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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Pamekasan secara geografis 

terletak di tengah-tengah Kabupaten Pamekasan 

yang merupakan dataran dengan luas 792,30 km
2
. 

Kabupaten Pamekasan secara astronomis berada 

pada 6
o 

51
’
 sampai dengan 7

o
 31’ Lintang Selatan 

dan 113
o
 58

’ 
Bujur Timur.  Kecamatan Pamekasan 

mempunyai luas wilayah sebesar 26,47 km
2
 yang 

terdiri dari 9 Kelurahan dan 9 Desa. Secara 

Geografis Kecamatan Pamekasan terletak pada 

ketinggian 15 meter dari permukaan laut dengan 

curah hujan 180 mm/tahu dan suhu udara rata-rata 

29
o
C. Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu 

Kecamatan dari 13 Kecamatan di Kabupaten 

Pamekasan Provinsi Jawa Timur yang terletak di 

Jalan P. Trunojoyo No. 369. Kecamatan Pamekasan 

merupakan ibukota dari Kabupaten Pamekasan 

sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan 

karena hampir seluruh aktivitas pemerintahan 

terpusat di Kecamatan Pamekasan. Secara 

administrasi Kecamatan Pamekasan memiliki batas – 

batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan 

Palengngaan. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan 

Tlanakan. 



62 

 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Proppo 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Pademawu 

Kecamatan Pamekasan merupakan pusat 

pengembangan wilayah Kabupaten Pamekasan. 

Arahan pengembangan tersebut meliputi sektor 

perdagangan dan jalan skala regional industri kecil 

dan menengah, pariwisata, permukiman, 

perkantoran, perikanan budidaya tambak (bandeng 

dan udang), budidaya rumput laut, penangkapan dan 

pengolahan hasil perikanan, pelabuhan skala 

regional dan terminal tipe A, tambak garam dan 

kawasan konservasi hutan bakau. Potensi unggulan 

yang terdapat di Kecamatan Pamekasan yaitu berupa 

padi, jagung, kelapa dan tembakau. 

Pemerintan Kecamatan Pamekasan dalam 

rangka mewujudkan apa yang diinginkan dan apa 

yang dicapai memberikan arah, fokus dan sasaran 

yang jelas. Pemerintah Kecamatan Pamekasan dan 

masyarakat Pamekasan mempunyai visi yaitu 

terciptanya Pelayanan Masyarakat yang Optimal 

sebagai  sarang Pemberdayaan  Masyarakat  sesuai 

dengan semangat dan tuntutan Otonomi Daerah. 

Fasilitas perdagangan berupa pasar tradirional 

dengan bangunan permanen dan semi permanen. 

Kecamatan Pamekasan mempunyai 4 pasar 

tradisional yang terletak di Kelurahan Kolpajung, 
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Kelurahan Kangenan, Kelurahan Bugih dan Desa 

Teja Timur. Berikut profil 4 pasar tradisional yang 

terdapat di Kecamatan Pamekasan. 

Pasar Kolpajung 

Pasar Kolpajung adalah salah satu pasar 

tradisional yang terletak tidak jauh dari kantor 

pemerintahan Kecamatan Pamekasan, dapat 

dikatakan pasar ini merupakan salah satu pasar 

terbesar yang berada di Kabupaten Pamekasan. Pasar 

Kolpajung berdiri sekitar tahun 1997, luas pasar 

pada saat ini ± 19,344 m
2
. Pasar ini terdiri dari kios 

dan los, dimana bangunan kios berjumlah 133 yang 

sebagian terletak dimuka pasar mengelilingi area 

luar dari pasar dan sebagian lagi berada didalam 

pasar. Bangunan semi permanen los di pasar ini 

berjumlah 308 yang terletak di bagian dalam pasar, 

tiap los ini diisi dengan 3-5 pedagang. 

Area didalam pasar memiliki akses jalan yang 

sebagian berupa tanah dan sebagian lagi sudah 

dipaving, sehingga pada musim hujan tiba jalan di 

area pasar ini sangat becek dan licin. Akses jalan 

didalam pasar yang kurang memadai, tidak pernah 

sepi dengan pengunjungnya. Pasar Kolpajung adalah 

pasar yang paling ramai pengunjungnya dengan 

aktivitas jual beli yang aktif disaat proses tawar-

menawar. Pedagang yang berjualan dipasar ini ada 

yang berasal dari luar daerah Kecamatan Pamekasan 
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yaitu Larangan, Galis, Pademawu, Candi Burung dan 

Proppo. 

Pasar Kolpajung ini buka setiap hari yaitu dari 

hari Senin sampai hari Minggu. Pasar ini tidak hanya 

aktif ketika pagi hingga siang namun juga sampai 

menjelang magrib. Hanya saja jika pada pagi hingga 

siang menjelang sore para pedagang kebutuhan 

pangan (semisal ikan, sayur dan lain sebagainya) 

pada sore hingga menjelang adzan magribh giliran 

para pedagang sepeda motor bekas banyak membuka 

lapaknya di bagian depan pasar. Motor dengan 

berbagai merek dan jenis diperdagangkan disini 

setiap harinya. Pasar ini dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu bagian barat dan bagian timur, bagian barat 

pasar ini terdapat kios-kios yang menjual berbagai 

komoditi sandang seperti pakaian, sepatu, dan 

perabot rumah tangga serta terdapat beberapa los 

yang menjual berbagai macam sayuran, sedangkan 

dibagian timur pasar dibagi menjadi dua bagian yaitu 

bagian selatan menjual berbagai komoditi daging 

seperti daging ayam, daging sapi dan daging 

kambing, pada bagian utara menjual berbagai macam 

komoditi ikan laut. Pasar Kol Pajung  biasanya 

menjadi tempat jujukan bagi wisatawan lokal 

maupun mancanegara yang berburu berbagai macam 

batik madura dengan kualitas terbia, selain itu 

terdapat pula kios untuk para pedagang toko 

elektronik dan sepeda angin. Retribusi Pasar 
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Kolpajung yang dikelola oleh pemerintah terdiri atas 

kebersihan pasar, parkir kendaraan, dan pelayanan 

fasilitas pasar yang berupa peralatan, kios dan los. 

Pasar Tujuh Belas Agustus 

Pasar 17 agustus merupakan pasar tradisional 

yang dibangun pada tahun 1985, luas pasar pada saat 

ini sekitar ± 32.308 m
2
. Pasar ini mempunyai 112 

kios yang berada di bagian depan pasar dan 368 los 

yang sebagian berada diluar pasar dan didalam pasar. 

Pasar 17 agustus ini terletak dibagian barat 

Kecamatan Pamekasan dan pasar ini bisa dibilang 

merupakan pasar terlengkap di Madura. Pasar 17 

Agustus sebenarnya lebih dialokasikan sebagai pasar 

untuk perdagangan hewan ternak di daerah kota. 

Kebanyakan yang banyak mendominasi adalah 

hewan ternak dari jenis unggas (ayam, itik dan 

burung), tidak hanya itu, seperti pada umumnya, 

pasar ini juga tetap memperjualbelikan pangan 

seperti daging, ikan laut, dan berbagai macam sayura 

serta buah-buahan. Pasar ini buka setiap hari tapi 

pada hari kamis dan hari minggu adalah hari dimana 

pasar ini ramai oleh pengunjung. 

Akses jalan didalam pasar ini berupa tanah 

kering sehingga pada saat musim hujan jalannya 

menjadi licin. Retribusi pasar 17 Agustus yang 

dikelola oleh pemerintah tediri atas kebersihan pasar 
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dan pelayanan fasilitas pasar yang berupa peralatan, 

kios dan los. 

Pasar Gurem 

Pasar gurem merupakan salah satu pasar 

tradisional yang terletak di desa teja timur, pasar ini 

baru saja di renovasi pada tahun 2005. Pasar ini 

terbentuk atas kebiasaan penduduk setempat yang 

mulanya saling berbagi dengan apa yang mereka 

butuhkan. Kebiasaan tersebut terus berlanjut hingga 

menjadi sebuah perkumpulan yang besar dan 

berdirilah sebuah pasar yang merupakan tempat jual 

beli kebutuhan pokok. Luas pasar Gurem pada saat 

ini sekitar ± 5.872 m
2
, di pasar ini terdapat 22 kios 

dan 113 los.  

Pasar gurem ini buka setiap hari yaitu hari 

senin sampai minggu dan biasanya buka dari pagi 

sampai siang. Pasar Gurem menjual berbagai macam 

bahan pangan seperti ikan laut, daging, sayuran, 

buah-buahan serta kebutuhan pokok lainnya. Akses 

jalan di pasar ini masih berupa tanah dengan sedikit 

batu, sehingga pada musim hujan tiba pasar ini tidak 

begitu licin. Retribusi pasar gurem ini dikelola oleh 

tediri atas kebersihan pasar, dan pelayanan fasilitas 

pasar yang berupa peralatan, kios dan los. 
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Pasar Panempan 

Pasar Panempan merupakan pasar tradisional 

yang terletak paling selatan di Kecamatan 

Pamekasan. Pasar Panempan saat ini memiliki luas ± 

825 m
2
. Pembangunan dan perkembangan pasar 

yang berdiri sejak tahun 1967 ini sangat bergantung 

dengan masyarakat sekitar. 

Komoditas yang ditawarkan di Pasar 

Panempan ini sangat bervariasi mulai dari kebutuhan 

pokok hingga kebutuhan sampingan. Produk utama 

yang ditawarkan dipasar ini adalah ikan laut yaitu, 

ikan tuna, ikan teri, cumi dan udang. Pasar 

Panempan tidak seperti kebanyakan pasar lainnya 

yang ada di Kecamatan Pamekasan, daging yang 

dijual di Pasar Panempan ini hanya daging sapi dan 

daging ayam, sedangkan daging kambing hanya ada 

pada hari-hari tertentu saja misalnya pada saat 

menjelang hari raya Idhul Fitri ada beberapa 

pedagang yang menjual daging kambing. Pasar 

Panempan hanya mempunyai 15 bangunan kios yang 

aktif yang terdapat di bagian luar pasar dan 40 los 

yang terdapat didalam dan diluar pasar. Akses jalan 

didalam pasar ini masih berupa tanah, sehingga pada 

musim hujan, jalan didalam pasar ini menjadi becek. 

Pasar panempan ini buka setiap hari dari pagi sampai 

siang hari saja. Retribusi Pasar Panempan ini 

dikelola sendiri oleh pemerintah desa setempat, 

retribusi tersebut tediri atas kebersihan pasar dan 
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pelayanan fasilitas pasar yang berupa peralatan, kios 

dan los. 

4.2 Profil Komoditi Daging Broiler di Kecamatan 

Pamekasan 

Daging broiler merupakan daging yang 

tergolong ke dalam daging putih yang memiliki ciri-

ciri yang khas yaitu mempunyai tekstur daging yang 

empuk dan terasa kenyal saat dipegang. Warna 

daging broiler lebih cerah dibandingkan dengan 

warna daging ayam kampung, selai itu harga daging 

broiler lebih terjangkau daripada harga daging ayam 

kampung ataupun harga daging lainnya, hal ini 

menyebabkan daging broiler menjadi salah satu 

produk pangan yang dicari oleh konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari atau 

sebagai produk olahan utama dalam usaha kuliner 

makanan. Keunggulan dari daging broiler tidak 

hanya dilihat dari segi fisik atau luarnya saja, tetapi 

bila dilihat dari kandungan nutrisinya, daging broiler 

merupakan sumber pangan dengan protein tinggi dan 

rendah kandungan lemak jenuhnya apabila 

dibandingkan dengan daging yang berwarna merah 

seperti daging sapi, daging kambing dan daging 

kerbau. 

Daging broiler yang dijual di Pasar Kolpajung, 

Pasar Gurem, Pasar 17 Agustus, dan Pasar 

Penempan di Kecmatan Pamekasan berupa ayam 
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utuh dan karkas. Para pedagang daging broiler 

biasanya memotong daging broiler sesuai 

permintaan konsumen. Daging broiler yang dijual di 

pasar di Kecamatan Pamekasan dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

Karakteristik daging broiler yang empuk serta 

harga yang terjangkau menjadi alasan konsumen 

terutama konsumen rumah tangga untuk membeli 

daging ini, selain itu pemisahan daging broiler  

berdasarkan bagian-bagiannya menjadi pola 

konsumen dalam membeli daging broiler. Bagian 

daging broiler yang disukai responden di Kecamatan 

Pameksan dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 
Gambar 1. Bagian yang disukai responden dari 

daging broiler 

Hasil yang ditunjukkan pada gambar 4 

memperlihatkan bahwa separuh dari total responden 

di Kecamatan Pamekasan lebih menyukai bagian 

dada daging broiler dengan persentase sebesar 

50,8% sedangkan bagian daging broiler yang 
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mempunyai persentase terkecil yaitu sebesar 15,80% 

adalah bagian sayap. Penjualan daging broiler pada 

tiap pasar di Kecamatan Pamekasan berbeda secara 

kapasitas. Jumlah penjualan daging broiler yang 

terbanyak pada saat hari normal berasal dari 

pedagang daging broiler di Pasar Kolpajung yaitu 

sebanyak ± 70 kg daging broiler per pasaran,  jumlah 

penjualan ini bisa meningkat sampai 100 kg pada 

saat hari besar seperti hari raya Idhul Fitri. Jumlah 

penjualan yang tinggi di Pasar Kolpajung ini 

didukung oleh respon masyarakat Kecamatan 

Pamekasan maupun luar Kecamatan Pamekasan 

yang antusias membeli daging broiler  di pasar ini, 

hal ini disebabkan karena Pasar Kolpajung 

merupakan pasar induk tradisional yang menawarkan 

berbagai macam komoditi pangan yang menjadikan 

daya tarik tersendiri bagi para konsumen di 

Kecamatan Pamekasan dan sekitarnya. 

Kapasitas penjualan daging broiler di pasar 

tradisional lainnya yang terdapat di Kecamatan 

Pamekasan juga berbeda-beda. Jumlah penjualan 

daging broiler  di Pasar Gurem dan Pasar 17 Agustus 

hanya berkisar 30-40 kg daging broiler per pasaran. 

Menurut pedagang daging broiler yang terdapat di 

Pasar Gurem, penjualan daging broiler meningkat 

pada saat hari-hari tertentu seperi pada maulid nabi, 

hari raya Idhul Fitri dan hari-hari besar lainnya, 

sedangkan di Pasar Panempan jumlah penjulan 
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daging broiler pada setiap pedagang hanya sekitar 15 

kg saja, hal ini disebabkan karena Pasar Panempan 

merupakan pasar yang paling kecil yang terdapat di 

Kecamatan Pamekasan sehingga jumlah penjualan 

daging broiler  di pasar ini paling sedikit diantara 

pasar lainnya yang terdapat di Kecamatan 

Pamekasan. 

Kandungan nutrisi daging broiler jika 

dibandingkan dengan daging ayam kampung yang 

paling menonjol adalah kandungan lemaknya. 

Perbandingan kandungan nutrisi daging broiler dan 

daging ayam kampung per 100 gram dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 2. Perbandingan nutrisi daging broiler dan 

daging ayam kampung 

Sumber: Purnomo, 2012 

Hasil yang ditunjukkan pada gambar 5 

menjelaskan bahwa daging broiler mempunyai 

kandungan lemak lebih tinggi dibandingkan dengan 
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daging ayam kampung yaitu sebesar 14,7 gram per 

100 gram daging broiler sedangkan kandungan 

daging ayam kampung hanya sebesar 9 gram per 100 

gram dagingnya. Pada daging ayam kandungan 

lemak yang tinggi terdapat pada bagian bawah 

kulitnya, sehingga dalam penyajian daging ayam 

agar lemaknya tidak tidak terlalu tinggi, sebelum 

dimasak kulit disisihkan dari dagingnya. 

Produk olahan daging broiler dapat 

menjadikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan suatu barang tersebut tidak dilakukan 

pengolahan. Usaha yang memanfaatkan olahan 

daging broiler sebagai bahan utamanya belum terlalu 

banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan 

Pamekasan. Pemanfaatan daging broiler  di 

Kecamatan Pamekasan hanya digunakan oleh semua 

kalangan masyarakat, meskipun disisi lain  daging 

broiler  masih kalah peminatnya dibandingkan 

daging ayam kampung. 

 

4.3 Profil Responden 

4.3.1 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Tingkat konsumsi daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan ditentukan oleh ibu rumah tangga, hal 

ini terlihat pada jumlah responden yang membeli 

daging broiler sebagian besar berjenis kelamin 

wanita yang dalam hal ini merupakan ibu rumah 
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tangga. Profil responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 3. Profil responden berdasarkan jenis 

kelamin 

Bedasarkan hasil yang ditunjukkan pada 

diagram diatas dapat dijelaskan bahwa dari 120 

responden yang membeli daging broiler  di 

Kecamatan Pamekasan 97,5% berjenis kelamin 

perempuan dan hanya 2,5% yang berjenis kelamin 

laki-laki. 

Salah satu peran ibu rumah tangga yang sangat 

penting dalam sebuah keluarga yaitu dalam hal 

pemenuhan nutrisi dan keseimbangan menu 

makanan yang disajikan untuk anggota 

keluarganya. Seorang ibu akan memilih bahan 

makanan yang bergizi tinggi dan berkualitas baik 

untuk disajikan kepada keluarganya, sehingga pada 

dasarnya perempuan yang berperan sebagai ibu 
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rumah tangga cenderung berbelanja di pasar 

dibandingkan dengan laki-laki yang bertindak 

sebagai kepala rumah tangga. 

4.3.2 Profil Responden berdasarkan Usia 

Pemenuhan  dan konsumsi kebutuhan gizi 

dalam tiap rumah tangga tidak hanya ditentukan 

oleh peran ibu rumah tangga saja, tetapi juga 

dipengaruhi oleh usia dari setiap penentu pola 

konsumsi menjadi hal yang akan menggambarkan 

perilaku konsumen terhadap makanan yang dipilih. 

Faktor usia dalam responden menjadi karakteristik 

tersendiri sehingga para ibu rumah tangga atau 

responden disini akan memilih untuk membeli 

daging broiler  sebagai bahan makanan yang ingin 

disajikan.  

Responden berdasarkan usia yaitu bagaimana 

seorang konsumen yang berbeda usia tertentu akan 

mengkonsumsi barang yang juga berbeda, hal ini 

akan mengakibatkan perbedaan selera dan 

kesukaan terhadap suatu barang. Profil responden 

terhadap usia dapat dilihat pada Gambar 7. 

  



75 

 

 
Gambar 4. Profil responden berdasarkan usia 

Kisaran usia responden yang diperoleh pada 

saat penelitian di Kecamatan Pamekasan yaitu 20-

57 tahun. Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat 

bahwa responden yang berusia lebih dari 40 tahun 

mempunyai jumlah tertinggi yaitu sebesar 55% dari 

total responden. Hal ini terkait dengan responden 

dengan usia tersebut memiliki anak usia sekolah, 

sehingga secara tidak langsung seorang ibu akan 

memperhatikan jenis makanan yang diberikan 

kepada anak-anaknya yang masih bersekolah. 

Seorang ibu rumah tangga akan memilih makanan 

yang mempunyai kandungan gizi yang baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan untuk anaknya.  

4.3.3 Profil Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan digunakan untuk mengetahui latar 

belakang seseorang, dengan pendidikan kita bisa 

mengetahui sejauh mana orang tersebut memiliki 

pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu 

barang dilihat dari segi kualitas dan manfaatnya. 
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Responden yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang baik biasanya memilih barang 

atau produk dilihat dari segi kualiatas dan 

manfaatnya. Profil responden berdasarkan 

pendidikan dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 5. Profil responden berdasarkan 

pendidikan 

Data yang diperoleh dari penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden 

yang melakukan pembelian daging broiler di Pasar 

Kolpajung, Pasar 17 Agustus, Pasar Panempan, dan 

Pasar Gurem ialah lulusan SMP, SMA, diploma 

dan sarjana. Reponden yang tingkat pendidikannya 

lulusan SMA mempunyai persentase paling tinggi 

yaitu  sebesar 60% dari total responden. Responden 

yang pendidikannya sarjana mempunyai persentase 

yang paling rendah yaitu sebesar 2,5% dari total 

responden. 
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Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat 

bahwa reponden yang melakukan pembelian 

daging broiler mempunyai tingkat pendidikan 

formal yang cukup tinggi. Sebanyak 114 orang dari 

total responden yang mempunyai tingkat 

pendidikan formal yang cukup tinggi. 

4.3.4 Profil Responden berdasarkan Jumlah Anggota 

Keluarga 

Jumlah anggota keluarga berperan penting dan 

menjadi hal yang sangat sensitif bila berhubungan 

dengan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan 

akan sandang, pangan dan papan. Jumlah anggota 

keluarga merupakan banyaknya anggota dalam 

suatu keluarga yangtinggal dalam satu rumah. 

Jumlah anggota keluarga dalam suatu keluarga 

dapat berpengaruh terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasan. Profil responden 

berdaskan jumlah anggota keluarga dapat dilihat 

pada Gambar 9. 
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Gambar 6. Profil responden berdasarkan jumlah 

anggota keluarga 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat 

bahwa jumlah anggota keluarga yang mepunyai 

persentase paling tinggi adalah keluarga yang 

berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 

25,8% dari total responden. Persentase sebesar 

25,8% tersebut menunjukkan bahwa responden di 

Kecamatan Pamekasan membeli daging broiler  

untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya 

yang berjumlah 6 orang. Persentase yang tidak 

terlalu jauh marginnya terlihat pada responden 

yang mepunyai anggota keluarga yang berjumlah 4 

orang, dengan persentase sebesar 22,5% dari total 

responden. 

Anggota keluarga dalam suatu rumah tangga 

bukan hanya ayah, ibu dan anak saja, tetapi apabila 

keluarga tersebut puunya saudara atau pembantu 

rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah, 

mereka juga termasuk dalam anggota keluarga, 
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karena jumlah anggota merupakan orang yang 

tinggal satu atap. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 

jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam pembelian suatu 

produk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

anggota keluarga mempunyai pengaruh yang cukup 

besar bagi konsumen untuk menentukan jumlah 

suatu produk atau barang yang akan dibeli. 

4.3.5 Profil Responden berdasarkan Pendapatan 

Rumah Tangga 

Pendapatan dalam suatu rumah tangga sangat 

berkaitan dengan daya beli yang dilakukan oleh 

sebuah keluarga. Jumlah pendapatan yang tinggi 

dalam suatu rumah tangga maka daya beli yang 

dilakukan pun juga tinggi, pendapatan yang tinggi 

meningkatkan daya beli terhadap sandang dan 

papan, hal ini disebabkan kerana masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi lebih mementingkan 

penampilan, sehingga pendapatan yang didapatkan 

mengarah ke kebutuhan sampingan bukan ke 

kebutuhan pokoknya. 

Menurut Suryanto, dkk (2008) menyatakan 

bahwa pendapatan keluarga akan menentukan daya 

beli suatu barang. Konsumen yang pendapatannya 

tinggi akan mempunyai daya beli yang besar 

karena kemampuan untuk membeli suatu barang 
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juga meningkat dan demikian sebaliknya. Apabila 

rumah tangga menerima rata-rata pendapatan yang 

lebih besar maka dapat diperkirakan mereka akan 

membeli lebih banyak beberapa komoditi, 

walaupun harga komoditi tersebut masih tetap 

sama. 

Pendapatan pada rumah tangga merupakan 

besarnya pendapatan yang diperoleh dari setiap 

anggota rumah tangga dalam sebulan, baik yang 

bersumber dari kepala rumah tangga maupun yang 

berasal dari anggota keluarga lainnya yang bekerja 

dan memperoleh penghasilan. Bila pendapatan 

seseorang/masyarakat meningkat maka akan 

meningkatkan permintaannya terhadap suatu 

barang (Pranata, 2013). Pendapatan pada umumnya 

diperoleh dari hasil kerja atau usaha yang 

dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, dari 

sumber daya tersebut dapat digunakan dalam 

memenuhi kebutuhan, termasuk dalam memenuhi 

kebutuhan terhadap daging broiler. Tingkat 

pendapatan responden dapat dilihat pada Gambar 

10. 
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Gambar 7. Profil responden berdasarkan 

pendapatan rumah tangga 

Data yang diperolah dari wawancara dengan 

responden di empat pasar di Kecamatan Pamekasan 

memperlihatkan bahwa  jumlah pendapatan rumah 

tangga yang tertinggi adalah Rp 3.000.000-Rp 

4.000.000 per bulan dengan jumlah persentase 

sebesar 60,8% dari total responden. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pendapatan responden di 

Kecamatan Pamekasan terbilang sudah cukup 

tinggi, sehingga memiliki hasrat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok, termasuk dalam pemenuhan 

kebutuhan pada pembelian daging broiler sebagai 

menu makanan yang ingin dikonsumsi 

4.3.6 Profil Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis pekerjaan setiap individu pada umumnya 

akan mempengaruhi daya beli dan pola konsumsi, 

sifat selektif dalam pemilihan produk yang ingin 

dibeli timbul bersamaan dengan pendapatan yang 
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dihasilkan dari pekerjaan yang mereka jalani. 

Pekerjaan merupakan salah satu tolak ukur status 

seseorang dalam kehidupan masyarakat, meskipun 

disisi lain hal tersebut tidak mutlak dapat menilai 

seseorang secara finansial. Bagi mereka yang sudah 

memiliki pekerjaan, cenderung akan melakukan 

pembelian produk yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Profil responden berdasarkan jenis 

pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 8. Profil responden berdasarkan jenis 

pekerjaan 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari 

wawancara terhadap responden dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden mempunyai jenis 

pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu sebesar 39,2% 

dari total responden, dengan persentase yang tidak 

jauh berbeda yaitu sebesar 33,3% dari total 

responden tidak bekerja atau hanya sebagai ibu 

rumah tangga saja. Berdasarkan hasil wawancara 

dapat diketahui bahwa responden yang berbelanja 
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di pasar sebagian besar adalah wanita yaitu sebesar 

117 orang, hal ini menunjukkan bahwa seorang 

wanita yang berperan sebagai ibu rumah tangga 

menjadi penentu pola konsumsi dalam sebuah 

rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga 

bertanggung jawab dalam menentukan  bahan 

makanan apa saja yang akan disajikan, selain itu 

seorang ibu rumah tangga juga mempunyai waktu 

yang lebih luang untuk mengatur pola konsumsi 

terhadap bahan makanan. Responden di Kecamatan 

Pamekasan, mayoritas yang membeli daging 

broiler adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja.  

4.3.7 Profil Responden berdasarkan Tingkat 

Kesukaan 

Tingkat kesukaan atau selera tidak akan lepas 

dengan persepsi “suka atau tidak suka” terhadap 

suatu produk yang menjadi tolak ukurnya. 

Penilaian tingkat kesukaan terhadap suatu produk 

dari berbagai reponden akan sangat sulit jika hanya 

menggunakan persepsi dari masing-masing 

responden, sehingga dalam hal ini dibutuhkan 

adanya suatu kriteria khusus yang dapat 

menggambarkan data yang diperoleh lebih akurat 

dan bukan hanya berasal dari persepsi saja. Tingkat 

kesukaan responden di Kecamatan Pamekasan 

dapat dilihat pada Gambar 12. 
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Gambar 9. Tingkat kesukaan responden terhadap 

daging broiler 

Hasil yang didapat dari wawancara dengan 

responden di Kecamatan Pamekasan menunjukkan 

bahwa sebanyak 52,5% responden menyukai 

daging broiler, data tersebut dinilai berdasarkan 

berapa sering frekuensi pembelian daging broiler 

oleh konsumen dalam 1 bulan. Kategori dalam 

penilaian ini yaitu dari tidak suka sampai sangat 

suka Hasil tersebut memperlihatkan bahwa warga 

Kecamatan Pamekasan sangat antusias dalam 

pembelian dan mengkonsumsi daging broiler, 

sebanyak 63 orang responden menyatakan 

menyukai daging broiler, kategori tersebut 

didapatkan berdasarkan frekuensi pembelian 

daging broiler selama 1 bulan, dimana responden 

yang menyukai daging broiler membeli daging 

broiler sebanyak 4 sampai 6 kali dalam sebulan. 

Responden yang menyatakan kurang menyukai 

daging broiler hanya berjumlah 2 orang atau 
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sekitar 1,7% dari total responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesukaan responden 

terhadap daging broiler di Kecamatan Pamekasan 

sudah cukup tinggi, terlihat bahwa hanya 2 orang 

saja yang melakukan pembelian daging broiler 

sebanyak 1 kali dalam sebulan. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik 

yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. 

Tujuan pengujian asumsi klasik ini 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 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independent). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas (tidak terjadi multikoloneritas). Ada 

tidaknya multikolineritas dapat diketahui dengan 

melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor) pada masing-masing variabel 

bebas. Nilai VIF (variance Inflation Factor) yang 
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lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi 

multikolinieritas terhadap data yang diuji dan 

apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka artinya 

terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji. 

Sedangkan, pada nilai Tolerance apabila lebih 

besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinieritas dan apabila lebih kecil dari 0,10 

maka artinya terjadi multikolinieritas terhadap data 

yang diuji. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 1. Hasil uji multikolinieritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF 

Jumlah Anggota Keluarga (X1) 

Pendapatan Rumah Tangga (X2) 

Harga Daging Broiler (X3) 

Harga Ikan Tuna (X4) 

Harga Beras (X5) 

Harga Telur Ayam (X6) 

Tingkat Pendidikan (X7) 

Jumlah Anak Usia Sekolah (X8) 

Tingkat Kesukaan (X9) 

0,707 

0,804 

0,922 

0,981 

0,940 

0,936 

0,886 

0,964 

0,640 

1,413 

1,243 

1,084 

1,019 

1,064 

1,069 

1,129 

1,037 

1,562 

Sumber : Data Primer Diolah  (2015) 

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Tolerance dari masing-masing variabel bebas lebih 

besar dari 0,1 dan nilai VIF dari setiap variabel 

bebas kurang dari 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa asumsi multikolinieritas terpenuhi artinya 
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tidak ada hubungan antar variabel bebasnya dari data 

tersebut dan regresi layak untuk digunakan. 

4.4.2 Uji  Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, baik itu 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model  

regresi yang baik adalah model yang dipakai 

memiliki distribusi data yang normal maupun 

mendekati normal. Uji normalitas sebuah data 

dapat dikenali atau dideteksi dengan melihat 

persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik plot pada setiap variabel. Data dikatakan 

berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya, sebaliknya data 

dikatakan tidak berdistribusi normal jika data 

menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti 

diagonal atau grafik histogramnya. Hasil uji 

normalitas dengan grafik plot pada setiap variabel 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

Menurut Priyatno (2009), uji normalitas dengan 

plot memiliki kriteria: 

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau 

tidak mengikuti arah diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

4.4.3 Uji Korelasi Pearson 

Uji korelasi pearson ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih dan untuk menguji ada tidaknya hubungan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain, 

apabila dua variabel memiliki nilai yang saling 

terikat, maka kedua variabel tersebut dapat dikatan 

saling berkolerasi. Hasil uji korelasi pearson dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 2 Hasil uji korelasi pearson 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X1 1 0,204
*
 -0,060 0,025 0,056 0,152 -0,161 -0,032 0,498

**
 

X2 0,204
*
 1 -0,085 -0,049 -0,059 0,080 0,194

*
 -0,115 0,392

**
 

X3 -0,060 -0,085 1 -0,052 0,200
*
 0,079 -0,089 -0,113 -0,066 

X4 0,025 -0,049 -0,052 1 -0,048 -0,061 -0,075 -0,018 0,006 

X5 0,056 -0,059 0,200
*
 -0,048 1 0,045 -0,134 -0,025 0,004 

X6 0,152 0,080 0,079 -0,061 0,045 1 -0,063 0,014 0,207
*
 

X7 -0,161 0,194
*
 -0,089 -0,075 -0,134 -0,063 1 -0,058 0,068 

X8 -0,032 -0,115 -0,113 -0,018 -0,025 0,014 -0,058 1 -0,086 

X9 0,498
**

 0,392
**

 -0,066 0,006 0,004 0,207
*
 0,068 -0,086 1 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa 

nilai pearson correlation pada semua varibel bebas 

maupun terikat dibawah 0,5 hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terjadi korelasi antara setiap variabel. 

Menurut Sarwono (2006) menyatakan bahwa 

Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik 

kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya 

koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. 

Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) 

hubungan linear dan arah hubungan dua variabel 

acak. Jika koefesien korelasi positif, maka kedua 

variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika 
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nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan 

tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi 

negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan 

terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka 

nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku 

sebaliknya. Untuk memudahkan melakukan 

interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua 

variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut 

: 

a. r : 0 Tidak ada korelasi antara dua variabel 

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

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

d. r : 0,50-0,75 Korelasi cukup 

e. r : 0,75-0,90 Korelasi kuat 

f. r : 1 Korelasi sangat kuat 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa data yang 

diperoleh layak untuk diuji dengan analisis regresi. 

4.5 Jumlah Permintaan Daging Broiler pada Tingkat 

Konsumen Rumah Tangga di Kecamatan 

Pamekasan 

Jumlah permintaan rerhadap daging broiler  

pada tingkat konsumen rumah tangga di Kecamatan 

Pamekasan dapat diketahui berdasarkan banyaknya 

jumlah/  pembelian daging broiler oleh konsumen. 

Jumlah pembelian daging broiler  selama 1 bulan di 

total secara keseluruhan selanjutnya diambil nilai 

rata-ratanya. Nilai rata-rata tersebut merupakan 
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jumlah permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. Hasil perhitungan jumlah permintaan 

daging broiler dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 3. Jumlah permintaan daging broiler pada 

tingkat konsumen rumah tangga di Kecamatan 

Pamekasan 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Permintaan daging broiler 

per bulan 

Jumlah Permintaan daging broiler 

per tahun 

Harga rata-rata daging broiler  

Jumlah permintaaan daging broiler 

per kapita  

4,8 kg 

 

57,6 kg 

 

Rp 31.500 / kg 

9,6 kg/kapita/tahun 

Sumber: Data primer diolah, 2015 

Jumlah permintaan daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan sebesar 4,8 kg per bulan dan 

jumlah konsumsi daging broiler per kapita sebesar 

9,6 kg/kapita/tahun/ jumlah konsumsi daging broiler 

di Kecamatan Pamekasan lebih besar apabila 

dibandingkan dengan tingkat konsumsi nasional, 

jumlah permintaan daging broiler secara nasional 

sebesar 8,7 kg/kapita/tahun (Badan Pusat Statistik, 

2013). Angka tersebut menunjukkan bahwa 

responden yang ada di Kecamatan Pamekasan 

mempunyai konsumsi per kapita diatas rata-rata 

konsumsi nasional, hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden memiliki kemauan untuk mengkonsumsi 
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daging broiler sebagai sumber protein hewani yang 

menjadi salah satu pilihan makanan yang disajikan di 

rumah. 

4.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Daging Broiler 

Permintaan daging broiler di pengaruhi oleh 

beberapa variabel yang dapat memberikan pengaruh 

signifikan terhadap permintaan daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan, untuk mengetahui variabel 

apa saja yang mempengaruhi permintaan daging 

broiler  dengan menggunkan model analisis regresi. 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu 

variabel bebas atau independent (X) terhadap 

variabel terikat atau dependent (Y). Analisis regresi 

berganda yang akan digunakan disini untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas 

apakah dapat memberikan pengaruh signifikan 

terhadap permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan menggunakan software SPSS 16,0 diperoleh 

hasil seperti pada Tabel 8. 
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Tabel 4 Hasil analisa regresi berganda faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan daging broiler 

pada tingkat konsumen rumah tangga di Kecamatan 

Pamekasan 

Variabel B 

Konstanta (Constant) 

Jumlah Anggota Keluarga (X1) 

Pendapatan Rumah Tangga (X2) 

Harga Daging Broiler (X3) 

Harga Ikan Tuna (X4) 

Harga Beras (X5) 

Harga Telur Ayam (X6) 

Tingkat Pendidikan (X7) 

Jumlah Anak Usia Sekolah (X8) 

Tingkat Kesukaan (X9) 

-2, 

0,
 

0,
 

-0, 

0, 

-0, 

0, 

0, 

-0, 

0,
 

383 

224
*** 

146
*** 

007
 

033
 

023
 

000
 

025
 

016
 

738
*** 

N 

R  Square (R
2
) 

Adjusted R Square 

F hitung 

= 120 

= 0,886 

= 0,877 

= 95,370 
***

 Sangat signifikan P<0,000  

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada 

tabel 8 tersebut dapat dilihat bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaaan daging broiler 

secara nyata adalah jumlah anggota keluarga, 

pendapatan rumah tangga dan tingkat kesukaan. 
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4.6.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunkan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi antara nol sampai satu, jika nilai R
2
 

kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 

mempengaruhi variabel terikat sangat terbatas. 

Nilai R
2
 yang mendekati satu mengindikasikan 

bahwa hampir semua variabel bebas mempengaruhi 

variabel terikat. 

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh 

nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,886. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas 

atau independen (X) yang meliputi jumlah anggota 

keluarga, pendapatan rumah tangga, harga daging 

broiler, harga ikan tuna, harga beras, harga telur 

ayam, tingkat pendidikan, jumlah anak usia sekolah 

dan tingkat kesukaan secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel terikat berupa permintaan 

daging broiler di Kecamatan Pamekasan (Y) 

sebesar 88,6% sedangkan sisanya yang sebesar 

11,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini.  

4.6.2 Uji F (Signifikan Simultan) 

Analisis uji F pada dasarnya digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh dari seluruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. 

Nilai F hitung 95,370 dan nilai signifikansinya 

sebesar 0,000. Nilai F tabel yang didapat dari tabel 

F(9, 111) sebesar 1,97 sehingga dengan demikian 

nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 

(95,370>1,97) atau nilai signifikansi lebih kecil 

dari α 5% (0,000<0,050), hal ini berarti bahwa 

secara simultan/serentak variabel bebas (X) 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Dapat 

disimpulkan bahwa model tersebut baik dan dapat 

diterima pada tingkat kesalahan 5%. 

4.6.3 Uji t (Uji Parsial) 

Analisis uji-t digunakan untuk menguji apakah 

variabel bebas secara parsial atau individual 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian daging 

broiler. Ketentuan pengambilan keputusan 

dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi (probabilitas) dengan batas tingkat 

kesalahan pengambilan keputusan (alpha) yang 

ditetapkan. Nilai t hitung yang lebih besar dari nilai 

t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha, 

maka keputusan yang diambil adalah menolak H0, 

yaitu tidak terdapat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Nilai t tabel yang 

didapatkan dari tabel t(110) sebesar 1,982. 
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Nilai t hitung berdasarkan output SPSS pada 

lampiran 5, dari 9 variabel bebas yang diujikan 

yaitu jumlah anggota keluarga, pendapatan rumah 

tangga, harga daging broiler, harga ikan tuna, harga 

beras, harga telur ayam, tingkat pendidikan, jumlah 

anak usia sekolah dan tingkat kesukaan, dari 

kesembilan variabel bebas yang nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel hanya 3 variabel bebas yang 

berpengaruh nyata terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasan. Ketiga variabel 

tersebut antara lain jumlah anggota keluarga, 

pendapatan rumah tangga, dan tingkat kesukaan. 

Berikut persamaan yang dapat dibentuk dari 

analisis regresi berganda pada tabel 6 tersebut: 

lnY = - 2,383 + 0,224 X1 + 0,146 X2 +  

0,738X9 + ε 

Keterangan :  

Y = Permintaan daging broiler di 

   Kecamatan Pamekasan (kg/bulan) 

X1 = Jumlah anggota rumah tangga 

   (orang) 

X2 = Pendapatan rumah tangga 

   (Rp/bulan) 

X9 = Tingkat kesukaan (0 = tidak suka, 1 

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

     4 = sangat suka)  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

daging broiler akan dijelaskan secara lebih rinci 

sebagai berikut. 

4.6.3.1 Jumlah Anggota Keluarga 

Hasil uji-t terhadap variabel X1 (jumlah 

anggota keluarga) sebesar 5,853. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga 

berpengaruh nyata terhadap permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasan. Besarnya 

pengaruh jumlah anggota keluarga ditunjukkan 

oleh koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 

sebesar 0,224. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

jika jumlah anggota keluarga bertambah satu orang, 

sedangkan variabel lain dianggap tetap (konstan), 

maka permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan akan mengalami peningkatan 

permintaan sebesar 0,224%. Jumlah anggota 

keluarga yang berpengaruh adalah keluarga yang 

mempunyai anggota sebanyak 6 orang yaitu 

sebesar 25,8% dari total responden, sehingga 

apabila keluarga yang mempunyai jumlah anggota 

sebanyak 6 orang bertambah, maka jumlah 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan akan meningkat. 

Hasil penelitian tentang faktor jumlah anggota 

keluarga yang mempengaruhi permintaan daging 

broiler, berdasarkan pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih 
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kecil daripada alpha (5%) pada tingkat kepercayaan 

95%, sehingga apabila dihubungkan dengan 

hipotesis 3 yang berbunyi “diduga jumlah anggota 

rumah tangga berpengaruh positif terhadap 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan” maka hipotesa tersebut dapat diterima. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 

jumlah anggota keluarga dapat memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap jumlah pembelian 

daging broiler, karena semakin banyak jumlah 

anggota keluarga semakin besar pula jumlah daging 

broiler yang akan dibeli untuk dikonsumsi, 

sehingga pertambahan jumlah anggoota keluarga 

akan menyebabkan kenaikan permintaan daging 

broiler yang dibutuhkan oleh rumah tangga 

tersebut. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

pernyataan Pranata (2013) yang menyatakan bahwa 

secara parsial, variabel jumlah tanggungan 

berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan 

broiler. Hasil tersebut disimpulkan berdasarkan 

nilai t-hitung sebesar 9,512 > nilai t-tabel sebesar 

1,66 pada taraf kepercayaan 95%. Nilai koefisien 

variabel jumlah tanggungan sebesar 0,997 maka ini 

menunjukan jika jumlah tanggungan bertambah 1 

orang maka permintaan akan bertambah sebesar 

0,997 kg. Pernyataan terebut diperjelas oleh 

Nopirin (2008) yang menyatakan bahwa apabila 

jumlah konsumen bertambah maka jumlah barang 
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yang dibeli akan semakin besar merkipun harganya 

tidak turun. 

Menurut Suryanto, dkk (2008) menyatakan 

bahwa jumlah anggota keluarga merupakan suatu 

faktor non ekonomis yang tidak dapat diabaikan 

dan dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, 

sehingga sangat penting untuk memasukkan jumlah 

anggota keluarga dalam fungsi permintaan. Jumlah 

tanggungan akan mempengaruhi jumlah 

permintaan. Makin banyak jumlah tanggungan, 

maka jumlah permintaan akan meningkat. Hal ini 

berkaitan dengan usaha pemenuhan akan 

kecukupan kebutuhan setiap individu yang ada 

dalam suatu keluarga (Pranata, 2013). 

4.6.3.2 Pendapatan Rumah Tangga 

Nilai koefisien regresi variabel X2 (pendapatan 

rumah tangga) bernilai positif yaitu sebesar 0,146 

artinya apabila pendapatan rumah tangga di 

Kecamatan Pamekasan naik 1% sedangkan faktor 

lain dianggap tetap, maka permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasan akan mengalami  

peningkatan sebesar 0,146%. 

Hubungan positif yang ditunjukkan oleh faktor 

pendapatan dalam rumah tangga dengan jumlah 

permintaan daging broiler berbanding lurus dengan 

hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai sebesar 

4,065 atau secara parsial nilai signifikansi 0,000 



100 

 

lebih kecil dari alpha 5%. Hipotesis 2 yang 

nyatakan bahwa “diduga pendapatan rumah 

tangga berpengaruh positif terhadap permintaan 

daging broiler di Kecamatan Pamekasan” dapat 

diterima. 

Pendapatan rumah tangga yang dimiliki oleh 

responden di Kecamatan Pamekasan yang 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler 

sebesar Rp 3.000.000-Rp 4.000.000 per bulan yaitu 

sebanyak 35,8% dari total responden, sehingga 

apabila jumlah responden yang pendapatan rumah 

tangganya sebesar Rp 3.000.000-Rp 4.000.000 per 

bulan meningkat maka jumlah permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasan juga meningkat. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

penemuan Pranata (2013) yang menyatakan bahwa 

secara parsial, variabel pendapatan berpengaruh 

nyata terhadap jumlah permintaan broiler. Hasil 

tersebut disimpulkan berdasarkan nilai t-hitung 

sebesar 5,111. Nilai koefisien variabel pendapatan 

sebesar 0,684 menunjukkan jika pendapatan 

bertambah 1.000.000 maka jumlah permintaan 

broiler akan meningkat sebesar 0,684 kg. 

Menurut Suryanto, dkk (2008) menyatakan 

bahwa pendapatan keluarga akan menentukan daya 

beli suatu barang. Konsumen yang pendapatannya 

tinggi akan mempunyai daya beli yang besar 

karena kemampuan untuk membeli suatu barang 
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juga meningkat dan demikian sebaliknya. Apabila 

rumah tangga menerima rata-rata pendapatan yang 

lebih besar maka dapat diperkirakan mereka akan 

membeli lebih banyak beberapa komoditi, 

walaupun harga komoditi tersebut masih tetap 

sama. Pola konsumsi masyarakat ditentukan oleh 

tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat 

pendapatan masyarakat, maka semakin baik juga 

pola konsumsi, hal ini dikarenakan masyarakat 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan untuk konsumsi (Winardi, 2002). 

4.6.3.3 Tingkat Kesukaan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 

tingkat kesukaan (X9) memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap permintaan daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan. Pernyataan tersebut 

mengacu pada hasil uji-t yang bernilai sebesar 

18,382 atau secara parsial nilai signifikansi 0,000 

lebih besar dari alpha 5% pada tingkat kepercayaan 

95%, sehingga apabila hasil analisis tersebut 

apabila dikaitkan dengan hipotesis 4 yang 

menyatakan “diduga tingkat kesukaan berpengaruh 

positif terhadap permintaan daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan”, maka hipotesis tersebut 

dapat diterima. 

Responden yang membeli daging broiler 

sebanyak 5-8 kali selama satu bulan (kategori suka) 
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mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. Hal tersebut terlihat pada profil 

responden tingkat kesukaan sebesar 52,5% dari 

total responden membeli daging broiler sebanyak 

5-8 kali setiap bulan, sehingga apabila jumlah 

responden yang membeli daging broiler sebanyak 

5-8 kali setiap bulan, maka jumlah permintaan 

daging broiler yang ada di Kecamatan Pamekasan 

akan meningkat. 

Nilai koefisien regresi tingkat kesukaan 

bernilai positif yaitu sebesar 0,738 artinya apabila 

tingkat kesukaan masyarakat Kecamatan 

Pamekasan meningkat sebesar 1% sedangkan 

faktor lain dianggap tetap, maka permintaan daging 

broiler di Kecamatan Pamekasan sebesar 0,678%. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan masyarakat yang semakin 

meningkat memberikan pengaruh terhadap daya 

beli dan konsumsi daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. Menurut Pranata (2013) naiknya 

intensitas keinginan seseorang terhadap suatu 

barang pada umumnya menyebabkan naiknya 

jumlah permintaan terhadap barang tersebut. 

Perubahan selera konsumen dapat menyebabkan 

permintaan akan suatu barang juga akan berubah 

walaupun harga barang yang bersangkutan tidak 

berubah. Peningkatan selera konsumen atau 
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masyarakat akan daging broiler juga ikut 

mendukung minat usaha ternak broiler. 

Selera harus juga dianggap konstan tentu saja 

sulit untuk mengamati selera orang, namun secara 

konseptual kita harus menganggap bahwa selera itu 

konstan. Pada umumnya jika harga berubah, maka 

kuantitas permintaan memerlukan waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan harga baru. Harga baru 

ini menyebabkan berubahnya kebiasaan konsumen 

dan mungkin juga menyebabkan perubahan dalam 

persetujuan kontrak. Kuantitas yang diminta 

mengenai barang tertentu merupakan fungsi 

(artinya tergantung) dari hargabarang tersebut, 

harag barang-barang lain, pendapatan, selera, 

kekayaan dan produk lain (Bilas, 2006). 

4.7 Elastisitas Permintaan Daging Broiler oleh 

Konsumen Rumah Tangga di Kecamatan 

Pamekasan 

Konsep elastisitas digunakan untuk 

mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap 

besar kecilnya jumlah barang yang diminta terhadap 

perubahan harga suatu barang. Ukuran kepekaan 

konsumen dapat digunakan untuk meramalkan efek 

perubahan variasi penjelas tersebut terhadap 

permintaan daging broiler oleh konsumen rumah 

tangga di Kecamatan Pamekasan, selanjutnya untuk 

mengetahui respon konsumen terhadap faktor-faktor 
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yang mempengaruhi permintaan di Kecamatan 

Pamekasan dijelaskan secara lebih terperinci. 

4.7.1 Elastisitas Permintaan 

Elastisitas permintaan daging broiler (X3) = -

0,032. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

permintaan harga daging broiler bersifat inelastis 

yaitu persentase perubahan permintaan daging 

broiler lebih kecil daripada persentase perubahan 

harga daging broiler. Artinya setiap kenaikan harga 

sebesar 10% daging broiler mengakibatkan 

penurunan permintaan daging broiler sebesar 

0,32%. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sukirno 

(2002) yang menyatakan bahwa nilai elastisitas 

harga dari permintaan selalu akan negatif hal ini 

disebabkan karena harga dan jumlah barang yang 

diminta mengalami perubahan yang berkebalikan. 

Harga dan jumlah komoditas yang diminta 

bergerak dengan arah yang berlawanan karena 

kurva permintaan komoditas tersebut 

berkemiringan negatif. Beberapa contoh, seringkali 

tanda negatif dari elastisitas permintaan terhadap 

harga diabaikan, dengan asumsi pembaca telah 

mengerti hubungan antara jumlah komoditas yang 

diminta dengan harga yang bergerak berlawanan 

arah, dengan demikian untuk kesederhanaan 

penulisan tanda negatif tidak disertakan (Sugiarto, 

dkk. 2007) 
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Tabel 5 Hasil elastisitas permintaan daging broiler 

Variabel Jumlah 

Rata-rata harga daging broiler 

Rata-rata permintaan daging 

broiler 

Rp 

31.500/kg 

4,8 

kg/bulan 

Elastisitas permintaan -0,032 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Permintaan daging broiler  kurang responsif 

terhadap perubahan harga, sehingga setiap 

kenaikan harga sebesar 10% yaitu Rp 3.150 akan 

menyebabkan permintaan turun 0,32% yaitu 

sebesar 0,016 kg/bulan. Permintaan yang sangat 

responsif terhadap harga, menunjukkan bahwa 

konsumen daging broiler di Kecamatan Pamekasan 

bereaksi sangat peduli atas perubahan harga daging 

broiler. Penurunan jumlah permintaan yang secara 

tidak signifikan pada saat harga naik menunjukkan 

bahwa hukum permintaan yang berbunyi “apabila 

harga naik maka jumlah barang yang diminta akan 

mengalami penurunan, dan apabila harga turun 

maka jumlah barang yang diminta akan mengalami 

kenaikan” berlaku pada daging broiler di 

Kecamatan Pamekasan. 

Harga daging broiler yang naik diikuti 

dengan permintaan daging broiler yang menurun 

disebabkan karena kesadaran akan gizi dan 
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kesejahteraan masyarakat yang masih rendah 

sehingga kenaikan harga akan mempengaruhi pola 

konsumsi masyarakat di Kecamatan Pamekasan, 

dengan adanya kenaikan harga daging broiler, 

konsumen cenderung mengganti dengan barang 

lain yang memiliki kandungan gizi yang hampir 

sama dengan daging broiler. Daging broiler 

merupakan salah satu barang yang mempunyai 

banyak barang pengganti (substitusi) misalnya 

daging sapi, telur, ikan dan sebagainya. Kenaikan 

harga daging broiler akan menyebabkan penurunan 

terhadap permintaan daging broiler tersebut sebab 

konsumen akan mengkonsumsi lebih banyak 

barang pengganti dari daging broiler tersebut yang 

harganya tidak mengalami perubahan. 

4.7.2 Elastisitas Silang 

Elastisitas silang merupakan perbandingan 

antara perubahan kuantitas barang yang diminta 

dengan perubahan harga barang lain sebagai barang 

substitusi atau barang komplementer, komoditas 

yang digunakan sebagai elastisitas silang yaitu 

terdapat 3 variabel yaitu, harga ikan tuna, harga 

beras dan harga telur ayam. 
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Tabel 6. Hasil elastisitas silang ikan tuna 

Variabel Jumlah 

Rata-rata permintaan daging broiler  

Rata-rata harga ikan tuna 

Elastisitas silang ikan tuna 

4,8 kg/bulan 

Rp 21.300/kg 

0,019 (barang 

substitusi) 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Elastisitas silang ikan tuna (X4) terhadap 

daging broiler (X3) adalah sebesar 0,019 hasil 

tersebut menunjukkan bahwa apabila harga ikan 

tuna mengalami kenaikan sebesar 10% maka 

permintaan terhadap daging ayam akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,19%, dengan kata lain apabila 

harga ikan tuna mengalami penurunan sebesar 10% 

atau sebesar Rp 2.130 maka konsumen akan beralih 

membeli ikan tuna sehingga permintaan terhadap 

daging ayam akan mengalami penurunan sebesar 

0,19% atau sebesar 0,009 kg/bulan. Ikan tuna dan 

daging broiler merupakan dua barang yang dapat 

saling mengantikan (barang substitusi). Hasill 

tersebut sesuai dengan penemuan dari Hadini, dkk 

(2011) yang menjelaskan Elastisitas harga ikan 

terhadap permintaan daging broiler bernilai positif, 

menunjukkan bahwa daging broiler bersifat 

substitusi terhadap ikan. Hal ini dapat terjadi 

karena keduanya termasuk kelompok pangan 

hewani sehingga memungkinkan konsumen untuk 
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beralih mengkonsumsi ikan ke daging broiler, 

apabila harga ikan meningkat. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan hasil penelitian Wahyudi 

(2002) di Jogjakarta. Perbedaan ini terkait dengan 

kondisi wilayah dan karateristik masyarakat 

setempat. Kota Pamekasan merupakan daerah 

wilayah pesisir dengan ketersediaan ikan yang 

cukup dan kebiasaan makan ikan, sedangkan 

Jogjakarta sebagian besar wilayahnya bukan daerah 

pesisir dan selera masyarakat terhadap ikan kurang. 

Nilai elastisitas silang beras (X5) terhadap 

daging broiler (X3) sebesar -0,040. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga beras 

sebesar 10% maka permintaan daging broiler akan 

mengalami penurunan sebesar 0,40%. Nilai 

elastisitas yang negatif berarti bahwa beras 

merupakan barang komplementer dari daging 

broiler dan memiliki hubungan yang terbalik 

dengan permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. 

Tabel 7. Hasil elastisitas silang beras 

Variabel Jumlah 

Rata-rata permintaan daging broiler 

Rata-rata harga beras  

Elastisitas silang beras 

4,8 kg/bulan 

Rp 9.500/bulan 

-0,040 (barang 

komplementer) 

Sumber : Data primer diolah  (2015) 
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Hubungan yang terbalik antara permintaan 

daging broiler dengan harga beras, sehingga 

menyebabkan setiap kenaikan harga berasa sebesar 

10% atau sebesar Rp 950 dapat menyebabkan 

penurunan jumlah permintaan daging broiler 

sebesar 0,40% atau sebesar 0,019 kg/bulan dan 

beras merupakan barang komplementer. Hasil 

tersebut sesuai dengan yang ditemukan oleh 

Hadini, dkk (2011) yang menyatakan bahwa 

koefisien regresi variabel harga beras adalah 

sebesar -0,73, ini berarti bahwa apabila harga beras 

meningkat sebesar 10% sedangkan faktor lain 

dianggap tetap, maka permintaan daging broiler 

akan turun sebesar 0,73%, apabila koefisien regresi 

diartikan elastisitas silang, maka beras termasuk 

barang komplementer terhadap daging broiler, 

sehingga apabila terjadi kenaikan harga beras akan 

mengakibatkan penurunan permintaan atau 

konsumsi rumah tangga terhadap daging broiler. 

Beras merupakan sumber makanan pokok 

masyarakat Kecamatan Pamekasan, sedangkan 

daging broiler merupakan lauk yang biasanya 

dikonsumsi bersama nasi dalam kehidupan sehari-

hari. 

Nilai elastistas silang telur ayam (X6) terhadap 

daging broiler (X3) sebesar -0,010. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga telur 

ayam sebesar 10% maka permintaan daging broiler 
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akan mengalami penurunan sebesar 0,10%. Nilai 

elastisitas yang negatif berarti bahwa telur ayam 

merupakan barang komplementer dari daging 

broiler dan memiliki hubungan yang terbalik 

dengan permintaan daging broiler di Kecamatan 

Pamekasan. 

Tabel 8. Hasil elastisitas silang telur ayam 

Variabel Jumlah 

Rata-rata permintaan daging 

broiler 

Rata-rata harga telur ayam  

Elastisitas silang telur ayam 

4,8 kg/bulan 

Rp 16.000 / kg 

-0,010 (barang 

komplementer) 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Hubungan yang terbalik antara permintaan 

daging broiler dengan harga telur ayam, sehingga 

menyebabkan setiap kenaikan harga berasa sebesar 

10% atau sebesar Rp 1.600 dapat menyebabkan 

penurunan jumlah permintaan daging broiler 

sebesar 0,10% atau sebesar 0,005 kg/bulan dan 

beras merupakan barang komplementer. Hasil 

tersebut berbeda dengan hasil temuan dari Ansyari 

(2013) yang menemukan nilai koefisien harga telur 

ayam ras mempunyai nilai positif sebesar 0,529. 

Angka ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

harga telur ayam ras sebesar 10%, akan menyebabkan 

permintaan daging ayam broiler meningkat sebesar 

5,29%. Kenaikan harga telur ayam ras sebagai barang 



111 

 

substitusi akan meningkatkan jumlah permintaan 

daging ayam broiler di Sumatera Utara, atau dengan 

kata lain jika harga rata-rata telur ayam ras di 

Sumatera Utara meningkat, maka masyarakat 

cenderung akan beralih mengkonsumsi daging ayam 

broiler (ceteris paribus). 

4.7.3 Elastisitas Pendapatan 

Elastisitas pendapatan merupakan hubungan 

antara perubahan jumlah barang yang diminta 

karena disebabkan oleh perubahan pendapatan 

konsumen.nilai elastisitas pendapatan dapat dilihat 

pada Tabel 13. 

Tabel 9 Hasil elastisitas pendapatan 

Variabel Nilai 

Rata-rata pendapatan rumah tangga 

Rata-rata permintaan daging broiler 

Rp 3.700.000 

4,8 kg/bulan 

Elastisitas pendapatan 0,190 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Nilai elastisitas pendapatan sebesar 0,190 

menunjukkan bahwa apabila pendapatan naik 

sebesar 10% atau sebesar Rp 370.000 maka 

permintaan daging ayam akan mengalami 

peningkatan sebesar 1,90% atau sebesar 0,091 

kg/bulan. Nilai elastisitas pendapatan terhadap 

daging broiler sebesar 0,190 menunjukkan bahwa 

daging broiler merupakan barang normal sehingga 
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akan bergerak sesuai dengan arah pergerakan 

pendapatan. Artinya apabila pendapatan mengalami 

kenaikan maka permintaan terhadap daging sapi 

juga akan mengalami kenaikan pula, dan 

sebaliknya. 

Berdasarkan nilai elastisitas yang diperoleh, 

maka dapat dikatakan bahwa daging broiler 

merupakan barang normal, karena nilai elastisitas 

pendapatan (Ep) bernilai positif yaitu sebesar 0,190 

> 0 (Ep > 0). Hadiwijoyo (2009) menyatakan 

bahwa untuk barang normal nilai elastisitasnya 

lebih besar dari nol sampai satu dan untuk barang 

superior lebih besar dari satu. 

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat dari 

Setiawan, dkk (2006) yang menjelaskan bahwa 

elastisitas barang normal terhadap pendapatan bisa 

lebih besar dari pada satu (elastis) atau lebih kecil 

dari satu (inelastis), tergantung pada apakah 

perubahan yang diminta lebih besar atau lebih kecil 

daripada persentase perubahan yang menyebabkan. 

Begitu pendapatan mengalami kenaikan, 

permintaan untuk beberapa komoditi seperti 

makanan dan pakaian pokok tidak bertambah 

banyak, sedangkan komoditi yang tahan lama 

meningkat sangat pesat. Hasil tersebut juga sesuai 

dengan Hadini, dkk (2011) yang menjelaskan 

bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan 

daging broiler masyarakat Kota Kendari bernilai 
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positif dan kurang dari satu, menunjukkan bahwa 

daging broiler termasuk barang superior yang 

merupakan barang kebutuhan pokok. 

 


