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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
jumlah permintaan daging ayam broiler, seperti harga daging ayam broiler (X1), 
harga telur ayam ras (X2), pendapatan (X3), jumlah anggota keluarga (X4), dan 
selera (X5), dan untuk mengetahui besarnya elastisitas permintaan daging ayam 
broiler di Kelurahan Pisangan Timur. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat 
memberikan informasi mengenai besarnya pengaruh faktor-faktor permintaan 
terhadap permintaan daging ayam broiler, pemenuhan angka standar konsumsi, 
untuk pengembangan ilmu sosial ekonomi peternakan dan bahan pertimbangan 
dalam penyediaan daging ayam broiler. 

 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2007 di 

Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung Jakarta. Metode pendekatan 
yang dilakukan adalah survei. Metode pengambilan sampel ditentukan secara  
multistage cluster sampling untuk konsumen rumah tangga. Data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan 
melalui observasi dan wawancara langsung terhadap responden, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Kelurahan, RW dan BPS Jakarta. 
Selanjutnya data yang sudah terkumpul dikelompokkan, ditabulasi dan dianalisis 
secara kuantitatif. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata permintaan daging ayam broiler di 
Kelurahan Pisangan Timur adalah sebesar 1,515 kg/kapita/bulan. Berdasarkan uji 
statistik (uji F), tingkat permintaan daging ayam dipengaruhi oleh harga daging 
ayam broiler, harga telur ayam ras, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga 
dan selera. Sedangkan secara parsial permintaan daging ayam broiler dipengaruhi 
oleh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga dan selera. Elastisitas 
permintaan terhadap harga daging ayam broiler bersifat in elastis. Nilai elastisitas 
pendapatan bersifat in elastis yang berarti bahwa daging ayam broiler merupakan 
barang normal. Nilai elastisitas harga silang telur ayam ras terhadap permintaan 
daging ayam bernilai negatif, ini menerangkan bahwa telur ayam ras bukan 
merupakan barang yang bisa menggantikan kegunaan dari daging ayam broiler di 
daerah penelitian 
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