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RINGKASAN 
Elastisitas merupakan sebuah konsep dalam ilmu ekonomi 

yang diartikan dengan rasio perubahan relatif pada sebuah 
variabel dependen atau terikat yang dibandingkan dengan 
perubahan relatif pada sebuah variabel independen. Elastisitas 
berhubungan dengan berkaitan jumlah karena elastisitas 
merupakan hubungan kuantitatif antar variabel-variabel yang 
terkait. Elastisitas secara spesifik adalah jumlah yang 
memberitahukan presentase perubahan yang akan terjadi pada 
salah satu variabel dalam merespon peningkatan pada variabel 
lainnya yang terkait. Elastisitas dalam fungsi penawaran 
disebut elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran 
merupakan konsep yang menjelaskan  perubahan jumlah 
barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. 
Elastisitas penawaran mengukur respon yang ditawarkan 
terhadap perubahan harga komoditi. 

Penelitian analisis elastisitas penawaran daging ayam ras di 
Indonesia ini menggunakan variabel terikat berupa produksi 
daging dengan variabel-variabel bebas berupa populasi, harga 
daging, tingkat konsumsi daging, jumlah unit usaha ternak 
ayam pedaging, dan bencana alam. Penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi informasi seberapa besar tingkat elastisitas 
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penawaran daging ayam ras di Indonesia dan faktor-faktor 
yang turut mempengaruhi elastisitas penawran daging ayam 
ras di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder dalam bentuk time series dalam  kurung 
waktu 15 tahun, yaitu mulai tahun 2002 hingga tahun 2016.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif data time 
series menggunakan analisis regresi berganda dengan 
persamaan fungsi Cobb-Douglas melalui program SPSS. Total 
data yang digunakan adalah 75 data. Data tersebut diuji 
dengan uji koefisien determinas (R2), Uji F, uji t, lalu 
dilanjutkan dengan mengukur elastisitas penawaran.  

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien determinasi 
(R2

adj) bernilai 0,981. Hasil tersebut menandakan variabel-
variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu 
menjelaskan penawaaran daging ayam ras di Indonesia sebesar 
98,1%. Hasil uji F menunjukkan nilai dari F hitung sebesar 
147,230 dan nilai dari F Tabel adalah 2,35 yang didapatkan 
dari hasil distribusi nilai F tabel. Tingkat signifikasi yang 
digunakan dalam uji F sebesar 5%. Hasil nilai signifikasi dari 
uji F adalah  0,000 dengan probabilitasnya adalah 0,05. Hasil 
uji F menandakan adanya pengaruh nyata secara simultan  
populasi, harga daging, tingkat konsumsi daging, jumlah unit 
usaha ternak ayam pedaging, dan bencana alam terhadap 
penawran daging ayam ras di Indoneia. Tingkat signifikasi 
yang digunakan dalam uji t sebesar 5%. Hasil uji t 
menunjukkan populasi dan bencana alam, secara parsial 
berpengaruh signuifikan penawaran penawaran daging ayam 
ras di Indonesia dikarenakan masing-masing variabel bebas 
tersebut memiliki signifikasi < 0,05 dan memiiliki nilai thitung 
>t Tabel (1,995). Harga daging, tingkat konsumsi daging, dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jumlah unit usaha ternak ayam  pedaging sebagai variabel-
variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi penawaran 
variabel terikat secara signifikan dikarenakan masing-masing 
variabel bebas tersebut memiliki signifikasi > 0,05 dan 
memiiliki nilai t hitung <t Tabel (1,995).  

Hasil penelitian menunjukkan sifat penawaran daging ayam 
ras di Indonesia bersifat inelastis terhadap populasi, harga 
daging, tingkat konsumsi daging, jumlah unit usaha ternak 
ayam pedaging, dan bencana alam. Penulis berharap semua 
bekerja sama untuk meningkatkan tingkat konsumsi daging 
ayam ras yang akan berpengaruh kepada peningkatan 
penawaran dan peningkatan konsumsi protein hewani 
masyarakat Indonesia. 
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ABSTRACT 
The objective of the study was to analyze the factors that 

influence the supply elasticity of broiler meat in Indonesia. 
The method used for the study is a descriptive analysis of time 
series data using multiple regression analysis with the Cobb-
Douglas function equation through SPSS. There were 75 
samples involved in the study. The samples were analyzed by 
using the coefficient of determination test (R2 adjusted), F test, 
and t-test with the confidence interval of 95%, and then 
continued by measuring the supply elasticity. The result of the 
test showed that the adjusted coefficient of determination (R2 
adjusted) which shows the proportion of independent variables 
that are considered to influence the supply of broiler meat in 
Indonesia is 98,1%. The F test showed that the value of Fcount 
(147,230) is greater than the value of Ftable (2,35), which 
means that all the indepentdent variables used in this study 
simultaneously affect the supply of broiler meat in Indonesia 
(p value = 0,000). The t-test showed that the value of 
population of broiler and natural disaster partially do influence 
the supply of purebred chicken meat in Indonesia (Sig < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The value of elasticity for the population of broiler, price of 
broiler meat, consumption of broiler meat, broiler meat 
producers, and natural disaster the value remain inelastic. 
 
Keywords: elasticity supply, broiler meat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Peternakan unggas dan juga peternakan lainnya di 

Indonesia mempunyai potensi yang perlu dikembangkan 
dilihat dari aspek ekonominya. Banyak masyarakat dapat 
memanfaatkan ketersediaan lahan yang luas di Indonesia 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Industri peternakan 
unggas di Indonesia berkembang pesat seiring dengan 
kemajuan teknologi dan membuat tingkat persaingan antara 
pelaku industri menjadi kompetitif. Investasi asing dalam 
bentuk penanaman modal pada industri secara tidak langsung 
akan meningkatkan kesejahteraan peternak. Bentuk persaingan 
yang kompetitif antar perusahaan dalam skala industri 
membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk terjun 
pada bidang ini. Peternakan ayam ras dilihat dari aspek 
ekonomi lebih murah untuk dikembangkan jika dibandingkan 
dengan peternakan besar seperti peternakan sapi. Harga 
komoditas daging sapi yang cenderung tinggi dapat digantikan 
dengan daging ayam sebagai sumber protein hewani. Daging 
ayam sebagai salah satu sumber protein hewani bagi manusia 
sangat cocok untuk dikembangkan serta meningkatkan nilai 
konsumsi protein masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia 
dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, rata-rata konsumsi 
proteinnya pada tahun 2016 berjumlah 56,67 gram/harinya. 
Konsumsi protein dari daging sendiri hanya berjumlah 3,35 
gram/hari atau 5,91% dari konsumsi protein rata-rata. 

Konsumen yang ada di Indonesia memiliki karateristik 
menggemari daging untuk dikonsumsi. Data yang dikeluarkan 
oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kementerian Pertanian, pada tahun 2016 jumlah rata-rata 
konsumsi daging ayam ras di Indonesia berjumlah 5,110 
Kg/kapita. Tahun 2017 rata-rata konsumsi daging ayam ras di 
Indonesia bertambah menjadi 5,683 Kg/Kapita. Jumlah rata-
rata konsumsi daging ayam ras di Indonesia merupakan 
jumlah yang paling besar dibandingkan dengan komoditi 
lainnya seperti daging sapi, daging babi, dan daging kambing. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsumen 
mengkonsumsi daging ayam yaitu dari segi harga yang lebih 
ekonomis dan ketersediaan di pasar. Hal tersebut merupakan 
faktor untuk meningkatkan usaha peternakan daging ayam ras. 

Daging ayam merupakan sumber protein dan energi yang 
banyak digemari selain daging sapi dan daging kambing. 
Daging ayam memiliki kandungan berbagai zat gizi yang 
dapat membantu manusia memenuhi kebutuhan protein pada 
tubuhnya. Indonesia sendiri yang merupakan salah satu negara 
dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tetapi memiliki 
tingkat konsumsi protein yang relatif rendah menurut standar 
FAO. Daging ayam memiliki segala potensi untuk menjadi 
pendukung atau penyokong utama sebagai penyedia 
kebutuhan konsumen akan kebutuhan protein hewani 

Pemerintah sendiri melakukan pengembangan terhadap 
hewan ternak dengan komoditi ayam. Pemerintah melalui 
dinas peternakan mengembangkan ayam yang dapat 
menghasilkan daging dengan kualitas tinggi, bergizi, dan cepat 
panen dengan bantuan teknologi. Ayam dengan bantuan 
teknologi ini disebut dengan ayam ras. Ayam ras terdiri dari 
ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Ayam ras pedaging 
dibudidayakan dengan tujuan mendapat hasil pertumbuhan 
yang cepat dan kuantitas daging lebih banyak saat dipanen.  

Produksi daging ayam ras sangat berkaitan dengan jumlah 
populasi dari ayam ras pedaging. Produksi daging ayam ras di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indonesia pada tahun 2017 sebesar 2.046.790 ton dan populasi 
ayam ras di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 1.848.731.000 
ekor. Ayam ras pedaging merupakan penghasil daging ayam 
ras, maka dari itu populasi ayam ras pedaging di Indonesia 
berkaitan dengan produksi daging ayam ras. Populasi dan 
produksi ayam ras di Indonesia selalu meningkat setiap 
tahunnya. Rata-rata perkembangan populasi ayam ras di 
Indonesia pada tahun 2002 hingga 2016 berjumlah 1.175,95 
juta ekor atau 1,175 milyar ekor per tahun atau dengan kata 
lain mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,32% per 
tahunnya dan rata-rata produksi ayam ras di Indonesia pada 
tahun 2002 hingga 2016 berjumlah 1.294,31 juta ton atau 
dengan kata lain mengalami pertumbuhan rata-rata produksi 
sebesar 7,32% setiap tahunnya.  

Rata-rata pertumbuhan populasi dan produksi daging ayam 
ras di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini juga 
diikuti dengan pertambahan penduduk di Indonesia. Data yang 
dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik (2017a), setiap 
periodenya rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia 
meningkat 23.686.619 penduduk atau sebesar 9,97% setiap 
periode atau setiap 10 tahun, jika dilihat dari data tersebut, 
Indonesia setiap tahunnya mengalami rata-rata pertambahan 
penduduk kira-kira sebesar 2,3 juta penduduk baru.  Data 
jumlah penduduk Indonesia terakhir pada tahun 2010 
berjumlah 237.641.326 penduduk.  Data yang dikeluarkan 
oleh Kementrian Perdagangan pun menyatakan bahwa 
meskipun konsumsi daging ayam masyarakat terus meningkat 
setiap tahunnya, jumlah ini masih terlalu kecil jika 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia 
dan Thailand yang memiliki jumlah rata-rata konsumsi daging 
ayam per kapita 400% lebih besar. Hal ini juga merupakan 
faktor pendorong lainnya untuk meningkatkan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengembangkan usaha peternakan daging ayam ras di 
Indonesia. Kecenderungan komoditas daging ayam yang 
meningkat setiap tahunnya membuka kesempatan untuk 
masyarakat untuk terlibat di bidang industri perunggasan.   

Penawaran sendiri sangat berkaitan dengan harga dan 
jumlah barang. Hubungan kedua hal ini merupakan suatu 
hubungan yang akan selalu mengikuti atau berbanding lurus 
Joesron dan Fathorazzi, 2012). Produsen akan mengurangi 
penawaran daging ayam ras jika produsen merasa merugi, lalu 
konsumen akan semakin kesulitan memperoleh daging ayam 
kedepannya karena ketersediaan daging ayam yang berkurang 
di pasar. Peningkatan produksi daging ayam ras akan 
meningkatkan ketersediaannnya di pasaran dan akan bisa 
memenuhi permintaan konsumen akan daging ayam.  

1.2 Rumusan Masalah 
Jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat dan 

adanya perubahan pada pola konsumen serta selera masyarakat 
telah menyebabkan meningkatnya produksi daging ayam ras di 
Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 
1. Berapa besar  elastisitas penawaran daging ayam ras di 

Indonesia? 
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

daging ayam ras di Indonesia? 
 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah : 
1. Mengetahui elastisitas penawaran daging ayam ras di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
penawaran daging ayam ras di Indonesia. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi pelaku usaha peternakan, pemerintah, dan 
peneliti yang lainnya dengan uraian sebagai ; 

1. Informasi yang bisa meningkatkan usaha peternakan 
dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dalam 
negeri, 

2. Referensi pemerintah dalam hal menentukan kebijakan 
dalam bidang peternakan, dan 

3. Referensi peneliti lainnya sebagai masukkan atau 
pembandingnya. 
 

1.5 Kerangka Pikir 
Industri peternakan unggas di Indonesia berkembang pesat 

seiring dengan kemajuan teknologi dan membuat tingkat 
persaingan antara pelaku skala industri menjadi kompetitif. 
Investasi asing dalam bentuk penanaman modal pada industri 
secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan 
peternak. Industri pakan unggas membutuhkan peternak untuk 
menjadi mitra industri atau sebagai konsumen produknya. 
Peternak juga membutuhkan pakan dari industri untuk 
menghasilkan kualitas ternak yang lebih baik. Kedua hal 
tersebut merupakan hal positif bagi masing-masing pihak 
antara produsen dan peternak untuk meningkatkan keuntungan 
dan tentunya akan membuat industri peternakan unggas 
semakin maju. Industri menyediakan pakan yang berkualitas 
karena disertai dengan teknologi dan bersaing dengan sesama 
pelaku industrinya dan peternak yang menggunakan jasa 
industri sebagai pemasok pakan ternak untuk para peternak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



akan mendapatkan kualitas daging unggas yang lebih baik 
karena pakan yang diberikanpun lebih baik. 

Peternak yang memberikan pakan unggas dengan pakan 
yang lebih berkualitas dari industri yang telah menjadi mitra, 
dapat menjual produknya dengan keuntungan yang lebih 
dikarenakan kualitas dari daging hasil ternak juga meningkat, 
sementara perusahaan yang telah menginvestasikan modalnya 
pada industri pakan juga akan memperoleh keuntungan dengan 
semakin banyaknya peternak yang menjadi mitranya. Peternak 
lalu dapat memasarkan daging unggas kepada konsumen 
melalui Rumah Pemotongan Heawan (RPH) ataupun 
memasarkannya langsung kepada konsumen secara individu 
seperti daging beku.  

Sektor peternakan unggas walaupun sudah didukung oleh 
asing melalui investasi penanaman modal, belum secara 
maksimal diberdayakan padahal memiliki prospek yang cerah 
untuk dikembangkan dilihat dari aspek ekonomis yang 
menjanjikan. Peternakan unggas khususnya peternakan daging 
ayam broiler di Indonesia mempunyai potensi yang perlu 
dikembangkan dilihat dari aspek ekonominya dan juga 
potensinya bahwa daging broiler merupakan daging yang 
paling banyak diproduksi dan paling digemari di Indonesia. 
Banyak masyarakat belum memanfaatkan ketersediaan lahan 
yang luas di Indonesia untuk dimanfaatkan menjadi peternak 
broiler sebagai lahan pekerjaan dan memberi penawaran 
kepada konsumen untuk dikonsumsi.  

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah 
penduduknya yang menempati peringkat 4 sebagai negara 
dengan jumlah penduduk terbanyak. Luas negara Indonesia 
mencapai 5.193.250 km2 dengan terdiri dari 13.677 pulau. 
Sektor peternakan berperan dalam menyediakan kebutuhan 
konsumen akan keperluan pemenuhan kebutuhan gizi protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hewani. Hadiwijoyo, Mulatsih, dan Burhanuddin (2009) 
menyatakan bahwa dilihat dari aspek ekonomi, sektor 
peternakan dapat dijadikan lahan yang menggiurkan untuk 
membangun perekonomian Indonesia dikarenakan bidang 
peternakan memiliki peran yang sangat penting untuk 
menyediakan kebutuhan konsumsi protein masyarakat 
Indonesia.  

Peternakan unggas sebagai salah satu sumber protein 
hewani di Indoensia berpotensi menjadi penunjang utama 
untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani. Daging 
ayam ras merupakan sumber protein hewani yang lebih 
terjangkau dibandingkan dengan sumber protein hewani 
lainnya. Daging ayam juga sangat mudah untuk diolah karena 
memiliki kadar organoleptik yang bagus. Daging ayam di 
Indonesia juga merupakan daging yang paling sering 
dikonsumsi oleh masyarakat. 

Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian (2017),  
menyatakan bahwa rata-rata konsumsi keseluruhan daging di 
Indonesia pada tahun 2016 daging ayam memiliki kontribusi 
rata-rata konsumsi paling tinggi diantara daging yang lain, 
yaitu berjumlah 5,736 kg/kapita/tahunnya, yang meliputi 
daging ayam ras sebesar 5,110 Kg/kapita/tahun yang 
merupakan rataan konsumsi daging tertinggi diantara daging 
yang lainnya dan daging ayam kampung sebesar 0,626 
kg/kapita/tahun. Tahun 2017, tingkat konsumsi daging ayam 
ras di Indonesia meningkat menjadi sebesar 5,683 Kg/kapita. 
Tingkat konsumsi daging ayam yang paling tinggi menjadikan 
peluang yang besar untuk masyarakat berkecimpung di bidang 
peternakan unggas, ditambah dengan sudah adanya industri 
skala nasional dan investasi asing yang masuk kedalam 
industri ini menjadikan industri ini dapat menjadi industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang kompetitif.  
Konsumsi rata-rata daging ayam memang paling tinggi di 

Indonesia tetapi hal ini masih termasuk rendah jika 
dibandingkan negara lain berdasarkan data Kementerian 
Perdagangan. Faktor ini menjadikan faktor tambahan sektor 
peternakan unggas memberikan kesempatan yang bagus untuk 
dikembangkan. 

Populasi ayam ras dan produksi daging ayam ras di 
Indonesia diambil dari data Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan cenderung mengalami peningkatan dilihat 
dari rata-ratanya. Populasi ayam ras di Indonesia tahun 2016 
berjumlah 1.632.801.000 ekor dan meningkat menjadi sebesar 
1.848.731.000 ekor pada tahun 2017. Jumlah populasi ayam 
ras tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,22%. Produksi 
ayam ras di Indonesia tahun 2016 berjumlah 1.905,50 juta 
ekor dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.046,79 
juta ekor pada tahun 2017. Jumlah tersebut berarti mengalami 
peningkatan sebesar 13,49 %, jika dilihat dari rata-rata dari 
tahun 2002 hingga 2016 berdasarkan data Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (2017) , populasi dan 
produksi daging ayam ras di Indonesia terus meningkat.  

Pertumbuhan populasi ayam ras dan produksi daging ayam 
ras di Indonesia tahun 2002 hingga 2016 yang mengalami 
peningkatan rata-rata, diikuti juga diikuti dengan pertambahan 
penduduk di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
(2017) mengatakan, rata-rata pertumbuhan penduduk di 
Indonesia mengalami peningkatan sebesar 23.686.619 
penduduk atau sebesar 9,97% setiap tahun. Setiap tahunnya, 
Indonesia mengalami rata-rata pertambahan penduduk sebesar 
2,3 juta penduduk baru pada rentang tahun 2002 hingga tahun 
2016. 

Populasi ayam broiler dan produksi daging ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



broileryang meningkat jika dilihat dari rata-rata antara tahum 
2002 hingga tahun 2016 menandakan bahwa adanya 
peningkatan penawaran daging ayam broiler di Indonesia. 
Peningkatan penawaran tersebut menjadikan Indonesia 
memiliki potensi yang sangat besar untuk lebih memajukan 
sektor peternakan unggas melalui daging ayam broiler. 
Komoditas daging broiler berpotensi memenuhi kebutuhan 
konsumen akan protein hewani dan meningkatkan gizi 
masyarakat Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia sebagai 
pasar daging broiler yang besar, dimana hal ini juga dapat 
membuka peluang Indonesia sebagai negara pengekspor 
daging broiler yang pada akhirnya menguntungkan peternak 
dan juga menjadi penguat sektor ekonomi Indonesia.  

Faktor-faktor tersebut merupakan sesuatu yang bisa 
digunakan untuk meningkatkan dan mengembang industri 
peternakan unggas melaui produksi daging ayam ras  dalam 
bentuk penawaran daging ayam kepada konsumen. Faktor-
faktor seperti rendahnya nilai konsumsi protein daging di 
Indonesia, daging ayam ras merupakan komoditi dengan 
jumlah konsumsi paling besar dibandingkan dengan komoditi 
daging lainnya, kandungan daging ayam ras dapat memenuhi 
kebutuhan protein hewani manusia, peningkatan jumlah 
penduduk Indonesia yang besar setiap tahunnya, dan daging 
ayam dari aspek ekonomis lebih ekonomis dibandingkan 
dengan sumber pemenuh protein hewani lain seperti daging 
sapi dan daging kambing, merupakan kesempatan yang bagus 
untuk memperoleh keuntungan untuk mengembangkanindustri 
peternakan ayam ras pedaging dan meningkatkan penawaran 
daging ayam ras di Indonesia. 

Proses daging ayam dari awal produksi hingga akhirnya 
bisa ditawarkan kepada masyarakat memiliki beberapa 
mekanisme distribusi. Mekanisme distribusi daging ayam ras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pertama adalah mekanisme distribusi secara konvensional atau 
tradisional, yaitu dari peternak atau dari kandang langsung 
menuju pasar atau tempat pemtongan tradisional. Mekanisme 
distribusi daging ayam ras kedua, yaitu mekanisme distribusi 
yang sudah dikategorikan sebagai skala industri, yaitu mulai 
dari peternakan atau kandang yang sudah menjalin kemitraan 
dengan perusahaan perunggasan, ayam tersebut menuju 
perusahaan tersebut atau bisa masuk mesin penyimpanan ayam 
beku, lalu menuju perusahaan olahan daging ayam ras, atau 
bisa juga langsung dipasarkan sebagai penjualan ayam beku. 

Arnawa (2009) mengatakan penawaran merupakan sebuah 
jumlah dari suatu komoditi yang ditawarkan penjual atau 
produsen ke pasar atau konsumen pada berbagai tingkatan 
harga yang dapat dijelaskan dalam bentuk daftar, grafik 
ataupun dalam bentuk persamaan fungsi. Fungsi dari 
penawaran daging ayam ras di Indonesia sendiri menjelaskan 
hubungan antara jumlah produksi dengan harga dari komoditas 
daging ayam ras yang ditawarkan.  

Penawaran daging ayam ras sendiri dapat dipengaruhi 
beberapa faktor seperti jumlah produksi yang ditawarkan, 
biaya produksi, harga input produksi, dan teknologi. Jumlah 
produksi menurut Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) 
merupakan nilai produksi yang ditawarkan kepada konsumen 
dan merupakan wujud ketersediaan dari suatu komoditi yang 
ditawarkan kepada konsumen yang ketersediaannya di pasar 
tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait. Faktor-
faktor tersebut antara lain, jumlah populasi ayam ras, harga 
daging ayam ras, tingkat konsumsi daging ayam ras, dan harga 
barang subtitusinya berupa telur ayam ras.  Kusumosuwidho 
(1990) mengatakanharga besaran produksi dari suatu barang 
juga turut mempengaruhi penawaran barang yang  ditawarkan  
kepada konsumen karena harga input atau nilai input akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mempengaruhi besar atau kecilnya biaya produksi secara 
keseluruhan hingga daging ayam menjangkau masyarakat 
yang tentunya akan mempengaruhi besaran penawaran yang 
bisa ditawarkan produsen kepada konsumen.  

Pemerintah juga harus membantu melalui kebijakan-
kebijakan yang berimplikasi secara langsung maupun tidak 
langsung untuk meningkatkan penawaran daging ayam 
broiler. Kebijkan-kebijakan seperti membangun infrastuktur 
dapat memangkas biaya input produksi yang dihasilkan. 
Kumumowidho (1990) menyatakan bahwa biaya input 
produksi akan mempengaruhi biaya produksi secara 
keseluruhan. Biaya produksi yang rendah tentunya akan 
mempengaruhi harga dari komoditi daging broiler yang 
ditawarkan kepada masyarakat Indonesia.   

Penawaran daging ayam ras akan dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan fungsi Cobb-Douglas. Hadiwijoyo (2009) 
menyatakan hasil dari analisis regresi linear berganda 
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
faktor-faktor tersebut terhadap penawaran, dalam hal ini 
daging ayam ras di Indonesia dan mengetahui elastisitas atau 
respon terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia 
dilihat dari nilai koefisien regresinya dan kemudian akan 
dijadikan kesimpulan akan bagaimana kondisi penawaran 
ayam ras pedaging yang terjadi di Indonesia. 

Elastisitas dari daging ayam ras nantinya dapat bersifat; 
elastisitas sempurna, elastis, elastis uniter, inelastis, dan tidak 
elastis sempurna. Arnawa (2009) menjelaskan dikatakan 
elastis sempurna bila produsen menawarkan komoditinya pada 
suatu tingkat tertentu, tidak elastis sempurna terjadi bila 
produsen sama sekali tidak bisa menambah penawaran barang 
meskipun harga terus merangkat naik,  elastis uniter terjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bila pada grafik garis penawaran akan membentuk sudut 450, 
inelastis terjadi bila setiap perubahan harga menimbulkan 
perubahan jumlah penawaran yang lebih rendah dari 
perubahan harga, dan elastis terjadi bila perubahan harga 
menyebabkan perubahan penawaran yang lebih besar terhadap 
harga barang yang ditawarkan. Penawaran elastis banyak 
dialami pada barang yang mudah dicari barang penggantinya 
dan penawaran inelastis biasanya terjadi barang-barang 
kebutuhan sehari-hari. 

Penelitian ini diharpkan dapat turut membantu pemerintah 
sebagai saran atau rujukan untuk meneruskan, memperbaiki, 
atau merubah kebijakannya terhadap industri peternakan 
unggas berdasarkan hasil penelitian yang berimplikasi 
terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia untuk 
menjadi lebih baik. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada 
Gambar. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Elastisitas Penawaran 
Ayam Rasdi Indonesia 

1.6 Hipotesis 
Hipotesis dari penelitian analisis elastisitas penawaran 

daging ayam ras di Indonesia adalah : 
1. Populasi ayam ras, harga daging ayam ras, tingkat 

konsumsi daging ayam ras, jumlah perushaan ayam 
pedaging, dan bencana alam sebagai variabel-variabel 
bebas bersifat elastis terhadap penawaran daging ayam 
ras di Indonesia. 

2. Populasi ayam ras, harga daging ayam ras, tingkat 
konsumsi daging ayam ras, jumlah unit usaha ternak 
ayam pedaging, dan bencana alam sebagai variabel-
variabel bebas mempengaruhi penawaran produksi 
daging ayam ras di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

menegenai analisis elastisitas penawaran digunakan sebagai 
bahan referensi untuk dipertimbangkan sebagai acuan dalam 
bentuk pembuatan kerangka pikir maupun penggunaan metode 
penelitian yang digunakan pada saat penelitian ini dilakukan. 
Penelitian sebelumnya diantaranya dilakukan oleh:  

Hartono (2009) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 
harga DOC, harga pakan, harga obat-obatan, upah, dan harga 
jual ayam secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
penawaran ayam pedaging.Harga DOC, harga pakan, upah, 
dan harga jual ayam bersifat elastis positif, sedangkan harga 
obat-obatan memiliki tingkat elastisitas negatif, lalu Syafiah 
(2010) mendapat hasil penelitiannya bahwa harga salak 
pondoh pada tahun sebelumnya merupakan variabel yang 
paling mempengaruhi penawaran salak pondoh di Kabupaten 
Sleman. Tingkat elastisitas penawaran salak pondoh di 
Kabupaten Sleman dalam jangka panjang lebih elastis 
daripada elastsitas dalam jangka pendeknya.  

Arnawa (2009) meneliti dengan tujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor penawaran dan tingkat elastisitas produksi 
kedelai. Hasil penelitiannya diketahui penawaran kedelai 
dipengaruhi oleh harga kedelai dan tren waktu. Penelitian ini 
bersifat inelastis dengan nilai elastisitasnya sebesar 0,4333, 
lalu Pramesty dan Hapsari (2016) mendapat hasil penelitian 
bahwa elastisitas penawaran padi dan produksi padi pada 
tahun sebelumnya bersifat inelastis positif, untuk variabel 
harga kedelai bersifat inelastis negatif, harga jagung dan harga 
pupuk SP36 bersifat elastis negatif, sementara untuk harga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pupuk urea dan pupuk KCL adalah elastis positif. 

2.2 Keadaan Umum Indonesia 
Wilayah Indonesia terdiri atas 13.677 pulau dengan luas 

wilayah sebesar 5.193.250  km2. Luas lautan Indonesia 
mencakup 62% dari luas Indonesia keseluruhan atau hampir 
mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Wilayah yang besar  
menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia. 
Indonesia secara astronomis terletak pada posisi antara 60 LU 
(Lintang Utara) – 110 LS (Lintang Selatan) dan antara 950 BT 
(Bujur Timur) – 1410 BT (Bujur Timur). Batas administratif 
wilayah Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

                Gambar 2. Batas Wilayah Indonesia 

Sebelah Utara : Batas daratan dengan Malaysia dan batas 
lautan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, serta 
Filipina, sebelah Timur: Batas daratan dengan Papua Nugini 
dan batas lautan dengan Samudra Pasifik, sebelah Selatan: 
Batas daratan dengan Timor Leste dan batas lautan dengan 
Perairan Australia serta Samudra Hindia, sebelah Barat: Batas 
daratannya tidak ada dan batas lautan di Samudra Hindia serta 
Laut Andaman yang dimiliki oleh India. 

Indonesia merupakan negara yang dilalui garis khatulistiwa 
karena berada didaerah beriklim tropis. Tingkat kelembaban di 
Indonesia cukup tinggi. Kelembabannya biasanya lebih dari 
80%. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang dengan 
luas lautan mencapai 3,1 juta km2 dan juga banyak memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gunung berapi aktif. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 
99.093 km. Garis pantai Indonesia merupakan garis pantai 
sebuah negara terpanjang kedua di dunia (Dirjen Pengelolaan 
Ruang Laut Indonesia). Indonesia berada di wilayah ring of 
fire atau cincin api sehingga banyak memiliki gunung berapi 
aktif.  

Indonesia adalah salah satu negara besar di dunia dengan 
jumlah penduduk di Indonesia juga merupakan sebagai negara 
dengan jumlah penduduk yang paling besar. Indonesia 
merupakan negara yang besar dengan pertumbuhan penduduk 
mencapai 9,97% atau pertambahan sekitar 2,3 juta penduduk 
setiap tahun. Tahun 2010 BPS mencatat jumlah penduduk 
Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa dan menempatkan 
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak 
ke-4 di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia menurut Badan 
Pusat Statistik (BPS) terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia 
Tahun Jumlah (Jiwa) Perubahan (%) 
1971 119.208.229 0,00 
1980 147.490.298 23,72 
1990 179.378.946 21,62 
1995 194.754.808 8,57 
2000 206.264.595 5,91 
2010 237.641.326 15,21 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

BPS (2018) mengatakan jumlah penduduk Indonesia pada 
tahun 2015 berjumlah 255,6 juta penduduk dan 
memproyeksikan pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia 
bertambah sebesar 1,06 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Ayam Ras 
Blakely dan Bade (1991) mengatakan ayam ras (broiler) 

memiliki genus Gallus dengan spesies Gallus domesticus. 
Jenis ayam ini merupakan salah satu jenis ayam yang paling 
banyak ada dan juga paling banyak dipelihara di dunia. 
Susilorini, Sawitri, dan Muharlien (2007) mengatakan 
taksonomi ayam ras adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 
Filum  : Chordata 
Kelas  : Aves 
Ordo  : Galliformis 
Famili  : Phasianidae 
Genus  : Gallus 
Spesies  : Gallus domesticus 
Subspesies : Neornithes 

Ayam broilermenurut Neves, Banhazi dan Naas (2014), 
merupakan ayam yang diproduksi untuk tujjuan komersial, 
broileratauayampedagingtersebut dibuat untuk 
dapatmenghasilkandaging yang cukuprelatifbanyak 
tetapidalamjangkawaktu yang singkat. Ayam 
broilermemilikiciri-ciriyaitusebagaiberikut, yaitu jumlahtelur 
yang diproduksiberjumlahrelatifsedikit,pergerakanlambatserta 
jugatenang,ukurantubuhayampedagingrelatifcukupbesar,comp
act seperti simetris,padat 
dengandagingpenuh,makadapatdisebutdengantipeberat, 
umumnyalebihlambatuntukmengalamifasedewasakelamin, 
danada beberapajenisbroilermemilikibulu kaki 
danmasihsukauntukmengeram. Ayam ras memiliki 
pertumbuhan yang cepat dengan bentuk tubuh yang besar pula. 
Kondisi ini dikarenakan tujuan awal beternak ayam ras adalah 
untuk meningkatkan hal tersebut dengan memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perbaikan mutu genetiknya, serta akhirnya akan 
dikomersialkan. Ayam broiler ini juga memiliki sifat yang 
lebih tenang dibandingkan dengan ayam jenis lainnya 
(Susilorini, Sawitri, dan Muharlien, 2007). Daud (2005) 
menjelaskan bahwa demi mendapatkan laju pertumbuhan yang 
cepat dan sesuai dengan harapan, makan ayam ras pedaging 
akan diberikan antibiotik secara intensif. Antibiotik diberikan 
sebagai growth promotor dari pertumbuhan ayam pedaging 
tersebut. Ayam pedaging diharapkan akan terangsang dengan 
pemberian hal tersebut sehingga dapat meningkatkan laju 
pertumbuhan, meningkatkan efisiensi pakan, dan mengurangi 
resiko atau tingkat kematian pada ayam pedaging.  

Ayam ras memiliki pertumbuhan yang cepat, menurut Aziz 
(2010), dengan pertumbuhan yang cepat, jenis ayam ini dapat 
dipanen pada umur 28 hingga 45 hari dengan bobot badan 
ayam ras saat dipanen mencapai 1,2 hingga 1,9 kg/ekornya. 
Daging ayam ras merupakan sumber protein hewani yang 
lebih ekonomis dibandingkan dengan jenis komoditas 
penghasil protein hewani lainnya seperti daging sapi maupun 
daging kambing sehingga mempunyao prospek pasar yang 
sangat baik dan dapat menjadikannya penyedia utama 
kebutuhan akan protein hewani di Indonesia (Tamaludin, 
2014). 

Produksi daging ayam ras di Indonesia mengalami 
peningkatan setiap tahunnya dikarenakan peternakan ayam 
broiler atau ayam ras pedaging sendiri mempunyai prospek 
yang sangat baik untuk berkembang. Pemerintah sendiri juga 
sudah berusaha meningkatkan  kinerja di bidang industri ayam 
ras pedaging dengan memperbaiki iklim investasinya 
(Yemima, 2014). Yemima (2014), menjelaskan bahwa 
beberapa keuntungan menjalani peternakan ayam broiler 
dibandingkan dengan peternakan penghasil daging lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yaitu, singkatnya siklus produksi dari ayam broiler. Siklus 
produksinya yaitu, 4 – 6 minggu untuk dapat dipanen dengan 
kisaran bobot badan mencapai 1,5 – 1,56 kg/ekor.  Pendapat 
ini sama dengan pendapat Blakely dan Bade (1991) yang 
mengatakan bahwa, ayam ras diharapkan pada umur 50 hari, 
sudah mencapai rata-rata bobot hidup 1,50 kg dengan nilai 
rata-rata dari konversi pakannya sebesar 2,00 kg pakan per kg 
daging, atau bahkan bisa lebih baik lagi jika mencapai 
dibawah angka konversi pakan tersebut. Data yang diambil 
dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
kandungan gizi yang ada di dalam daging ayam adalah seperti 
pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Kandungan Gizi Daging Ayam Ras 

Kompenen Jumlah (dalam 100g) 

Kalori (kkal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (g) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (mg) 
Vitamin B1 (g) 
Vitamin B6 (g) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 
Bdd (%) 

404,00 
022,00 
060,00 
000,00 
013,00 
190,00 
001,50 
243,00 
000,80 
000,16 
000,00 
055,90 
058,00 

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan  
 Hewan (2016) 

2.4 Teori Penawaran  
Penawaran dalam ilmu ekonomi dapat diartikan dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



banyaknya suatu komoditas yang ditawarkan oleh produsen 
kepada masyarakat atau konsumen. Suryawati (2009) 
menjelaskan bahwa definisi penawaran adalah banyaknya 
suatu barang yang ingin ditawarkan oleh produsen di pasar 
pada berbagai tingkat harga dan pada suatu saat tertentu. 
Penawaran memberikan gambaran sebuah sifat dari sisi 
produsen untuk memasarkan barangnya dengan jumlah yang 
besar apabila didapati jika harga dari barang tersebut juga 
tinggi. Produsen juga akan diketahui bagaimana reaksi jumlah 
penawaran barang yang akan ditawarkan saat kondisi harga 
dari barang terebut sedang rendah. Penawaran dalam ilmu 
ekonomi mikro memiliki sebuah pernyataan yang menjelaskan 
tentang penawaran dan disebut sebagai hukum penawaran 
yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara harga 
dari suatu barang dan jumlah barang tersebut, penawaran 
tersebut mengacu pada keseluruhan hubungan antara 
penawaran dengan harga, (Lipsey, Steiner,dan Pulvis1987).  

Joesron dan Fathorrazi (2012) mengatakan hukum 
penawaran yaitu hubungan antara harga suatu barang dengan 
jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara suatu 
barang tersebut dengan jumlah barang yang ditawarkan akan 
berbanding lurus, dimana apabila harga suatu barang tersebut 
naik maka, jumlah barang yang ditawarkan juga akan 
meningkat dan apabila harga suatu barang tersebut turun 
maka, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. 
Mekanismnya, saat harga suatu komditas itu sendiri sedang 
tinggi, konsumen akan mencari komoditas serupa dengan 
dengan harga yang lebih murah. Kondisi seperti itu membuat 
permintaan konsumen akan komoditas tersebut menjadi 
menurun dan pada akhirnya, produsen akan mengurangi 
jumlah komoditas yang ditawarkan. Joesron dan Fathorrazi 
(2012) mengatakan, hukum penawaran merupakan kondisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dimana semakin tinggi harga dari suatu barang, maka akan 
semakin banyak pula jumlah barang yang akan ditawarkan 
tersebut dan juga jika harga dari suatu barang tersebut rendah, 
maka jumlah barang yang akan ditawarkanpun ikut rendah. 
Khusaini (2013) menambahkan, hukum penawaran berlaku 
dengan syarat cetris. Cetris paribus adalah kondisi dimana 
faktor-faktor lainnya akan dianggap tetap atau sama. 

Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) berpendapat bahwa 
produsen-produsen akan menawarkan lebih banyak komoditi 
komoditi pasar, jika harga dari suatu komoditi tersebut juga 
merangkak naik, dengan syarat faktor-faktor lainnya tetap 
sama. Soedjana (1997) mengatakan bahwa analisis penawaran 
dapat dilakukan dengan pendekatan trend secara historik 
maupun elektromagnetik., baik secara komplementer atau 
bersama-sama. Pendekatan trend dilakukan saat ketersediaan 
data sangat bervariasi. Pendekatan ini digunakan dengan 
pemikiran pertumbuhan produk-produk peternakan 
berhubungan dengan waktu dan pola sepanjang waktu 
proyeksi tertentu. Faktor-faktor lainnya yang dapat 
mempengaruhi produsen menawarkan produknya adalah, 
seperti harga barang lain atau subtitusinya, harga input dari 
suatu produksi yang jika produsen mengeluarkan biaya input 
produksi yang tingga, maka produsen akan mengurang 
penawaran agar dapat bersaing dengan komoditas sejenisnya, 
teknologi yang digunakan yang berguna untuk mengurangi 
biaya produksi yang digunakan oleh produsen, dimana hal ini 
tentunya berpengaruh bagi produsen untuk mencari 
keuntungan setinggi-tingginya atau orientasinya adalah laba, 
keadaan alam yang biasanya di Indonesia berhubungan juga 
dengan infrastruktur, dan pajak yang merupakan bagian dari 
kebijakan pemerintah. 

Penawaran sendiri memiliki kurva yang disebut dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kurva penawaran. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) 
menjelaskan bahwa kurva penawaran menjelaskan hubungan 
antara jumlah yang ditawarkan dengan harga, yang disajikan 
dalam bentuk grafik, dengan syarat cetris paribus atau hal-hal 
lainnya tetap. Pindyck dan Rubinfield (2012) mengatakan 
kurva penawaran menunjukkan kuantitas dari suatu barang 
atau komoditi yang akan dijual oleh produsen pada harga 
tertentu dengan menganggap faktor-faktor lainnya konstan. 
Syarat yang harus terjadi pada kurva penawaran, yaitu faktor-
faktor lain dari suatu penawaran tetap sama atau konstan. 
Berikut ini merupakan kurva penawaran yang dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

 

Garis-garis dari kurva penawaran akan bergeser tergantung 
dari kondisi harga barang itu sendiri, lalu penawran akan 
mengikuti perkembngan harga yang diberikan dengan 
sendirinya, kurva yang terbentuk tersebut akan menjelaskan 
hubungan antara harga barang komoditas tersebut dengan 
jumlah barang melalui garis-garis kombinasi pada kurva 
penawaran itu sendiri, (Haryati, 2007). Hubungan garis dalam 
kurva penawaran akan positif. Harga barang dan jumlah yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



barang yang ditawarkan berbanding lurus. Hubungan tersebut 
menghasilkan sifat positif, dimana saat harga barang 
meningkat, jumlah barang yang akan ditawarkan produsen 
juga akan meningkat. Kondisi sebaliknya juga akan terjadi saat 
harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarakan juga 
ikut turun. 

2.5 Faktor-faktor yang Menentukan Penawaran 
Kardono dan Nuhfil (2004) menjelaskan bahwa penawaran 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 
itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya antara 
lain, harga barang itu sendiri, biaya produksi, tujuan dari 
perusahaan, dan dari teknologinya. Joesron dan Fathorazzi 
(2012) juga mengatakan hal yang sama, bahwa penawaran 
dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa harga barang itu sendiri, 
harapn dari produsen, harga barang lainnya yang berkaitan, 
dan faktor-faktor lain seperti pajak dan kebijakan pemerintah 
dengan asumsi hanya barang itu sendiri yang berpengaruh 
terhadap jumlah penawaran, sementara faktor lainnya 
dianggap tetap. 

2.5.1 Jumlah Produksi yang Ditawarkan 
Jumlah produksi yang ditawarkan merupakan ketersediaan 

dari suatu komoditi yang ditawarkan oleh produsen kepada 
konsumen. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan 
bahwa produksi dari suatu komoditi yang ditawarkan akan 
berpengaruh terhadap hasil permintaan dari konsumen itu 
sendiri, karena jika jumlah produksi yang ditawarkan terbatas, 
tentunya akan mebuat transaksi antara pembeli dan penjual 
tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan penawaran yang 
disediakan tidak sesuai dengan jumlah permintaan. Oleh 
karena itu, penawaran dari suatu komoditi harus cukup untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memenuhi permintaan dari konsumen agar transaksi bisa 
terjadi. 

2.5.2 Biaya Produksi 
Pindyck dan Rubinfield (2012) menjelaskan variabel yang 

mempengaruhi penawaran antara lain adalah biaya produksi. 
Biaya produksi itu sendiri bisa meliputi upah, biaya bungan 
dan biaya bahan mentah. Biaya Produksi  berkaitan dengan 
penawaran barang atau komoditi. Kardono dan Nuhfil (2004) 
menjelaskan bahwa biaya produksi yang mengalami kenaikan 
akan berakibat pada turunnya tingkat penawaran barang atau 
komoditi. Hal ini terjadi karena keuntungan yang diperoleh 
oleh produsen akan menurun atau bahkan bisa mengalami 
kerugian jika mengalami defisit yang terlalu besar, dengan 
demikian barang komoditi bisa tidak tersedia di pasaran 
dikarenakan produksi yang ditawarkan menurun atau bahkan 
berhenti. Hal ini dapat terjadi apabila faktor-faktor selain biaya 
produksi tidak berubah. 

2.5.3 Harga Input Produksi 
Kusumosuwidho (1990) mengatakanharga atau biaya 

inputdariproduksi suatu barang mempengaruhi besar atau 
kecilnya biaya produksi secara keseluruhan. Produsen akan 
mengalami keutungan yang tidak terlalu signifikan juka harga 
input produksinya terlalu besar dan pada akhirnya akan 
membuat produk yang ditawarkan kepada konsumen di 
pasaran akan lebih sedikit jumlahnya. Hal ini dikarenakan 
untuk mengimbangi biaya dari yang dikeluarkan oleh 
produsen dari input produksi tersebut agar total biaya produksi 
keseluruhan tidak terlalu menjadi besar dan membengkak. 
Produsen juga akan atau dapat mengurangi kuantitas produksi 
menjadi lebih sedikit dibandingkan jumlah produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebelumnya agar harga jual produknya dapat menjadi lebih 
murah dan dapat bersaing dengan komoditas sejenisnya 
sehingga tidak terlalu merugikan produsen meskipun 
keuntungan yang didapat oleh produsen akan berkurang. 

2.5.4 Teknologi 
Teknologi akan mempengaruhi kemampuan produsen 

untuk menawarkan suatu komoditi kepada konsumen. Lipsey, 
Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan teknologi akan 
berpengaruh terhadap biaya produksi, yang mana perubahan 
atau perbaikan dalam metode produksi yang dibantukan oleh 
adanya teknologi akan meningkatkan produktivitas dari 
produksi tersebut, dapat menurunkan atau membuat biaya 
produksi menjadi lebih efisien, dapat menaikkan keuntungan 
produksi, dan akan semakin banyak ketersediaan komoditi 
produksi yang dapat ditawarkan kepada konsumen dengan 
tingkat kemungkinan harga yang lebih bervariatif.  

2.6 Elastisitas 
Elastisitas merupakan sebuah teori atau konsep yang di 

dalam ilmu ekonomi sering diartikan dengan rasio perubahan 
relatif pada sebuah variabel dependen yang dibandingkan 
dengan perubahan relatif pada sebuah variabel independen 
(Khusaini, 2013). Ilham (2001) menambahkan konsep dari 
elastisitas dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah ukuran 
secara kuantitatif dengan melibatkan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, dengan kata lain jika elastisitas merupakan 
suatu hubungan kuantitatif antar faktor-faktor atau variabel-
variabel, elastisitas berkaitan dengan jumlah.  

Elastisitas dalam fungsi permintaan dan penawaran 
mengukur besaran perubahan jumlah dari suatu permintaan 
atau penawaran akibat perubahan faktor-faktor yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mempengaruhinya. Elastisitas dalam fungsi permintaan 
disebut dengan elastisitas permintaan, sedangkan elastisitas 
dalam fungsi penawaran disebut elastisitas penawaran.  Secara 
spesifik,  elastisitas adalah jumlah yang memberitahukan 
persentase perubahan yang akan terjadi pada salah satu 
variabel dalam merespon peningkatan pada variabel lainnya 
(Pindyck dan Rubinfield, 2012). Joesron dan Fathorazzi 
(2012) memiliki gambaran tentang formulasi atau rumus dari 
elastisitas, formulasi dari elastisitas adalah sebagai berikut : 

Elastisitas =  % 
 

2.7 Elastisitas Penawaran 
Elastisitas penawaran merupakan sebuah gambaran atau 

konsep yang menejalaskan perubahan jumlah dari suatu 
barang yang ditawarkan oleh sebagai akibat dari adanya 
perubahan harga. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) 
menjelaskan elastisitas penawaran merupakan sebuah konsep 
untuk mengukur respon suatu jumlah yang diminta terhadap 
perubahan satu dari beberapa variabel yang mempengerahui 
penawaran tersebut. Elastisitas penawaran mengukur kepekaan 
atau ketanggapan kuantitas yang ditawarkan terhadap 
perubahan harga komoditi itu sendiri yang mana berarti 
elastisitas penawaran mengukur presentase perubahan 
terhadap harga barang itu sendiri dengan kata lain elastisitas 
penawaran didalamnya menjelaskan tentang perubahan jumlah 
suatu barang yang ditawarkan sebagai akibat dari adanya 
perubahan harga barang.  

Pindyck dan Rubinfield (2012), mengatakan elastisitas 
penawaran memiliki beberapa macam bentuk elastisitas yaitu, 
elastisitas penawaran inelastis sempurna, yang mana terjadi 
bila jumlah penawaran tidak terpengaruh oleh adanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perubahan harga atau dengan kata lain Es = 0; elastisitas 
penawaran inelastis, yang mana terjadi bila perubahan harga 
kurang mempengaruhi penawaran suatu barang atau dengan 
kata lain Es< 1 atau disebut dengan inelastis; elastisitas 
penawaran uniter, yang mana terjadi bila jumlah sesuatu yang 
ditawarkan bereaksi secara tepat terhadap perubahan harga 
(perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah 
penawaran) atau dengan kata lain Es = 1; elastisitas penawaran 
elastis, yang mana terjadi bila jumlah penawaran mengalami 
perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan adanya 
perubahan harga itu sendiri atau dengan kata lain Es> 1; dan 
elastisitas penawaran elastis sempurna, yang mana terjadi bila 
reaksi yang ditawarkan begitu luar bisa terhadap perubahan 
harga dengan kata lain perubahan harga sama sekali dalam 
kondisi tidak mempengaruhi besaran perubahan penawaran, Es 
= ∞. Suryawati (2009) menjelaskan kondisi penawaran elastis 
adalah dimana pada kondisi harga naik 10%, maka jumlah 
penawaran akan lebih dari 10%. Kondisi penawaran inelastis 
adalah dimana pada kondisi harga naik 10%, makan jumlah 
penawaran akan naik tetapi tidak lebih dari 10%. Kondisi 
penawaran unitary adalah dimana pada kondisi harga naik 
10%, maka jumlah penawaran akan naik sebesar 10% juga. 
Berikut ini merupakan kurva dari elastisitas penawaran yang 
dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Kurva Elastistas Penawaran     Q (Penawaran) 

Pengukuran analisis elastisitas penawaran didukung oleh 
prinsip ekonomi dalam proses produksinya. Soekartawi (1989) 
menyatakan terdapat fungsi yang dapat mengaplikasikan 
prinsip ekonomi kedalam suatu proses produksi, fungsi 
tersebut dinamakan dengan fungsi Cobb-Douglas. Soekartawi 
(1989) mengatakan definisi dari fungsi Cobb-Douglas 
merupakan suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan 2 
atau lebih variabel. Variabel yang satu disebut dengan variabel 
dependen (Y) dan variabel lainnya disebut dengan variabel 
independen (X). 

Hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y) tersebut 
diselesaikan dengam cara meregresikan kedua variabel 
tersebut, dengan hal tersebut maka, variabel (Y) akan 
dipengaruhi oleh variabel (X). Berikut ini merupakan 
persamaan dari fungsi matematik Cobb-Douglas : 
  
Y = aX1

b1  X2
b2  . . .  Xi

bi  . . .  Xi
bn   eu 

Es = 0 (Inelastis Sempurna) 

Es= 1 (Uniter) 

Makin Elastis 

Es= ∞ (Elastis Sempurna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     = a ᴫ Xi
bi  eu 

Bila dinyatakan hubungan (Y) dan hubungan (X) adalah : 
 Y = f  (X1, X2,  . . . , Xi,  . . . , Xn) 

Keterangan :  
Y = Variabel yang dijelaskan  
X = Variabel yang menejelaskan 
a, b =   besaran yang akan diduga 
u = kesalahan (disturbance term) 
e = logaritma natural, e = 2,718 

Persamaan diatas diubah menjadi bentuk linear berganda 
dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut untuk tujuan 
memudahkan. Bentuk persamaan dari fungsi Cobb-Douglas 
yang telah dalam bentuk linear berganda adalah sebagai 
berikut: 

 Y = f (X1, X2) 
 Y = aX1

b1 X2
b2 eu 

Soekartawi (1989), menyatakan diketahui bahwa nilai b1 

dan b2 tetap meskipun variabel yang terlibat telah 
dilogaritmakan atau disederhakan. Hal ini sekaligus 
menandakan bahwa b1 dan b2 pada fungsi Cobb-Douglas 
menunjukkan elastisitas X terhadap Y.  

Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan elastisitas 
penawaran jika dinotasikan merupakan persentase perubahan 
jumlah yang ditawarkan dibandingkan dengan persentase 
perubahan harga. Joesron dan Fathorazzi (2012) mengatakan 
rumus untuk mengetahui elastisitas penawaran digunakan 
rumus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es   = Presentase  perubahan  jumlah  yang  ditawarkan
Presentase  perubahan  harga

% 

   =
(𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 )

(𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 )
 

Es   = (𝜕𝜕Qx / 𝜕𝜕Px) . Px / Qx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder 

yang berupa data time series yang didapat dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, Kementrian Pertanian, serta Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). Penelitian ini dilakukan 
dari bulan Oktober 2018 hingga Desember 2018. 

3.2 Variabel Penelitian 
Variabel-variabel bebas dan variabel terikat dalam 

peneletian yang digunakan didapatkan dari data sekunder hasil 
publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian, 
serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Data-data yang dijadikan variabel-variabel materi penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

1. Produksi Daging Ayam Ras di Indonesia dari Tahun 
2002 hingga 2016 (Ton). 

2. Populasi Ayam Ras di Indonesia dari Tahun 2002 
hingga 2016 (Ekor). 

3. Harga Daging Ayam Ras di Indonesia dari Tahun 2002 
hingga 2016 (Rp/Kg). 

4. Konsumsi Daging Ayam Ras di Indonesia dari Tahun 
2002 hingga 2016 (Kg/Kapita). 

5. Jumlah Unit Usaha Ternak Ayam Pedaging di 
Indonesia dari Tahun 2002 hingga 2016 (Unit)  

6. Bencana Alam di Indonesia dari Tahun 2002 hingga 
2016 (Kejadian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif.Penelitian ini menggunakan data-data time series. 
Data-data time series didapat dari publikasi Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, serta Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Metode penelitian 
ini menggunakan analisis regresi berganda. 

3.4 Analisis Data 
3.4.1 Analisis Regrsei Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui 
keterkaitan hubungan diantara variabel-variabel bebas dengan 
variabel terikat. Analisis regresi diwujudkan dalam fungsi 
matematis dengan fungsi Cobb-Douglas melalui program 
SPSS. Soekartawi (1989) mengatakan analisis regresi 
berganda dengan fungsi Cobb-Douglas yangsecara matematis 
umum adalah sebagai berikut : 

 Ys = f (X1, X2, X3, X4, X5) 
 Ys = aX1

b1 X2
b2  X3

b3 X4
b4 X5

b5 k 

Keterangan :  
Ys = Variabel yang dijelaskan (Penawaran daging ayam ras di 

Indonesia (Ton)) 
X  = Variabel yang menejelaskan 
X1 = Populasi Ayam Ras di Indonesia (Ekor) 
X2 = Harga Daging Ayam Ras di Indonesia (Rp/Kg) 
X3 = Konsumsi Daging Ayam Ras di Indonesia (Kg/Kapita) 
X4 = Jumlah Unit Usaha Ternak Ayam Pedaging di Indonesia 

(Unit) 
X5 = Bencana Alam di Indonesia (Kejadian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a, b =   besaran yang akan diduga 
k = konstanta regresi logaritma natural, e = 2,718 

Persamaan dari fungsi Cobb-Douglas tersebut akan 
disederhanakan. Persamaan disederhanakan dalam bentuk 
linear untuk memudahkan analisis dan menjadi bentuk 
matematis dari fungsi penawarandagingayamraspadatahunt  
yang didefinisikansebagaifungsidariproduksidagingayamras, 
populasiayamras, harga daging ayam ras, konsumsi daging 
ayam ras, jumlah unit usaha ayam pedaging, dan bencana alam 
yang secaramatematisdirumuskansebagaiberikut:  

Fungsi penawaran daging ayam ras pada tahun t 
didefinisikan sebagai fungsi dari populasi daging ayam ras 
yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut :  

   Ys = a1X1  +k 

Fungsi penawaran daging ayam ras pada tahun t 
didefinisikan sebagai fungsi dari harga daging ayam ras yang 
secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

   Y2 = a2X2 +k 

Fungsi penawaran daging ayam ras pada tahun t 
didefinisikan sebagai fungsi dari konsumsi daging ayam ras 
yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

   Y3 = a3X3 + k 

Fungsi penawaran daging ayam ras pada tahun t 
didefinisikan sebagai fungsi dari jumlah unit usaha ternak 
ayam pedaging yang secara matematis dirumuskan sebagai 
berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Y4 = a4X4+k 

Fungsi penawaran daging ayam ras pada tahun t 
didefinisikan sebagai fungsi dari bencana alam yang secara 
matematis dirumuskan sebagai berikut : 

   Y5 = a5X5+k 

Hasil Penelitian ini menggunkan uji statistik yang meliputi 
uji koefisien regresi atau uji koefisien determinasi, uji t atau 
uji parsial, dan uji F atau uji simultan. Hadiwijoyo (2009) 
mengatakan bahwa uji kriteria statistik dilakukan untuk 
mendapatkan hasil yang baik dan memperoleh model yang 
layak.  

3.5 Uji Statistik 
3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien regresi dilakukan untuk mengetahui 
kelayakan suatu model hubungan variabel-variabel bebas 
dengan variabel terikat (Y). Ohtani dan Tanizaki (2004) 
mengatakan uji R2 atau uji koefisien regresi berguna untuk 
memeriksa keabsahan distribusi dari suatu kondisi yang terjadi 
dengan melihat angka koefisien regresinya. Nilai koefisien 
determinasi berkisar antar 0 sampai 1 dan bentuk kelayakan uji 
koefisien determiinasi akan diubah dalam bentuk persen, 
semakin tinggi persentase hasil uji, maka semakin baik pula 
kelayakan hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel 
terikat (Y). 

 

3.5.2. Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji F atau uji simultan merupakan sebuah uji yang 
digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
variabel bebas (X) secara bersama-sama atau secara simultan 
terhadap variabel terikat (Y). Sow (2014) mengatakan uji F 
atau Anova adalah uji yang menguji hubungan keseluruhan 
grup atau secara simultan. Tingkat kepercayaan atau 
signifikasi yang digunakan dalam uji F ini adalah 5% atau α = 
0,05. Pengujian besarmya signifikasi secara simultan adalah 
sebagai berikut: 

 
H0: b1= b2= b3= b4= b5= b6= 0, menandakan tidak ada 
pengaruh secara simultan variabel-variabel bebas  X1, X2, X3, 
X4, dan X5, terhadap variabel terikat Y. 
 
H1: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5≠ b6≠ 0, menandakan 
adapengaruhsecara simultan variabel-variabel bebas  X1, X2, 
X3, X4, dan X5terhadap variabel terikat Y. 
 

Pengambilan keputusan uji F atau uji simultan adalah 
dengan melihat hasil dari nilai signifikasi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 

1. Nilai signifikasi< 0.05atauFhitung>Ftabel, maka 
populasi ayam ras (X1),  harga  daging ayam ras (X2), 
tingkat konsumsi daging ayam ras (X3), jumlah  unit 
usaha ternak ayam pedaging (X4), dan bencana alam 
(X5) memiliki pengaruh secaruh simultan terhadap 
produksi daging ayam ras di Indonesia (Y) atau 
H0ditolak dan H1 diterima. 

2. Nilai signifikasi>0.05atauFhitung<Ftabel, maka 
populasi ayam ras (X1),  harga  daging ayam ras (X2), 
tingkat konsumsi daging ayam ras (X3), jumlah  unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



usaha ternak ayam pedaging (X4), dan bencana alam 
(X5) memiliki pengaruh secaruh simultan terhadap 
produksi daging ayam ras di Indonesia (Y) atau atau 
H0dterima dan H1ditolak. 

  
3.5.3 Uji t 

Uji t merupakan sebuah uji yang digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas 
terhadap variabel terikat (Y) secara parsial. Ugoni dan Walker 
(1995) mengatakan, uji t biasa digunakan dalam penelitian 
yang menggunakan data-data berupa angka. Nilai tingkat 
signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% 
atau α = 0,05 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 
Pengujian besarmya signifikasi secara parsial adalah sebagai 
berikut: 
 

1. Pengaruh parsial populasi ayam ras di Indonesia (X1) 
terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia (Y)  

 H0
1: b1≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y 

 H1
1 : b1 ≥ 0, terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y 

 
2. Pengaruh parsial harga daging ayam ras di Indonesia 

(X2) terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia 
(Y)   

 H0
2: b2 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X2 terhadap 

Y 
 H1

2 : b2 ≥ 0, terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pengaruh parsial konsumsi daging ayam ras di Indonesia 
(X3) terhadap  penawaran daging ayam ras di 
Indonesia (Y)   

 H0
3: b3 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X3 terhadap 

Y 
 H1

3 : b3 ≥ 0, terdapat pengaruh positif X3 terhadap Y 
 

4.Pengaruh parsial jumlah unit usaha ternak ayam pedaging 
di Indonesia (X4) terhadap penawaran daging ayam ras 
di Indonesia (Y)   

 H0
4: b4 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X4 terhadap 

Y 
 H1

4 : b4 ≥ 0, terdapat pengaruh positif X4 terhadap Y 
 

5.Pengaruh parsial bencana alam di Indonesia (X5) 
terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia (Y)   

 H0
5: b5 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X5 terhadap 

Y 
 H1

5 : b5 ≥ 0, terdapat pengaruh positif X5 terhadap Y 
 

Pengambilan keputusan uji t atau uji parsial adalah dengan 
melihat hasil dari nilai signifikasi masing-masing variabel-
variabel bebas dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Nilai signifikasi> 0.05atauThitung<Ttabel, maka 
populasi ayam ras (X1),  harga daging ayam ras (X2), 
tingkat konsumsi daging ayam ras (X3), jumlah  unit 
usaha ternak ayam pedaging (X4), dan bencana alam 
(X5) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 
produksi daging ayam ras di Indonesia (Y) atau atau 
H0diterima dan H1 ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Nilai signifikasi<0.05atauThitung>Ttabel, maka populasi 
ayam ras (X1),  harga  daging ayam ras (X2), tingkat 
konsumsi daging ayam ras (X3), jumlah  unit usaha 
ternak ayam pedaging (X4), dan bencana alam (X5) 
memiliki pengaruh secara parsial terhadap produksi 
daging ayam ras di  Indonesia (Y) atau H0ditolak dan H1 
diterima. 

3.6. Pendugaan Elastisitas Penawaran 
Analisis elastisitas penawaran merupakan gambaran yanng 

dilakukan untuk mengetahui perubahan dari suatu barang yang 
ditawarkan akibat dari adanya perubahan faktor perubahnya. 
Nilai koefisien yang diperoleh dari persamaan yang didapat 
akan dijadikan untuk menentukan nilai elastisitas penawaran. 
Suryawati (2009) menjelaskan bahwa elastisitas penawaran 
daging ayam ras di Indonesia dapat dihitung dengan rumus 
berikut : 

 Es= %△𝑌𝑌
%△𝑋𝑋

 

 = △𝑌𝑌
△𝑋𝑋

× 𝑋𝑋
𝑌𝑌
 

 = 𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑋𝑋

× 𝑋𝑋 rata −rata
𝑌𝑌𝑑𝑑 rata −rata

 

1. Nilai Elastisitas Populasi Ayam Ras (X1) 
 EsX1 = 𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑋𝑋1
× 𝑋𝑋1 rata −rata

𝑌𝑌𝑑𝑑  rata −rata
 

2. Nilai Elastisitas Harga Daging Ayam Ras (X2) 
 EsX2 = 𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑋𝑋2
× 𝑋𝑋2rata −rata

𝑌𝑌𝑑𝑑  rata −rata
 

3. Nilai Elastisitas Konsumsi Daging Ayam Ras (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EsX3 = 𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑋𝑋3

× 𝑋𝑋3 rata −rata
𝑌𝑌𝑑𝑑  rata −rata

 

4. Nilai Elastisitas Jumlah Unit Usaha Unit Ayam Pedaging 
(X4) 

 EsX4 = 𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑋𝑋4

× 𝑋𝑋4rata −rata
𝑌𝑌𝑑𝑑  rata −rata

 

5. Nilai Elastisitas Bencana Alam (X5) 
 EsX5 = 𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑋𝑋5
× 𝑋𝑋5rata −rata

𝑌𝑌𝑑𝑑  rata −rata
 

Keterangan : 
𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑋𝑋

 = Turunan pertama fungsi penawaran terhadap variabel 
bebas 

X = Nilai rata-rata variabel bebas 
Y = Penawaran daging ayam ras di Indonesia (Ton) 
Ys = Jumlah rata-rata penawaran daging ayam ras di Indonesia 

(Ton/Tahun) 
X1 =  Populasi ayam ras (Ekor/Tahun) 
X2 =  Harga daging ayam ras (Rupiah/Kg) 
X3 =  Konsumsi daging ayam ras (Kg/Kapita) 
X4 =  Jumlah  unit usaha ternak ayam pedaging (Unit) 
X5 =  Bencana alam (Kejadian)  

Pengambilan keputusan elastisitas penawaran adalah 
dengan melihat hasil dari nilai koefisein elastisitas lalu 
disimpulkan jenis elastisitasnya dari nilai tersebut. Ketentuan 
macam-macam elastisitas adalah sebagai berikut: 

1. Inelastis Sempurna = Es = 0 
2. Inelastis = Es < 1  
3. Uniter = Es = 1 
4. Elastis = Es> 1 
5. Elastis Sempurna = Es = ∞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 Batasan Istilah 
1. Ayam Ras Pedaging : Ayam yang diternakkan dengan 

pertumbuhan bobot badan yang cepat, konversi pakan 
yang rendah, memiliki waktu yang singkat, yaitu pada 
umur 28 hingga 45 hari. Ayam ini disebut juga dengan 
ayam broiler. 

2. Penawaran : Jumlah dari suatu komoditas yang 
ditawarkan kepada konsumen 

3. Penawaran Daging Ayam Ras : Jumlah daging ayam 
ras yang yang berada di pasar yang ditawarkan 
produsen kepada konsumen 

4. Analisis Regresi Berganda : Analisis yang bertujuan 
untuk mengetahui keterkaitan hubungan diantara 
variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. 

5. Elastisitas Penawaran : Gambaran atau konsep yang 
menejalaskan tingkat kepekaan suatu peubahan 
endogen terhadap perubahan dari peubah penjelas.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perkembangan Produksi Daging Ayam Ras di 
Indonesia  

Perkembangan dan distribusi produksi daging  yang 
diamati dimulai dari tahun 2002 hingga tahun  2016.  Selama 
rentang tahun 2002 hingga tahun 2016 perkembangan 
produksi daging selalu meningkat  meningkat kecuali pada 
tahun 2005 yang mengalami penurunan. Perkembangan 
produksi daging ayam ras di Indonesia ditampilkan dalam 
Tabel 3. berikut ini.  

Tabel 3. Produksi Daging Ayam Ras di Indonesia 
Tahun Jumlah (Ton) Perubahan (%) 
2002 751.929 0,00 
2003 771.100 2,55 
2004 846.097 9,72 
2005 779.109 -7,92 
2006 861.262 10,54 
2007 942.784 9,46 
2008 1.018.734 8,05 
2009 1.101.765 8,15 
2010 1.214.339 10,22 
2011 1.337.909 10,17 
2012 1.400.468 4,67 
2013 1.497.876 6,95 
2014 1.544.378 2,61 
2015 1.628.307 5,43 
2016 1.905.500 17,02 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

Jumlah produksi daging ayam  ras di Indonesia antara 
tahun 2002 hingga tahun 2016 mencapai 17.385.641 ton dan 
dengan jumlah sedemikian, daging ayam  ras merupakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



komoditas yang paling banyak diproduksi di Indonesia. 
Produksi tertinggi daging ayam  ras di Indonesia terjadi pada 
tahun 2016 yaitu sebesar 1.905.500  dan produksi terendah 
terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 751.929 ton. Tabel 3. 
memperlihatkan produksi daging ayam ras di Indonesia 
meningkat setiap tahun, kecuali pada tahun 2005. Tahun 2017,  
jumlah produksi daging nasional mencapai 3,5 juta ton. 
Penawaran daging ayam ras dipasarkan untuk memenuhi 
kebutuhan  masyarakat mulai dari kalangan penyedia jasa 
olahan daging ayam seperti restoran hingga kalangan 
perorangan. Produksi daging ayam ras di Indonesia memenuhi 
kebutuhan daging nasional hingga 59,03 % dari total produksi 
daging nasional pada tahun  2017  (Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2018).  

Penurunan  produksi daging ayam  ras di Indonesia tahun 
2005 diduga disebabkan oleh biaya input produksi daging 
ayam ras yang meningkat. Ilham (2009), penelitiannya 
menggunakan dinamika struktur produksi daging di Indonesia 
antar tahun 1970 hingga tahun 2006, menjelaskan harga pakan 
dunia sedang naik sehingga mengakibatkan biaya input 
produksi daging ayam  ras dalam  negeri ikut naik. Barang 
Tradable-goods atau barang yang diperdagangkan secara 
global seperti jagung sedang mengalami kenaikan dan jagung 
merupakan salah satu sumber pakan ternak unggas.  

Ketergantungan  terhadap impor  pada saat itu disertai 
dengan sedang naiknya harga pakan dunia seperti jagung, 
berakibat langsung kepada harga pakan ayam ras dalam negeri 
sehingga biaya produksi ayam ras di Indonesia ikut naik. 
Biaya produksi dan biaya input produksi yang meningkat pada 
tahun 2005, diduga menjadi mengakibatkan turunnya jumlah 
produksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rata-rata kenaikan produksi daging ayam  ras di Indonesia 
antara tahun 2002 hingga 2016 pada Tabel 3. adalah 7,01%,. 
Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar produksi daging 
ayam ras di Indonesia dalam lima tahun terakhir, yaitu pada 
tahun 2013 hingga tahun 2017. Daerah dengan penyumbang 
terbesar produksi daging ayam ras nasional dapat dilihat pada 
Gambar 5.  

 
Gambar 5. Provinsi dengan Kontribusi Terbesar Produksi 
Daging Ayam Ras 

Gambar 5. memperlihatkan distribusi produksi daging 
ayam ras  pada tahun antara 2013 hingga tahun 2017, Provinsi 
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah produksi daging 
ayam ras terbanyak, yaitu mencapai 35,37% dari total 
produksi nasional diikuti dengan Jawa Timur sebesar 11,98%, 
Jawa Tengah sebesar 9,40%, DKI Jakarta sebesar 7,62%, 
Banten sebesar 5,41%, dan Kalimantan Selatan yang menjadi 
Provinsi dengan produksi daging ayam ras tertinggi diluar 
Pulau Jawa sebesar 3,67% dari total produksi nasional. Jumlah 
produksi daging ayam ras di Indonesia pada tahun 2013 
hingga 2017 didominasi oleh produsen di Pulau Jawa dengan 
jumlah konstribusinya sebesar 69,79%, (Badan Pusat Statistik, 
2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Perkembangan Populasi Ayam Ras di Indonesia  
Perkembangan dan distribusi populasi yang diamati 

dimulai dari tahun 2002 hingga tahun  2016. Selama rentang 
tahun 2002 hingga tahun 2016 perkembangan populasi ayam  
ras cukup berfluktuasi tetapi cenderung meningkat meskipun 
mengalami penurunan selama tiga kali, yaitu pada tahun 2004, 
2006, dan 2010. Perkembangan dari populasi ayam ras di 
Indonesia ditampilkan dalam Tabel 4. berikut ini. 

Tabel 4. Populasi Ayam Ras di Indonesia 
Tahun Jumlah (Ekor) Perubahan (%) 
2002 845.074.785 0,00 
2003 847.743.895 0,31 
2004 778.969.843 -6,93 
2005 811.188.684 4,14 
2006 797.527.446 -1,68 
2007 891.659.345 1,77 
2008 902.052.418 1,16 
2009 1.026.378.580 13,78 
2010 986.871.711 3,85 
2011 1.177.990.869 19,37 
2012 1.244.402.017 3,77 
2013 1.344.191.104 8,02 
2014 1.443.349.117 7,38 
2015 1.528.329.183 5,89 
2016 1.632.567.839 6,82 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

Jumlah populasi ayam ras di Indonesia antara tahun 2002 
hingga tahun 2016 mencapai 16.258.259.836  ekor dan  rata-
rata populasinya adalah 1.083.886.456 ekor. Populasi tertinggi 
ayam  ras di Indonesia terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 
1.632.567.839 ekor dan populasi terendah terjadi pada tahun 
2004 yaitu sebesar 778.969.843 ekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penurunan populasi ayam ras pada tahun 2009 tetapi 
produksinya meningkat dikarenakan okupansi yang lebih 
maksimal menjadi daging ayam ras. Lebih maksimalnya 
tingkat okupansi atau eksploitas produksi untuk 
memaksimalkan keuntungan yang dapat diraih meskipun 
populasi menurun. 

Pulau Jawa menjadi produsen  terbesar daging ayam ras 
juga berbanding lurus dengan jumlah populasinya. Data yang 
dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan (2018), pola kontribusi distribusi atau penyebaran 
populasi ayam ras menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi 
provinsi dengan populasi ayam ras ras terbanyak di Indonesia, 
diikuti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan 
Kalimantan Selatan. Lima provinsi tersebut menjadi 
penyumbang 72,99% populasi ayam ras dari seluruh total 
populasi ayam ras di Indonesia antara tahun 2013 hingga tahun 
2017. Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi diluar 
Pulau Jawa. Daerah dengan penyumbang populasi ayam ras 
nasional dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Provinsi dengan Kontribusi Terbesar Populasi 
Ayam Ras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir mampu 
menghasilkan populasi sebanayak 3.217.307.166 ekor diikuti 
dengan Provinsi Jawa Timur sebanyak 961.902.825 ekor, Jawa 
Tengah sebanyak 699.381.976 ekor, Banten sebanyak 
472.541.370 ekor, dan Kalimantan Selatan sebanyak 
339.867.831 ekor. Provinsi DKI Jakarta meskipun termasuk 
dalam lima besar provinsi dengan tingkat produksi tertinggi 
tetapi tidak termasuk dalam Provinsi dengan tingkat populasi 
terbanyak dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini terjadi karena 
adanya Peraturan Daerah No 4. Tahun 2007 tentang 
pengendalian, pemeliharaan, dan peredaran unggas yang 
melarang budidaya unggas pangan termasuk ayam ras. Perda 
tersebut menjadi Provinsi DKI Jakarta menerima pasokan 
produksi dari Provinsi Jawa Barat. 

4.3 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras di Indonesia 
Perkembangan harga daging yang diamati dimulai dari 

tahun 2002 hingga tahun 2016. Selama rentang tahun 2002 
hingga tahun 2016 harga daging ayam ras cukup berfluktuasi 
tetapi cenderung meningkat meskipun mengalami penurunan 
pada tahun 2003 dan 2008. Perkembangan  harga daging ayam 
ras di Indonesia ditampilkan dalam Tabel 5. berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Harga Daging Ayam Ras di Indonesia 
Tahun Harga (Rupiah/Kg) Perubahan (%) 
2002 17.697 0,00 
2003 16.987 -4,01 
2004 17.310 1,90 
2005 18.984 9,67 
2006 20.459 7,75 
2007 22.309 9,04 
2008 20.832 6,62 
2009 23.333 12,00 
2010 24.166 3,57 
2011 24.760 2,46 
2012 25.320 2,26 
2013 28.143 11,15 
2014 28.976 2,96 
2015 30.087 3,83 
2016 31.592 5,00 
Sumber: Kementerian Pertanian (2017) 

Rata-rata harga daging ayam  ras di Indonesia antara tahun 
2002 hingga tahun 2016 adalah Rp 23.397. Harga daging ayam 
ras tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 
Rp 31.592 dan  harga daging ayam  ras terendah terjadi pada 
tahun 2003, yaitu  sebesar Rp 16.987. 

4.4 Perkembangan Konsumsi Daging Ayam Ras di 
Indonesia  

Perkembangan konsumsi daging yang diamati dimulai dari 
tahun 2002 hingga tahun 2016. Selama rentang tahun 2002 
hingga tahun 2016 konsumsi daging ayam ras cukup 
berfluktuasi tetapi cenderung meningkat meskipun mengalami 
penurunan selama lima kali, yaitu pada tahun 2004, 2006, 
2009 dan 2012. Perkembangan dari konsumsi daging ayam ras 
di Indonesia ditampilkan dalam Tabel 6. berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6. Konsumsi Daging Ayam Ras di Indonesia 
Tahun Jumlah (Kg/Kapita/Tahun) Perubahan (%) 
2002 2,56 0,00 
2003 3,08 20,31 
2004 2,76 -10,39 
2005 3,02 9,42 
2006 2,50 17,21 
2007 3,44 37,6 
2008 3,23 -6,10 
2009 3,08 -4,64 
2010 3,55 15,25 
2011 3,65 2,82 
2012 3,49 -4,38 
2013 3,65 4,58 
2014 3,99 9,31 
2015 4,80 20,30 
2016 5,11 6,46 
Sumber: Kementerian Pertanian (2017) 

Tingkat konsumsi daging ayam ras di Indonesia antara 
tahun 2002 hingga tahun 2016 mencapai jumlah  51, 91 Kg/ 
Kapita dan rata-ratanya adalah 3,7 Kg/Kapita/Tahun. 
Konsumsi daging ayam ras tertinggi di Indonesia terjadi pada 
tahun 2016 yaitu sebesar 5,11 Kg/Kapita dan konsumsi daging 
ayam ras terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,5 
Kg/Kapita. Angka konsumsi daging ayam  ras di Indonesia 
masih rendah dikarenakan sejalan dengan tingkat konsumsi 
protein hewani juga masih rendah. Kurangnya kesadaran 
masyarakat akan mengkonsumsi protein hewani menjadi 
penyebabnya. Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture 
Organization (FAO), mencatat  tingkat konsumsi protein 
hewani Indonesia masih dibawah standar yang ditetapkan 
yaitu dengan rata-rata sebesar 10,1 Kg/Kapita/Tahun 
(Daryanto, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Ternak Ayam 
Pedaging  di Indonesia  

Perkembangan jumlah unit usaha ternak ayam pedaging 
yang diamati dimulai dari tahun 2002 hingga tahun 2016. 
Selama rentang tahun 2002 hingga tahun 2016 unit usaha 
ternak yang berkecimpung, yaitu mulai dari unit usaha ternak 
kecil hingga unit usaha ternak besar dengan investasi 
penanaman modal asing. Perkembangan dari konsumsi daging 
ayam ras di Indonesia ditampilkan dalam Tabel 6. berikut ini.  

Tabel 7. Jumlah Unit Usaha Ternak Ayam Pedaging di 
Indonesia 
Tahun Unit Perubahan (%) 
2002 988 0,00 
2003 1.067 7,99 
2004 1.464 37,21 
2005 1.867 27,53 
2006 1.974 5,73 
2007 1.956 -0,91 
2008 129 -93,40 
2009 138 6,98 
2010 151 9,42 
2011 159 5,30 
2012 184 15,72 
2013 176 -4,35 
2014 166 -5,68 
2015 162 -2,41 
2016 175 8,02 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

Jumlah unit usaha ternak ayam pedaging di di Indonesia 
antara tahun 2002 hingga tahun 2016 adalah 10.756 unit dan  
rata-ratanya 717 unit. Unit usaha ternak industri besar 
membuat  biaya produksi ayam lebih rendah sistem produksi 
yang dilakukan lebih terintegrasi daridapada industri kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penurunan jumlah perusahaan yang terjadi setelah tahun 2007. 
Penurunan signifikan terjadi pada unit usaha ternak yang 
kegiatan utamanya adalah budidaya, sedangkan untuk usaha 
ternak yang kegiatan utamanya adalah pembibitan (pure line), 
pembibitan (growth parent stock), dan pembibitan (parent 
stock), masih cenderung stabil. Kondisi ini diduga terjadi 
karena unit usaha ternak ayam ras bidang budidya kalah 
bersaing dengan persaingan industri besar yang membuka 
usaha budidaya secara lebih besar, dengan mengintegrasikan 
sistem produksinya mulai dari bibit, obat, pemotongan, hingga 
produk akhir, serta memasarkan produknya secara lebih luas, 
sehingga menguasai mata rantai industri yang unit usaha 
ternak industri besar dapat menghasilkan biaya produksi yang 
lebih kecil. 

4.6 Perkembangan Bencana Alam di Indonesia  
Perkembangan bencana alam yang diamati dimulai dari 

tahun 2002 hingga tahun 2016. Selama rentang tahun 2002 
hingga tahun 2016 bencana alam selalu signifikan meningkat, 
meskipun terjadi penurunan sebanyak lima kali, yaitu pada 
tahun 2005, 2011 ,2013, dan 2015. Perkembangan bencana 
alam di Indonesia ditampilkan dalam Tabel 8. berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 8. Bencana Alam di Indonesia 
Tahun Kejadian Perubahan (%) 
2002 143 0,00 
2003 403 181,82 
2004 775 92,31 
2005 597 -22,97 
2006 741 24,12 
2007 817 10,26 
2008 928 13,59 
2009 1.246 34,27 
2010 1.947 56,26 
2011 1.622 -16,70 
2012 1.781 9,80 
2013 1.666 -6,46 
2014 1.963 17,83 
2015 1.694 -13,70 
2016 2.308 36,24 
Sumber: Badan Penanggulan Bencana Alam (2019) 

Bencana alam di Indonesia antara tahun 2002 hingga tahun 
2016 mencapai jumlah  18.631 kejadian dan  rata-ratanya 
adalah 1.242 kejadian setiap tahunnya. Bencana alam tertinggi 
di Indonesia terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2.308  
kejadian dan bencana alam terendah terjadi pada tahun 2002 
yaitu sebanyak 143 kejadian. 

4.7 Hasil Model Penelitian Dengan SPSS 
Komoditas daging ayam ras di Indonesia merupakan 

komoditas dengan produksi terbanyak diantara komoditas 
daging-daging lainnya untuk memenuhi keseluruhan jumlah 
produksi dalam negeri. Penawaran daging ayam ras untuk bisa 
memproduksi dengan jumlah yang sangat banyak dan dapat 
ditawarkan kepada masyarakat terpengaruh oleh populasi 
ayam ras itu sendiri, harga jual daging ayam ras yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ditawarkan, serta adanya produsen yang ingin memproduksi 
daging ayam ras. Alasan tersebut mengaitkan populasi ayam 
ras, harga daging ayam ras, konsumsi daging ayam ras, jumlah 
unit usaha ternak ayam ras pedaging, dan bencana alam 
sebagai model yang dimasukkan kedalam variabel-variabel 
bebas yang dapat mempengaruhi penawaran daging ayam ras 
di Indonesia.  

Model penawaran daging ayam ras di Indonesia dibangun 
untuk mengetahui nilai respon atau nilai elastisitas 
penawarannya dengan menggunakan Analisis Regresi 
Berganda dengan fungsi Cobb-Douglas melalui SPSS. Model 
Penawaran lalu diuji statistik untuk mengetahui nilai koefisien 
regresi dan mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas 
secara parsial maupun simultan. 

4.7.1 Penawaran Daging Ayam Ras di Indonesia 
Model persamaan analisis regresi berganda dengan SPSS 

dari penawaran daging ayam ras di Indonesia memiliki nilai 
koefisien determinasi (R2adj) sebesar 0,981, artinya 98,1% 
penawaran daging ayam ras di Indonesia dipengaruhi dan 
dijelaskan oleh keragaman populasi ayam ras, harga daging 
ayam ras, konsumsi daging ayam ras, jumlah unit usaha ternak 
ayam ras pedaging, dan bencana alam. Nilai dari koefisien 
determinasi penawaran daging ayam ras di Indonesia dapat 
dilihat parameter analisis regresi berganda model penawaran 
daging ayam ras di Indonesia pada Tabel 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 9. Parameter Model Penawaran Daging Ayam Ras di 
Indonesia Analisis Regresi Berganda 
Variabel Koefisien T Sig.  
Konstanta -3,119 -1,275 0,234 
Populasi Ayam Ras di 
Indonesia 

0,659 3,653 0,005 

Harga Daging Ayam Ras 
di Indonesia  

0,279 1,237 0,248 

Konsumsi Daging Ayam 
Ras di Indonesia 

-0,002 -0,011 0,991 

Jumlah Unit Usaha Ternak 
Ayam Pedaging 

-0,021 -1,349 0,210 

Bencana Alam 0,101 3,088 0,013 
R2 0,988   
R2 Adjusted 0,981   
Nilai F Hitung 147,230  0,000 
Nilai F Tabel 2,35 1,994  
Sumber : Pengolahan Data Primer 

Nilai dari koefisien determinasi yang mencapai 98,1% 
(R2adj) menandakan, populasi ayam ras, harga daging ayam 
ras, konsumsi daging ayam ras, jumlah unit usaha ternak ayam 
ras pedaging, dan bencana alam yang dimasukkan dalam 
model persamaan mampu dan layak menjelaskan dari 
pengaruh terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia. 
Ohtani dan Tanizaki (2004), mengatakan keabsahan distribusi 
dari suatu kondisi yang terjadi dilihat dari angka koefisien 
regresinya, semakin nilai regresi atau determinasi dari kondisi 
atau model persamaan mendekati nilai 1, maka akan semakin 
baik kelayakan model persamaannya. Sisa persentase sebesar 
2,2% dari nilai koefisien regresi merupakan faktor-faktor lain 
yang dapat memberi kelayakan pengaruh terhadap penawaran 
daging ayam ras di Indonesia tetapi tidak dimasukkan dalam 
model analisis persamaan. Setyowati dan Sundari (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam penelitiannya menemukan nilai koefisien determinasi 
54,6% variasi penawaran jagung di Jawa Tengah mampu 
dijelaskan oleh luas areal panen, produksi jagung, harga 
jagung, harga kacang tanah, harga pupuk urea, serta curah 
hujan, sedangkan presentase sisanya dijelaskan olehnya 
merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain diluar variabel-
variabel bebas yang digunakan dalam penelitiannya. Artinya, 
nilai koefisien determinasi memang untuk menjelaskan berapa 
besar pengaruh dari model persamaan mampu dan layak 
menjelaskan pengaruh terhadap penawaran. 

Hasil uji F pada Tabel 9. diketahui populasi ayam ras, 
harga daging ayam ras, konsumsi daging ayam ras, jumlah unit 
usaha ternak ayam ras pedaging, dan bencana alam, secara 
keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh 
terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia. Pengaruh 
simultan ditandai dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 angka 
probabilitas, serta nilai F hitung 147,230 > 2,35 nilai F tabel. 
Usrina, Anggraini, dan Isya (2017) dalam hasil penelitiannya 
juga diketahui memiliki kesamaan cara pengambilan 
keputusan uji F dengan penelitian ini yaitu, hasil uji F 
penelitiannya juga mempengaruhi variabel terikatnya dengan 
hasil nilai signifikasi dari penelitiannya juga lebih kecil dari 
angka probabilitas 0,05 yang digunakan. Artinya dilihat dari 
hasil Tabel 9. untuk uji F, serta dasar pengambilan keputusan, 
dapat dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima.  

Tabel  9. menunjukkan pula hasil uji t. Populasi ayam ras 
dan bencana alam sebagai variabel bebas, secara parsial atau 
sebagian, mempengaruhi penawaran daging ayam ras di 
Indonesia. Berpengaruhnya dikarenakan nilai signifikasi 
populasi ayam ras (0,005) dan bencana alam (0,013) lebih 
kecil dari nilai probabilitas 0,05 (Sig. t < 0,05) dan nilai dari t 
hitung populasi ayam ras (3,653) dan bencana alam (3,088) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lebih besar dari nilai t tabel, 1,99495 (t hitung >t tabel).  
Sementara itu, harga daging ayam ras, konsumsi daging ayam 
ras, dan jumlah unit usaha ternak ayam ras pedaging sebagai 
variabel-variabel bebas lain yang dimasukkan kedalam model 
analisis, secara parsial atau sebagian, tidak mempengaruhi 
penawaran daging ayam ras di Indonesia. Tidak 
berpengaruhnya dikarenakan nilai signifikasi harga daging 
ayam ras (0,248), konsumsi daging ayam ras (0,991), dan 
jumlah unit usaha ternak ayam ras pedaging (0,210) lebih kecil 
dari nilai probabilitas 0,05 (Sig. t < 0,05) dan nilai dari t hitung 
harga daging ayam ras (1,237), konsumsi daging ayam ras (-
0,011), dan jumlah unit usaha ternak ayam ras pedaging (-
1,349) lebih kecil dari nilai t tabel, 1,99495 (t hitung <t tabel). 
Munarka, Bachri, dan Askar (2015), juga menemukan hal 
serupa bahwa sebagian besar variabel-variabel bebas yang 
digunakan tidak berpengaruh secara parsial, termasuk 
ditemukan harga dari suatu komoditas barang tidak 
mempengaruhi keberadaan barang itu sendiri secara parsial 
dan hanya mempengaruhi secara simultan 

Terjadinya masing-masing variabel bebas tidak mampu 
memberi pengaruh secara parsial terhadap penawaran daging 
ayam ras di Indonesia diduga karena produsen pada industri 
penawaran daging ayam ras di Indonesia mempunyai pengaruh 
yang lebih besar pada penawaran daging ayam, dibandingkan 
dengan faktor-faktor yang bisa mengubah penawaran juga, 
karena faktor tersebut maka, variabel-variabel bebas yang 
digunakan hanya bisa merubah atau mempengaruhi penawaran 
daging ayam ras di Indonesia secara bersama-sama jika dilihat 
berdasarkan uji F pada Tabel 9. Ilham, Hastuti, dan Karyasa 
(2002) juga mengatakan  bahwa penawaran dipengaruhi oleh 
faktor manajemen usaha yang termasuk sebagai faktor teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengaruh dari manajemen usaha yang bagus dan kuat akan  
menguatkan penawaran daging dari sisi produsen. 

4.7.2 Elastisitas Penawaran Daging Ayam Ras di Indonesia 
Hasil pada Table 9. yang didasarkan pada pengolahan data 

menggunakan SPSS, dapat diperoleh tingkat respon elastisitas 
penawaran daging ayam ras di Indonesia melalui nilai dari 
koefisien masing-masing variabel bebas pada fungsi 
persamaan regresi untuk penawaran daging ayam ras di 
Indonesia. Fungsi persamaan regresi penawaran daging ayam 
ras di Indonesia adalah sebagai berikut :  

Ys = -3,119 + 0,659 X1 + 0,279 X2 + -0,002 X3 +              
-0,021 X4 + 0,101 X5 

Besaran atau nilai dari respon elastisitas penawaran daging 
ayam ras di Indonesia diketahui melalui fungsi persamaan 
regresi tersebut. Nilai Elastisitas penawaran daging ayam 
ayam ras di Indonesia terdapat pada Tabel 10. berikut ini.  

Tabel 10. Nilai Elastisitas terhadap Penawaran Daging Ayam 
Ras di Indonesia 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nilai pada Tabel 10. menunjukkan koefisien populasi ayam 
ras adalah 0,659, artinya jika populasi ayam ras bertambah 1 
ekor, maka penawaran daging ayam ras akan bertambah 
sebesar 0,659 Kg. Nilai koefisien yang positif menandakan, 
ketika populasi ayam ras meningkat, maka peternak dapat 
memproduksi lebih banyak daging ayam ras sehingga 
meningkatkan penawaran daging ayam ras. Ilham, Hastuti dan 
Karyasa (2002) juga menemukan bahwa penawaran daging 
ayam broiler/ras sangat dipengaruhi populasinya, dengan 
populasi ayam broiler/ras memberikan pengaruh positif nyata 
terhadap penawaran daging ayam broiler/ras bersama dengan 
harga daging ayam broiler/ras. Sifat elastisitas dari populasi 
ayam ras adalah inelastis dengan nilai elastisitas sebesar 
0,9999907111 artinya jika populasi ayam ras mengalami 
kenaikan sebesar 1 persen, maka penawaran daging ayam ras 
di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 
0,999990711% dengan faktor lainnya dianggap tetap. Populasi 
ayam ras yang meningkat, juga memungkingkan peningkatkan 
produksi sehingga transaksi jual beli akan lebih banyak terjadi 
yang diakibatkan tersedia barang di pasar. Populasi ayam ras 
berfungsi sebagai bahan baku yang menunjang kebutuhan 
produksi daging ayam ras. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) 
mengatakan jumlah produksi yang ditawarkan karena adanya 
ketersediaan suatu komditi yang ditawarkan, semakin banyak 
produksi, makan akan dapat dengan mudah memenuhi 
permintaan konsumen.  

Nilai koefisien harga daging ayam ras adalah 0,279, artinya 
jika harga daging ayam ras meningkat Rp 1, maka penawaran 
daging ayam ras akan meningkat sebesar 0,279 Kg. Nilai 
koefisien yang positif menandakan, ketika harga daging ayam 
ras naik, maka peternak akan meningkatkan produksi daging 
ayam ras, karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



besar karena sebenarnya peternak memiliki kemampuan untuk 
memproduksi lebih banyak daging ayam ras. Kondisi ini 
menyebabkan penawaran daging ayam ras menjadi meningkat. 
Joesron dan Fathorazzi (2012) mengatakan pada penawaran 
terjadi kondisi saat semakin tinggi harga dari suatu barang, 
maka penawarannya juga akan meningkat, dan saat harga 
suatu barang rendah, maka penawaran barang akan menurun. 
Kondisi itu terjadi dikarenakan adanya hukum penawaran. 
Sifat elastisitas dari harga daging ayam ras adalah inelastis 
dengan nilai elastisitas sebesar 0,0000091388, artinya jika 
harga daging ayam ras mengalami peningkatan sebesar 1 
persen, maka penawaran daging ayam ras di Indonesia juga 
akan mengalami peningkatan sebesar 0,0000091388%. 
Kondisi ini terjadi karena adanya hukum penawaran dengan 
menganggap faktor-faktor yang lainnya adalah tetap atau 
sama, ceteris paribus, Khusaini (2013). 

Nilai koefisien konsumsi daging ayam ras adalah -0,002 
artinya jika konsumsi daging ayam ras menurun 1 Kg/Kapita, 
maka penawaran daging ayam ras akan menurun sebesar 
sebesar 0,002 Kg. Nilai koefisien yang negatif menandakan 
ketika konsumsi daging ayam ras menurun, maka peternak 
akan menurunkan jumlah penawaran ayam ras karena adanya 
permintaan yang berkurang dari konsumen. Sifat elastisitas 
dari harga ayam ras adalah inelastis dengan nilai elastisitas 
sebesar -0,0000000097, artinya jika konsumsi daging ayam ras 
mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka penawaran 
daging ayam ras di Indonesia akan mengalami pepenurunan 
sebesar 0,0000000097%, kurang dari persentase perubahan 
konsumsi daging ayam ras. Kondisi ini diduga terjadi karena 
rendahnya tingkat konsumsi daging ayam ayam di Indonesia 
dan berbanding lurus dengan tingkat konsumsi protein hewani 
yang juga rendah. Sewajarnya, kondisi saat permintaan akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



daging ayam ras meningkat yang ditandai dengan 
meningkatnya konsumsi daging ayam ras, produsen berlomba-
lomba memproduksi lebih banyak daging ayam ras untuk 
ditawarkan kepada konsumen sehingga meningkatkan 
penawaran daging ayam ras melebihi faktor perubahnya itu 
sendiri, tetapi karena di Indonesia tingkat konsumsi protein 
hewani masih rendah, maka produsen memilih untuk tidak 
melakukan hal tersebut secara signifikan. Lipsey, Steiner dan 
Pulvis (1987) mengatakan produksi yang ditawarkan akan 
berpengaruh atau tergantung terhadap hasil permintaan 
konsumen, tetapi sangat disayangkan dalam kondisi ini 
perubahan penawaran daging ayam ras rendah dikarenakan 
terhadang oleh kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein 
hewani yang menjadikan tingkat konsumsi daging ayam ras 
rendah, serta konsumsi protein hewani secara keseluruhan. 
Kondisi ini tentunya akan membuat penawaran menjadi tidak 
maksimal. 

Nilai koefisien dari jumlah unit usaha ternak ayam 
pedaging adalah -0,021 artinya jika harga jumlah unit usaha 
ternak berkurang 1%, maka penawaran daging ayam ras akan 
berkurang 0,021%. Sifat elastisitas dari jumlah unit usaha 
ternak ayam pedaging adalah inelastis dengan nilai elastisitas 
sebesar -0,0000000211, artinya jika jumlah unit usaha ternak 
mengalami penurunan sebesar 1 unit, maka penawaran daging 
ayam ras di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 
0,0000000211%. Kondisi ini terjadi karena saat jumlah unit 
usaha ternak ayam pedaging yang berlaku sebagai produsen 
berkurang sehingga penawaran daging ayam ras juga 
berkurang.   

Bencana alam juga memberikan memberikan perubahan 
penawaran daging ayam ras dilihat dari nilai koefisien pada 
Tabel 5. Nilai koefisien bencana alam adalah 0,101, artinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bencana alam meningkat meningkat 1 kejadian, maka 
penawaran daging ayam ras akan meningkat sebesar sebesar 
0,207 Kg. Sifat elastisitas dari bencana alam adalah inelastis 
dengan nilai elastisitas sebesar 0,000076963, artinya jika 
bencana alam mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka 
penawaran daging ayam ras di Indonesia akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,000076963%. Peningkatan penawaran 
ini dilakukan untuk menggantikan daging ayam ras yang 
sudah diproduksi tetapi tidak bisa ditawarkan karena 
terdampak bencana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. Elastisitas penawaran daging ayam ras di Indonesia 

selama ini bersifat inelastis.  
2. Populasi, harga daging, konsumsi daging, jumlah unit 

usaha ternak ayam pedaging serta bencana alam, secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap penawaran 
daging ayam ras di Indonesia, sementara itu populasi 
dan bencana alam secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia. 

5.2 Saran 
Penulis berharap semua bekerja sama untuk meningkatkan 

nilai produksi sehingga tingkat konsumsi daging ayam ras ikut 
meningkat dan akan berpengaruh kepada peningkatan 
penawaran dan tingkat konsumsi protein hewani masyarakat 
Indonesia. 
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	ABSTRACT
	BAB I
	BAB I
	PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	Peternakan unggas dan juga peternakan lainnya di Indonesia mempunyai potensi yang perlu dikembangkan dilihat dari aspek ekonominya. Banyak masyarakat dapat memanfaatkan ketersediaan lahan yang luas di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Indus...
	Konsumen yang ada di Indonesia memiliki karateristik menggemari daging untuk dikonsumsi. Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, pada tahun 2016 jumlah rata-rata konsumsi daging ayam ras di ...
	Daging ayam merupakan sumber protein dan energi yang banyak digemari selain daging sapi dan daging kambing. Daging ayam memiliki kandungan berbagai zat gizi yang dapat membantu manusia memenuhi kebutuhan protein pada tubuhnya. Indonesia sendiri yang m...
	Pemerintah sendiri melakukan pengembangan terhadap hewan ternak dengan komoditi ayam. Pemerintah melalui dinas peternakan mengembangkan ayam yang dapat menghasilkan daging dengan kualitas tinggi, bergizi, dan cepat panen dengan bantuan teknologi. Ayam...
	Produksi daging ayam ras sangat berkaitan dengan jumlah populasi dari ayam ras pedaging. Produksi daging ayam ras di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 2.046.790 ton dan populasi ayam ras di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 1.848.731.000 ekor. Ayam ra...
	Rata-rata pertumbuhan populasi dan produksi daging ayam ras di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini juga diikuti dengan pertambahan penduduk di Indonesia. Data yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik (2017PaP), setiap periodenya rat...
	Penawaran sendiri sangat berkaitan dengan harga dan jumlah barang. Hubungan kedua hal ini merupakan suatu hubungan yang akan selalu mengikuti atau berbanding lurus Joesron dan Fathorazzi, 2012). Produsen akan mengurangi penawaran daging ayam ras jika ...
	Rumusan Masalah
	Jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat dan adanya perubahan pada pola konsumen serta selera masyarakat telah menyebabkan meningkatnya produksi daging ayam ras di Indonesia.
	Rumusan masalah dalam penelitian adalah :
	Berapa besar  elastisitas penawaran daging ayam ras di Indonesia?
	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ras di Indonesia?
	Tujuan Penelitian
	Tujuan dari penelitian adalah :
	Mengetahui elastisitas penawaran daging ayam ras di Indonesia.
	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ras di Indonesia.
	Manfaat Penelitian
	Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pelaku usaha peternakan, pemerintah, dan peneliti yang lainnya dengan uraian sebagai ;
	Informasi yang bisa meningkatkan usaha peternakan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri,
	Referensi pemerintah dalam hal menentukan kebijakan dalam bidang peternakan, dan
	Referensi peneliti lainnya sebagai masukkan atau pembandingnya.
	Kerangka Pikir
	Industri peternakan unggas di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan membuat tingkat persaingan antara pelaku skala industri menjadi kompetitif. Investasi asing dalam bentuk penanaman modal pada industri secara tidak langsung...
	Peternak yang memberikan pakan unggas dengan pakan yang lebih berkualitas dari industri yang telah menjadi mitra, dapat menjual produknya dengan keuntungan yang lebih dikarenakan kualitas dari daging hasil ternak juga meningkat, sementara perusahaan y...
	Sektor peternakan unggas walaupun sudah didukung oleh asing melalui investasi penanaman modal, belum secara maksimal diberdayakan padahal memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan dilihat dari aspek ekonomis yang menjanjikan. Peternakan unggas kh...
	Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduknya yang menempati peringkat 4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Luas negara Indonesia mencapai 5.193.250 kmP2P dengan terdiri dari 13.677 pulau. Sektor peternakan berperan dalam me...
	Peternakan unggas sebagai salah satu sumber protein hewani di Indoensia berpotensi menjadi penunjang utama untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani. Daging ayam ras merupakan sumber protein hewani yang lebih terjangkau dibandingkan dengan sumber p...
	Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian (2017),  menyatakan bahwa rata-rata konsumsi keseluruhan daging di Indonesia pada tahun 2016 daging ayam memiliki kontribusi rata-rata konsumsi paling t...
	Konsumsi rata-rata daging ayam memang paling tinggi di Indonesia tetapi hal ini masih termasuk rendah jika dibandingkan negara lain berdasarkan data Kementerian Perdagangan. Faktor ini menjadikan faktor tambahan sektor peternakan unggas memberikan kes...
	Populasi ayam ras dan produksi daging ayam ras di Indonesia diambil dari data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cenderung mengalami peningkatan dilihat dari rata-ratanya. Populasi ayam ras di Indonesia tahun 2016 berjumlah 1.632.801.0...
	Pertumbuhan populasi ayam ras dan produksi daging ayam ras di Indonesia tahun 2002 hingga 2016 yang mengalami peningkatan rata-rata, diikuti juga diikuti dengan pertambahan penduduk di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2017) mengatakan...
	Populasi ayam broiler dan produksi daging ayam broileryang meningkat jika dilihat dari rata-rata antara tahum 2002 hingga tahun 2016 menandakan bahwa adanya peningkatan penawaran daging ayam broiler di Indonesia. Peningkatan penawaran tersebut menjadi...
	Faktor-faktor tersebut merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengembang industri peternakan unggas melaui produksi daging ayam ras  dalam bentuk penawaran daging ayam kepada konsumen. Faktor-faktor seperti rendahnya nilai konsum...
	Proses daging ayam dari awal produksi hingga akhirnya bisa ditawarkan kepada masyarakat memiliki beberapa mekanisme distribusi. Mekanisme distribusi daging ayam ras pertama adalah mekanisme distribusi secara konvensional atau tradisional, yaitu dari p...
	Arnawa (2009) mengatakan penawaran merupakan sebuah jumlah dari suatu komoditi yang ditawarkan penjual atau produsen ke pasar atau konsumen pada berbagai tingkatan harga yang dapat dijelaskan dalam bentuk daftar, grafik ataupun dalam bentuk persamaan ...
	Penawaran daging ayam ras sendiri dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti jumlah produksi yang ditawarkan, biaya produksi, harga input produksi, dan teknologi. Jumlah produksi menurut Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) merupakan nilai produksi yang ...
	Pemerintah juga harus membantu melalui kebijakan-kebijakan yang berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan penawaran daging ayam broiler. Kebijkan-kebijakan seperti membangun infrastuktur dapat memangkas biaya input produksi...
	Penawaran daging ayam ras akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan fungsi Cobb-Douglas. Hadiwijoyo (2009) menyatakan hasil dari analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pe...
	Elastisitas dari daging ayam ras nantinya dapat bersifat; elastisitas sempurna, elastis, elastis uniter, inelastis, dan tidak elastis sempurna. Arnawa (2009) menjelaskan dikatakan elastis sempurna bila produsen menawarkan komoditinya pada suatu tingka...
	Penelitian ini diharpkan dapat turut membantu pemerintah sebagai saran atau rujukan untuk meneruskan, memperbaiki, atau merubah kebijakannya terhadap industri peternakan unggas berdasarkan hasil penelitian yang berimplikasi terhadap penawaran daging a...
	/Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Elastisitas Penawaran Ayam Rasdi Indonesia
	Hipotesis
	Hipotesis dari penelitian analisis elastisitas penawaran daging ayam ras di Indonesia adalah :
	1. Populasi ayam ras, harga daging ayam ras, tingkat konsumsi daging ayam ras, jumlah perushaan ayam pedaging, dan bencana alam sebagai variabel-variabel bebas bersifat elastis terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia.
	2. Populasi ayam ras, harga daging ayam ras, tingkat konsumsi daging ayam ras, jumlah unit usaha ternak ayam pedaging, dan bencana alam sebagai variabel-variabel bebas mempengaruhi penawaran produksi daging ayam ras di Indonesia.

	BAB II
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Review Penelitian Terdahulu
	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menegenai analisis elastisitas penawaran digunakan sebagai bahan referensi untuk dipertimbangkan sebagai acuan dalam bentuk pembuatan kerangka pikir maupun penggunaan metode penelitian yang digunakan p...
	Hartono (2009) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa harga DOC, harga pakan, harga obat-obatan, upah, dan harga jual ayam secara bersama-sama berpengaruh terhadap penawaran ayam pedaging.Harga DOC, harga pakan, upah, dan harga jual ayam bersifat ela...
	Arnawa (2009) meneliti dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penawaran dan tingkat elastisitas produksi kedelai. Hasil penelitiannya diketahui penawaran kedelai dipengaruhi oleh harga kedelai dan tren waktu. Penelitian ini bersifat inelastis de...
	2.3 Ayam Ras
	Blakely dan Bade (1991) mengatakan ayam ras (broiler) memiliki genus Gallus dengan spesies Gallus domesticus. Jenis ayam ini merupakan salah satu jenis ayam yang paling banyak ada dan juga paling banyak dipelihara di dunia. Susilorini, Sawitri, dan Mu...
	Kingdom : Animalia
	Filum  : Chordata
	Kelas  : Aves
	Ordo  : Galliformis
	Famili  : Phasianidae
	Genus  : Gallus
	Spesies  : Gallus domesticus
	Subspesies : Neornithes
	Ayam broilermenurut Neves, Banhazi dan Naas (2014), merupakan ayam yang diproduksi untuk tujjuan komersial, broileratauayampedagingtersebut dibuat untuk dapatmenghasilkandaging yang cukuprelatifbanyak tetapidalamjangkawaktu yang singkat. Ayam broilerm...
	Produksi daging ayam ras di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan peternakan ayam broiler atau ayam ras pedaging sendiri mempunyai prospek yang sangat baik untuk berkembang. Pemerintah sendiri juga sudah berusaha meningkatkan  ki...
	Tabel 2. Kandungan Gizi Daging Ayam Ras
	Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan   Hewan (2016)
	2.4 Teori Penawaran
	Penawaran dalam ilmu ekonomi dapat diartikan dengan banyaknya suatu komoditas yang ditawarkan oleh produsen kepada masyarakat atau konsumen. Suryawati (2009) menjelaskan bahwa definisi penawaran adalah banyaknya suatu barang yang ingin ditawarkan oleh...
	Joesron dan Fathorrazi (2012) mengatakan hukum penawaran yaitu hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara suatu barang tersebut dengan jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus, dimana apabila ha...
	Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) berpendapat bahwa produsen-produsen akan menawarkan lebih banyak komoditi komoditi pasar, jika harga dari suatu komoditi tersebut juga merangkak naik, dengan syarat faktor-faktor lainnya tetap sama. Soedjana (1997) m...
	Penawaran sendiri memiliki kurva yang disebut dengan kurva penawaran. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan bahwa kurva penawaran menjelaskan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan harga, yang disajikan dalam bentuk grafik, dengan syar...
	/
	Garis-garis dari kurva penawaran akan bergeser tergantung dari kondisi harga barang itu sendiri, lalu penawran akan mengikuti perkembngan harga yang diberikan dengan sendirinya, kurva yang terbentuk tersebut akan menjelaskan hubungan antara harga bara...
	2.5 Faktor-faktor yang Menentukan Penawaran
	Kardono dan Nuhfil (2004) menjelaskan bahwa penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain, harga barang itu sendiri, biaya produksi, tujuan dari perusahaan, dan d...
	2.5.1 Jumlah Produksi yang Ditawarkan
	Jumlah produksi yang ditawarkan merupakan ketersediaan dari suatu komoditi yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan bahwa produksi dari suatu komoditi yang ditawarkan akan berpengaruh terhadap hasil...
	2.5.2 Biaya Produksi
	Pindyck dan Rubinfield (2012) menjelaskan variabel yang mempengaruhi penawaran antara lain adalah biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri bisa meliputi upah, biaya bungan dan biaya bahan mentah. Biaya Produksi  berkaitan dengan penawaran barang ata...
	2.5.3 Harga Input Produksi
	Kusumosuwidho (1990) mengatakanharga atau biaya inputdariproduksi suatu barang mempengaruhi besar atau kecilnya biaya produksi secara keseluruhan. Produsen akan mengalami keutungan yang tidak terlalu signifikan juka harga input produksinya terlalu bes...
	2.5.4 Teknologi
	Teknologi akan mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan suatu komoditi kepada konsumen. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan teknologi akan berpengaruh terhadap biaya produksi, yang mana perubahan atau perbaikan dalam metode produksi...
	2.6 Elastisitas
	Elastisitas merupakan sebuah teori atau konsep yang di dalam ilmu ekonomi sering diartikan dengan rasio perubahan relatif pada sebuah variabel dependen yang dibandingkan dengan perubahan relatif pada sebuah variabel independen (Khusaini, 2013). Ilham ...
	Elastisitas dalam fungsi permintaan dan penawaran mengukur besaran perubahan jumlah dari suatu permintaan atau penawaran akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas dalam fungsi permintaan disebut dengan elastisitas permintaan, se...
	/Elastisitas =  %
	2.7 Elastisitas Penawaran
	Elastisitas penawaran merupakan sebuah gambaran atau konsep yang menejalaskan perubahan jumlah dari suatu barang yang ditawarkan oleh sebagai akibat dari adanya perubahan harga. Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan elastisitas penawaran meru...
	Pindyck dan Rubinfield (2012), mengatakan elastisitas penawaran memiliki beberapa macam bentuk elastisitas yaitu, elastisitas penawaran inelastis sempurna, yang mana terjadi bila jumlah penawaran tidak terpengaruh oleh adanya perubahan harga atau deng...
	P (Harga)
	45Po
	Gambar 3. Kurva Elastistas Penawaran     Q (Penawaran)
	Pengukuran analisis elastisitas penawaran didukung oleh prinsip ekonomi dalam proses produksinya. Soekartawi (1989) menyatakan terdapat fungsi yang dapat mengaplikasikan prinsip ekonomi kedalam suatu proses produksi, fungsi tersebut dinamakan dengan f...
	Hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y) tersebut diselesaikan dengam cara meregresikan kedua variabel tersebut, dengan hal tersebut maka, variabel (Y) akan dipengaruhi oleh variabel (X). Berikut ini merupakan persamaan dari fungsi matematik Cobb...
	Y = aXR1RPb1P  XR2RPb2 P . . .  XRiRPbi P . . .  XRiRPbnP   ePu
	= a ᴫ XRiRPbiP  ePu
	Bila dinyatakan hubungan (Y) dan hubungan (X) adalah :
	Y = f  (XR1R, XR2R,  . . . , XRiR,  . . . , XRnR)
	Keterangan :
	Y = Variabel yang dijelaskan
	X = Variabel yang menejelaskan
	a, b =   besaran yang akan diduga
	u = kesalahan (disturbance term)
	e = logaritma natural, e = 2,718
	Persamaan diatas diubah menjadi bentuk linear berganda dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut untuk tujuan memudahkan. Bentuk persamaan dari fungsi Cobb-Douglas yang telah dalam bentuk linear berganda adalah sebagai berikut:
	Y = f (XR1R, XR2R)
	Y = aXR1RPb1P XR2RPb2 PePu
	Soekartawi (1989), menyatakan diketahui bahwa nilai bR1 Rdan bR2 Rtetap meskipun variabel yang terlibat telah dilogaritmakan atau disederhakan. Hal ini sekaligus menandakan bahwa bR1 Rdan bR2 Rpada fungsi Cobb-Douglas menunjukkan elastisitas X terhada...
	Lipsey, Steiner, dan Pulvis (1987) menjelaskan elastisitas penawaran jika dinotasikan merupakan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dibandingkan dengan persentase perubahan harga. Joesron dan Fathorazzi (2012) mengatakan rumus untuk mengetahui...
	Es   =,Presentase perubahan jumlah yang ditawarkan-Presentase perubahan harga.%
	=,(,𝜕𝑄𝑥-𝑄𝑥.)-(,𝜕𝑃𝑥-𝑃𝑥.).
	Es   = (𝜕Qx / 𝜕Px) . Px / Qx

	BAB III
	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
	Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berupa data time series yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BN...
	3.2 Variabel Penelitian
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	3.5 Uji Statistik
	3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (RP2P)
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	3.5.3 Uji t
	Uji t merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) secara parsial. Ugoni dan Walker (1995) mengatakan, uji t biasa digunakan dalam penelitian yang menggunakan data-data be...
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	HR1RP1P : bP1P ≥ 0, terdapat pengaruh positif XR1R terhadap Y
	2. Pengaruh parsial harga daging ayam ras di Indonesia (XR2R) terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia (Y)
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	5.Pengaruh parsial bencana alam di Indonesia (XR5R) terhadap penawaran daging ayam ras di Indonesia (Y)
	HR0RP5P: bP5P ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif XR5R terhadap Y
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	Pengambilan keputusan uji t atau uji parsial adalah dengan melihat hasil dari nilai signifikasi masing-masing variabel-variabel bebas dengan ketentuan sebagai berikut:
	1. Nilai signifikasi> 0.05atauThitung<Ttabel, maka populasi ayam ras (XR1R),  harga daging ayam ras (XR2R), tingkat konsumsi daging ayam ras (XR3R), jumlah  unit usaha ternak ayam pedaging (XR4R), dan bencana alam (XR5R) tidak memiliki pengaruh secara...
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	3.6. Pendugaan Elastisitas Penawaran
	Analisis elastisitas penawaran merupakan gambaran yanng dilakukan untuk mengetahui perubahan dari suatu barang yang ditawarkan akibat dari adanya perubahan faktor perubahnya. Nilai koefisien yang diperoleh dari persamaan yang didapat akan dijadikan un...
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	,𝑑𝑌𝑠-𝑑𝑋. = Turunan pertama fungsi penawaran terhadap variabel bebas
	X = Nilai rata-rata variabel bebas
	Y = Penawaran daging ayam ras di Indonesia (Ton)
	Ys = Jumlah rata-rata penawaran daging ayam ras di Indonesia (Ton/Tahun)
	Pengambilan keputusan elastisitas penawaran adalah dengan melihat hasil dari nilai koefisein elastisitas lalu disimpulkan jenis elastisitasnya dari nilai tersebut. Ketentuan macam-macam elastisitas adalah sebagai berikut:
	Inelastis Sempurna = Es = 0
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	3.7 Batasan Istilah
	Ayam Ras Pedaging : Ayam yang diternakkan dengan pertumbuhan bobot badan yang cepat, konversi pakan yang rendah, memiliki waktu yang singkat, yaitu pada umur 28 hingga 45 hari. Ayam ini disebut juga dengan ayam broiler.
	Penawaran : Jumlah dari suatu komoditas yang ditawarkan kepada konsumen
	Penawaran Daging Ayam Ras : Jumlah daging ayam ras yang yang berada di pasar yang ditawarkan produsen kepada konsumen
	Analisis Regresi Berganda : Analisis yang bertujuan untuk mengetahui keterkaitan hubungan diantara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat.
	Elastisitas Penawaran : Gambaran atau konsep yang menejalaskan tingkat kepekaan suatu peubahan endogen terhadap perubahan dari peubah penjelas.
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