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ABSTRACT 

 The research was conducted at the traditional markets in district Blitar (sub district 

Kanigoro, Srengat and Gandusari). The study aimed to determine; (i) broiler demand; (ii) the 

influence factors, and (iii) price, income and cross elasticities. 90 consumers were selected by 

accidental sampling method. Data were collected from 20th November 2016 to 21th Desember 

2016. Primary data were obtained by purposive sampling method. Secondary data were 

gathered from related institutions and sources. Data were analyzed using multiple regression 

analysis using SPSS 16. Results showed that broiler demand perkapita yearly was highest 

about 10.2 kg compared with 5.11 kg those national standard. Secondly, demand of broiler 

meat increased along with the number of household income and education of respondents, 

however it decreased as the presence of the price of mujair fish. Thirdly, broiler was 

considered as normal good and its demand was in elastic, substituton toward beef, 

complementary toward rice, chicken egg and mujair fish. 
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Protein merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh manusia dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya. Broiler merupakan salah satu sumber bahan pangan 

hewani, yang mengandung gizi yang cukup tinggi berupa protein dan energi. broiler sangat 

diminati oleh konsumen, itu dikarenakan broiler/pedaging lebih murah dibandingkan dengan 

daging lain seperti kambing, sapi, kerbau dan lain-lain. Konsumen mengkonsumsi daging 

ayam untuk memenuhi kebutuhan akan gizi yang digunakan untuk aktifitas sehari-harinya. 

Broiler juga dapat memenuhi asupan empat sehat lima sempurna. Konsumen ayam pedaging 

atau pun broiler adalah tipe konsumen yang mengolah broiler terlebih dahulu sebelum 

mengkonsumsinya. Menyinggung konsumsi broiler cenderung mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun meskipun sifatnya fluktuasi, artinya permintaan broiler pada waktu-waktu 

tertentu mengalami peningkatan seperti pada hari raya lebaran atau hari raya lainnya dan 

permintaan akan menurun pada hari-hari biasa seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Blitar. 

Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mengetahui jumlah permintaan broiler pada 

konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar, 2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi permintaan broiler pada konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar, dan 3) 

Mengetahui elastisitas permintaan broiler pada konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar. 

Penelitian dilakukan mulai 20 November 2016 sampai 21 Desember 2016 yang bertempat di 

pasar Kanigoro, pasar Srengat dan pasar Gandusari. Penentuan lokasi dilakukan secara 

sengaja (purposive sampling), sedangkan untuk pengambilan sampel diambil dengan 

accidental sampling. Data yang ditabulasikan merupakan hasil survei kuisioner dari 

responden yang berjumlah 90 responden saat melakukan pembelian broiler dengan kriteria 
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responden ialah berjenis kelamin wanita, pembelian tidak untuk diperjual belikan kembali, 

wanita yang sudah mempunyai keluarga. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis 

regresi berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS 16. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa karakeristik responden yang membeli broiler 

pada umumnya ialah berjenis kelamin perempuan, merupakan final consumen (tidak diperjual 

belikan kembali), responden yang membeli di penjual saat itu juga yang berada dilokasi, 

bukan pembantu rumah tangga. Pendidikan responden rata-rata terbanyak ialah lulusan SMA 

yang mempunyai pendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000. Jumlah anggota rumah 

tangga responden paling banyak yaitu 4 - 6 orang sebesar 88% atau 79 orang. Hasil analisis 

regresi menujukkan bahwa model variabel independen memberikan pengaruh signifikan 

(P<0,05) terhadap variabel dependen dengan nilai R2 (koefisien Determinasi) sebesar 0,467. 

Secara parsial pendapatan rumah tangga, pendidikan responden dan harga mujair masing-

masing berpengaruh secara nyata terhadap permintaan broiler di Kabupaten Blitar.  

 Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Permintaan broiler pada konsumen rumah 

tangga 10,02 kg/kapita/tahun lebih tinggi dibandingkan konsumsi broiler perkapita nasional 

sebesar 5,11 kg/kapita/tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan broiler pada 

konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar yaitu pendapatan rumah tangga dan pendidikan 

responden dapat meningkatkan permintaan boiler sedangkan harga ikan mujair dapat 

mengurangi permintaan broiler. Broiler merupakan barang normal dan permintaan broiler 

bersifat tidak elastis, subtitusi terhadap daging sapi, komplementer terhadap beras, telur dan 

ikan mujair. Saran yang dapat direkomendasikan yaitu kepada pemerintah di daerah setempat 

untuk mendorong peningkatan produksi daging ayam dalam mendorong masyarakat untuk 

mengkonsumsi daging ayam agar masyarakat dapat meningkatkan konsumsi terhadap  broiler 

dan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang analisis permintaan daging seperti pada 

ternak unggas lainnya atau pada produk peternakan lainnya. 

 

 



vii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

RIWAYAT HIDUP ..........................................................................................................        i 

KATA PENGANTAR .....................................................................................................       ii 

ABSTRACT ......................................................................................................................      iv 

RINGKASAN ...................................................................................................................        v 

DAFTAR ISI ....................................................................................................................     vii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................        x 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................      xi 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................     xii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................         1 

1.2. Rumusan Masalah ......................................................................................................         4 

1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................................................         4 

1.4. Manfaat Penelitian ......................................................................................................         4 

1.5. Kerangka Konsep Penelitian ......................................................................................         5 

1.6. Hipotesis Penelitian ....................................................................................................         7 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Review Penelitian Terdahulu .....................................................................................         8 

2.2. Landasan Teori ...........................................................................................................       10 

2.2.1. Teori Permintaan  .................................................................................................       10 

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ...........................................................................       11 

2.3.1. Harga Barang  .......................................................................................................       11 

2.3.2. Harga Barang Lain ...............................................................................................       12 

2.3.3. Tingkat Pendapatan Rumah Tangga  ....................................................................       13 

2.3.4. Jumlah Anggota Keluarga  ...................................................................................       14 

2.3.5. Tingkat Pendidikan  ..............................................................................................       14 

2.3.2. Selera  ...................................................................................................................       15 

2.4. Elastisitas Permintaan Broiler ....................................................................................       15 

 



viii 
 

BAB III MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................................................       19 

3.2. Metode Penentuan Sampel .........................................................................................       19 

3.3. Metode Pengumpulan Data ........................................................................................       21 

3.4. Metode Analisis Data .................................................................................................       21 

3.4.1. Metode Deskriptif .................................................................................................       21 

3.4.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Permintaan Broiler pada Konsumen 

Rumah Tangga di Kabupaten Blitar ........................................................................       21 

3.4.3. Elastisitas Permintaan Broiler ..............................................................................       25 

3.5. Batasan Istilah ............................................................................................................       30 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian............................................................................      32 

4.2. Profil Responden .........................................................................................................      37 

4.2.1. Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga ...................................      37 

4.2.2. Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Rumah Tangga .................................      38 

4.2.3. Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anak Usia Sekolah ..................................      39 

4.2.4. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Responden.........................................      40 

4.3. Analisis Data ...............................................................................................................      41 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik .................................................................................................      41 

 4.3.1.1. Uji Multikolinearitas ...................................................................................      41 

 4.3.1.2. Uji Korelasi Pearson ...................................................................................      42 

4.4. Jumlah Permintaan Broiler pada Konsumen Rumah Tangga .....................................      43 

4.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Broiler ..............................................      44 

4.5.1. Uji R2 (Koefisien Determinasi) ...........................................................................      45 

4.5.2. Uji F (Signifikasi Simultan) ................................................................................      46 

4.5.3. Uji t  (Uj Parsial) .................................................................................................      46 

 4.5.3.1. Pendapatan Rumah Tangga (X2) ................................................................      47 

 4.5.3.2. Pendidikan Responden (X4) ........................................................................      48 

 4.5.3.3. Harga Ikan Mujair  (X9) ..............................................................................      48 

4.6. Analisis Elastisitas .......................................................................................................      49 

4.6.1. Elastisitas Harga .................................................................................................      50 

4.6.2. Elastisitas Pendapatan.........................................................................................      51 

4.6.3. Elastisitas Silang .................................................................................................      51 



ix 
 

 4.6.3.1. Daging Sapi Subtitusi dengan Broiler ........................................................      52 

 4.6.3.2. Beras Komplementer dengan Broiler .........................................................      52 

 4.6.3.3. Telur Komplementer dengan Broiler ..........................................................      53 

 4.6.3.4. Ikan Mujair Komplementer dengan Broiler ................................................      54 

  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................................      55 

5.2 Saran .............................................................................................................................      55 

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................................................      56 

LAMPIRAN ......................................................................................................................      59 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                                             Halaman 

1. Kriteria Elastisitas Harga ............................................................................................     27 

2. Kriteria Elastisitas Silang ...........................................................................................      28     

3. Kriteria Elastisitas Pendapatan ...................................................................................     29   

4. Hasil Uji Multikolineritas ...........................................................................................      41 

5. Hasil Uji Korelasi Pearson .........................................................................................    42 

6. Jumlah Permintaan Broiler di Kabupaten Blitar.........................................................     43 

7. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Broiler ..............................     44 

8. Analisis Elastisitas Permintaan Broiler ......................................................................     49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                                                        Halaman 

1. Kerangka Konsep Pemikiran  .....................................................................................        6   

2. Bagan Sampling Frame ..............................................................................................      20 

3. Profil Responden Berdasaran Jumlah Anggota Keluarga ..........................................     36 

4. Profil Responden Berdasaran Pendapatan Rumah Tangga ........................................     37 

5. Profil Responden Berdasaran Jumlah Anak Usia Sekolah .........................................     38 

6. Profil Responden Berdasaran Pendidikan Responden................................................     39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                                                                      Halaman 

1. Kuisioner Penelitian Tentang Analisis Permintaan Broiler pada Konsumen Rumah 

Tangga di Kabupaten Blitar .......................................................................................      59  

2. Jadwal Penelitian  .......................................................................................................     62 

3. Hasil Uji Korelasi Pearson .........................................................................................     63 

4. Hasil Standart Deviasi ................................................................................................     65   

5. Perhitungan Broiler Perkapita ....................................................................................     69   

6. Hasil Analisis Regresi Berganda ................................................................................     70   

7. Hasil Analisis Elastisitas ............................................................................................     73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rendahnya konsumsi protein hewani oleh masyarakat Indonesia merupakan faktor 

pendorong (motivasi), perlu pengembangan peternakan atau agribisnis peternakan. Komitmen 

pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, termasuk mananggulangi 

kerawanan pangan dan kekurangan gizi tersebut tertuang dalam program utama Departemen 

Pertanian yaitu program peningkatan ketahanan pangan. Untuk sub-sektor peternakan tertuang 

dalam program terobosan yaitu program kecukupan pangan hewani. Ketersediaan pangan yang 

cukup, aman, merata, harga terjangkau dan bergizi bagi manusia. Permintaan terhadap pangan 

hewani ini, cenderung terus-menerus meningkat. Selain itu faktor yang turut mendorong 

meningkatnya permintaan daging ayam, karena terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat 

dari bahan pangan sumber protein nabati ke bahan pangan sumber  protein ternak. 

Protein merupakan salah satu zat makanan yang sangat diperlukan oleh manusia dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya. Protein berperan penting dalam pembentukan sel-sel dan 

jaringan baru tubuh serta memelihara pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang rusak. Protein 

juga bisa menjadi bahan untuk energi bila keperluan tubuh akan hidrat arang dan lemak tidak 

terpenuhi. Protein sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu protein hewani dan nabati. 

Sumber protein hewani yaitu daging, ikan, ayam, telur dan susu. Sementara sumber protein 

nabati dapat diperoleh dari padi-padian, biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein nabati dapat 

disebut sebagai protein tidak lengkap karena senantiasa mempunyai kekurangan satu atau lebih 

asam amino esensial. Sementara protein hewani memiliki semua asam amino esensial, hingga 

disebut protein lengkap (Jaelani, 2010). 

Perkembangan harga broiler di tingkat konsumen secara umum juga cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Harga rata-rata broiler tingkat konsumen tahun 2014 sebesar Rp 

28.976,00 per kg. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 3,47 persen menjadi sebesar Rp 

29.981,00 per kg. Selanjutnya, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,51 persen 

menjadi sebesar Rp31.334,00 per kg. Pada tahun 2016, harga rata-rata broiler di tingkat 

konsumen paling tinggi terjadi di Kota Manokwari yaitu sebesar Rp 40.313,00 per kg. 

Sedangkan harga paling rendah terjadi di Kota Mamuju yaitu sebesar Rp 23.193,00 per kg. 

Konsumsi daging per kapita tahun 2016 sebesar 6,778 kg, atau meningkat sebesar 5,69 persen 

dari konsumsi tahun 2015 sebesar 6,413 kg. Konsumsi daging sapi per kapita tahun 2016 



sebesar 0,417 kg sama dengan konsumsi daging sapi per kapita tahun 2015. Konsumsi daging 

ayam ras per kapita tahun 2016 sebesar 5,110 kg mengalami peningkatan sebesar 6,52 persen 

dari konsumsi tahun 2015 sebesar 4,797 kg tingkat nasional (Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, 2016) 

Salah satu produk daging sebagai protein hewani yang diminati masyarakat adalah daging 

ayam ditinjau dari harganya yang relatif murah daripada daging sapi. Daging ayam merupakan 

salah satu sumber bahan pangan hewani, yang mengandung gizi yang cukup tinggi berupa 

protein dan energi. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam pembangunan sub-sektor 

peternakan yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan protein hewani 

bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas ternak dan dikembangkan untuk meningkatkan 

produksi dan produktivitas ternak. Broiler sebagai salah satu sumber pangan hewani, dagingnya 

semakin banyak dikonsumsi sebagai salah satu alternatif penyediaan daging bagi masyarakat, 

yang dapat berfungsi sebagai pengganti daging sapi  disukai oleh berbagai kalangan masyarakat 

karena memiliki berbagai keistimewaan jika dibandingkan dengan sumber pangan asal hewani 

lainnya. Harga broiler cenderung lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dagingnya 

relatif empuk dan tebal. Broiler juga mudah diolah menjadi berbagai macam masakan sehingga 

banyak digunakan dalam rumah tangga maupun rumah makan (Setiawan, dkk, 2006). Salah 

satu usaha yang berkembang adalah peternakan broiler. Usaha broiler di Indonesia tidak saja 

terbatas di kota-kota besar, melainkan sudah sampai ke pelosok desa di tanah air kita ini. 

Kelebihan yang dimiliki broiler yaitu bisa memberikan keuntungan yang cepat sebab sampai, 

diantara ternak peliharaan yang ada barulah broiler yang paling cepat menghasilkan, sehingga 

cepat pula bisa mengatasi kekurangan daging di pasaran. 

Semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat juga mendukung naiknya permintaan 

daging ayam, gaya hidup masyarakat perkotaan yang menyukai segala sesuatu yang praktis, 

juga membuat perubahan dalam bentuk kuliner dan pengolahan makanan. Salah satunya adalah 

makanan olahan dari daging ayam yang digemari di masyarakat seperti: nugget, sosis, dan lain-

lain. Ditambah lagi, ketika pada saat perayaan-perayaan tahunan tertentu permintaan akan 

daging ayam akan semakin meningkat pula. Salah sau contohnya adalah bulan pusa menjelang 

Lebaran. Permintaan daging ayam akan mencapai puncaknya pada saat perayaan tersebut. 

Untuk memenuhi permintaan daging ayam tersebut, ada dua jenis ayam yang selalu di biakkan 

untuk kepentingan konsumsi. Jenis ayam tersebut adalah ayam layer dan broiler. Perbedaan 

dari kedua jenis ayam ini adalah Ayam layer adalah jenis ayam yang dikhususkan untuk diambil 

telurnya sehingga sering disebut ayam petelur. Ayam jenis ini memiliki usia produktif bertelur 

hingga 30 bulan hingga mencapai masa afkir (masa dimana ayam petelur tidak produktif lagi). 



Namun ketika sudah memasuki masa afkir tesebut, maka ayam petelur tersebut akan menjadi 

ayam potong, karena dijual keberbagai Rumah Potong Ayam (RPA), pemotong, dan pasar 

tradisional untuk memenuhi kebutuhan pasar.  

Terdapat berbagai macam jenis daging ayam yang di konsumsi masyarakat diantaranya 

Ayam Buras (Non-Perebred Chicken), Ayam Pedaging (Broiler Chicken) serta Ayam Petelur 

(Layer Chicken). Masyarakat dalam mengkomsumsi daging ayam selalu memilih diantara 3 

jenis daging ayam tersebut yang tersedia di pasaran. Perbedaan dari sisi citarasa dan harga 

merupakan salah satu pertimbangan masyarakat dalam mengkonsumsi daging ayam. Salah satu 

daging ayam yang digemari masyarakat adalah daging Ayam Ras Pedaging (Broiler Chicken). 

Untuk jenis broiler memiliki usia relatif lebih pendek karena ras jenis broiler ini di khususkan 

untuk diambil dagingnya. Para peternak biasanya memanen broiler dan dianggap sudah dewasa 

ketika berumur 35-42 hari (5-6 minggu) atau ketika target berat ayam yang diinginkan telah 

tercapai. Berat ayam yang dipanen berkisar 1kg - 2,5kg tergantung permintaan masing-masing 

daerah. 

Dalam pemeliharaan ayam terdapat siklus hidup ayam yang membutuhkan waktu agar 

ayam dapat mencapai pertumbuhan yang maksimal. Hal ini tidak lepas dari sistem 

pemeliharaan yang baik oleh para peternak. Dengan pemeliharaan yang baik diharapkan 

peternak dapat menghasilkan ayam yang sehat dan berkualitas baik, sehingga dapat dijual 

dengan harga yang baik pula. Namun, kadang kala tidak semua peternak dapat membiayai 

pemeliharaan ayam dari awal DOC di pelihara hingga akhir pada saat ayam akan dipanen. Para 

peternak yang kesulitan modal mencari pemilik modal baik sesama peternak maupun 

perusahaan dibidang peternakan. Dari banyaknya peternak yang membudi dayakan ayam dan 

pemiliki modal yang membantu para peternak kecil, hal ini menjadikan peternakan sebuah 

industri yang memiliki ruang lingkup cukup luas. 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara 

geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25’ – 112 20’ BT dan 7 57-8 9’51 LS berada di 

Barat daya  Ibu Kota Propinsi Jawa Timur Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. 

Adapun batas – batas wilayah yaitu, sebelah utara: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 

sebelah timur: Kabupaten Malang, sebelah selatan: Samudra Indonesia, sebelah barat: 

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri. Penduduk merupakan salah satu potensi bagi 

Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permaslahan 

apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan 

kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan 

kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 



mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 

630.7754 jiwa. Menyinggung konsumsi broiler cenderung mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun meskipun sifatnya fluktuasi, artinya permintaan broiler pada waktu-waktu tertentu 

mengalami peningkatan seperti pada hari raya lebaran atau hari raya lainnya dan permintaan 

akan menurun pada hari-hari biasa.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Berapa jumlah permintaan broiler di Kabupaten Blitar per bulan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  permintaan broiler pada konsumen rumah 

tangga di Kabupaten Blitar? 

3. Bagaimana elastisitas permintaan broiler pada konsumen rumah tangga di Kabupaten 

Blitar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui jumlah permintaan broiler di Kabupaten Blitar per bulan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan broiler pada 

konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar. 

3. Untuk mengetahui elastisitas permintaan broiler pada konsumen rumah tangga di 

Kabupaten Blitar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat bagi peternak dan pengusaha 

Sebagai bahan informasi dan masukan pertimbangan usaha peternakan broiler dalam 

mengembangkan usahanya di masa yang akan datang, memanfaatkan peluang usaha 

agribisnis peternakan ayam pedaging, sedangkan bagi lembaga peneliti, hasil penelitian 

ini diharapkan, dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menelaah lebih lanjut 

terhadap permintaan broiler di Kabupaten Blitar Jawa Timur. 

2. Manfaat bagi pihak lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan bahan khusus dan bahan 

referesi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti serta 

menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam pengembangan usaha. 

3. Manfaat bagi penulis 



Tolak ukur bagi penulis atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sejenis 

dan tambahan berupa pengetahuan maupun wawasan kepada penulis yang berhubungan 

dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang permintaan broiler. 

 

1.5  Kerangka Konsep Penelitian 

Broiler merupakan salah satu sumber bahan pangan hewani, yang mengandung gizi yang 

cukup tinggi berupa protein dan energi. Broiler sangat diminati oleh konsumen, itu dikarenakan 

broiler/pedaging lebih murah dibandingkan dengan daging lain seperti kambing, sapi, kerbau 

dan lain-lain. Konsumen mengkonsumsi daging ayam untuk memenuhi kebutuhan akan gizi 

yang digunakan untuk aktifitas sehari-harinya. Broiler juga dapat memenuhi asupan empat 

sehat lima sempurna. Konsumen ayam pedaging atau pun broiler adalah tipe konsumen yang 

mengolah broiler terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan broiler. Jumlah permintaan broiler tidak 

hanya dipengaruhi oleh harga daging ayam itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh harga barang-

barang lain seperti harga daging sapi, telur ayam ras, ikan, minyak goreng, beras, tingkat 

pendapatan konsumen rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dan tingkat pendidikan. 

Faktor ekonomi dan non ekonomi tersebut secara bersama-sama mempengaruhi perilaku 

konsumen. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan broiler, juga 

diperlukan prediksi kebutuhan broiler pada masa yang akan datang. Permintaan terhadap 

broiler di Kota Blitar diharapkan akan terus meningkat untuk konsumen rumah tangga. Saifoel 

(2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap permintaan daging 

sapi di Kabupaten Bondowoso dalam jangka pendek (short run) adalah pendapatan perkapita 

dan jumlah penduduk baik dalam jangka panjang (long run) adalah harga telur, harga beras, 

pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk baik dalam permintaan dinamis daging sapi jangka 

pendek dan jangka panjang, daging sapi bagi masyarakat Bondowoso merupakan barang 

normal dan bersifat inelastis, daging sapi memiliki hubungan komplementer dengan beras dan 

bersifat inelastis. Faktor pendorong meningkatnya permintaan tersebut secara teoritis disebut 

dengan demand shifter, yaitu faktor yang mempengaruhi atau mengakibatkan adanya 

perubahan permintaan. Hadini (2011) mengemukakan bahwa tingkat permintaan produk ternak 

seperti daging dan telur dipengaruhi oleh harga produk, produk substitusinya maupun 

komplementernya, tingkat pendapatan rumah tangga serta preferensi konsumen terhadap 

berbagai pilihan produk yang tersedia. 



Analisis yang digunakan antara lain analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier 

berganda dan analisis respon elastisitas. Penyusun kerangka teoritis untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan broiler bertujuan agar penelitian mempunyai 

alur yang jelas dan diharapkan tujuan penelitian dapat tercapai dengan maksimal dan efisien. 

Kerangka konsep penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Pemikiran  

 

Penelitian yang dilakukan dapat diketahui profil responden yang meliputi nama 

responden, usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Usia responden yang menjadi sasaran utama 

adalah ibu rumah tangga, wanita yang sudah menikah atau belum. 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 
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menyebabkan konsumen lebih selektif dalam memilih konsumsi terhadap broiler. 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 broiler. Pendapatan yang semakin tinggi dan harga broiler yang 

terjangkau dikalangan masyarakat menyebabkan orang tidak segan dalam membeli broiler. 

Jumlah anggota rumah tangga juga akan mempengaruhi terhadap permintaan broiler. Jumlah 

rumah tangga yang semakin banyak akan menyebabkan permintaan terhadap broiler juga 

meningkat, begitu juga sebaliknya. Jumlah anak yang semakin banyak berpengaruh terhadap 

banyaknya pembelian terhadap daging ayam baik secara jumlah maupun frekuensi pembelian. 

Frekuensi pembelian terhadap broiler juga ikut mempengaruhi permintaan terhadapbroiler. 

Harga broiler sangat mempengaruhi seberapa elastis permintaan broiler. Harga broiler 

yang semakin tinggi dapat menyebabkan permintaan broiler mengalami penurunan karena daya 

beli konsumen yang turun, begitu juga sebaliknya, jika harga broiler turun maka dapat 

menyebabkan permintaannya meningkat. Harga barang subtitusi yang lebih rendah dari harga 

broiler akan menyebabkan orang untuk memilih barang subtitusi.  

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

1. Pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap permintaan broiler di 

Kabupaten Blitar Jawa Timur. 

2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap permintaan broiler di Kabupaten 

Blitar Jawa Timur. 

3. Usia responden berpengaruh negatif terhadap permintaan broiler di Kabupaten Blitar 

Jawa Timur. 

4. Harga broiler berpengaruh negatif terhadap pemintaan broiler di Kabupaten Blitar Jawa 

Timur. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Pranata (2013) menyatakan secara parsial, variabel pendapatan berpengaruh nyata terhadap 

jumlah permintaan broiler/pedaging. Hal ini disimpulkan berdasarkan nilai t-hitung sebesar 

5,111 > nilai t-tabel sebesar 1,66 pada taraf kepercayaan 95%. Nilai koefisien variabel 

pendapatan sebesar 0,684 menunjukkan jika pendapatan bertambah 1.000.000 maka jumlah 

permintaan broiler/pedaging akan meningkat sebesar 0,684 kg. Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa tidak terima H0 dan terima H1.Variabel harga barang subtitusi tidak berpengaruh nyata 

terhadap jumlah permintaan broiler/pedaging. Hal ini disimpulkan berdasarkan nilai t-hitung 

1,627 < nilai t-tabel sebesar 1,66 pada taraf kepercayaan 95 % maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa terima H0 dan tidak terima H1. Variabel usia berpengaruh nyata terhadap jumlah 

permintaan broiler/pedaging. Hal ini disimpulkan berdasarkan nilai t-hitung (-) 3,593 > nilai 

ttabel 1,66 pada taraf kepercayaan 95 %. Nilai koefisien variabel usia bertanda negatif (-) 0,075 

menunjukkan jika usia naik 1 tahun mak jumlah permintaan akan menurun 0,075 kg. Maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terima H0 dan terima H1. Secara parsial, variabel 

pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaanbroiler/pedaging. Hal ini 

disimpulkan berdasarkan nilai t-hitung sebesar 0,125 < nilai t-tabel sebesar 1,66 pada taraf 

kepercayaan 95 % maka dapat diambil kesimpulan bahwa terima H0 dan tidak terima H1. Secara 

parsial, variabel harga ayam broiler/pedaging tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah 

permintaan ayam broiler/pedaging. Hal ini disimpulkan berdasarkan nilai t-hitung sebesar (-) 

0,244 < nilai t-tabel sebesar 1,66 pada taraf kepercayaan 95 % maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa terima H0 dan tidak terima H1. Secara parsial, variabel jumlah tanggungan berpengaruh 

nyata terhadap jumlah permintaan broiler/pedaging. Hal ini 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. Maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak terima H0 dan terima H1. Disimpulkan bahwa secara serempak dari 

keseluruhan variabel bebas memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah permintaan 

broiler/pedaging. Secara parsial, variabel harga barang subtitusi, tingkat pendidikan dan harga 

broiler/pedaging tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan  broiler/pedaging, 

sedangkan pada pendapatan, usia dan jumlah tanggungan berpengaruh nyata terhadap jumlah 

permintaan  broiler/pedaging. 



Penelitian Rahmawati (2009) menyatakan bahwa variabel harga daging ayam secara 

parsial tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam. Koefisien regresi yang 

diperoleh sebesar -0,009062. Artinya bahwa jika harga daging ayam naik 10% maka permintaan 

akan turun sebesar 0,09%, begitu pula sebaliknya. Untuk variabel harga telur ayam secara 

parsial berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam, dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,028357. Artinya jika harga telur ayam naik sebesar 10% maka permintaan daging 

ayam akan naik sebesar 0,28%. Variabel pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh nyata 

terhadap permintaan daging ayam, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,017327. Artinya jika 

pendapatan naik sebesar 10% maka permintaan daging ayam akan naik sebesar 0,17%. Selanjutnya 

variabel jumlah penduduk secara parsial berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam, 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,592524. Artinya jika jumlah penduduk meningkat sebesar 

10% maka permintaan daging ayam akan naik sebesar 5,92 %. 

Hadini (2011) menyatakan bahwa variabel independen (jumlah penduduk, pendapatan, 

harga  broiler, harga daging sapi, harga ayam buras, harga ikan bandeng, harga telur, harga 

minyak goreng, harga beras dan kejadian flu burung) berpengaruh terhadap variabel dependen 

(permintaan  broiler). Hasil analisis F-hitung sebesar 197.2 dan nilai tersebut lebih besar dari 

nilai F-Tabel (7,720). Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap permintaan 

broiler signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Hasil analisis regresi diperoleh nilai R2 

sebesar 0,9804. Hal tersebut menunjukkan bahwa 98,04% variasi variabel dependen 

(permintaan broiler di Kota Kendari) dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel 

independen yang diteliti, sedangkan sisanya sebesar 1,96% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti pada penelitian, sehingga model regresi fungsi permintaan daging di Kota Kendari 

sangat cocok untuk digunakan. Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh kuat terhadap permintaan daging di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara 

adalah pendapatan. Hasil tersebut menjelaskan bahwa elastisitas permintaan daging masyarakat 

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

barang superior yang merupakan barang superior yang merupakan barang kebutuhan pokok. 

Permintaan daging ayam di Kecamatan Tobelo pada tingkat rumah tangga relatif rendah 

sekitar 68,9% yang membeli daging ayam lebih dari 2,5 kg / bulan dan hanya 31,3 % yang 

membeli dalam jumlah yang cukup besar antara 4,5 sampai 6 kg / bulan. Faktor yang 

mempengaruhi permintaan untuk daging ayam secara signifikan, seperti jumlah anggota 

keluarga, pendapatan rumah tangga, harga telur, harga daging ayam, serta jenis pekerjaan. 

Variabel pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh nyata terhadap permintaan daging 

ayam, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,017327. Artinya jika pendapatan naik sebesar 



10% maka permintaan daging ayam akan naik sebesar 0,17%. Selanjutnya variabel jumlah 

penduduk secara parsial berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam, dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,592524. Artinya jika jumlah penduduk meningkat sebesar 10% 

maka permintaan daging ayam akan naik sebesar 5,92 % (Dilago, 2011) 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Permintaan 

Teori Permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh 

permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, 

maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi, jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut 

turun. Turunnya permintaan sendiri awalnya disebabkan oleh naiknya, atau terlalu tingginya 

harga di pasar, sehingga masyarakat berfikir ulang untuk spending money. Maka, ketika 

masyarakat tidak berminat untuk membeli barang mereka (produsen), maka produsen akan 

menurunkan harganya, agar masyarakat kembali dapat mengkonsumsi barang yang mereka 

produksi (Sukirno, 2002).  

Permintaan dalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga 

selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang 

diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu dan 

periode tertentu (Manurung, 2006). Soekartawi (2002) menyatakan bahwa perubahan tingkat 

pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, kemudian seringkali 

dijumpai di masyarakat dengan bertambahnya pendapatan seseorang, maka barang yang 

dikonsumsi bukan saja bertambah jumlahnya tetapi juga kualitas barang tersebut. Pertambahan 

jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi peningkatan permintaan suatu barang. Semakin 

banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula jumlah barang yang dikonsumsi. 

Sukirno (2002) menambahkan 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. 

Sugiarto (2005) menambahkan bahwa teori permintaan menerangkan sifat permintaan pembeli 

pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang 

diminta dan harga serta pembentukan kurva permintaan. Ganhdi (2011) menyatakan bahwa, 

adapun unsur-unsur yang terdapat permintaan yaitu barang dan jasa, harga dan kondisi yang 

mempengruhi. Jadi permintaaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli dalam berbagai 

situasi dan tingkat harga. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah sutu barang yang 



pada tempat, waktu, bentuk dan pada berbagai kemungkinan harga hendak dibeli oleh para 

pembeli 

 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. Suhartini (2006) hukum 

permintaaan adalah semakin rendah harga dari sutau barang, makin banyak jumlah permintaan 

terhadap harga barang itu, sebaliknya makin tinggi harga dari suatu barang, semakin sedikit 

jumlah permintaan barang tersebut. Hukum permintaan tersebut disebabkan oleh kenyataan 

bahwa orang harus memenuhi kebutuhannya sebatas anggaran atau pemdapatan tertentu. 

Muncul masalah disini mengapa manusia harus memenuhi berbagai kebutuhan, sementara 

anggaran yang dimiliki terbatas. Karena setiap benda pemenuhan kebutuhan mempunyai 

kegunaan utilitasnya masing-masing sehingga orang akan berupaya memnuhi kebutuhan 

dengan menyamakan pertambahan kegunaan (utilitas mariginal) benda pemuas yang 

dikonsumsinya. Hukum permintaan berbunyi : apabila harga naik maka jumlah barang yang 

diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta 

akan mengalami kenaikan. Dalam hukum permintaan jumlah harga yang diminta akan 

berbanding terbalik denga tingkat harga barang. Kenaikan harga barang akan menyebabkan 

berkurangnya jumlah barang yang diminta, hal ini dikerenakan naiknya harga menyebabkan 

turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah permintaan naiknya 

harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya lebih 

murah. 

 

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

2.3.1 Harga Barang 

 Mankiw (2000) menyatakan kuantitas yang diminta berhubungan secara negatif dengan 

harga karena kuantitas permintaan menurun ketika harganya meningkat dan kuantitas 

permintaan meningkat ketika harganya menurun. Nuraini (2000) menjelaskan bahwa 

permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh harga barang (komoditi). Permintaan suatu 

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

mengalami perubahan. 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. Harga barang yang hendak dibeli mempunyai pengaruh terhadap permintaan barang 

tersebut. Harga mempunyai hubungan berkebalikan dengan jumlah barang yang akan diminta 

oleh konsumen (Soekartawi, 2003). 

 

2.3.2 Harga Barang Lain 

Hubungan antara harga barang lain atau pun barang subtitusi dengan jumlah barang 

yang diminta adalah positif. Apabila harga barang subtitusi turun maka permintaan akan barang 

tersebut akan meningkat, begitu juga sebaliknya (Pracoyo dan Antyo, 2006). 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.  

Menurut Sukirno (2002) menyatakan bahwa harga barang lain berpengaruh apabila 

terdapat 3 barang yang saling terkait yang berkaitannya dapat bersifat subtitusi (pengganti), 

bersifat komplementer dan barang yang tidak mempunyai kaitan sama sekali (barang 

netral). 

1. Barang pengganti 

Sesuatu barang dikatakan barang pengganti apabila ia dapat menggantikan fungsi dari 

barang lain secara sempurna. Contohnya adalah minuman kopi dapat digantikan dengan 

minuman teh. 

2. Barang pelengkap 

Sesuatu barang dinamakan barang pelengkap apabila barang tersebut selalu digunakan 

bersama-sama dengan barang lain. Contohnya adalah gula sebagai pelengkap dari 

minuman kopi atau teh. 

3. Barang netral 

Sesuatu barang dikatakan barang netral apabila barang tersebut tidak mempunyai 

keterkaitan yang erat dengan barang lain. Contohnya permintaan akan beras tidak 

berkaitan dengan permintaan akan buku. 

 



 

2.3.3  Tingkat Pendapatan Rumah Tangga 

  Nuraini (2005) menjelaskan bahwa pendapatan 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. Sukirno (2005) menjelaskan bahwa bila pendapatan konsumen maka 

permintaan akan naik dan sebaliknya. 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. 

Menurut Sukirno (2002), papat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat 

pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. 

Pendapatan merupakan factor yang sangat penting dalam fungsi permintaan. Perubahan dalam 

pendapatan selalu menimbulkan perubahan dalam permintaan barang. Berdasarkan pada sifat 

perubahan permintaan yang  berlaku  apabila  pendapatan  berubah,  berbagai  jenis  barang  

dapat dibedakan menjadi empat golongan: barang inferior, barang esensial, barang normal, dan 

barang mewah. 

1. Barang inferior 

Barang inferior adalah barang banyak diminta oleh orang- orang yang berpendapatan 

rendah. Bila pendapatan naik, permintaan akan barang inferior tersebut berkurang. 

Contoh, pada pendapatan yang sangat rendah orang-orang mengkonsumsi ubi kayu 

sebagai bahan makanan pokok. Setelah pendapatannya meningkat dan mampu 

membeli beras, maka orang tersebut akan meninggalkan ubi kayu sebagai makanan 

pokoknya. 

2. Barang esensial 

Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, yang biasanya berupa barang kebutuhan pokok seperti 

makanan dan pakaian. 

3. Barang normal 

Sesuatu barang dikatakan barang normal apabila barang tersebut mengalami kenaikan 

permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan, misalnya pakaian, sepatu, 

perabot  rumah, dari berbagai jenis makanan. 



 

4. Barang mewah 

Barang mewah adalah jenis barang yang akan dibeli masyarakat   apabila   masyarakat   

tersebut   sudah  berpendapatan tinggi, misalnya perhiasan, perabot rumah yang mahal, 

mobil sedan, dan lainnya. 

 

2.3.4  Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang mempunyai selera atau kebiasan akan 

kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Jumlah 

anggota keluarga secara tidak langsung berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. 

Tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti dengan perkembangan dalam kesempatan 

kerja. Dengan semakin banyak orang yang menerima dan ini akan menambah daya beli 

masyarakat. Dengan penambahan daya beli ini permintaan terhadap suatu barang akan 

bertambah (Sukirno, 2002). 

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. 

Soekartawati (2002) 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 berbeda dengan konsumsi anak belasan tahun atau anak dibawah umur lima tahun. 

 

2.3.5  Tingkat Pendidikan 

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul 

dari proses pendidikan yang dijalani (pengalaman). Pendidikan seseorang sangat 

mempengaruhi pilihannya. Apabila pendidikan konsumen tinggi maka akan lebih memilih 

barang yang berkualitas baik, tingkat pendidikan dapat dilihat dari pendidikan terakhir kosumen 

(Setiadi, 2003). Pendidikan dan pekerjaan adalah dua karakteristik konsumen yang saling 

berhubungan.  Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang 

konsumen.  Beberapa profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, ahli laporan memerlukan 

syarat pendidikan formal agar bisa bekerja sebagai profesi tersebut (Sumarwan, 2003). Tingkat 

pendidikan seseorang berhubungan dengan perilaku pembelianya terhadap suatu produk. 



Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perubahan perilaku yang disebabkan oleh perubahan 

pola pikir dan pengalaman-pengalamanya. Suharjo (1989) konsumen yang memiliki 

pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memilih pangan yang lebih baik.  

2.3.6  Selera  

 Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa, selera dan pilihan konsumen bukan saja 

dipengaruhi oleh struktur umur konsumen, tetapi juga karena kebiasaan setempat serta tingkat 

pendidikan. Abdilah (2011) menjelaskan bahwa, selera konsumen dapat mempengaruhi 

pemilihan konsumen akan daging ayam. Pada tahun enam puluhan di Indonesia selera 

konsumen masih lekat dengan ayam kampung. Namun, di awal tahun delapan puluhan saat 

diperkenalkan, broiler yang menggunakan konsep pengolahan yang baik langsung 

memperoleh simpati masyarakat walaupun bertahap. Faktor perubahan selera itulah yang 

menjadi penyebabnya. Bila dahulu broiler yang laku hanya yang kecil, kini mulai berubah 

dengan broiler yang gemuk-padat. 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 bebeda-beda. 

 

2.4 Elastisitas Permintaan Broiler 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu faktor terhadap permintaan perlu di 

ketahui elastisitas dari permintaan yang terdiri dari elastisitas harga, elastisitas pendapatan 

dan elastisitas harga silang (Sukirno, 2002). Ada tiga macam elastisitas yang berhubungan 

dengan permintaan yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan 

(Boediono, 2000).  Nicholson (2003) menyatakan bahwa untuk mengukur responsi perubahan 

harga terhadap jumlah permintaan bisa digunakan konsep elastisitas permintaan harga. 

Habiby (2013) menyatakan bahwa elastisitas merupakan suatu hubungan kuantitatif antara 

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. Rumus elastisitas harga adalah 

sebagai berikut: 
%∆𝑄>

%∆𝑃<
 = 1 

1)  Elastisitas harga (Ep) 

 Elastisitas harga adalah perubahan proporsional dari sejumlah barang yang diminta 



dibagi dengan perubahan proporsional dari harga. Pada umumnya jika harga suatu 

barang berubah maka permintaan akan barang tersebut akan berubah. Untuk mengukur 

respon perubahan harga terhadap jumlah permintaan bisa digunakan konsep elastisitas 

harga permintaan (price elasticity of demand) (Boediono, 2000). 

 

Ep = 
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 
 

 

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas merupakan turunan parsial dari fungsi 

elastisitas permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut : 

 

  𝐸𝑝 =  
𝜕𝑄

𝜕𝑃
 x 

𝑃

𝑄
 

Keterangan: 

Ep = Elastisitas harga. 

𝜕𝑝

𝜕𝑝
  = Turunan parsial dari fungsi permintaan. 

P = Rata-rata harga. 

Q = Rata-rata permintaan. 

 

Hasil dari angka elastisitas harga permintaan adalah : 

1. Ep > 1, berarti permintaan elastis 

2. Ep < 1, berarti permintaan inelastis 

3. Ep = 1, berarti permintaan elastis tetap. 

4. Ep = 0, berarti permintaan inelastisitas sempurna. 

5. Ep = ~, berarti permintaan elastis tak terhingga. 

 

2)  Elastisitas pendapatan (Ei) 

Elastisitas pendapatan adalah tingkat perubahan relatif jumlah barang yang diminta 

konsumen, karena ada perubahan pendapatan. Jadi, elastisitas pendapatan adalah 

perubahan proporsional dari jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan 

pronporsional dari pendapatan. 

Elastisitas pendapat dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 



Ei =  

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑖𝑙
 

   

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas merupakan turunan parsial dari fungsi 

elastisitas permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut : 

Ei = 
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝐼𝑖
 x 

𝐼𝑖

𝑄𝑖
 

Keterangan : 

Ei = Elastisitas pendapatan 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
  = Turunan parsial dari fungsi permintaan. 

 I = Rata-rata pendapatan 

Q = Rata-rata permintaan 

 

Hasil dari angka elastisitas pendapatan permintaan adalah : 

1. Ei ≤ 0, berarti barang utama merupakan barang inferior, yaitu permintaan produk 

yang menurun sementara pendapat meningkat. 

2. 0 < Ei < 1, berarti barang utama merupakan barang normal, yaitu produk yang 

permintaan relatif tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. 

3. Ei ≥  0, berarti barang utama merupakan barang mewah atau produk yang 

permintaannya secara kuat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. 

3)  Elastisistas Silang (Ec) 

Elastisistas Silang yaitu 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 = 
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑌
 

 

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas merupakan turunan parsial dari fungsi 

elastisitas permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut : 

Ec = 
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑃𝐿
 X 

𝑃𝐿

𝑄𝑡
 



Keterangan : 

Ec = Elastisitas silang 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑃𝐿
 = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

PL = Rata-rata harga lain 

Qt = Rata-rata permintaan 

 

Hasil dari angka elastisitas silang permintaan menurut Boediono, (2000) adalah: 

1. Ec > 0, berarti barang lainnya merupakan subtitusi dari barang utama. 

2. Ec = 0, berarti barang lainnya merupakan barang netral dari barang utama.  

3. Ec < 0, berarti barang lainnya merupakan komplementer dari barang utama. 

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas suatu permintaan, antara lain: 

a) Ketersediaan barang pengganti  

 Jika suatu barang X tidak ada barang subtitusinya atau subtitusinya masih 

jarang, maka barang X tersebut permintaannya akan lebih elastis, karena 

berapapun perubahan harga orang akan tetap membutuhkan barang tersebut. 

Contoh bahan-bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. 

b) Periode waktu 

Orang butuh waktu penyesuaian pola konsumsi yang baru dalam menyikapi 

perubahan harga, pada saat harga suatu barang naik, orang tidak serta-merta 

mengurangi konsumsinya dalam jumlah yang besar, tetapi secara bertahap sedikit 

demi sedikit akan mengurangi konsumsinya, maka elastisitasnya akan lebih elastis 

pada jangka panjang. Contoh yang termasuk dalam katagori ini adalah konsumsi 

bensin, jika harga bensin naik orang tidak langsung mengurangi bepergian, tetapi 

mungkin akan mengganti kendaraan dengan yang lebih irit bahan bakar. 

c) Banyaknya komoditas tersebut digunakan 

Semakin sering barang tersebut digunakan maka permintaannya juga akan 

semakin elastis, karena orang akan tetap membutuhkannya, jika barang tersebut 

mengalami kenaikan harga orang akan tetap membelinya. Contoh gula pasir. Gula 

pasir merupakan barang komplementer bagi kopi dan teh. Kopi dan teh tidak akan 

enak tanpa gula, jadi orang akan tetap membeli gula walaupun harganya naik. 

d) Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk mengkonsumsi barang-barang 

tersebut. 



Semakin banyak bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli barang 

tersebut maka permintaan akan barang tersebut akan semakin elastis. Misalnya 

untuk membeli mobil. Proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli mobil 

tentu jumlahnya lebih banyak, jadi jika harga mobil naik maka orang akan 

menunda membeli mobil. 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blitar, pada bulan November-Desember 2016. 

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive sampling) serta besarnya jumlah populasi 

yang ada di Kabupaten Blitar. Pengambilan sampel di lakukan di 3 pasar tradisional di 3 

kecamatan yang berada di Kabupaten Blitar, yaitu wilayah urban: Pasar Kanigoro, wilayah sub-

urban: Pasar Srengat dan wilayah rural (pedesaan): Pasar Gandusari. 

 

1.2 Metode Penelitian  

 Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian adalah survey. Survey 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 

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara untuk pengisian kuesioner yang berisi daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan yang berkaitan dengan: (1) Tingkat Pendidikan Responden, 

(2) Pendapatan rumah tangga, (3) Jumlah Anggota Keluarga, (4) Jumlah Anak Usia Sekolah, 

(5) Harga Broiler, (6) Harga Daging Sapi, (7) Harga beras, (8) Harga telur ayam ras dan , (9) 

Harga Ikan Mujair. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait yang berhubungan 

dengan penelitian ini seperti kantor PD (Perusahaan Daerah), Pasar, Badan Pusat Statistik 

(BPS), Dinas Peternakan dan literatur yang mendukung penelitian. 

 

3.3 Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel yang akan dijadikan sebagai responden pada tingkat konsumen 

rumah tangga di Kabupaten Blitar diambil dengan accidental sampling yaitu responden yang 

membeli broiler dan bertujuan untuk dikonsumsi (tidak untuk dijual kembali). Sugiono (2009) 

menjelaskan bahwa 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 90 orang responden yang masing-masing berjumlah 30 

responden tiap pasar di kecamatan yang telah dipilih. Sugiono (2011) menyatakan bahwa 

sampel diambil paling sedikit 30, 60, 90 atau kelipatannya. Wilayah urban adalah daerah 

perbatasan antara kota dan desa yang memiliki sifat yang mirip dengan daerah wilayah 

perkotaan dan penduduknya bergaya hidup modern, wilayah sub urban adalah daerah tempat 



atau area dimana para penglaju atau komuter tinggal tidak jauh dari pusat kota (penglaju atau 

komuter adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota yang pulang pergi ke kota untuk 

bekerja setiap hari) dan wilayah rural adalah daerah pedesaaan atau desa yang penduduknya 

hidup sederhana.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak, siapa saja secara tidak sengaja 

bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan 

sebagai responden. Responden yang dipilih merupakan ibu rumah tangga yang membeli broiler 

untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk di jual kembali. Penelitian dilakukan menggunakan 

beberapa tahapan dalam penarikan sampel dan pengumpulan data yang dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2.  Bagan Sampling Frame 

 

Kabupaten Blitar Memiliki 

 22 Kecamatan 

Memiliki 53 pasar 

Tradisional 
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Sampling 
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Sampling 
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90 Responden 
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Sampling 
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Kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan yaitu Kecamatan Bakung, Kecamatan 

Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan 

Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan 

Panggungrejo, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan 

Selorejo, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, 

Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Wonotirto. 

Berdasarkan bagan sampling frame diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tahap I : Seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blitar terdapat 53 pasar yang 

tersebar di 22 Kecamatan. 

Tahap II : Pengambilan sampel secara purposive sampling dengan diambil 1 pasar di 

masing-masing kecamatan yang mewakili urban, sub urban dan rural 

(pedesaan). 

Tahap III : Dilakukan pengelompokan sampel di masing-masing pasar, yaitu: Pasar 

Kanigoro, Pasar Srengat dan Pasar Gandusari. 

Tahap IV :  Setiap pasar dikumpulkan 30 responden yang secara accidental sampling/acak, 

sehingga keseluruhan total berjumlah 90 responden. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Metode Deskriptif 

Metode deskriptif dengan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan 

penelitian. Data tersebut berisi mengenai semua hal yang berhubungan dengan permintaan 

broiler oleh konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar. Metode deskriptif merupakan 

metode yang fokus pada suatu kelompok manusia, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran 

maupun suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang. 

 

3.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Permintaan Broiler pada Konsumen 

Rumah Tangga di Kabupaten Blitar 

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. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui atau 

memprediksi adanya pengaruh daging sapi, harga beras, harga telur ayam, pendidikan 

responden, harga broiler, harga ikan mujair, pendapatan rumah tangga, jumlah anak usia 
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sekolah, dan jumlah anggota keluarga terhadap permintaan broiler (Y) di Kabupaten Blitar 

dengan menggunakan alat bantu SPSS. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen dinaik turunkan nilainya dan regresi 

berganda memungkinkan diperkenalkan bebeberpa variabel-variabel tambahan. Jadi analisis 

regresi berganda akan dilakukan apabila jumlah variabel independennya dua atau lebih dari dua 

(Churcill, 2001). 

Berikut adalah rumus matematis dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan broiler  di 

Kabupaten Blitar: 

 

Y=β0 + 𝛽1X1 +𝛽2X2 + 𝛽3X3 + 𝛽4X4 + 𝛽5X5 + 𝛽6X6 + 𝛽7X7 + 𝛽 8X8 + 𝛽 9X9 + e 

 

Keterangan:  

Y  = Jumlah permintaan broiler (Kg/bulan) 

β0  = Intersept 

𝛽1 – 𝛽9  = Koefisien variabel regresi 

X1  = Jumlah anggota keluarga (orang) 

X2  = Pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

X3  = Jumlah anak usia sekolah (orang) 

X4  = Pendidikan responden (tahun) 

X5  = Harga broiler (Rp/kg/bulan) 

X6  = Harga daging sapi (Rp/kg/bulan) 

X7  = Harga beras (Rp/kg/bulan) 

X8  = Harga telur ayam (Rp/kg/bulan) 

X9  = Harga ikan mujair (Rp/kg/bulan) 

e  = Kesalahan pengganggu 

 

Variabel-variabel yang diamati pada penelitian ada 2 macam, yaitu : 

1. Variabel dependen (Y = dependen variable) 

Variabel dependen dalam penelitian menggunakan data permintaan broiler yang diperoleh dari 

data primer hasil survei pada konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar. Permintaan broiler 

adalah jumlah keseluruhan permintaan broiler dengan satuan kilogram dalam 1 bulan 

(kg/bulan) oleh masyarakat di Kabupaten Blitar.  

2. Variabel Independen (X = independen variable ) 



Variabel independen dalam penelitian di Kabupaten Blitar adalah : 

a. X1 (Jumlah Anggota Keluarga) 

 Adalah semua orang yang tinggal di dalam rumah dan menjadi tanggungan di dalam rumah 

tangga, baik dari tempat tinggal maupun mengkonsumsi makanan yang disediakan (orang). 

b. X2 (Pendapatan Rumah Tangga) 

 Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan kepala rumah tangga yang menempati 

wilayah di Kabupaten Blitar berdasarkan pekerjaan dari berbagai daerah di Kabupaten Blitar 

(Rp/bulan) 

c. X3 (Jumlah Anak Usia Sekolah) 

 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. 

d. X4 (Pendidikan Responden) 

 Pendidikan responden adalah pendidikan yang ditempuh terakhir oleh 

konsumen/responden yang meliputi tingkat pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, 

SMA/sederajat, Diploma dan Sarjana. 

e. X5 (Harga Broiler) 

 Harga broiler adalah harga satu kilogram broiler yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden kepada pedagang dipasar pada saat penelitian (Rp/kg). 

f. X6 (Harga Daging Sapi) 

 Harga daging sapi adalah banyaknya uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah 

daging sapi yang diinginkan konsumen, data berdasarkan harga daging dan dinyatakan dalam 

rupiah per kilogram (Rp/kg). 

g. X7 (Harga Beras) 

 Harga Beras adalah banyaknya uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah beras 

yang diinginkan konsumen. Data berdasarkan harga beras dan dinyatakan dalam rupiah per 

kilogram (Rp/kg). 

h.  X8 (Harga Telur Ayam) 

 Harga telur adalah harga satu kilogram telur ayam yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden kepada pedagang dipasar pada saat penelitian (Rp/kg) 

i. X9 (Harga Ikan Mujair) 

 Harga ikan mujair adalah satu kilogram ikan mujair yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden kepada pedagang dipasar pada saat penelitian (Rp/kg) 

 



 

 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam, yaitu : 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase 

dari total variasi variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi, atau suatu 

ukuran kesesuaian yang digunakan untuk mengetahui ketepatan model (goodness of fit). 

Widarjono (2007) menyatakan Koefisien R2 diformulasikan sebagai berikut: 

 R2 = 
[𝛴 ( Ŷ−Ȳ )²]

[𝛴 (𝑌𝑖−Ŷ)²]
 

Keterangan : 

R2 = Koefisisen Determinasi 

Ŷ = Hasil estimasi nilai variabel dependen 

Ȳ = Rata-rata nilai variabel dependent 

Yi = Nilai observasi variabel dependent ke i 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel terhadap 

permintaan broiler. Dilago (2011) menyatakan bahwa Uji statistik F dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependent. Hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a) Menentukan hipotesa nol (Ho) dan hipotesa alternatif (Ha). 

Ho : B1 =B2 =B3....= B9 = 0 

Artinya secara bersama-sama variabel bebas (X) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

Ha : B1 ≠B2 ≠B3....≠ B9 ≠ 0 

Artinya secara bersama-sama variabel bebas (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

b) Kriteria pengujian 

Hipotesis nol (H0) ditolak, jika nilai Fhitung> FTabel; Ha diterima. 

Hipotesis nol (H0) diterima, jika nilai Fhitung  ≤ FTabel; Ha ditolak. 

c) Level of Significant 

Sig < 𝛼 (0,05) 

3. Uji Parsial (Uji t) 



Analisa uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara 

individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Dilago, 2011).  

a) Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa alternatif (Ha) : 

Ho : βi = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ha : βi ≠ 0, artinya ada pengaruh 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) 

Data yang telah diperoleh dan dianalisis dengan model Cobb-Douglas tersebut emudian 

di anti-ln-kan untuk mendapatkan nilai elastisitas permintaan yang sesungguhnya (Soekartawi, 

2003). Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu diuji dengan asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastis.  

3.4.3 Elastisitas Permintaan Broiler oleh Konsumen Rumah Tangga di Kabupaten Blitar 

Penelitian menggunakan analisis regresi berganda melalui fungsi Cobb-Douglas untuk 

menghitung nilai dari elastisitas permintaan broiler oleh konsumen rumah tangga di Kabupaten 

Blitar. Persamaan regresi berganda melalui fungsi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut: 

(Soekartawi, 2002) 

 

 Y = aX1
b1 X2

b2....Xi
bi....Xn

bn eu 

 

Fungsi Cobb-Douglas tersebut dinyatakan oleh hubungan Y dan X, maka : 

 

Y = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9) 

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 = aX1
b1 X2

b2X3
b3 X4

b4 X5
b5 X6

b6 X7
b7 X8

b8 X9
b9eu 

 

Persamaan tersebut dapat diubah untuk memudahkan persamaan dengan cara melogaritmakan 

persamaan tersebut sebagai berikut : 

In Qd = β0 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + 𝛽4X4 + 𝛽5X5 + 𝛽6X6 + 𝛽7X7 + 𝛽 8X8 + 

 𝛽 9X9 + e 

 

Keterangan:  

Y  = Jumlah permintaan broiler (Kg/bulan) 

β0  = Intersept 

𝛽1 – 𝛽9  = Koefisien variabel regresi 

X1  = Jumlah anggota keluarga (orang) 

X2  = Pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

X3  = Jumlah anak usia sekolah (orang) 

X4  = Pendidikan responden (tahun) 

X5  = Harga broiler (Rp/kg/bulan) 

X6  = Harga daging sapi (Rp/kg/bulan) 

X7  = Harga beras (Rp/kg/bulan) 

X8  = Harga telur ayam (Rp/kg/bulan) 

X9  = Harga ikan mujair (Rp/kg/bulan) 

e  = Kesalahan pengganggu 

 

Persamaan diatas dapat diselesaikan dengan cara regresi berganda, pada persamaan 

tesebut nilai b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 adalah tetap walaupun variabel yang terlihat telah 

dilogaritmakan, karena b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 pada fungsi Cobb-Douglas sekaligus menunjukkan 

elastisitas X terhadap Y dengan bukti sebagai berikut : 

 

Y = aXb 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 = baXb-1 = b

axb

𝑥
 = b

𝑦

𝑥
 



b = 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 • 

𝑥

𝑦
 adalah elastisitas 

 

a. Elastisitas Harga 

Elastisitas permintaan terhadap harga, variabel yang menyebabkan perubahan 

jumlah yang diminta adalah harga broiler itu sendiri. Untuk mengukur respon perubahan 

harga terhadap jumlah permintaan bisa digunakan konsep elastisitas harga permintaan 

(price elasticity of demand) (Boediono, 2000). 

 

Ep = 
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 
 

 

Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas merupakan turunan parsial dari fungsi 

elastisitas permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut : 

𝐸𝑝 =  
𝜕𝑄

𝜕𝑃
 x 

𝑃

𝑄
 

 

Keterangan : 

Ep = Elastisitas harga. 

𝜕𝑝

𝜕𝑝
  = Turunan parsial dari fungsi permintaan. 

P = Rata-rata harga. 

Q = Rata-rata permintaan. 

Kriteria elastisitas permintaan terhadap harga dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria elastisitas harga 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

1 < Ep < ~ Elastis 

0 < Ep, < 1 In Elastis 

Ep = 1 Elastis Satu/Uniter 

Ep = 0 In Elastisitas Sempurna 

Ep = ~ Elastis Sempurna 

    Sumber: Lipsey, (2005). 

 

Keterangan : 



1. 1< Ep < ~, dikatakan elastis bila jumlah yang diminta (yang ditawarkan) tidak berubah 

dengan adanya perubahan harga. 

2. 0 < Ep, < 1, dikatakan in elastis bila jumlah yang diminta (yang ditawarkan) berubah dengan 

presentase yang lebih kecil dari pada perubahan harga.  

3. Ep = 1, dikatakan elastisitas satu/uniter bila jumlah yang diminta (ditawarkan) berubah 

dengan presentase yang sama dengan perubahan harga. 

4. Ep = 0, dikatakan elastisitas nol bila jumlah yang diminta (ditawarkan) tidak berubah dengan 

adanya perubahan. 

5. Ep = ~, dikatakan elastisitas tal terhingga bila pembeli (penjual) siap membeli (menjual) 

dengan segala kemempuan mereka pada beberapa tingkat harga dan tidak sama sekali 

walaupun dengan harga yang sedikit lebih tinggi (rendah). artinya perubahan harga sedikit 

saja menyebabkan perubahan permintaan tak terbilang besarnya. 

 

b. Elastisitas Silang 

Elastisitas silang, variabel yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta adalah 

harga daging sapi, harga telur ayam, dan harga beras. 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 = 
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑌
 

 

Elastisitas dapat dinyatakan dalam rumus matematis sebagai berikut : 

 

Ec = 
Δ𝑄

Δ𝑃
 x 

𝑃

𝑄
  atau Ed = 

%Δ𝑄

%Δ𝑃
 

Elastisitas menurut teori Coob-Douglas merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut : 

  Ec = 
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑃𝐿
 X 

𝑃𝐿

𝑄𝑡
 

Keterangan : 

Ec = Elastisitas silang 



𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑃𝐿
 = Turunan parsial dari fungsi permintaan 

PL = Rata-rata harga lain 

Qt = Rata-rata permintaan 

Kriteria elastisitas permintaan silang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria elastisitas silang 

         Sumber: Lipsey, (2005). 

 

Keterangan : 

1. Ec positif artinya, kenaikan harga barang lain (harga daging sapi, harga telur ayam, dan harga 

beras) akan menyebabkan kenaikan jumlah   yang diminta. 

2. Ec negatif, artinya kenaikan harga barang lain (harga daging sapi, harga telur ayam, dan 

harga beras) akan menyebabkan penurunan jumlah broiler yang diminta. 

3. Ec bebas/netral, artinya perubahan harga barang lain lain (harga daging sapi, harga telur 

ayam, dan harga beras) tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan broiler. 

c. Elastisitas pendapatan 

Elastisitas pendapatan, variabel yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta 

adalah pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah perubahan proporsional dari jumlah 

barang yang diminta dibagi dengan perubahan pronporsional dari pendapatan. 

Elastisitas pendapat dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Ei =  

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑖𝑙
 

  Elastisitas menurut teori Cobb-Douglas merupakan turunan parsial dari fungsi elastisitas 

permintaan, sehingga menghasilkan rumus sebagai berikut : 

Ei = 
𝜕𝑄𝑖

𝜕𝐼𝑖
 x 

𝐼𝑖

𝑄𝑖
 

Keterangan : 

Ei = Elastisitas pendapatan 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

Ec > 0 (positif) Barang Subtitusi 

Ec < 0 (negatif) Barang Komplementer 

Ec = 0 Barang Bebas/netral 



𝜕𝑦

𝜕𝑥
  = Turunan parsial dari fungsi permintaan. 

 I = Rata-rata pendapatan 

Q = Rata-rata permintaan 

Kriteria elastisitas permintaan terhadap pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria elastisitas pendapatan 

Sumber: Lipsey, (2005) 

 

Keterangan : 

1. 0 < Ei < 1, artinya jika pendapatan naik, maka menyebabkan jumlah permintaan terhadap 

broiler akan mengalami kenaikan. 

2. Ei < 0 (negatif), artinya jika pendapatan naik, maka menyebabkan jumlah permintaan 

terhadap broiler segar akan menurun. 

3. Ei > 1, artinya jumlah pembelian terhadap broiler segar permintaannya secara kuat 

dipengaruhi oleh pendapatan 

 

3.5 Batasan Istilah 

1. Broiler yang dibeli oleh responden di Kabupaten Blitar merupakan karkas (adalah setelah 

dikuliti/dicabuti bulunya, jerohan dikeluarkan, kepala, kaki bagian bawah dipisahkan, 

sisanya adalah daging dan tulang. 

2. Pendidikan responden adalah pendidikan formal yang tertinggi yang dicapai oleh 

responden. 

3. Pendapatan rumah tangga adalah semua uang tunai yang diperoleh kepala rumah tangga 

yang diperoleh dari hasil kerja tiap bulan. 

4. Jumlah anggota keluarga adalah semua orang menjadi tanggungan keluarga termasuk 

kepala rumah tangga, ibu, anak serta saudara yang tinggal satu atap. 

5. Sampel adalah konsumen yang mengkonsumsi broiler. 

6. Responden adalah ibu-ibu rumah tangga yang membeli broiler yang dimana pembelian 

broiler tdak untuk dijual kembali. 

Elastisitas Istilah Elastisitas 

0 < Ei < 1 Barang Normal 

Ei ≤ 0 Barang Inferior 

Ei ≥ 0 Barang mewah 



7. Harga broiler adalah harga satu kilogram broiler yang dibayarkan oleh konsumen kepada 

pedagang dipasar pada saat penelitian. 

8. Harga beras adalah harga satu kilogram beras yang dibayarkan oleh konsumen kepada 

pedagang dipasar pada saat penelitian. 

9. Harga daging sapi adalah harga satu kilogram daging sapi yang dibeli oleh konsumen 

kepada pedagang dipasar pada saat penelitian. 

10. Harga telur ayam adalah harga satu kilogram telur ayam yang dibayarkan oleh konsumen 

kepada pedagang dipasar pada saat penelitian. 

11. Harga ikan mujair adalah harga satu kilogram ikan mujair yang dibayarkan oleh konsumen 

kepada pedagang dipasar pada saat penelitian. 

12. Elastisitas harga adalah presentase perubahan permintaan broiler akibat perubahan harga 

komunitas itu sendiri. 

13. Elastisitas pendapatan adalah presentase perubahan permintaan broiler akibat perubahan 

pendapatan. 

14. Elastisitas silang adalah perbandingan antara perubahan volume permintaan barang yang 

dijual dengan perubahan harga barang lain (barang subtitusi). 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara 

geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25’ – 112 20’ BT dan 7’57-8 9’51 LS berada di 

Barat daya  Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. 

Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia 

Sebelah Barat  : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri 

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 KM dengan tata guna tanah terinci 

sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, 

Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan 

Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar 

Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan 

lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki 

Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, 

hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar 

Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai 

adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan 

perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik 

merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi 

investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar. 

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah stu kawasan yan strategis dan mempunyai 

perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, 

yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah 



Samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya.Apabila diukur dari atas 

permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ± 167 meter dan luas 1.588,79 

km². Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu 

kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 km² dan kawasan Blitar Utara, Blitar 

Selatan termasuk daerah yang kurang subur. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan 

daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga 

mengakubatkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara 

termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh 

dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan 

Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang 

cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran 

zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. 

Kondisi geografi Blitar terletak dikaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. Daerah 

Blitar selalu dilanda lahar gunung Kelud yang meledak secara berkala sejak zaman kuno 

sampai sekarang. Lahar mengalir kebawah melalui lembah-lembah sungai dan membeku 

menutup permukaan bumi. Abu yang memancardari bawah gunung berapi akhirnya jatuh juga 

di permukaan bumi dan bercampur dengan tanah. Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar 

pada hakekatnya merupakan suatu kronologi tentang ledakan-ledakan gunung Kelud yang 

kontinu dari zaman dahulu kala. Geologis tanah daerah Blitar berupa tanah vulkanik yang 

mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). 

Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. 

Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan tuntuk penanaman padi, tebu 

tembakau dan sayur- sayuran. Disamping sawah yang sekarang mendominasi pemandangan 

alam daerah sekitar Kota Blitar ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakau ini ditanam 

sejak zaman Belanda berhasil menaruh daerah ini dibawah jurisdiksinya dalam Abad XVII. 

Bahkan pernahmaju-mundur Blitar ditentukan oleh berhasil tidaknya produksi tembakau di 

daerah ini. Sungai Brantas mengalir memotong daerah Blitar dari Timur ke Barat. Disebelah 

Selatan sungai Brantas (daerah Blitar Selatan) kita menjumpai tanah yang lain lagi jenisnya. 

Tanah ini tergolong dalam apa yang disebut grumusol. Tanah grumusol merupakan batu-batuan 

endapan yang berkapur di daerah bukit maupun gunung. sifatnya basah. 

Kondisi iklim dan topografi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. 

Tepatnya terletak antara 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹¹ Lintang Selatan. Hal 

ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 

dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm 



per tahun dan terendah 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30 Celcius dan suhu 

terendah 18 celcius Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan 

putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita 

lihat sampai saat ini, bahwa betapapun Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan 

segala potensi alam, gografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, 

ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi 

kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena 

besarnya partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan jika 

dilihat dari letak Topografi tinggi tempat tertinggi adalah 800 meter (dpa) dan tinggi tempat 

terendah adalah 40 meter (dpa). 

Kabupaten Blitar memiliki 22 Kecamatan terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, 28 

kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga (RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT). Dimana 

kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan 

Panggungrerjo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan 

Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan 

Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, 

Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, 

Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Udanawu. Pasar yang digunakan 

yaitu 3 pasar tradisional yang terpilih menjadi lokasi penelitian yaitu Pasar Kanigoro, Pasar 

Srengat dan Pasar Gandusari di tiap Kecamatan Kabupaten Blitar 

Pasar Kanigoro 

Kecamatan Kanigoro memiliki 2 pasar yaitu Pasar Kanigoro dan Pasar Tlogo. Pasar 

Kanigoro dan Pasar Tlogo merupakan pasar tradisional yang memberikan kontribusi kepada 

penerimaan PAD Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan usaha 

perdagangan pada pasar ini sebagai salah satu pusat ekonomi di Kabupaten Blitar. Namun jika 

tidak ditingkatkan aksesibilitasnya maka pasar tradisional Kanigoro dan Pasar Tlogo ini bisa 

saja kalah bersaing dengan pasar semi modern yang saat ini sangat menjamur di Kabupaten 

Blitar khususnya di Kecamatan Kanigoro. Pasar Kanigono berada pada perempatan besar yang 

ramai akan kendaraan baik dari arah malang maupun kota yang lain, namun kondisi pasar 

Kanigoro saat ini sangat memprihatinkan, mulai dari sepinya pengunjung sampai kurangnya 

sarana/fasilitas pendukung pasar yang kurang perhatian khusus. Diantara sarana dalam pasar 

adalah masalah drainase dan elevasi lantai terhadap jalan raya. Hal ini bisa dilihat pada saat 

hujan, karena elevasi  lantai pasar lebih rendah dari Jalan raya, akibatnya air hujan langsung 

mengarah kedalam pasar dan pipa dari talang atap pasar tidak diarahkan keluar pasar melainkan 



juga langsung ke akses jalan dalam pasar. Saluran drainase keliling pasar sangat kecil sehingga 

tidak mampu menampung aliran air hujan. Dalam hal parkir juga masih belum tertata dengan 

baik, akses jalan dalam pasarpun menjadi tempat parkir sepeda motor, sehingga lebar akses 

jalan menjadi sempit. Masalah yang lain adalah ukuran toko yang terlalu kecil, sehingga barang 

jualan sebagian ada yang menutupi jalan dalam pasar, dari segi layout lama juga perlu 

diperbarui dengan adanya data penghuni pasar baik dari pemilik toko maupun los yang ternyata 

lebih banyak dari data layout lama. 

Adapun data yang diperoleh adalah jumlah kios lama: 51 unit menjadi 57 unit, 

sedangkan jumlah los lama: 21 unit menjadi 187 unit (Badan Pusat Statistk, 2016). Pasar 

Kanigoro menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari sandang, 

pangan dan papan. Para konsumen broiler paling banyak konsumen rumah tangga serta dada 

juga seperti pedagang bakso, warung makan dan para penjual sayur dan lauk keliling. 

 

Pasar Srengat 

Pasar Srengat merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Trisula Kabupaten 

Blitar ini memiliki fasilitas seperti lahan parkir yang cukup memadai. Selain Pasar Srengat 

tradisional yang didalamnya menjual berbagai sandang, pakan dan papan terdapat juga Pasar 

Hewan Terpadu Srengat. Pasar Srengat cukup bersih didalamnya, para pemilik toko dan 

pedagang-pedagang menyusun rapi barang daganganya, namun dipinggir-pinggir pasar juga 

banyak orang yang berjualan dan kondisi letak berjualan tidak rapi seperti didalam pasar. 

Aktivitas Pasar Srengat dimulai pukul 06.00 hingga 16.00 WIB. Pasar Srengat menjual 

berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat disekitarnya mulai dari barang 

elektronik, perhiasan, pakaian sayur-sayuran sampai kebutuhan makan sehari-hari. 

Para pedagang yang berjualan berbagai ikan, daging ayam dan daging sapi berada 

didekat pintu keluar dan beberapa banyak yang berjualan di luar pasar tujuannya untuk tidak 

membuat bau yang dikeluarkan mencemari  ke dalam pasar dan tidak akan mengganggu yang 

sedang berbelanja. Konsumen yang membeli di Pasar Srengat yang banyak dijumpai adalah 

para pedangang sayur maupun warung makan. Ada juga konsumen rumah tangga yang 

membeli broiler namun jumlahnya tidak seberapa banyal konsumen-konsumen tersebut. 

 

Pasar Gandusari 

Pasar tradisional di Kecamatan Gandusari memiliki 139 kios pasar, 383 kios bensin, 

376 warung makanan/minuman, 7 kelompok pertokoan, 2.134 usaha menetap/pracangan, 292 

pengecer LPG, 1 SPBU dan 2 buah minimarket/swalayan. Di Kecamatan Gandusari hanya 



Pasar Tugu Sukosewu dan Pasar Ngentak Gadungan yang relatif ramai dibandingkan pasar 

lainnya. Penelitian berada pada Pasar Sukosewu Kecamatan Gandusari yang memiliki 41 kios, 

425 usaha perdagangan menetap, 55 usaha perdagangan keliling, 86 warung/akomodasi 

menetap dan 18 warung/akomodasi keliling (Badan Pusat Statistik, 216).  

Perlu diketahui bahwa di desa Desa Tulungrejo dulu pernah dibangun pasar, namun 

tidak berjalan dan bangunan tersebut mangkrak. Pengecer LPG semua desa sudah ada dengan 

jumlah masing- masing bervariasi. Keberadaan warung makanan dan minuman pun di seluruh  

desa juga tersedia. Pasar Gandusari menjual berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh 

masyarakat disekitarnya mulai dari barang elektronik, pakaian, sampai kebutuhan makanan 

(sembako). Pedagang broiler di Pasar Gandusari tersebar di beberapa lokasi di sekitar pasar. 

Konsumen yang membeli broiler terbanyak adalah konsumen rumah tangga, tetapi juga ada 

konsumen lain seperti warung, pedagang soto, dan warung makan. 

 

Profil Komoditi Broiler di Kabupaten Blitar  

Broiler merupakan daging yang tergolong ke dalam daging putih yang memiliki ciri 

khas yaitu mempunyai tekstur daging yang empuk dan terasa kenyal saat dipegang. Warna 

broiler lebih cerah dibanding dengan warna daging ayam kampung selain itu harga broiler lebih 

terjangkau diabandingkan harga daging ayam kampung ataupun harga daging lainnya. Hal ini 

menyebabkan 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 broiler tidak hanya dlihat dari segi fisik atau luarnya saja 

tetapi bisa dilihat ari kandungan nutrisinya, 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. Broiler dijual di Pasar 

Kanigoro, Pasar Srengat dan Pasar Gandusari di Kabupaten Blitar. Para pedagang disana 

biasanya memotong broiler sesuai permintaan konsumen. Bagian yang paling banyak disukai 

yaitu bagian dada karena menurut konsumen dagingnya lebih banyak dari bagian yang lain. 

Produk olahan broiler dapat menjadikan nilai yang lebih tinggi dibandngkan dengan suatu 

barang tersebut tidak dilakukan pengolahan. 

 

4.2 Profil Responden 

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga ini merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap pembelian suatu produk maupun jasa.  Hal ini disebabkan karena anggota keluarga 



dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya dalam pembelian suatu produk dan jasa. Jumlah 

anggota keluarga juga mempunyai peranan yang cukup penting dan menjadi hal yang sensitif 

bila berhubungan dengan kebutuhan yang diperlukan, dikarenakan semakin banyak jumlah 

anggota keluarga maka semakin banyak jumlah yang dikonsumsi. Jumlah anggota keluarga 

yang dimaksud disini adalah banyaknya anggota di dalam rumah tangga dalam suatu rumah 

tangga/dalam satu atap. Profil responden berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Profil responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga. 

(Sumber: Data Primer Diolah, 2016) 

 

 Jumlah anggota keluarga yang tercantum pada Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah 

anggota keluarga yang terbesar atau paling banyak berada pada kelompok 4-6 orang dengan 

presentase 88% (79 orang) dan yang terkecil pada kelompok > 6 orang dengan presentase 3% 

3 orang) dari total responden. Dari data ditas diketahui anggota keluarga yang berjumlah antara 

4-6 orang paling banyak dipengaruhi oleh salah satunya program KB (Keluarga Berencana) 

yaitu 4 orang dan kebanyakan dalam satu rumah tidak hanya keluarga inti namun ada saudara 

yang ikut tinggal antara 1-2 orang. 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 keluarga. Berdasarkan data diatas dapat 

dilihat bahwa jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

pembelian suatu produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga 

mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi konsumen untuk menentukan jumlah suatu 

produk atau barang yang akam dibeli. 
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4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Rumah Tangga 

 Pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap pola 

pembelian suatu produk dan jasa, termasuk jumlah pembelian broiler. Hal ini dikarenakan 

pendapatan menunjukkan daya beli konsumen. Seseorang memiliki pendapatan yang lebih, 

tentunya memiliki kemampuan untuk membeli produk yang lebih banyak (termasuk produk 

broiler). Pendapatan rumah tangga mencangkup besarnya pendapatan yang diperoleh dari 

berbagai anggota rumah tangga dalam sebulan, baik bersumber dari kepala rumah tangga 

maupun yang berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja dan memperoleh penghasilan. 

Secara mendasar apabila pendapatan suatu rumah tangga cukup besar, maka kemampuan daya 

beli terhadap suatu barang akan semakin besar pula, bukan hanya dalam komoditi pangan, 

tetapi lebih ke sandang dan papannya, karena pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan 

besar akan lebih mementingkan prestise, sehingga penghasilan yang didapatkan akan 

mengarah pada keinginan sampingan bukan kebutuhan pokok lagi. 

Daya beli masyarakat dapat dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan yang akan 

mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. Pendapatan pada umumnya diperoleh 

dari hasil kerja atau usaha yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, kemudian dari 

sumber daya tersebutlah yang nantinya dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan, termasuk 

kebutuhan terhadap broiler. Profil responden berdasarkan jumlah pendapatan rumah tangga 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Profil responden berdasarkan pendapatan rumah tangga. 

(Sumber: Data Primer Diolah, 2016) 

 Data yang diperoleh berdasarkan penelitian menunjukan bahwa pendapatan rumah 

tangga yang membeli broiler yang paling tinggi yaitu Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 dengan 

presentase sebanyak 68% dan yang terkecil pada kelompok > Rp 6.000.000 dengan presentase 

68%
27%

4% 1%

1.000.000-3.000.000 > 3.000.000-5.000.000 > 5.000.000-6.000.000 > 6.000.000



sebanyak 1% dari total responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan responden di 

Kabupaten Blitar terbilang cukup, karena masih berkisar pada UMR Kabupaten Blitar yaitu 

sebesar Rp 1.520.912,- sehingga masyarakat Kabupaten Blitar dapat memenuhi keinginan 

sendiri termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pada pembelian broiler sebagai menu makanan 

yang ingin dikonsumsi sehari-hari. 

 

4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Jumlah Anak Usia Sekolah 

Pentingnya mengkonsumsi sumber protein hewani dari broiler bagi anak yang masih 

sekolah untuk pertumbuhan juga akan menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli 

broiler. Profil responden berdasarkan jumlah anak usia sekolah dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Profil responden berdasarkan jumlah anak usia sekolah 

(Sumber: Data Primer Diolah, 2016) 

 Data yang diperoleh berdasarkan penelitian menunjukan bahwa jumlah anak pada usia 

sekolah yang dimiliki oleh responden yang paling tinggi mencapai 1 orang dengan presentase 

sebanyak 45%, kemudian disusul oleh responden yang memiliki 2 orang anak usia sekolah 

dengan presentase 40%, dan yang terkecil yaitu responden yang memiliki anak usia sekolah 

sebanyak 3 dn 4 orang dengan masing-masing 1%. Meskipun demikian pada saat penelitian 

terdapat beberapa keluarga yang tidak memiliki anak pada usia sekolah atau bisa dikatakan 

telah melewati jenjang pendidikan. Responden yang tidak memiliki anak pada usia sekolah 

adalah responden yang belum berkeluarga atau dalam satu keluarga jumlah anak yang 

dimilikinya sudah bekerja. 

 

4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Responden 
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 Tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan perilaku pembelianya terhadap 

suatu produk. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perubahan perilaku yang disebabkan 

oleh perubahan pola pikir dan pengalaman-pengalamanya. Pendidikan digunakan untuk 

mengetahui latar belakang seseorang, dengan pendidikan kita bisa mengetahui sejauh mana 

orang tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu barang dapat dilihat dari 

segi kualitas dan manfaatnya. Responden yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik 

biasanya memilih barang atau produk dilihat dari segi kualitas dan manfaatnya. Adapun 

pendidikan konsumen sampel di daerah penelitian bervariasi mulai dari SD (Sekolah Dasar) 

sampai Perguruan Tinggi. Profil responden berdasarkan pendidikan responden dapat dilihat 

pada Gambar 6.  

 

Gambar 6. Profil responden berdasarkan pendidikan responden 

(Sumber: Data Primer Diolah, 2016) 

 Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal 

terakhir responden yang melakukan pembelian broiler di Kabupaten Blitar adalah lulusan SMA 

yaitu sebesar 47%, kemudian lulusan SMP dengan total 27%, kemudian sarjana sebesar 21% 

dan yang terkecil yaitu lulusan SD sebesar 6% dari total responden. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di Kabupaten Blitar sudah memenuhi program 

pemerintah wajib belajar 12 tahun, sehingga semakin tinggi pendidikan responden maka 

semakin banyak pula pengetahuan dan wawasan yang dimiliki responden. 

 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi 

linear berganda. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linear 
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tidak bias dengan varian yang minimum (Best Linier Estimator = BLUE). Hal tersebut akan 

terpenuhi apabila asumsi-asumsi yang diisyaratkan dalam model regresi klasik terpenuhi 

(Kusuma, 2014). Variabel-variabel prediktor dalam model regresi linear berganda disebut juga 

sebagai variabel-variabel independen (bebas), artinya variabel-variabel predictor tidak 

memiliki hubungan atau keterkaitan satu dengan yang lain (intercorrelation). Agar 

menghasilkan model regresi yang BLUE, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik yang diuji dalam penelitian yaitu : 

 

4.3.1.1 Uji Multikolineritas 

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara 

satu dengan yang lainnya. Jika dalam model terdapat multikolinearitis maka model tersebut 

memiliki kesalahan stadart yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan 

kecepatan yang tinggi. Uji Multikolineritas merupakan uji yang menunjukkan adanya 

hubungan linear yang kuat diantara beberapa variabel predictor dalam suatu model regresi 

linear berganda. Model regresi yang baik memiliki variabel-variabel predictor yang 

independen atau tidak berkorelasi. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolineritas. Salah satu metode yang digunakan dalam menguji ada tidaknya 

multikolineritas adalah dengan menggunkan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF > 

10 maka menunjukkan adanya multikolineritas dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolineritas. Nilai Tolerance kurang dari 0,1 maka menunjukkan terjadi 

multikolineritas dan sebaliknya apabila nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi 

multikolineritas. Hasil uji multikolineritas dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel 
Collinearrity Statistics 

Tolerance VIF 

Jumlah Anggota Keluarga (X1) 0,711 1,407 

Pendapatan Rumah Tangga (X2) 0,666 1,501 

Jumlah Anak Usia Sekolah (X3) 0,697 1,434 

Pendidikan Responden (X4) 0,670 1,492 

Harga Broiler (X5) 0,711 1,406 

Harga Daging Sapi (X6) 0,825 1,213 

Harga Beras (X7) 0,896 1,116 



Harga Telur Ayam (X8) 0,668 1,498 

Harga Ikan Mujair (X9) 0,851 1,175 

Sumber: Data Primer Diolah, (2016) 

 

 Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel lebih 

kecil dari 10 dan nilai tolerancenya lebih besar dari 0,1, 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. Hasil 

perhitungan menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada Lampran 5. 

 

4.3.1.2 Uji Korelasi Pearson 

Uji korelasi pearson 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 

dikatakan saling berkolerasi. Hasil uji korelasi pearson dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil 

perhitungan lebih jelasnya terdapat pada Lampiran 2. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Pearson 

 (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8) (X9) 

(X1) 1 .091 .476** .216* .068 .175 .006 -.063 -.079 

(X2) .091 1 .086 .459** .034 .119 -.122 -.164 -.240* 

(X3) .476** .086 1 .208* -.147 .025 .050 -.158 -.215* 

(X4) .216* .459** .208* 1 -.011 -.036 -.090 .094 -.129 

(X5) .068 .034 -.147 -.011 1 .275** -.105 .443** .086 

(X6) .175 .119 .025 -.036 .275** 1 .103 .223* .068 

(X7) .006 -.122 .050 -.090 -.105 .103 1 .089 .213* 

(X8) -.063 -.164 -.158 .094 .443** .223* .089 1 .173 

(X9) -.079 -.240* -.215* -.129 .086 .068 .213* .173 1 

          

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 



Berdasarkan Tabel 5 pada hasil uji Korelasi Pearson diketahui bahwa nilai Pearson 

Correlation dibawah 0,5 yang artinya angka tersebut berarti kedua variabel tidak mempunyai 

korelasi antar setiap variabelnya atau mempunyai korelasi yang sangat lemah karena dibawah 

0,5. Sarwono (2006) menyatakan bahwa, koefisien korelasi adalah pengukuran statistic 

asosiasi antar 2 variabel, Interpretasi mengenai kekuatan hubungan antar 2 variabel 

memberikan kriteria sebagai berikut: 

a. r : 0, berarti 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. 

e. r : 0,75 – 0,90 korelasi kuat. 

f. r : 1 berarti korelasi kuat. 

 

4.4 Jumlah Permintaan Pada Konsumen Rumah Tangga 

Jumlah permintaan terhadap broiler pada konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar 

dapat diketahui berdasarkan banyaknya jumlah pembelian broiler oleh konsumen. Jumlah 

pembelian broiler selama 1 bulan di total secara keseluruhan selanjutnya diambil nilai rata-

ratanya. Nilai rata-rata tersebut merupakan jumlah permintaan broiler di Kabupaten Blitar. 

Hasil perhitungan jumlah permintaan broiler dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Jumlah Permintaan broiler di Kabupaten Blitar 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Permintaan broiler per 

bulan             
3,76 kg/bulan/rumah tangga 

Jumlah Permintaan broiler per 

tahun                                
45,12 kg/tahun/rumah tangga 

Harga rata-rata broiler Rp 27.680,-/kg 

Jumlah Permintaan broiler per 

kapita 
10, 02 kg/kapita/tahun 

Sumber: Data Primer Diolah (2016). 

 

Permintaan broiler pada konsumen rumah tangga di Kabupaten Blitar sebesar 3,76 

kg/bulan dan jumlah konsumsi broiler per kapita yaitu 10,02 kg/kapita/tahun, hasil perhitungan  

lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Jumlah konsumsi broiler di Kabupaten Blitar 



lebih besar apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi nasional, jumlah konsumsi broiler 

nasional yaitu sebesar 5,110 kg/kapita/tahun (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, 2016). Berdasarkan data tersebut responden yang ada di Kabupaten Blitar mempunyai 

konsumsi perkapita diatas rata-rata konsumsi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden memiliki pemikiran bahwa daging broiler menjadi kebutuhan protein hewani 

dengan harga yag dapat dijangkau oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Broiler 

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan broiler/pedaging khususnya di 

Kabupaten Blitar yaitu Jumlah anggota keluarga (X1), Pendapatan rumah tangga (X2), Jumlah 

anak usia sekolah (X3), Pendidikan Responden (X4), Harga broiler (X5), Harga Daging  sapi  

(X6), Harga beras (X7), Harga telur ayam (X8), dan Harga ikan mujair (X9). Dari variabel 

independen (variabel bebas) tersebut akan dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah 

permintaan broiler/pedaging (Y) sebagai variabel dependen (variabel terikat). Hasil analisis 

regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen keluarga terhadap 

broiler di Kabupaten Blitar adalah model regresi berganda, dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS 16.0 for windows (Statistical Program Service Solution) sehingga 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 7. 

Tabel 7. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Broiler 

Variabel     Koefisien Regresi 

(Constant) 1,726 

Jumlah anggota keluarga (X1) 0,007 

Pendapatan Rumah tangga (X2) 0,504*** 

Jumlah anak usia sekolah (X3) 0,113 

Pendidikan responden (X4) 0,194** 

Harga broiler (X5) -0,020 

Harga daging sapi (X6) 0,054 

Harga beras (X7) -0,023 

Harga telur ayam (X8) -0,057 

Harga ikan mujair (X9) -0,153* 

N                                                                                                              = 90 

R-Square (R2)                                                                                          = 0,521 

F-Hitung                                                                                                  = 9,649 



Koefisien Determinasi (Adjust R2)                                                         = 0,467 

***  Signifikan P<0, 000 pada tingkat kepercayaan 99 % 

**    Signifikan P<0, 05 pada tingkat kepercayaan 95 % 

*      Signifikan P<0,1 pada tingkat kepercayaan 90 % 

Sumber : Data Primer Diolah, (2016). 

 

Hasil analisis uji regresi berganda pada Tabel 7, menunjukkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan terhadap broiler yang berpengaruh secara nyata adalah 

Pendapatan Rumah tangga, Pendidikan Responden dan Harga Ikan Mujair. 

 

4.5.1 Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap permintaan broiler di Kabupaten Blitar. Koefisien Determinasi (R2) merupakan 

kuadrat dari korelasi pada persamaan regresi. Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk 

mengukur proporsi atau persentase dari total variasi variabel dependen Y yang dapat dijelaskan 

oleh model regresi, atau suatu ukuran kesesuaian yang digunakan untuk mengetahui ketepatan 

model (goodness of fit). Koefisien tersebut menunjukkan seberapa besar prosentase variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen.nilai koefisien determinasi antara 0-1, jika hasilnya kecil berarti kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan variasi-variasi terikat sangat terbatas. 

Hasil uji ketepatan model berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,467 

menunjukkan bahwa 46,7% variasi variabel dependen (permintaan daging ayam) mampu 

dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Jumlah anggota 

keluarga, Pendapatan Rumah tangga, Jumlah anak usia sekolah, jumlah Pendidikan responden, 

Harga broiler, Harga daging sapi, Harga beras, Harga telur ayam, dan Harga ikan mujair), 

sedangkan sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian seperti harga minyak, harga daging kambing, selera, dll). 

 

4.5.2 Uji F (Signifikansi Simultan) 

Uji - F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen terhadap variabel dependen 

(Y) atau untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh dari seluruh variabel bebas atau 

variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y). Berdasarkan 

hasil analisis, nilai Fhitung adalah sebesar 9,649 nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung > 



FTabel (2,00) dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya yaitu permintaan broiler 

dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen yang ada dalam model. Dengan 

demikian hipotesis yang menduga bahwa permintaan broiler dipengaruhi oleh jumlah anggota 

keluarga, pendapatan rumah tangga, jumlah anak usia sekolah, pendidikan responden, harga 

broiler, harga daging sapi, harga beras, harga telur ayam, dan harga ikan mujair dapat dikatakan 

diterima. 

4.5.3 Uji t (Uji parsial) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi 

variable independen lainnya konstan. Analisis uji - t digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel bebas (independen) secara individual memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Pengujan uji - t digunakan 

untuk menguji hubungan tersebut yaitu dengan membandingkan nilai thitung dengan tTabel. Hasil 

uji-t menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel independen dari total 9 variabel bebas 

(independen) yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan daging ayam, antara lain, 

pendapatan rumah tangga, pendidikan responden dan harga mujair. Berdasarkan Tabel 7, dapat 

diperoleh model regresi sebagai berikut : 

 

Y = 1,726 + 0,504 X2 + 0,194 X4 – 0,153 X9 

 

Keterangan : 

Y = Jumlah permintaan broiler di Kabupaten Blitar (kg/bulan) 

X2 = Pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

X4 = Pendidikan responden  

X9 = Harga ikan mujair (Rp/bulan) 

 

4.5.3.1 Pendapatan Rumah tangga (X2) 

Nilai koefisien regresi pendapatan rumah tangga (X2) bernilai positif yaitu sebesar 

0,504 artinya bahwa apabila pendapatan rumah tangga di Kabupaten Blitar naik 10% 

sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka permintaan broiler di Kabupaten Blitar akan 

mengalami peningkatan sebesar 5,04%. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh faktor 

pendapatan dalam rumah tangga dengan jumlah permintaan broiler berbanding lurus dengan 

hasil uji-t yang menunjukkan bahwa nilai sebesar 5,313 (dapat dilihat pada Lampiran 5) yang 

dimana angka tersebut lebih besar dari t-tabel sebesar 2,376 atau secara parsial nilai signifikansi 



pada tingkat kepercayaan 99%, sehingga apabila dihubungkan deengan hipotesis 1 yaitu 

“pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap permintaan broiler di Kabupaten 

Blitar” maka hipotesa tersebut dapat diterima. Pendapatan rumah tangga yang dimiliki oleh 

responden di Kabupaten Blitar yang berpengaruh terhadap permintaan broiler sebesar Rp 

1.000.000 – Rp 3.000.000 yaitu sebesar 68% dari total reponden, sehingga apabila jumlah 

responden yang pendapatan rumah tangganya sebesar Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 per bulan 

meningkat maka jumlah permintaan broiler di Kabupaten Blitar juga meningkat.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan masyarakat membuat 

masyarakat lebih memperhatikan asupan gizi yang salah satunya bisa diperoleh dari konsumsi 

daging ayam, sehingga dengan demikian kenaikan pendapatan masyarakat menyebabkan 

adanya kenaikan permintaan terhadap daging ayam. Hasil penelitian sejalan dengan yang 

ditemukan oleh Luthfi (2011) bahwa variabel pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh 

nyata terhadap permintaan daging ayam, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,017327. 

Artinya jika pendapatan naik sebesar 10% maka permintaan daging ayam akan naik sebesar 

0,17%. Hasil penelitian tersebut juga searah dengan Hadini (2011) koefisien regresi variabel 

pendapatan adalah 0,83. Hal ini berarti jika pendapatan masyarakat meningkat sebesar 1% 

sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka permintaan broiler meningkat sebesar 0,83%. 

Faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap permintaan broiler di Kota Kendari Propinsi 

Sulawesi Tenggara adalah pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian jika pendapatan responden 

bertambah, maka kemampuan daya beli responden terhadap broiler juga akan bertambah. 

 

4.5.3.2 Pendidikan Responden (X4) 

Hasil uji-t terhadap variabel pendidikakn responden (X4) sebesar 2,055. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pendidikan responden berpengaruh nyata terhadap permintaan broiler di 

Kabupaten Blitar. Besarnya pengaruh jumlah anggota keluarga ditunjukkan oleh koefisien 

regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,194 (dapat dilihat pada Lampiran 5). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa jika pendidikan seseorang semakin tinggi 1 jenjang sedangkan variabel 

lain dianggap tetap (konstan), maka permintaan broiler di Kabupaten Blitar akan mengalami 

peningkatan permintaan sebesar 1,94%. Pendidikan responden yang berpengaruh adalah 

responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu sebesar 47% dari total 

responden, sehingga apabila pendidikan responden semakin tiggi, maka jumlah permintaan 

broiler di Kabupaten Blitar akan meningkat. Hasil penelitian tentang faktor pendidikan 

responden yang mempengaruhi permintaan broiler, berdasarkan pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 95% sehingga apabila 



dihubungkan dengan hipotesis 3 yaitu “pendidikan responden berpengaruh positif terhadap 

permintaan broiler di Kabupaten Blitar” maka hipotesa tersebut dapat diterima. 

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Sumarwan (2003) di Perumahan Dosen 

Unhas, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar cukup bervariasi mulai dari tingkat sekolah 

dasar/sederajat sampai dengan tingkat pendidikan sarjana.  Adapun jumlah responden 

terbanyak yaitu yang berpendidikan SMA/sederajat sebanyak 42 orang atau 46,15 % dan hanya 

terdapat sebagian kecil responden yang berpendidikan SD/sederajat yaitu sebanyak 2 orang 

atau 2,19 %.  Melihat kenyataan tersebut tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola 

pembelian broiler. Eko (2013) pendidikan yang lebih tinggi keinginan responden dalam 

pemenuhan gizi khususnya pemenuhan kebutuhan akan protein hewani melalui konsumsi 

daging ayam semakin meningkat dibandingkan responden dengan tingkat pendidikan rendah. 

Menambahkan Abdilah (2011) bahwa tingginya tingkat pendidikan masyarakat membuat pola 

konsumsi menjadi lebih selektif dengan berbagai pertimbangan terutama dalam hal kualitas 

yang berpengaruh kepada kesehatan. Hal inilah yang mendorong sebagian konsumen daging 

ayam ras pedaging melakukan pembelian di pasar.  

 

4.5.3.3 Harga Ikan Mujair (X9) 

Variabel harga ikan mujair menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap 

permintaan broiler di Kabupaten Blitar pada tingkat kepercayaan 90%. Koefisien regresi 

variabel harga beras adalah sebesar -0,153 (dapat dilihat pada Lampiran 5), mempunyai arti 

bahwa apabila harga ikan mujair meningkat sebesar 10% sedangkan faktor lain dianggap tetap, 

maka permintaan broiler akan turun sebesar 1,53%. Harga ikan mujair berarti berpengaruh 

nyata tetapi mempunyai hubungan yang negatif dengan permintaan broiler di Kabupaten Blitar 

yang ditunjukkan dengan hasil dari uji-t, bahwa variabel harga ikan mujair (X9) mempunyai 

nilai thitung sebesar 1,825 lebih besar dari tTabel (1,293) atau secara parsial nilai signifikansi 0,1. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan harga ikan mujair sebagai barang komplementer 

akan meningkatkan jumlah permintaan broiler di Kabupaten Blitar, atau dengan kata lain jika 

harga rata-rata ikan mujair di Kabupaten Blitar meningkat, maka masyarakat cenderung akan 

beralih mengkonsumsi broiler. Isyanto (2009) yang menyatakan bahwa permintaan terhadap 

suatu komoditas biasanya dipengaruhi oleh perubahan harga, baik harga barang itu sendiri (own 

price elasticiy of demand) maupun harga barang lain (cross price elasticity of demand) yang 

meliputi harga barang substitusi maupun harga barang komplementer. 

 



4.6 Analisis Elastisitas 

Elastisitas permintaan adalah ukuran besarnya respons jumlah permintaan suatu barang 

terhadap perubahan variable yang mempengaruhi, dihitung sebagai perubahan persentase 

jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase variable yang mempengaruhi atau 

dengan kata lain perbandingan (rasio) antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta 

dengan persentase perubahan harga. Dengan demikian elastisitas permintaan mengukur derajat 

kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga (Anonim, 2009). 

Elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan. Elastisitas 

permintaan menggambarkan derajat kepekaan fungsi permintaan terhadap perubahan yang 

terjadi pada variable-variable yang menggantinya. Besarnya koefisien elastisitas ditunjukkan 

oleh perbandingan antara persentase perubahan dalam variable tidak bebas itu dan persentase 

perubahan variabel bebas yang mempengaruhinya. Konsep elastisitas digunakan untuk 

mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta 

terhadap perubahan harga suatu barang. Ukuran kepekatan konsumen dapat digunakan untuk 

meramalkan efek perubahan tersebut terhadap permintaan broiler oleh konsumen rumah 

tangga di Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu faktor terhadap 

permintaan perlu di ketahui elastisitas dari permintaan yang terdiri dari elastisitas harga, 

elastisitas pendapatan dan elastisitas harga silang (Soekartawi, 2003; Sukirno, 2002). 

Selanjutnya untuk mengetahui respon konsumen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan di Kabupaten Blitar akan dijelaskan lebih rinci pada Tabel 8 dan hasil perhitungan 

lebih jelas menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

Tabel 8. Analisis Elastisitas Permintaan Broiler 

Variabel 
Nilai elastisitas 

Keterangan 
Harga Pendapatan Silang 

Ln_Harga broiler (Rp) 

(X5) 
0,005    

Ln_Pendapatan rumah 

tangga (X2) 
 0,491  Barang normal 

Ln_Harga daging sapi 

(Rp) (X6) 
  0,056 Barang subtitusi 

Ln_Harga beras (Rp) (X7)   -0,004 
Barang 

komplementer 

Ln_Harga telur ayam (Rp) 

(X8) 
  -0,103 

Barang 

komplementer 

Ln_Harga ikan mujair 

(Rp) (X9) 
  -0,135 

Barang 

komplementer 

     

Variabel Jumlah 



Rata-rata harga broiler (Rp) 27.680,-/kg 

Rata-rata permintaan broiler (Kg) 3,76/kg/bulan 

Sumber : Data Primer Diolah (2016). 

 

 

 

4.6.1 Elastisitas Harga 

Harga broiler merupakan variabel utama dalam penelitian yang berpengaruh terhadap 

permintaan broiler. Tinggi atau rendahnya harga broiler akan menyebabkan perubahan 

permintaan pada broiler tersebut. Elastisitas permintaan broiler bersifat inelastis yaitu 

persentase perubahan permintaan broiler lebih kecil dari pada persentase perubahan harga 

broiler. Artinya setiap kenaikan harga sebesar 10% broiler mengakibatkan peningkatan 

permintaan broiler sebesar 0,05%. Setiap kenaikan harga sebesar 10% yaitu Rp 2.768 dari 

harga broiler Rp 27.680 akan menyebabkan permintaan naik 0,05% yaitu 0,37 kg/bulan. 

Permintaan yang sangat responsif terhadap harga, menunjukkan bahwa konsumen broiler di 

Kabupaten Blitar bereaksi sangat peduli atas perubahan harga broiler.  

Harga broiler yang naik yang diikuti dengan permintaan broiler yang disebabkan 

karena kesadaran akan gizi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah sehingga 

kenaikkan harga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Blitar, dengan 

adanya kenaikan harga broiler konsumen cenderung mengganti dengan barang lain yang 

memiliki kandungan gizi yang hampir sama dengan broiler. Broiler merupakan salah satu 

barang yang mempunyai banyak barang pengganti (subtitusi) misalnya daging sapi, telur, ikan 

dan sebagainya. 

 

4.6.2 Elastisitas Pendapatan 

Berdasarkan nilai elastisitas yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa broiler 

merupakan barang normal, karena nilai elastisitas pendapatan (Ep) bernilai positif yaitu sebesar 

0,491 > 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. 

Elastisitas pendapatan merupakan hubungan antara perubahan jumlah barang yang diminta 

karena disebabkan oleh perubahan pendapatan konsumen. Hasil elastisitas pendapatan dapat 

dilihat pada Tabel 8. Besarnya nilai elastisitas pendapatan (X2) adalah 0,491 menunjukkan 

bahwa apabila pendapatan naik sebesar 10% atau sebesar Rp 289.055,- dari pendapatan awal 

sebesar Rp 2.890.555,-  maka permintaan broiler akan mengalami peningkatan sebesar 4,91%. 



Nilai elastisitas pendapatan terhadap broiler sebesar 0,491 menunjukkan bahwa broiler 

merupakan barang normal akan bergerak sesuai dengan arah pergerakan pendapatan, artinya 

apabila pendapatan mengalami kenaikan maka permintaan terhadap broiler juga akan 

mengalami kenaikan pula, dan sebaliknya.  

Hal tersebut sesuai pendapat Setiawan, dkk (2006) yang menjelaskan bahwa elastisitas 

barang normal terhadap pendapatan bisa lebih besar dari pada satu (elastis) atau lebih kecil dari 

pada satu (inelastis), tergantung pada apakah perubahan yang diminta lebih besar atau lebih 

kecil dari pada persentase perubahan yang menyebabkannya. Begitu pendapatan mengalami 

kenaikan, permintaan untuk beberapa komoditi seperti makanan dan pakaian pokok tidak 

bertambah banyak, sedangkan komoditi yang tahan lama meningkat dengan pesat. Hasil 

tersebut sesuai dengan Hadini, dkk (2011) yang menjelaskan bahwa elastisitas permintaan 

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

broiler termasuk barang superior yang merupakan barang superior yang merupakan barang 

kebutuhan pokok. Menambahkan Ike (2014) angka elastisitas pendapatan rumah tangga yang 

lebih kecil dari satu bertanda positif (0<Ei<1), menunjukkan beras termasuk komoditi barang 

normal yaitu barang- barang konsumsi yang jumlah pemakainnya bertambah apabila 

pendapatan konsumen bertambah sebaliknya jumlah pemakaian berkurang apabila pendapatan 

konsumen berkurang. 

 

4.6.3 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 4 variabel yaitu  

harga daging sapi, harga beras, harga telur ayam, dan harga ikan mujair. Hasil elastisitas silang 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

4.6.3.1 Daging Sapi Subtitusi dengan Broiler 

Elastisitas silang daging sapi terhadap broiler adalah 0,056. Nilai elastisitas yang positif 

berarti daging sapi dan  merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan (barang 

subtitusi). Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila harga daging sapi mengalami kenaikan 

sebesar 10% maka permintaan terhadap broiler akan mengalami kenaikan sebesar 0,56% 

dengan kata lain apabila harga daging sapi mengalami penurunan sebesar 10% atau sebesar Rp 

10.855,- dengan rata-rata harga daging sapi sebesar Rp 108.556,- maka konsumen akan beralih 

membeli daging sapi sehingga permintaan terhadap broiler akan mengalami penurunan sebesar 



0,56%. Hasil elastisitas silang daging sapi dapat dilihat pada Tabel 8. Hasil tersebut sesuai 

dengan (Agustono, 2016) hasil elastisitas silang daging sapi (X6) terhadap broiler (X5) adalah 

sebesar 0,044 hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila harga daging sapi mengalami 

kenaikan sebesar 10% maka permintaan terhadap broiler akan mengalami kenaikan sebesar 

0,44%. Hadini (2011) besarnya nilai koefisien regresi harga daging sapi adalah sebesar 1,12. 

Koefisien variabel positif dapat diartikan jika harga daging sapi mengalami kenaikan 1% 

sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka permintaan broiler akan mengalami peningkatan 

sebesar 1,12%. Dengan demikian, pengaruh perubahan harga daging sapi terhadap permintaan 

broiler sangat responsif. Jika koefisien regresi diartikan sebagai elastisitas dari variabel harga 

daging sapi yang merupakan elastisitas silang terhadap jumlah permintaan broiler dengan nilai 

positif (1,12), maka broiler di Kota Kendari bersifat substitusi bagi daging sapi, sehingga 

apabila harga daging sapi meningkat maka daging sapi dapat digantikan penggunaannya oleh 

broiler. Hal ini dapat terjadi karena keduanya termasuk kelompok pangan hewani dan 

penggunaannya tergantung pada pendapatan yang dimiliki. 

Saifoel (2011) juga menjelaskan bahwa daging sapi memiliki hubungan subtitusi 

dengan daging ayam serta bersifat inelastis. Hal tersebut dapat terjadi karena keduanya 

termasuk kelompok pangan hewani sehingga memungkinkan konsumen untuk beralih 

mengkonsumsi daging sapi ke broiler, apabila harga daging sapi meningkat. Siahan (2011) 

menambahkan bahwa elastisitas silang antara daging ayam dengan daging sapi adalah subtitusi 

(pengganti). Menambahkan menurut Soekartawi (2002) berpendapat bahwa elastisitas silang 

adalah besaran elastisitas yang tidak saja menunjukkan perubahan suatu barang yang diminta 

saja, tetapi juga terhadap perubahan barang lain yang berkaitan dengan barang yang diminta 

tersebut. 

 

4.6.3.2 Beras Komplementer dengan Broiler 

Elastisitas silang beras terhadap broiler adalah -0,004. Nilai elastisitas yang negatif 

berarti bahwa beras merupakan barang komplementer broiler serta memiliki hubungan yang 

terbalik dengan permintaan broiler di Kabupaten Blitar yang artinya menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan harga beras sebesar 10% maka permintaan akan beras menurun, kemudian 

diikuti dengan permintaan akan padi yang juga ikut menurun, supply akan permintaan dedak 

juga menurun, namun tidak diikuti dengan biaya produksi yang semakin terus menerus 

meningkat menyebabkan harga dari broiler juga selalu meningkat, maka menyebabkan 

permintaan akan broiler mengalami penurunan sebesar sebesar 0,04%. Hasil elastisitas silang 

beras dapat dilihat pada Tabel 8.  



Setiap kenaikan harga beras sebesar 10% atau sebesar Rp 973 dari rata-rata harga beras 

sebesar Rp 9.734,- dapat menyebabkan penurunan jumlah permintaan broiler sebesar 0,04% 

dan beras merupakan barang komplementer. Hasil tersebut sesuai dengan (Agus, 2016) yaitu 

hasil elastisitas silang beras (X7) terhadap broiler (X5) adalah sebesar -0,225. Setiap kenaikan 

harga beras sebesar 10% maka menyebabkan permintaan akan daging broiler mengalami 

penurunan sebesar sebesar 2,25%. Hasil juga sesuai dengan Hadini, dkk (2011) yang 

menyatakan bahwa koefisien regesi variabel harga beras adalah sebesar -0,73, berarti bahwa 

apabila harga beras meningkat sebesar 10% sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka 

permintaan broiler akan turun sebesar 0,73%, apabila koefisien regresi diartikan elastisitas 

silang, maka beras termasuk barang komplementer terhadap broiler, sehingga apabila terjadi 

kenaikan harga beras akan mengakibatkan penurunan permintaan atau konsumsi rumah tangga 

terhadap broiler. Beras merupakan sumber makanan pokok masyarakat Kabupaten Blitar, 

sedangkan broiler merupakan lauk pauk yang biasanya dikonsumsi bersama nasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Saifoel (2011) juga menyatakan bahwa, daging sapi memiliki hubungan 

komplementer dengan beras dan bersifat inelastis. 

 

4.6.3.3 Telur Ayam Komplementer dengan Broiler  

Nilai elastisitas silang telur ayam terhadap broiler sebesar -0,103 dimana nilai 

elastisitas telur ayam bernilai negatif berarti telur ayam menunjukkan barang komplementer 

dari broiler. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga telur ayam sebesar 10% 

maka permintaan broiler akan mengalami penurunan sebesar 1,03%, kemudian diikuti dengan 

permintaan akan roti yang juga ikut menurun namun tidak diikuti dengan harga dari broiler 

yang meningkat.. Hasil elastisitas silang telur ayam dapat dilihat pada Tabel 8. Elastisitas silang 

telur ayam terhadap broiler adalah -0,103 hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

harga telur ayam sebesar 10% atau sebesar Rp 1.841,- dengan harga awal sebesar Rp 18.411,- 

dapat menyebabkan penurunan jumlah permintaan broiler 1,03%. Hasil tersebut sesuai yang 

ditemukan (Agus, 2016) nilai elastisitas silang telur ayam (X8) terhadap broiler (X5) sebesar 

0,205, hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga telur ayam sebesar 10 % maka 

permintaan  broiler akan mengalami kenaikan sebesar 2,05 %. Nilai elastisitas yang positif 

berarti bahwa telur ayam merupakan barang subtitusi dari broiler di Kabupaten Malang. Hasil 

tersebut berbeda dengan hasil temuan dari Ansyari (2013) yang menemukan nilai koefisien 

harga telur ayam ras sebesar 10% akan menyebabkan permintaan daging broiler meningkat 

sebesar 5,29%. Kenaikan harga telur ayam ras sebagai barang subtitusi akan meningkatkan 

jumlah permintaan broiler di umatra Utara, atau dengan kata lain jika harga rata-rata telur ayam 



ras di Sumatera Utara meningkat aka masyarakat cenderung akan beralih mengkonsumsi 

broiler (ceteris paribus). Soekartawi (2002) berpendapat bahwa elastisitas silang adalah 

besaran elastisitas yang tidak saja menunjukkan perubahan suatu barang yang diminta saja, 

tetapi juga terhadap perubahan barang lain yang berkaitan dengan barang yang diminta 

tersebut. 

 

 

4.6.3.4 Ikan Mujair Komplementer dengan Broiler 

Elastisitas ikan mujair terhadap broiler adalah sebesar -0,135 dimana nilai elastisitas 

harga ikan mujair yang benilai negatif menandakan bahwa ikan mujair adalah barang 

komplementer. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga ikan mujair sebesar 

10% maka permintaan ikan mujair akan menurun, kemudian diikuti dengan permintaan beras 

yang juga menurun, dan otomatis menyebabkan permintaan terhadap broiler akan mengalami 

penurunan sebesar 1,35%. Nilai elastisitas yang negatif berarti bahwa ikan mujair merupakan 

barang komplementer. Hasil elastisitas ikan mujair dapat dilihat pada Tabel 8. Hubungan yang 

terbalik antara permintaan broiler dengan ikan mujair yang artinya setiap kenaikan harga ikan 

mujair sebesar 10% atau sebesar Rp 2.696,- dapat menyebabkan penurunan jumlah permintaan 

broiler sebesar 1,35% dan ikan mujair merupakan barang komplementer dengan rata-rata harga 

ikan mujair sebesar Rp 26.968,-. Kenaikan atau penurunan harga daging sapi akan 

menyebabkan perubahan jumlah broiler yang diminta. Ikan mujair merupakan salah satu ikan 

yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.  

Ikan mujair sebagai barang komplementer karena harga ikan mujair dengan harga 

broiler tidak terpaut jauh. Barang pelengkap apabila barang tersebut selalu digunakan bersama-

sama dengan barang yang lian. Apabila harga barang pelengkap tinggi, maka permintaan 

terhadap suatu komoditas akan turun. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Rusman dan 

Suharyanto (2004) di Sulawesi Tenggara namun berbeda dengan hasil penelitian Wahyudi 

(2002) di Jogjakarta. Perbedaan ini terkait dengan kondisi wilayah dan karateristik masyarakat 

setempat. Kota Kendari 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. Hubungan yang disebabkan karena 

kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain 



 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan studi kasus di pasar 

tradisional yang ada di Kabupaten Blitar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Permintaan broiler pada konsumen rumah tangga 10,02 kg/kapita/tahun lebih tinggi 

dibandingkan konsumsi broiler nasional perkapita sebesar 5,11 kg/kapita/tahun. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan broiler pada konsumen rumah tangga di 

Kabupaten Blitar yaitu pendapatan rumah tangga dan pendidikan responden dapat 

meningkatkan permintaan boiler sedangkan harga ikan mujair dapat mengurangi permintaan 

broiler. 

3. Broiler merupakan barang normal dan permintaan broiler bersifat tidak elastis, subtitusi 

terhadap daging sapi, komplementer terhadap beras, telur dan ikan mujair. 

 

5.2 Saran 

Diharapkan kepada pemerintah di daerah setempat untuk mendorong peningkatan 

produksi daging ayam dalam mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi daging ayam agar 

masyarakat dapat meningkatkan konsumsi terhadap broiler dan untuk peneliti selanjutnya 

untuk meneliti tentang analisis permintaan daging seperti pada ternak unggas lainnya atau pada 

produk peternakan lainnya. 
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