korelasi 

pearson dapat diketahui bahwa nilai pearson correlation 

dibawah 0,5 yang artinya menandakan bahwa tidak 

terjadi korelasi antar setiap variabelnya. Menurut 

Sarwono (2006), koefisien korelasi adalah pengukuran 

statistik asosiasi antar 2 variabel. Interpretasi mengenai 

kekuatan hubungan antar 2 variabel memberikan kriteria 

sebagai berikut : 

a. r : 0 tidak ada korelasi 

b. r : 0-0,25 korelasi sangat lemah 

c. r : 0,25-0,50 korelasi lemah 

d. r : 0,50-0,75 korelasi cukup 
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e. r : 0,75-0,90 korelasi kuat 

f. r : 1 korelasi sangat kuat 

 

4.4.2 Jumlah Permintaan pada Konsumen Tingkat 

Rumah Tangga 

      Jumlah permintaan terhadap daging sapi pada tingkat 

konsumen rumah tangga di Kota Malang merupakan 

hasil permintaan rata-rata dari responden. Hasil 

perhitungan jumlah permintaan terhadap daging sapi 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Permintaan daging sapi pada tingkat konsumen 

rumah tangga (kg/bulan/keluarga) 

 Jumlah Permintaan Daging Sapi 

Mean 2,3567 ± 1,9452 kg/bulan 

N 150 

Konsumsi per kapita 4,7585 kg/kapita/tahun 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

      Berdasarkan hasil rata-rata jumlah permintaan daging 

sapi pada tingkat konsumen rumah tangga di Kota 

Malang menunjukkan angka 2,3567 atau 2,36 kg/bulan 

dan konsumsi per kapita yaitu 4,7585 kg/kapita/tahun. 

Konsumsi daging sapi per kapita nasional yaitu sebesar 

2,36 kg/kapita/tahun. Artinya responden yang ada di 

Kota Malang memiliki konsumsi per kapita diatas rata-

rata konsumsi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden memiliki kemauan untuk mengkonsumsi 
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daging sapi sebagai sumber protein hewani yang menjadi 

salah satu pilihan makanan yang disajikan di rumah. 

 

4.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Daging Sapi 

      Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara 2 variabel atau lebih, yaitu variabel 

bebas atau independen (X) terhadap variabel terikat atau 

dependen (Y). Analisis regresi berdasarkan jumlah 

variabelnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu regresi 

sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel 

saja, dimana variabel terikat hanya dipengaruhi oleh 1 

variabel bebas. Berbeda dengan regresi berganda yang 

merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana 

yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel terikat 

apabila variabel bebasnya terdapat 2 atau lebih serta 

mengetahui besar pengaruhnya (Kusuma, 2014). 

      Analisis regresi berganda yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas dapat memberikan 

pengaruh signifikan terhadap permintaan daging sapi di 

Kota Malang. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan software SPSS 18.0 diperoleh hasil  seperti 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Analisis regresi berganda 

Variabel B 

Konstanta     3,681 

X1 (Usia)     0,033 

X2 (Pendidikan Terakhir)     0,101
* 

X3 (Pekerjaan)    -0,010 

X4 (Pendapatan)     0,136
* 

X5 (Jumlah Anggota Rumah Tangga)     0,130
* 

X6 (Jumlah Anak Sekolah)     0,066 

X7 (Frekuensi Pembelian)     0,508
*** 

X8 (Harga Daging Sapi (Rp))    -0,113
* 

X9 (Harga Daging Ayam (Rp))     0,264
** 

X10 (Harga Telur Ayam (Rp))     0,094 

X11 (Harga Beras (Rp))    -0,062 

N          = 150 

R Square (R
2
) =     0,671 

Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) =     0,644 

F          =   25,532 
***

 Signifikan P<0,000 
**

 Signifikan P<0,005 
*
 Signifikan P<0,05 

 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

      Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan terhadap daging sapi yang berpengaruh 

secara nyata adalah tingkat pendidikan, pendapatan, 

jumlah anggota rumah tangga, frekuensi pembelian, 

harga daging sapi dan harga daging ayam. 
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4.4.4 Uji R
2
 (Koefisien Determinasi) 

      Koefisien determinasi (R
2
) adalah ukuran ketepatan 

atau kecocokan garis regresi yang diperoleh dari hasil 

pendugaan parameter berdasarkan contoh. Koefisien 

determinasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh pengaruh variabel bebas secara serempak atau 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi antara 0-1, jika hasilnya kecil berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi 

variabel terikat sangat terbatas. Nilai R
2
 yang mendekati 

1 artinya variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel terikat. 

      Nilai R
2 

adalah sebesar 0,644. Hasil tersebut 

menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabel-

variabel bebas atau independen (X) yaitu usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan rumah 

tangga, jumlah anggota rumah tangga, jumlah usia anak 

sekolah, frekuensi pembelian, harga daging sapi, harga 

daging ayam, harga telur ayam dan harga beras secara 

bersama-sama menjelaskan variabel terikat berupa 

permintaan terhadap daging sapi di Kota Malang (Y) 

adalah sebesar 64,4%, sedangkan 35,6% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam penelitian ini. 
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4.4.5 Uji F (Signifikansi Simultan) 

      Analisis uji F digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh dari seluruh variabel bebas atau 

variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau 

variabel dependen (Y). Hasil yang diperoleh dengan 

membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Nilai Fhitung 

sebesar 25,532 dan nilai Ftabel sebesar 1,859 karena Fhitung 

lebih besar dari Ftabel dan memiliki signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang artinya bahwa 

secara simultan/serentak semua variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

Kesimpulannya adalah model tersebut baik dan dapat 

diterima pada tingkat batas kesalahan dibawah 5%. 

 

4.4.6 Uji t (Uji Parsial) 

      Analisis uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi 

secara individu memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Pengujian t digunakan untuk 

menguji hubungan tersebut yaitu dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 

      Hasil pengujian t menunjukkan bahwa masing-

masing variabel bebas yang memberikan pengaruh secara 

nyata (signifikan) hanya ada 6 variabel dari total 11 

variabel bebas yang ada. Variabel bebas tersebut meliputi 

tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, jumlah 

anggota rumah tangga, frekuensi pembelian, harga 
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daging sapi dan harga daging ayam. Berdasarkan Tabel 

6, dapat diperoleh model regresi sebagai berikut : 

ln Y = 3,681 + 0,101 X2 + 0,136 X4 + 0,130 X5 + 0,508 

X7 – 0,113 X8 + 0,264 X9 + ε 

Keterangan : 

Y = Jumlah permintaan daging sapi di Kota Malang 

(kg/bulan) 

X2 = Tingkat pendidikan 

X4 = Jumlah anggota rumah tangga (orang) 

X5 = Pendapatan rumah tangga (Rp) 

X7 = Frekuensi pembelian 

X8 = Harga daging sapi (Rp) 

X9 = Harga daging ayam (Rp) 

      Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

permintaan daging sapi di Kota Malang akan dijelaskan 

lebih rinci dibawah ini. 

 

4.4.6.1 Pendidikan Terakhir (X2) 

      Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa variabel X2 (pendidikan terakhir) 

berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap 

permintaan daging sapi di Kota Malang. Artinya bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan responden sedangkan 

variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan 

permintaan daging sapi di Kota Malang mengalami 

kenaikan sebesar 0,101%. Hipotesis 1 yang menyatakan 

“diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging sapi di Kota Malang” dapat diterima. 

      Hal tersebut juga ditemukan oleh Ilham (2001) yang 
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menyatakan bahwa pola konsumsi masyarakat terhadap 

daging sapi tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, 

tetapi juga ditentukan tingkat pendidikan dan 

aksesibilitas terhadap fasilitas sosial ekonomi yang ada, 

namun demikian kedua faktor ini belum nyata 

pengaruhnya. Berdasarkan hasil penelitian, semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin 

banyak ilmu yang dimiliki akan menyebabkan seseorang 

lebih selektif dalam memilih bahan makanan apa saja 

yang akan dikonsumsi. 

 

4.4.6.2 Pendapatan Rumah Tangga (X4) 

      Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 6 

variabel X4 (pendapatan rumah tangga) berpengaruh 

secara signifikan (nyata) terhadap permintaan daging sapi 

di Kota Malang. Artinya jika pendapatan responden 

meningkat sebesar 10% sedangkan variabel yang lain 

dianggap tetap, maka permintaan terhadap daging sapi di 

Kota Malang akan mengalami peningkatan permintaan 

sebesar 1,36%. 

      Hal tersebut juga ditemukan oleh Mujiyanto (2001) 

yang menjelaskan bahwa hasil uji keberartian koefisien 

regresi secara simultan menunjukkan tingkat pendapatan 

mempengaruhi permintaan daging sapi di Kota 

Manokwari. Saifoel (2001) juga menemukan bahwa hasil 

analisis diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh kuat terhadap permintaan daging sapi di 
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Kabupaten Bondowoso adalah pendapatan. Berdasarkan 

hasil penelitian jika pendapatan responden bertambah, 

maka kemampuan daya beli responden terhadap daging 

sapi juga akan bertambah. 

 

variabel X5 (jumlah anggota rumah tangga) berpengaruh 

secara signifikan (nyata) terhadap permintaan daging sapi 

di Kota Malang. Artinya jika jumlah anggota rumah 

tangga bertambah 1 orang sedangkan variabel yang lain 

dianggap tetap, maka permintaan terhadap daging sapi di 

Kota Malang akan mengalami peningkatan permintaan 

sebesar 0,130%. Hipotesis 2 yang menyatakan “diduga 

jumlah anggota rumah tangga berpengaruh positif 

terhadap permintaan daging sapi di Kota Malang” dapat 

diterima. 

      Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan rumah 

tangga dalam hal ini keluarga dapat memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembelian daging 

sapi, karena semakin banyak kapasitas jumlah anggota 

rumah tangga, semakin besar pula jumlah daging sapi 

yang akan dibeli untuk dikonsumsi, sehingga 

pertambahan jumlah pada anggota keluarga akan 

menyebabkan kenaikan permintaan daging sapi yang 

dibutuhkan oleh rumah tangga tersebut. Menurut 

Soekartawi (2002
a
), semakin besar ukuran suatu keluarga 

 

4.4.6.3 Jumlah Anggota Rumah Tangga (X5) 

      Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 6 
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maka akan 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. 

 

4.4.6.4 Frekuensi Pembelian (X7) 

      Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 6 

variabel X7 (frekuensi pembelian) berpengaruh secara 

signifikan (nyata) terhadap terhadap permintaan daging 

sapi di Kota Malang. Responden yang membeli daging 

sapi 2-3 kali/bulan mempunyai pengaruh yang paling 

besar sebanyak 38%, jika responden yang membeli 

daging sapi 2-3 kali/bulan bertambah sedangkan variabel 

yang lain dianggap tetap, maka permintaan terhadap 

daging sapi di Kota Malang akan mengalami peningkatan 

permintaan sebesar 0,508%. 

       Setiawan dkk. (2006) menjelaskan bahwa 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. Berdasarkan hasil penelitian, frekuensi 

pembelian ditentukan dari seberapa sering responden 

melakukan pembelian terhadap daging sapi selama 



80 

 

sebulan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pembelian 

tersebut dapat disebabkan dari kesukaan masing-masing 

responden terhadap rasa dan dapat juga didasarkan pada 

harga daging sapi. 

 

4.4.6.5 Harga Daging Sapi (X8) 

      Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 6 

variabel X8 (harga daging sapi) berpengaruh secara 

signifikan (nyata) terhadap permintaan daging sapi di 

Kota Malang. Artinya jika terdapat kenaikan 10% dan 

variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi 

penurunan permintaan sebesar 1,13%. Koefisien yang 

diperoleh bernilai negatif menunjukkan jika terjadi 

peningkatan pada X8, maka permintaan akan menurun. 

Hipotesis 3 yang menyatakan “diduga harga daging sapi 

berpengaruh negatif terhadap permintaan daging sapi di 

Kota Malang” dapat diterima. 

      Hal tersebut ditemukan oleh Ilham (2001) yang 

menyatakan bahwa permintaan daging sapi dipengaruhi 

oleh harga daging sapi serta responsif terhadap 

perubahan harga daging, artinya daging sapi masih 

merupakan barang mewah bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Lestari (2008) menjelaskan bahwa 

hasil penelitian permintaan terhadap daging sapi di Kota 

Payakumbuh dipengaruhi oleh variabel harga daging 

sapi. Permintaan terhadap daging sapi responsif terhadap 

perubahan harga daging sapi. Mujiyanto (2001) 
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menambahkan hasil uji keberartian koefisien regresi 

secara simultan menunjukkan bahwa faktor harga daging 

sapi mempengaruhi permintaan daging sapi di Kota 

Manokwari. 

 

4.4.6.6 Harga Daging Ayam (X9) 

      Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 6 

variabel X9 (harga daging ayam) berpengaruh secara 

signifikan (nyata) terhadap permintaan daging sapi di 

Kota Malang. Artinya jika terdapat kenaikan harga 

daging ayam 10% dan variabel yang lain dianggap tetap, 

maka akan terjadi peningkatan permintaan daging sapi 

sebesar 2,64%. Hipotesis 4 yang menyatakan “diduga 

harga daging ayam berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging sapi di Kota Malang” dapat diterima. 

     Hal tersebut sejalan dengan penelitian menurut 

Siahaan (2011) yang menjelaskan bahwa permintaan 

daging sapi sangat dipengaruhi oleh faktor harga ayam. 

Saifoel (2001) juga menambahkan bahwa daging sapi 

memiliki hubungan substitusi dengan daging ayam. 

Menurut Haley (2000), konsumen rumah tangga di 

Amerika Serikat lebih memilih mengkonsumsi daging 

ayam sebagai pengganti daging sapi, disebabkan karena 

harga daging ayam relatif lebih murah daripada daging 

sapi dan proses pengolahan daging ayam membutuhkan 

waktu yang lebih cepat. 
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4.4.7 Analisis Elastisitas 

      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 tersebut terhadap permintaan daging sapi oleh 

konsumen rumah tangga di Kota Malang. Cara untuk 

mengetahui respon konsumen terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan di Kota Malang akan 

dijelaskan lebih rinci dibawah ini. 

 

Variabel Jumlah 

Rata-rata harga daging sapi (Rp) 95.200,- 

Rata-rata permintaan daging sapi 

(kg) 

2,36/bulan/keluarga 

Elastisitas harga -0,256 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

4.4.7.1 Elastisitas Permintaan Harga 

      Harga daging sapi merupakan variabel utama dalam 

penelitian yang berpengaruh terhadap permintaan daging 

sapi. Tinggi atau rendahnya harga daging sapi akan 

menyebabkan perubahan permintaan pada daging sapi 

tersebut. Hasil elastisitas permintaan harga dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil elastisitas permintaan harga 
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      Elastisitas harga daging sapi (X8) adalah -0,256 yang 

menunjukkan bahwa harga daging sapi bersifat in elastis 

(Ep < 1) yaitu persentase jumlah permintaan daging sapi 

lebih kecil dari perubahan harga daging sapi. Tandanya 

yang negatif mempunyai arti jika terdapat kenaikan harga 

10% atau Rp 9.520,- dan variabel yang lain dianggap 

tetap, maka akan terjadi penurunan permintaan sebesar 

2,56% atau 0,236 kg/bulan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sukirno (2003) yang menyatakan bahwa nilai 

elastisitas harga dari permintaan akan selalu negatif, hal 

ini disebabkan karena harga dan jumlah barang yang 

diminta akan mengalami perubahan yang berkebalikan. 

Putong (2003) menambahkan bahwa hubungan antara 

tingkat harga dengan kuantitas permintaan suatu barang 

adalah negatif, yaitu ketika harga barang tersebut naik, 

maka jumlah barang yang diminta akan turun. 

      Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang 

ditunjukkan. Hasilnya yang in elastis akan tetap 

mempengaruhi secara nyata (signifikan) walapun hanya 

berpengaruh kecil terhadap perubahan permintaan daging 

sapi di Kota Malang. Permintaan daging sapi kurang 

responsif terhadap perubahan harga, dengan arti kata 

masyarakat di Kota Malang bereaksi kurang peduli atau 

kurang peka dengan perubahan harga yang sedang 

terjadi, walaupun hasilnya in elastis tetapi apabila harga 

naik cukup memberikan dampak pada permintaan. 

Peningkatan permintaan secara signifikan terjadi saat 

harga sedang mengalami kenaikan, menunjukkan 
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berlakunya hukum permintaan pada daging sapi di Kota 

Malang. 

 

4.4.7.2 Elastisitas Silang 

      Elastisitas silang merupakan perbandingan antara 

perubahan kuantitas barang yang diminta dengan 

perubahan harga barang lain sebagai barang subtitusi atau 

barang komplementer. Komoditas yang digunakan 

sebagai elastisitas silang terdapat 3 variabel yaitu harga 

daging ayam, harga telur ayam dan harga beras. Hasil 

elastisitas silang dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Hasil elastisitas silang 

Variabel Elastisitas 

Silang 

Keterangan 

Harga Daging 

Ayam (X9) 

0,452 Barang Subtitusi 

Harga Telur 

Ayam (X10) 

-0,239 Barang Komplementer 

Harga Beras 

(X11) 

-0,165 Barang Komplementer 

Rata-rata 

Permintaan 

Daging Sapi (kg) 

2,36/bulan/keluarga  

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

      Elastisitas silang daging ayam (X9) terhadap daging 

sapi (X8) adalah sebesar 0,452 karena nilai elastisitas 

bernilai positif maka daging ayam berfungsi sebagai 
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barang subtitusi. Artinya jika terdapat kenaikan harga 

daging ayam 10% dan variabel yang lain dianggap tetap, 

maka akan terjadi peningkatan permintaan daging sapi 

sebesar 4,52% dan sebaliknya. Daging ayam dan daging 

sapi merupakan dua barang yang dapat saling 

menggantikan (subtitusi). Hal tersebut juga sesuai dengan 

Saifoel (2001) yang menjelaskan bahwa daging sapi 

memiliki hubungan substitusi dengan daging ayam serta 

bersifat inelastis. Siahaan (2011) menambahkan bahwa 

elastisitas silang antara daging ayam dengan daging sapi 

adalah subsitusi (pengganti). 

      Elastisitas silang telur ayam (X10) terhadap daging 

sapi (X8) adalah sebesar -0,239 karena nilai elastisitas 

bernilai negatif maka telur ayam berfungsi sebagai 

barang komplementer (pelengkap). Artinya apabila harga 

telur ayam mengalami kenaikan sebesar 10% akan 

menyebabkan penurunan terhadap daging sapi sebesar 

2,39%. Nilai elastsitas yang negatif menunjukkan bahwa 

telur ayam memiliki hubungan yang berbalik dengan 

permintaan daging sapi di Kota Malang. Hal tersebut 

juga ditemukan oleh Lestari (2008) yang menyatakan 

bahwa hasil penelitian permintaan terhadap daging sapi 

di Kota Payakumbuh dipengaruhi oleh variabel harga 

telur ayam ras. Permintaan terhadap barang 

komplementer adalah telur ayam ras. 

      Elastisitas silang beras (X11) terhadap daging sapi 

(X8) adalah sebesar -0,165 karena nilai elastisitas bernilai 

negatif maka beras berfungsi sebagai barang 
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komplementer (pelengkap). Artinya apabila harga beras 

mengalami kenaikan sebesar 10% akan menyebabkan 

penurunan terhadap daging sapi sebesar 1,65%. Nilai 

elastsitas yang negatif menunjukkan bahwa beras 

memiliki hubungan yang berbalik dengan permintaan 

daging sapi di Kota Malang. Hal tersebut juga ditemukan 

oleh Saifoel (2001) yang menyatakan bahwa daging sapi 

memiliki hubungan komplementer dengan beras dan 

bersifat inelastis. 

 

4.4.7.3 Elastisitas Pendapatan 

      Elastisitas pendapatan merupakan hubungan antara 

perubahan jumlah barang yang diminta karena 

disebabkan oleh perubahan pendapatan konsumen. Hasil 

elastisitas pendapatan dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Elastisitas pendapatan 

Variabel Jumlah 

Rata-rata pendapatan 

rumah tangga (Rp) 

4.034.899,- 

Rata-rata permintaan 

daging sapi (kg) 

2,36/bulan/keluarga 

Elastisitas pendapatan 0,215 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

      Besarnya nilai elastisitas pendapatan (X4) adalah 

sebesar 0,215. Angka tersebut positif yang menunjukkan 

barang normal (Ei > 0), artinya jika pendapatan 
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mengalami kenaikan sebesar 10% maka akan 

menyebabkan jumlah daging sapi yang diminta akan 

mengalami kenaikan sebesar 2,15%. Hal tersebut 

ditemukan oleh Mujiyanto (2001) yang menjelaskan 

bahwa tingkat pendapatan per kapita mempengaruhi 

permintaan daging sapi di Kota Manokwari. Saifoel 

(2001) menambahkan bahwa hasil analisis diperoleh 

gambaran bahwa faktor-faktor yang berpengaruh kuat 

terhadap permintaan daging sapi di Kabupaten 

Bondowoso adalah pendapatan. Siahaan (2011) 

menjelaskan bahwa permintaan daging sapi sangat 

dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Elastisitas 

pendapatan terhadap permintaan daging sapi adalah 

inelastis (kurang responsif). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan studi kasus di pasar tradisional yang ada di Kota 

Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Permintaan daging sapi pada tingkat konsumen 

rumah tangga di Kota Malang rata-rata sebesar 

2,36 kg/bulan/keluarga. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

daging sapi pada tingkat konsumen rumah tangga 

di Kota Malang secara nyata yaitu meliputi 

tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, 

jumlah anggota rumah tangga, frekuensi 

pembelian, harga daging sapi dan harga daging 

ayam. 

3. Permintaan daging sapi bersifat in elastis              

(-0,256). 

4. Daging ayam (0,452) merupakan barang subtitusi 

dari daging sapi, sedangkan telur ayam (-0,239) 

dan beras (-0,165) merupakan barang 

komplementer dari daging sapi. 

5. Daging sapi sebagai barang normal (0,215). 
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5.2 Saran 

      Perlu adanya upaya pemerintah di daerah setempat 

untuk mendorong peningkatan produksi terhadap daging 

sapi agar masyarakat dapat meningkatkan konsumsi 

terhadap daging sapi. Diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya untuk meneliti tentang analisis permintaan 

daging seperti pada ternak unggas atau produk 

peternakan lainnya, serta bagaimana prospek usaha 

ternak pada masing-masing komoditas. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Jadwal penelitian 

 

No. Lokasi dan Waktu 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

1. Pasar Blimbing 

Kamis, 12 Februari 2015 

06.00-08.00 WIB 

Jum’at, 13 februari 2015 

06.00-08.00 WIB 

 

17 orang 

 

13 orang 

2. Pasar Merjosari  

 Selasa, 24 Februari 2015 

07.00-10.00 WIB 

Rabu, 25 Februari 2015 

06.30-09.30 WIB 

16 orang 

 

14 orang 

3. Pasar Kebalen  

 Jum’at, 27 Februari 2015 

06.00-08.30 WIB 

Sabtu, 28 Februari 2015 

06.30-07.30 WIB 

17 orang 

 

13 orang 

4. Pasar Induk Gadang  

 Senin, 2 Maret 2015 

06.30-09.30 WIB 

12 orang 

 Selasa, 3 Maret 2015 

06.00-10.00 WIB 

Rabu, 4 Maret 2015 

06.30-09.00 WIB 

9 orang 

 

9 orang 
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No. Lokasi dan Waktu 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

5. Pasar Besar 

Kamis, 5 Maret 2015 

07.30-11.00 WIB 

Jum’at, 6 Maret 2015 

06.30-09.30 WIB 

Sabtu, 7 Maret 2015 

4 orang 

 

 

14 orang 

 

12 orang 

 06.30-09.00 WIB  

Jumlah 150 orang 
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Lampiran 2. Kuisioner responden 

 

KUISIONER RESPONDEN 

 

I. Profil Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Alamat   : 

3. Jenis Kelamin  : 1.  Laki-laki 

2.  Perempuan 

4. Usia    : ......... tahun 

5. Status pernikahan  : 

6. Pendidikan Terakhir : 1. SD/SMP/SMA 

sederajat 

      2. Diploma/S1/S2/S3 

7. Pekerjaan Umum  : 1. Ibu Rumah Tangga 

2. Pegawai Negeri  

   3. Karyawan Swasta 

      4. Wiraswasta 

 

II. Profil Rumah Tangga Responden 

1. Total pendapatan rumah tangga per bulan : Rp 

2. Jumlah anggota keluarga  : .......... orang 

3. Jumlah usia anak sekolah  : .......... orang 

4. Jumlah orang yang bekerja? 

5. Pembelian daging sapi  : .......... kg/hari 

6. Bagian daging yang dibeli? 

7. Dalam 1 bulan berapa kali membeli daging sapi? 

8. Jumlah pembelian 1 bulan  : ............ kg/bulan 
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III. In Depth Interview 

1. Kapan paling sering membeli daging sapi? 

 

2.Berapa kg paling banyak membeli daging sapi? Per hari 

atau per bulan. 

 

3. Jika harga daging sapi tinggi, sebagai pengganti 

membeli apa? 

a. Daging ayam 

b. Telur ayam 

c. Ikan lele 

d. Lainnya (sebutkan) ............................ 

 

4. Jika harga daging sapi tinggi, berapa frekuensi 

pembelian dalam 1 bulan? Berapa kg? 

 

5. Mengapa lebih memilih mengkonsumsi daging sapi? 

a. Rasanya enak 

b. Harganya terjangkau 

c. Kebutuhan protein hewani 

d. Hanya ingin mengkonsumsi 

 

6. Dimana biasanya paling sering membeli daging sapi? 

a. Pasar tradisional 

b. Pasar modern (swalayan, minimarket, 

supermarket, dsb.) 
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7. Berdasarkan rasa, lebih suka mengkonsumsi daging 

sapi atau daging ayam? 

 

8. Biasanya membeli daging ayam berapa kg/hari? 

 

9. Dalam 1 bulan biasanya membeli berapa kg daging 

ayam? 

 

10. Biasanya membeli telur ayam berapa kg/hari? 

 

11. Berapa harga telur ayam/kg? 

 

12. Dalam 1 bulan biasanya membeli berapa kg telur 

ayam? 

 

13. Apakah pernah membeli ikan lele? Jika iya, berapa 

kg/hari? Pembelian per bulan? 

 

14. Jika harga beras tinggi, tetap membeli daging sapi 

dalam jumlah yang sama atau tidak? Berapa kg/hari? Per 

bulan? 

 

15. Berapa konsumsi beras dalam 1 hari dan 1 bulan? 

 

16. Berapa harga beras/kg? 

 

17. Siapa yang paling sering mengkonsumsi daging sapi 

di rumah (paling menyukai)? 
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Lampiran 3. Hasil uji autokorelasi 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

 X1 Pearson Correlation 1 -.202 .040 .033 -.047 -.361 -.139 .223 .051 .077 -.149 

Sig. (2-tailed)  .013 .629 .689 .568 .000 .090 .006 .532 .350 .069 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X2 Pearson Correlation -.202 1 .040 .266 .018 .170 .288 -.036 .183 .196 -.062 

Sig. (2-tailed) .013  .630 .001 .825 .038 .000 .659 .025 .016 .454 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 X3 Pearson Correlation .040 .040 1 -.002 -.055 -.071 .039 -.049 -.175 -.154 .255 

Sig. (2-tailed) .629 .630  .976 .503 .388 .639 .554 .032 .059 .002 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 X4 Pearson Correlation .033 .266 -.002 1 .388 -.026 .275 .106 .175 .154 .029 

Sig. (2-tailed) .689 .001 .976  .000 .750 .001 .195 .033 .059 .721 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X5 Pearson Correlation -.047 .018 -.055 .388 1 .467 .167
*
 -.055 .078 .053 .019 

Sig. (2-tailed) .568 .825 .503 .000  .000 .041 .507 .341 .521 .814 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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   X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 X6 Pearson Correlation -.361 .170 -.071 -.026 .467 1 .095 -.136 .089 .076 .060 

Sig. (2-tailed) .000 .038 .388 .750 .000  .246 .097 .278 .355 .465 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X7 Pearson Correlation -.139 .288 .039 .275 .167 .095 1 -.056 .239 .123 .170 

Sig. (2-tailed) .090 .000 .639 .001 .041 .246  .499 .003 .134 .037 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X8 Pearson Correlation .223 -.036 -.049 .106 -.055 -.136 -.056 1 .134 .121 -.320 

Sig. (2-tailed) .006 .659 .554 .195 .507 .097 .499  .102 .141 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X9 Pearson Correlation .051 .183 -.175 .175 .078 .089 .239 .134 1 .473 -.082 

Sig. (2-tailed) .532 .025 .032 .033 .341 .278 .003 .102  .000 .317 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X10 Pearson Correlation .077 .196 -.154 .154 .053 .076 .123 .121 .473 1 -.415 

Sig. (2-tailed) .350 .016 .059 .059 .521 .355 .134 .141 .000  .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

X11 Pearson Correlation -.149 -.062 .255 .029 .019 .060 .170 -.320 -.082 -.415 1 

Sig. (2-tailed) .069 .454 .002 .721 .814 .465 .037 .000 .317 .000  

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 4. Hasil standar deviasi 

Jumlah Permintaan 

(kg/bulan) Pendapatan 

1,5 2.100.000 

1 2.800.000 

2,5 1.100.000 

2 2.500.000 

3 2.700.000 

1,5 3.700.000 

1 3.850.000 

1,5 2.450.000 

9 4.200.000 

3 6.500.000 

2,5 17.000.000 

8 2.200.000 

2,5 4.050.000 

5 3.100.000 

s 3.400.000 

2,5 2.900.000 

4 3.300.000 

3 5.000.000 

2,5 5.500.000 

2 2.300.000 

1 5.200.000 

1 2.600.000 

3,5 4.100.000 

5 3.050.000 

1,5 3.950.000 

4 4.250.000 



107 

 

Jumlah Permintaan 

(kg/bulan) Pendapatan 

3 5.700.000 

2 2.850.000 

0,75 5.200.000 

2 3.400.000 

3 2.100.000 

0,5 2.500.000 

1,25 3.700.000 

0,5 4.300.000 

0,75 2.150.000 

0,5 4.100.000 

4 3.300.000 

1,5 3.500.000 

0,75 3.250.000 

0,75 4.750.000 

4 3.650.000 

4 3.200.000 

1,5 3.450.000 

7 3.600.000 

1,5 4.850.000 

2 7.500.000 

4,5 6.000.000 

1 2.350.000 

0,25 3.450.000 

6 3.150.000 

0,5 4.600.000 

1 6.500.000 

1 3.750.000 

1,5 3.200.000 
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Jumlah Permintaan 

(kg/bulan) Pendapatan 

1,5 4.750.000 

3 3.300.000 

2,5 2.550.000 

3,5 2.300.000 

2,5 1.000.000 

0,5 3.550.000 

4 2.900.000 

0,25 3.400.000 

4 4.550.000 

2,5 1.800.000 

3 3.300.000 

0,5 1.950.000 

0,25 3.400.000 

1 2.750.000 

0,25 2.600.000 

4 3.800.000 

1,5 2.100.000 

2 3.450.000 

0,5 6.050.000 

0,5 3.700.000 

2,5 4.350.000 

3 3.850.000 

0,75 2.800.000 

0,5 3.100.000 

2 2.400.000 

1 3.700.000 

1,5 4.750.000 

3,5 2.200.000 
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Jumlah Permintaan 

(kg/bulan) Pendapatan 

1,5 3.400.000 

1,5 2.500.000 

1 2.650.000 

4 2.350.000 

3,5 3.800.000 

0,75 3.450.000 

0,5 1.000.000 

0,5 5.750.000 

4 5.500.000 

0,25 3.200.000 

2,5 2.800.000 

4 6.500.000 

1,25 6.000.000 

0,75 5.800.000 

1 6.200.000 

0,25 4.600.000 

1,5 3.400.000 

6 5.300.000 

5 1.900.000 

0,75 3.500.000 

0,25 3.100.000 

0,25 4.250.000 

2 2.750.000 

2,5 11.500.000 

5 6.350.000 

2 6.700.000 

4,5 3.800.000 

0,5 4.100.000 
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Jumlah Permintaan 

(kg/bulan) Pendapatan 

1,5 4.050.000 

0,25 4.200.000 

0,25 2.700.000 

0,5 4.000.000 

0,5 5.500.000 

0,5 2.600.000 

0,25 5.700.000 

1,5 1.850.000 

5 6.200.000 

1 3.100.000 

1,5 3.000.000 

0,25 4.400.000 

0,25 3.200.000 

0,5 3.750.000 

1 5.200.000 

0,5 3.600.000 

7 3.400.000 

0,75 2.200.000 

2,5 1.750.000 

4 4.850.000 

0,75 1.200.000 

0,5 4.200.000 

1,5 1.950.000 

0,25 4.450.000 

2,5 4.800.000 

0,25 4.100.000 

2,5 6.000.000 

2,5 4.300.000 
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Jumlah Permintaan 

(kg/bulan) Pendapatan 

9,5 6.200.000 

2,5 5.300.000 

3 5.400.000 

0,75 3.750.000 

1,5 5.900.000 

2 3.600.000 

6 4.200.000 

1,5 3.700.000 

Rata-rata  =             2,3567 4.034.899 

SD            =        1,945185123 3690258,829 
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Lampiran 5. Hasil analisis regresi berganda 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 

1 Harga Beras (Rp), Jumlah Anggota 

Keluarga, Pendidikan Terakhir, Harga 

Daging Ayam (Rp), Usia, Pekerjaan, 

Harga Daging Sapi (Rp), Frekuensi 

Pembelian, Pendapatan, Jumlah Anak 

Sekolah, Harga Telur Ayam (Rp)
a
 

. Enter 

a. Tolerance = .000 limits reached. 

b. Dependent Variable: Jumlah Permintaan (kg/bulan) 

 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 1 .819
a
 .671 .644 1.01106 

a. Predictors: (Constant), Harga Beras (Rp), Jumlah Anggota 

Keluarga, Pendidikan Terakhir, Harga Daging Ayam (Rp), Usia, 

Pekerjaan, Harga Daging Sapi (Rp), Frekuensi Pembelian, 

Pendapatan, Jumlah Anak Sekolah, Harga Telur Ayam (Rp) 

b. Dependent Variable: Jumlah Permintaan (kg/bulan) 
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ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

287.098 11 26.100 25.532 .000
a
 

Residual 141.070 138 1.022   

Total 428.168 149    

a. Predictors: (Constant), Harga Beras (Rp), Jumlah Anggota 

Keluarga, Pendidikan Terakhir, Harga Daging Ayam (Rp), Usia, 

Pekerjaan, Harga Daging Sapi (Rp), Frekuensi Pembelian, 

Pendapatan, Jumlah Anak Sekolah, Harga Telur Ayam (Rp) 

b. Dependent Variable: Jumlah Permintaan (kg/bulan) 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.681 11.407  .323 .747 

Usia .005 .008 .033 .590 .556 

Pendidikan Terakhir .138 .077 .101 1.802 .034 

Pekerjaan -.013 .067 -.010 -.192 .848 

Pendapatan .200 .089 .136 2.251 .026 

Jumlah Anggota 

Keluarga 

.177 .088 .130 2.009 .047 

Jumlah Anak Sekolah .116 .111 .066 1.037 .301 

Frekuensi Pembelian .836 .090 .508 9.275 .000 
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Harga Daging Sapi (Rp) -1.949E-4 .000 -.113 -2.067 .041 

Harga Daging Ayam 

(Rp) 

3.790E-4 .000 .264 2.942 .004 

Harga Telur Ayam (Rp) 3.144E-4 .000 .094 .982 .328 

Harga Beras (Rp) -1.796E-4 .000 -.062 -.912 .363 

a. Dependent Variable: Jumlah Permintaan (kg/bulan) 
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Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

Jumlah Permintaan 

(kg/bulan) 

2.3567 1.69517 150 

Usia 45.1067 11.30311 150 

Pendidikan Terakhir 2.6200 1.24064 150 

Pekerjaan 2.0467 1.31760 150 

Pendapatan 3.3667 1.15518 150 

Jumlah Anggota Keluarga 3.9333 1.25140 150 

Jumlah Anak Sekolah 1.0800 .97292 150 

Frekuensi Pembelian 2.3133 1.03065 150 

Harga Daging Sapi (Rp) 95200.0000 983.07830 150 

Harga Daging Ayam (Rp) 27226.6667 1182.34590 150 

Harga Telur Ayam (Rp) 17700.0000 508.32004 150 

 Harga Beras (Rp) 11410.0000 582.37537 150 
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Lampiran 6. Hasil analisis regresi berganda fungsi Cobb-

Douglas 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Harga Beras (Rp), 

Jumlah Anak 

Sekolah, 

Pendapatan, Harga 

Daging Ayam (Rp), 

Frekuensi 

Pembelian, 

Pekerjaan, Usia, 

Pendidikan Terakhir, 

Harga Daging Sapi 

(Rp), Jumlah 

Anggota Keluarga, 

Harga Telur Ayam 

(Rp)
a
 

. Enter 

a. Tolerance = ,000 limits reached.  

b. Dependent Variable: Jumlah Permintaan (kg/bulan) 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .856
a
 .733 .687 .34391 

a. Predictors: (Constant), Harga Beras (Rp), Jumlah Anak Sekolah, 

Pendapatan, Harga Daging Ayam (Rp), Frekuensi Pembelian, 

Pekerjaan, Usia, Pendidikan Terakhir, Harga Daging Sapi (Rp), 

Jumlah Anggota Keluarga, Harga Telur Ayam (Rp) 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 20.754 11 1.887 15.952 .000
a
 

Residual 7.569 64 .118   

Total 28.323 75    

a. Predictors: (Constant), Harga Beras (Rp), Jumlah Anak Sekolah, 

Pendapatan, Harga Daging Ayam (Rp), Tingkat Kesukaan, Pekerjaan, 

Usia, Pendidikan Terakhir, Harga Daging Sapi (Rp), Jumlah Anggota 

Keluarga, Harga Telur Ayam (Rp) 

b. Dependent Variable: Jumlah Permintaan (kg/bulan)   
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Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 200.883 76.347  2.631 .011 

Usia .236 .189 .096 1.249 .216 

Pendidikan Terakhir .238 .102 .195 2.332 .023 

Pekerjaan -.044 .075 -.042 -.579 .565 

Pendapatan .402 .147 .215 2.744 .008 

Jumlah Anggota 

Keluarga 
.502 .244 .204 2.059 .044 

Jumlah Anak Sekolah .132 .127 .093 1.047 .299 

Frekuensi Pembelian .764 .095 .561 8.083 .000 

Harga Daging Sapi 

(Rp) 
-17.611 5.370 -.256 -3.280 .002 
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Harga Daging Ayam 

(Rp) 
6.424 2.035 .452 3.157 .002 

Harga Telur Ayam 

(Rp) 
-5.033 3.534 -.239 -1.424 .159 

Harga Beras (Rp) -1.819 1.277 -.165 -1.424 .159 

a. Dependent Variable: Jumlah Permintaan (kg/bulan) 
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