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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging ayam buras; mengetahui sifat permintaan 

daging ayam buras; menganalisis hubungan daging ayam buras dengan komoditi 

lain: dan menentukan penggolongan daging ayam buras berdasarkan elastisitas 

pendapatan di Kota Mataram. Penentuan daerah sampel dilakukan secara 

purposive sampling yang terdiri dari Kecamatan Ampenan, Mataram, dan 

Selaparang. Sedangkan penentuan jumlah responden ditentukan secara quota 

sampling dengan jumlah 90 responden. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi dengan fungsi Cobb Douglass dan elastisitas 

permintaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging ayam buras di Kota Mataram yang 

berpengaruh nyata adalah harga daging ayam buras dan pendapatan rumah tangga, 

sedangkan yang tidak berpengaruh nyata adalah harga ikan laut, harga ikan air 

tawar, harga tahu, harga tempe, harga sayur-sayuran hijau, jumlah anggota rumah 

tangga, dan selera. (2) Sifat permintaan daging ayam buras di Kota Mataram 

adalah bersifat elastis (-6,499) artinya jika harga daging ayam buras naik 1% 

maka menyebabkan permintaan daging ayam buras turun sebesar 6,499%. (3) 

Hubungan daging ayam buras dengan ikan laut, tempe, dan sayur-sayuran hijau 

adalah adalah komplementer yang diindikasikan dengan nilai elastisitas silang 

bertanda negatif yaitu masing-masing sebesar (-0,496), (-0,056), dan (-1,069). 

Sedangkan hubungan daging ayam buras dengan ikan air tawar dan tahu adalah 

substitusi yang diindikasikan dengan nilai elastisitas silang bertanda positif yaitu 

masing-masing sebesar (0,361) dan (0,072). (4) Nilai elastisitas permintaan 

terhadap pendapatan yaitu sebesar (0,909), dimana Ei bernilai positif dan berada 

diantara 0 sampai 1 tersebut memiliki arti bahwa daging ayam buras merupakan 

barang normal dan termasuk kebutuhan pokok.  

 

Kata Kunci: Permintaan, Daging Ayam Buras, Rumah Tangga 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the factors that affect the demand of 

domestic chicken meat; knowing the nature of demand for domestic chicken meat; 

analyze the relationship of domestic chicken meat with other commodities: and 

determine the classification of domestic chicken meat based on income elasticity 

in the city of Mataram. Determination of sample area is done by purposive 

sampling consist of Ampenan, Mataram, and Selaparang Subdistricts. While 

determining the number of respondents is determined by quota sampling with the 

number of 90 respondents. The analysis tools used in this research are regression 

with Cobb Douglass function and elasticity of demand. The results showed that 

(1) Factors that affect demand of domestic chicken meat in Mataram City that 

significantly affected is the price of domestic chicken meat and household income, 

while that did not significantly affect are the price of sea fish, freshwater fish 

prices, tofu prices, the price of tempe, the price of green vegetables, the number of 

household members, and the tastes. (2) The nature of demand of domestic chicken 

meat in Mataram is elastic (-6,499), meaning that if the price of domestic chicken 

meat rises 1%, it causes the demand of domestic chicken meat is decreased by 

6.499%. (3) The relationship of domestic chicken meat with marine fish, tempe, 

and green vegetables is complementary which is indicated by cross marked 

negative elasticity values of (-0,496), (-0,056), and (-1,069). While relationship  of 

domestic chicken meat with freshwater fish and tofu is substitution indicated by 

cross marked positive elasticity values of (0,361) and (0,072). (4) The value of the 

elasticity of demand for income is (0.909), where Ei is positive and between 0 to 1 

means that domestic chicken meat is normal and includes basic necessities. 

 

Keywords: Demand, Domestic Chicken Meat, Household 
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I. PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang 

Sub-sektor peternakan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan 

perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia. Peranan ini dapat dilihat 

dari fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani yang penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia (Murtidjo, 2003). 

 Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang 

berpotensial untuk mengembangkan usaha pada bidang peternakan, salah satunya 

yaitu ayam buras. Ayam buras adalah ayam lokal Indonesia yang mudah 

dipelihara dan biaya pemeliharaannya murah. Selain itu ayam buras juga 

menghasilkan daging dan telur yang berkualitas, baik dilihat dari segi kandungan 

gizi ataupun rasa. 

 Dari data statistik Kota Mataram dapat diketahui bahwa selama lima tahun 

terakhir (2012-2016) jumlah populasi ayam buras mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2012 jumlah populasi ayam buras yaitu sebanyak 109.399 ekor dan 

meningkat menjadi 117.275 ekor pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 

mengalami penurunan hingga menjadi 101.678 ekor dan meningkat kembali pada 

tahun 2015 menjadi 114.721. Pada tahun 2016 jumlah populasi ayam buras 

mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 109.080 ekor (BPS, 2017). 

 Fluktuasi tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh permintaan daging 

ayam buras. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan daging 

ayam buras seperti harga daging ayam buras, harga barang lain, pendapatan rumah 

tangga, dan lain-lain. 

 Berdasarkan pemaparan di atas peneliti perlu melakukan penelitian tentang 

”Analisis Permintaan Daging Ayam Buras di Kota Mataram”.  

 

1.2.    Rumusan Masalah 

Berdasarka uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan daging ayam buras di Kota 

Mataram? 

2. Bagaimana sifat permintaan daging ayam buras di Kota Mataram? 

3. Bagaimana hubungan daging ayam buras dengan komoditi lain di Kota 

Mataram? 

4. Apa golongan daging ayam buras berdasarkan elastisitas pendapatan di Kota 

Mataram? 

 

1.3.    Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging ayam 

buras di Kota Mataram. 

2. Mengetahui sifat permintaan daging ayam buras di Kota Mataram. 

3. Menganalisis hubungan daging ayam buras dengan komoditi lain di Kota 

Mataram. 
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4. Menentukan penggolongan daging ayam buras berdasarkan elastisitas 

pendapatan di Kota Mataram. 

 

II. METODE PENELITIAN 

2.1.   Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan unit analisis rumah tangga yang mengkonsumsi daging ayam buras di 

Kota Mataram. Penelitian  ini dilakukan di Kecamatan Ampenan, Mataram, dan 

Selaparang, dimana penentuan daerah ini dilakukan secara purposive sampling 

atas dasar pertimbangan bahwa ketiga kecamatan tersebut memiliki jumlah rumah 

tangga yang lebih banyak. Jumlah responden ditentukan secara quota sampling 

yaitu berjumlah 90 rumah tangga yang berdistribusi dengan jumlah masing-

masing kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan 30 rumah tangga, Kecamatan 

Mataram 28 rumah tangga, dan Kecamatan Selaparang 32 rumah tangga. 

 

2.2.   Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

 

2.3.   Variabel dan Cara Pengukuran 

1. Jumlah permintaan daging ayam buras (Y) adalah banyaknya daging ayam 

buras yang dibeli oleh konsumen dalam satuan gram per bulan. 

2. Harga daging ayam buras (X1) adalah harga beli daging ayam buras yang 

dibeli oleh konsumen, dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram. 

3. Pendapatan rumah tangga (X2) adalah pendapatan yang diperoleh rumah 

tangga, dinyatakan dalam satuan rupiah per bulan. 

4. Harga daging sapi (X3) adalah harga beli daging sapi yang dijadikan sebagai 

alternatif pengganti atau pelengkap daging ayam buras, dinyatakan dalam 

satuan rupiah per kilogram. 

5. Harga ikan laut (X4) adalah harga beli ikan laut yang dijadikan sebagai 

alternatif pengganti atau pelengkap daging ayam buras, dinyatakan dalam 

satuan rupiah per kilogram. 

6. Harga ikan air tawar (X5) adalah harga beli ikan air tawar yang dijadikan 

sebagai alternatif pengganti atau pelengkap daging ayam buras, dinyatakan 

dalam satuan rupiah per kilogram. 

7. Harga tahu (X6) adalah harga beli tahu yang dijadikan sebagai alternatif 

pengganti atau pelengkap daging ayam buras, dinyatakan dalam satuan rupiah 

per kilogram. 

8. Harga tempe (X7) adalah harga beli tempe yang dijadikan sebagai alternatif 

pengganti atau pelengkap daging ayam buras, dinyatakan dalam satuan rupiah 

per kilogram. 
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9. Harga sayur-sayuran hijau (X8) adalah harga beli sayur-sayuran hijau yang 

dijadikan sebagai alternatif pengganti atau pelengkap daging ayam buras, 

dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram. 

10. Jumlah anggota rumah tangga (X9) adalah banyaknya orang yang berada di 

dalam suatu rumah tangga dan termasuk menjadi beban rumah tangga yang 

bersangkutan, dinyatakan dalam jiwa per rumah tangga. 

11. Selera (D1) adalah rasa suka atau tidak suka mengkonsumsi daging ayam 

buras oleh konsumen, dinyatakan dalam skor yaitu rasa suka:1 dan rasa tidak 

suka:0 

 

2.4.   Cara Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei yaitu data dikumpulkan 

dari responden melalui wawancara secara langsung, dimana perntanyaan yang 

diajukan tersebut berdasarkan daftar pertanyaan atau kuisioner yang telah 

disediakan. 

 

2.5.   Analisis Data 

a.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Daging Ayam Buras 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging 

ayam buras di Kota Mataram, maka dilakukan analisis menggunakan regresi linier 

berganda yang diturunkan dari fungsi Cobb Douglass melalui transformasi 

logaritma dengan formula sebagai berikut:  

 

log Y= log α + β1 log X1 + β2 log X2 + β3 log X3 + β4 log X4 + β5 log X5 + β6 log X6 

+ β7 log X7 +  β8 log X8 + β9 log X9 + β10 log D1 

 

Keterangan: 

Y  : Jumlah permintaan daging ayam buras (gram) 

α : Konstanta (intercept) 

β1- β10 : Koefisien regeresi  

X1 : Harga daging ayam buras (Rp/kg) 

X2 : Pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

X3 : Harga daging sapi (Rp/kg) 

X4 : Harga ikan laut (Rp/kg) 

X5 : Harga ikan air tawar (Rp/kg) 

X6 : Harga tahu (Rp/kg) 

X7 : Harga tempe (Rp/kg) 

X8 : Harga sayur-sayuran hijau (Rp/kg) 

X9 : Jumlah anggota rumah tangga (orang) 

D1 : Selera (D1 = 1 Suka dan D1 = 0 Tidak suka) 

 

• Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien Determinasi (R2) ini mencerminkan seberapa besar variasi 

dari variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). Jika nilai 

koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi Y sama sekali tidak 
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dapat diterangkan oleh variabel X. Sedangkan jika R2 = 1, artinya variasi dari Y 

secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel X.  

• Uji-F 

Jika nilai nilai signifikannya lebih kecil dari taraf nyata maka H0 ditolak. 

Artinya secara serentak semua variabel bebas (X) berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat (Y). Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari taraf nyata 

maka H0 diterima. Artinya secara serentak semua variabel bebas (X) tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y). 

• Uji-t  

Jika nilai signifikannya lebih kecil dari taraf nyata maka H0 ditolak. Artinya 

semua variabel bebas (X) berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y). 

Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besarl dari taraf nyata maka H0 diterima. 

Artinya semua variabel bebas (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 

terikat (Y). 

b.   Elastisitas Permintaan Daging Ayam Buras 

• Elastisitas permintaan terhadap harga 

 

 

 

 

Kriteria elastisitas: 

- Jika Ep = 1 disebut unitary 

- Jika Ep < 1 disebut inelastis 

- Jika Ep > 1 disebut elastis 

- Jika Ep = 0 disebut inelasti sepmurna 

- Jika Ep = ∞ disebut elastis sempurna atau tak terhingga 

• Elastisitas permintaan terhadap pendapatan 

 

 

 

 

Kriteria elastisitas: 

- Jika Ei positif : Barang normal 

a. Ei = 0-1 (kebutuhan pokok) 

b. Ei > 1 (barang mewah) 

- Jika Ei negatif : Barang inferior 

• Elastisitas permintaa silang 

 

 

 

 

Kriteria Elastisitas: 

- Jika Ex,y > 0 dikatakan barang substitusi 

- Jika Ex,y < 0 dikatakan barang komplementer 

 

 

Ep = Persentase perubahan jumlah barang yang diminta 

      Persentase perubahan harga 

Ei = Persentase perubahan jumlah barang yang diminta 

  Persentase perubahan pendapatan 

Ex,y = Persentase perubahan jumlah barang X yang diminta

 Persentase perubahan harga barang Y 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.   Karakteristik Responden 

a.   Umur Responden 

Tabel 3.1.  Kisaran Umur Responden Rumah Tangga Daging Ayam Buras di Kota 

Mataram Tahun 2018 

No Kisaran Umur Responden (Tahun) 
Responden Rumah Tangga 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 20-34 47 52,22 

2 35-49 22 24,44 

3 50-64 19 21,11 

4 >64 2 2,22 

Jumlah 90 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa responden daging 

ayam buras terbanyak yaitu terdapat pada kisaran umur 20-34 tahun sebanyak 47 

orang atau 52,22 persen, sedangkan responden rumah tangga terendah terdapat 

pada kisaran umur di atas 64 tahun sebanyak 2 orang atau 2,22 persen.  

 

b.   Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 3.2.  Tingkat Pendidikan Responden Rumah Tangga Daging Ayam Buras di 

Kota Mataram Tahun 2018 

No Tingkat Pendidikan 

Responden Rumah Tangga 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak Tamat Sekolah Dasar 6 6,67 

2 Tamat Sekolah Dasar 13 14,44 

3 Tidak Tamat Sekolah Menengah Pertama 5 5,56 

4 Tamat Sekolah Menengah Pertama 7 7,78 

5 Tidak Tamat Sekolah Menengah Atas 7 7,78 

6 Tamat Sekolah Menengah Atas 33 36,67 

7 Diploma 10 11,11 

8 Sarjana 9 10,00 

Jumlah 90 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir 

responden rumah tangga daging ayam buras terbanyak yaitu pada tingkat 

pendidikan tamat Sekolah Menengah Atas sebanyak 33 orang atau 36,67 persen, 

sedangkan tingkat pendidikan terakhir responden yang terendah yaitu pada tingkat 

tidak tamat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 5 orang atau 5,56 persen.  
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c. Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Tabel 3.3.   Kisaran Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden Daging Ayam 

Buras di Kota Mataram Tahun 2018 

No Jumlah Tanggungan Keluarga 
Responden Rumah Tangga 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 1-2 7 7,78 

2 3-4 56 62,22 

3 ≥5 27 30,00 

Jumlah 90 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggota rumah 

tangga responden daging ayam buras yang terbesar berada pada kisaran 3-4 orang 

yaitu sebanyak 56 orang atau 62,22 persen, sedangkan jumlah anggota rumah 

tangga responden yang terkecil berada pada kisaran 1-2 orang yaitu sebanyak 7 

orang atau 7,78 persen.  

 

d. Pendapatan Rumah Tangga Responden 

Tabel 3.4.  Kisaran Jumlah Pendapatan Rumah Tangga Responden Daging Ayam 

Buras di Kota Mataram Tahun 2018 

No Pendapatan (Rp/bulan) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 1.000.000-2.000.000 40 44,44 

2 >2.000.000-3.000.000 32 35,56 

3 >3.000.000-4.000.000 6 6,67 

4 >4000.000 12 13,33 

Jumlah 90 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel 3.4 menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga responden 

daging ayam buras terbanyak berada pada kisaran Rp.1000.000 sampai dengan 

Rp.2000.000 per bulan dengan jumlah 40 orang atau 44,44 persen dan yang 

terkecil berada pada kisaran lebih besar dari Rp.3000.000 sampai dengan 

Rp.4000.000 dengan jumlah 6 orang atau 13,33 persen.  

 

e. Jenis Pekerjaan Responden 

Tabel 3.5. Jenis Pekerjaan Responden Rumah Tangga Daging Ayam Buras di 

Kota Mataram Tahun 2018 

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Ibu Rumah Tangga (IRT) 34 37.78 

2 Wiraswasta 26 28.89 

3 Pegawai Swasta 12 13.33 

4 PNS 5 5.56 

5 Lain-lain 13 14.44 

Jumlah 90 100.00 
Sumber:Data Primer Diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa pekerjaan responden rumah 

tangga daging ayam buras terbanyak adalah sebagai ibu rumah tangga yaitu 

sebanyak 34 orang atau 37,78 persen dan yang paling sedikit adalah sebagai PNS 

yaitu sebanyak 5 orang atau 5,56 persen. 

  

3.2.   Faktor-foktor yang Mempengaruhi Permintaan Daging Ayam Buras di  

Kota Mataram 

 

Tabel 3.6.   Hasil Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Daging 

Ayam Buras di Kota Mataram Tahun 2018 

No Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Signifikan Keterangan 

1 Konstanta 34,270 0,000  

Harga Daging Ayam Buras (X1) -6,499 0,000 S 

Pendapatan Rumah Tangga (X2) 0,909 0,000 S 

Harga Ikan Laut (X4) -0,496 0,263 NS 

Harga Ikan Air Tawar (X5) 0,361 0,650 NS 

Harga Tahu (X6) 0,072 0,909 NS 

Harga Tempe (X7) -0,056 0,885 NS 

Harga Sayur-sayuran Hijau (X8)  -1,069 0,136 NS 

Jumlah Tanggungan Keluarga (X9) 0,201 0,292 NS 

Selera (D1) 0,104 0,066 NS 

2 Koefisien Determinasi = 0,584 - - - 

3 F-hitung                       = 12,454 - 0,000 - 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan:  S     : Signifikan pada  α = 0,05 

           NS  : Non signifikan pada  α = 0,05 

  

Berdasarkan perhitungan regresi tersebut dapat diperoleh persamaan 

regeresi untuk analisis permintaan daging ayam buras sebagai berikut: 

Log Y =  34,270 – 6,499 log X1 + 0,909 log X2 – 0,496 log X4 + 0,361 log X5 + 

0,072 log X6 – 0,056 log X7 – 1,069 log X8 + 0,201 log X9 + 0,104 log 

D1 

1. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,584 artinya 58,4% jumlah permintaan daging ayam (Y) 

dipengaruhi oleh semua variabel bebas (X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8, X9, D1) dan 

sisanya 41,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 

2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji-F) 

 Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 12,454 

dengan probabilitas 0,000, karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari α = 

0,05 maka Ho ditolak. Artinya secara serentak semua variabel bebas (X1, X2, X4, 

X5, X6, X7, X8, X9, D1) yang dimasukkan dalam model berpengaruh nyata 

terhadap jumlah permintaan daging ayam buras (Y). 

 



11 
 

3. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t) 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) 

secara parsial terhadap variabel terikat (Y). 

a. Harga Daging Ayam Buras (X1) 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

harga daging ayam buras (X1) yaitu sebesar -6,499. Artinya jika variabel harga 

daging ayam buras (X1) naik 1% dan variabel lain dianggap tetap, maka jumlah 

permintaan daging ayam buras turun sebesar 6,499 %. 

 Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,000, dimana nilai signifikan ini lebih kecil dari taraf nyata 5% (0,000<0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel harga daging ayam buras (X1) berpengaruh nyata 

terhadap permintaan daging ayam buras.  

b. Pendapatan Rumah Tangga (X2) 

 Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi variabel 

pendapatan rumah tangga (X2) yaitu sebesar 0,909. Artinya jika variabel 

pendapatan rumah tangga (X2) naik 1% dan variabel lain dianggap tetap, maka 

jumlah permintaan daging ayam buras naik sebesar 0,909 %. 

 Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,000, dimana nilai signifikan ini lebih kecil dari taraf nyata 5% (0,000<0,05).  

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan rumah tangga (X2) berpengaruh 

nyata terhadap permintaan daging ayam buras.  

c. Harga Ikan Laut (X4) 

 Berdasarkan persamaan tersebut, menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi variabel harga ikan laut (X4) yaitu sebesar -0,496. Artinya jika variabel 

harga ikan laut (X4) naik 1% dan variabel lain dianggap tetap, maka jumlah 

permintaan daging ayam buras turun sebesar 0,496%.  

Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,263, dimana nilai signifikan ini lebih besar dari taraf nyata 5% (0,263 > 0,05). 

Artinya variabel harga ikan laut (X4) tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan 

daging ayam buras. 

d. Harga Ikan Air Tawar (X5) 

 Dari persaamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel harga ikan air tawar (X5) yaitu sebesar 0,361. Artinya jika variabel harga 

ikan air tawar (X5) naik 1% dan variabel lain dianggap tetap, maka jumlah 

permintaan daging ayam buras naik sebesar 0,361%. 

 Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,762, dimana nilai signifikan ini lebih besar dari taraf nyata 5% (0,650>0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga ikan air tawar (X5) tidak berpengaruh 

nyata terhadap permintaan daging ayam buras.  

e. Harga Tahu (X6) 

 Berdasarkan persamaan tersebut, menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi variabel harga tahu (X6) yaitu sebesar 0,072. Artinya jika variabel harga 

tahu (X6) naik 1% dan variabel lain dianggap tetap, maka jumlah permintaan 

daging ayam buras naik sebesar 0,072 %. 

 Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,909, dimana nilai signifikan ini lebih besar dari taraf nyata 5% (0,909>0,05). 



12 
 

Artinya variabel harga tahu (X6) tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan 

daging ayam buras.  

f. Harga Tempe (X7) 

 Dari persaamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel harga tempe (X7) yaitu sebesar -0,056. Artinya jika variabel harga tempe 

(X7) naik 1% dan variabel lain dianggap tetap, maka jumlah permintaan daging 

ayam buras turun sebesar 0,056%. 

 Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,885, dimana nilai signifikan ini lebih besar dari taraf nyata 5% (0,885 > 0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga tempe (X7) tidak berpengaruh nyata 

terhadap permintaan daging ayam buras.  

g. Harga Sayur-sayuran Hijau (X8) 

 Berdasarkan persamaan tersebut, menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi variabel harga sayur-sayuran hijau (X8) yaitu sebesar -1,069. Artinya jika 

variabel harga sayur-sayuran hijau (X8) naik 1% dan variabel lain dianggap tetap, 

maka jumlah permintaan daging ayam buras turun sebesar 1,069%. 

 Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,136, dimana nilai signifikan ini lebih besar dari taraf nyata 5% (0,136 > 0,05). 

Artinya variabel harga sayur-sayuran hijau (X8) tidak berpengaruh nyata terhadap 

permintaan daging ayam buras.  

h. Jumlah Anggota Rumah Tangga (X9) 

 Dari persaamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel jumlah anggota rumah tangga(X9) yaitu sebesar 0,201. Artinya jika 

variabel jumlah anggota rumah tangga (X9) bertambah 1 orang dan variabel lain 

dianggap tetap, maka jumlah permintaan daging ayam buras naik sebesar 0,201%.

 Selanjutnya dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,292, dimana nilai signifikan ini lebih besar dari taraf nyata 5% (0,292>0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota rumah tangga (X9) tidak 

berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam buras.  

i. Selera (D1) 

 Dari persaamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi 

variabel selera (D1) yaitu sebesar 0,104. Artinya mereka yang menyukai daging 

ayam buras lebih tinggi sebesar 0,104% dibandingkan dengan mereka yang tidak 

menyukai daging ayam buras dimana variabel lain dianggap tetap. Selanjutnya 

dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 0,066, dimana nilai 

signifikan ini lebih besar dari taraf nyata 5% (0,066>0,05). Artinya variabel selera 

(D1) tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam buras.  

 

3.3.    Elastisitas Permintaan Daging Ayam Buras di Kota Mataram 

a. Elastisitas Permintaan Terhadap Harga (Ep) 

Berdasarkan persamaan tersebut, variabel harga daging ayam buras (X1) 

mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -6,499. Nilai elastisitas bertanda negatif 

menunjukkan bahwa variabel harga daging ayam buras (X1) memiliki hubungan 

yang berlawanan dengan permintaan daging ayam buras. Artinya jika harga 

daging ayam buras naik 1% maka akan menyebabkan permintaan terhadap daging 

ayam buras turun sebesar 6,499%. Jadi derajat kepekaan permintaan daging ayam 
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buras terhadap perubahan harga daging ayam buras bersifat elastis karena nilai 

elastisitas harga lebih besar dari pada satu (Ep > 1).  

b. Elastisitas Permintaan Terhadap Pendapatan (Ei) 

Dari persamaan tersebut, diketahui nilai koefisien regresi variabel 

pendapatan rumahtangga (X2) sebesar 0,909 yang berarti bahwa apabila terjadi 

kenaikan pendapatan rumahtangga sebesar 1% maka jumlah permintaan daging 

ayam buras akan naik sebesar 0,909%. Nilai Ei positif dan berada diantara 0 

sampai 1 menunjukkan bahwa daging ayam buras merupakan barang normal dan 

termasuk kebutuhan pokok.  

c. Elastisitas Permintaan Silang (Ex,y) 

Berdasarkan persamaan tersebut, variabel harga ikan laut (X4) mempunyai 

nilai koefisien regresi sebesar -0,496. Nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari 

nol (Ex,y<0) menandakan bahwa hubungan ikan laut dengan daging ayam buras 

adalah komplementer.  

Variabel harga ikan air tawar (X5) mempunyai nilai koefisien regresi 

sebesar  0,361. Nilai koefisien regresi yang lebih besar dari nol (Ex,y>0) 

menunjukkan bahwa hubungan ikan air tawar dengan daging ayam buras adalah 

substitusi.  

Variabel harga tahu (X6) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar  0,072. 

Nilai koefisien regresi yang lebih besar dari nol (Ex,y>0) menandakan bahwa 

hubungan tahu dengan daging ayam buras adalah substitusi.  

Variabel harga tempe (X7) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar          

-0,056. Nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari nol (Ex,y<0) menandakan 

bahwa hubungan tempe dengan daging ayam buras adalah komplementer.  

Variabel harga sayur-sayuran hijau (X8) mempunyai nilai koefisien regresi 

sebesar -1,069. Nilai koefisien regresi yang lebih kecil dari nol (Ex,y<0) 

menunjukkan bahwa hubungan sayur-sayuran hijau dengan daging ayam buras 

adalah komplementer. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Permintaan daging ayam buras di Kota Mataram dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti harga daging ayam buras, pendapatan rumah tangga, harga 

daging sapi, harga ikan air tawar, harga tahu, harga tempe, harga sayur-

sayuran hijau, jumlah tanggungan keluarga, dan selera. Secara parsial hanya 

dua variabel yang berpengaruh nyata terhadap permintaan daging ayam buras 

yaitu  harga daging ayam buras dan pendapatan rumah tangga. Sedangkan 

harga daging sapi, harga ikan air tawar, harga tahu, harga tempe, harga sayur-

sayuran hijau, jumlah anggota rumah tangga, dan selera tidak berpengaruh 

nyata terhadap permintaan daging ayam buras.  

2. Sifat permintaan daging ayam buras di Kota Mataram adalah bersifat elastis         

(-6,499) karena nilai elastisitas harga lebih besar dari pada satu (Ep>1). 
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Artinya jika harga daging ayam buras naik 1% maka akan menyebabkan 

permintaan daging ayam buras turun sebesar 6,499%.  

3. Hubungan daging ayam buras dengan komoditi lain dapat dilihat dari nilai 

elastisitas silang. Nilai elastisitas silang yang pertama yaitu sebesar -0,496 

(Ex,y<0) artinya hubungan ikan laut dengan daging ayam buras adalah 

komplementer, nilai elastisitas silang kedua sebesar 0,361 (Ex,y>0) artinya 

hubungan ikan air tawar dengan daging ayam buras adalah substitusi, nilai 

elastisitas silang ketiga sebesar 0,072 (Ex,y>0) artinya hubungan tahu dengan 

daging ayam buras adalah substitusi, nilai elastisitas silang keempat sebesar   

-0,056 (Ex,y<0) artinya hubungan tempe dengan daging ayam buras adalah 

komplementer, dan nilai elastisitas silang yang kelima sebesar -1,069 

(Ex,y<0) artinya hubungan sayur-sayuran hijau dengan daging ayam buras 

adalah komplementer. 

4. Nilai elastisitas permintaan terhadap pendapatan yaitu sebesar 0,909, dimana 

Ei bernilai positif dan berada diantara 0 sampai 1 tersebut memiliki arti 

bahwa daging ayam buras termasuk golongan barang normal dan kebutuhan 

pokok. 

 

4.2.    Saran 

1. Kepada konsumen, di dalam membeli daging ayam buras sebaiknya 

konsumen jangan hanya dipengaruhi oleh harga ayam buras yang relatif 

terjangkau, tetapi konsumen juga harus memperhatikan bagaimana kualitas 

daging ayam tersebut. 

2. Kepada pedagang, sebaiknya pedagang melihat kesempatan untuk 

memasarkan daging ayam buras dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan. 

3. Penyedia daging ayam buras, disarankan dapat menjaga ketersediaan daging 

ayam buras agar kestabilan harga daging ayam buras dapat dipertahankan. 

4. Kepada peneliti lain, diharapkan untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan daging ternak lainnya, baik itu berupa daging 

unggas ataupun daging ternak ruminansia.   
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