
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring bertambahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan 

kesehatan menyebabkan pemenuhan akan kebutuhan protein asal hewani yang 

memenuhi standart kelayakan konsumsi semakin meningkat. Protein hewani 

menjadi sangat penting karena mengandung asam-asam amino yang mendekati 

susunan asam amino yang dibutuhkan manusia sehingga akan lebih mudah 

dicerna dan lebih efisien pemanfaatannya. Salah satu bahan pangan asal ternak 

yang memiliki kandungan nutrisi tinggi adalah telur ayam ras. Telur ayam ras 

menjadi salah satu favorit masyarakat dalam pemenuhan protein hewani. Hal ini 

dikarenakan harga yang murah, mudah diolah, dan mudah diperoleh sehingga 

sesuai untuk semua golongan masyarakat. 

Telur ayam banyak mengandung berbagai jenis protein berkualitas tinggi 

termasuk mengandung semua jenis asam amino esensial bagi kebutuhan manusia. 

Satu butir telur ayam dapat mengandung 7 gram protein. Kandungan protein 

kuning telur yaitu sebanyak 16,5% dan pada putih telur sebanyak 10,9%, 

sedangkan kandungan lemak pada kuning telur mencapai 32% dan pada putih 

telur terdapat dalam jumlah yang sedikit. Juga mengandung berbagai vitamin dan 

mineral, termasuk vitamin A, riboflacin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, 

choline, besi, kalsium, fosfor dan potassium. 
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 Berbagai macam kandungan inilah yang membuat telur sangat bermanfaat 

bagi manusia. Manfaat telur bagi manusia yaitu baik bagi pertumbuhan anak-

anak, ibu hamil maupun menyusui, dan bagi yang sedang dalam masa 

penyembuhan dari suatu penyakit. Manfaat-manfaat tersebut membuat telur 

semakin digemari oleh masyarakat dan membuat permintaan telur cukup tinggi. 

 Kota Semarang merupakan salah satu wilayah dengan persentase jumlah 

permintaan telur yang tinggi. Persentase jumlah permintaan telur terdapat di 

urutan ketiga dengan jumlah persentase sebesar 9,11%. Pada urutan pertama yaitu 

makanan jadi dengan persentase 33,66% dan kedua ialah padi-padian dengan 

persentase 11,99% (BPS, 2015). Permintaan telur ayam yang cukup tinggi 

mendorong penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan telur ayam ras. 

 Kecamatan Semarang Tengah memiliki kepadatan penduduk sekitar 

11.430 jiwa/km2. Kecamatan Semarang Tengah juga memiliki 3 unit pasar 

sebagai penunjang sarana perekonomian, yaitu pasar Johar, pasar Prembaen, dan 

pasar Gang Baru (BPS, 2016). Faktor di atas yang membuat Kecamatan Semarang 

Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras di 

Kecamatan Semarang Tengah? 
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2. Bagaimana hubungan variabel bebas (harga telur ayam ras, harga telur 

bebek, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan selera) terhadap 

permintaan telur ayam ras di Kecamatan Semarang Tengah? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam 

ras di Kecamatan Semarang Tengah  

2. Menganalisis tingkat elastisitas permintaan telur ayam ras di 

Kecamatan Semarang Tengah 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam 

usaha telur dalam perencanaan dan peningkatan pemasaran telur 

2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya 

 

1.4.Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

1. Diduga harga telur ayam ras, harga telur bebek, pendapatan, jumlah 

anggota keluarga, dan selera secara serempak dan parsial berpengaruh 

terhadap permintaan telur ayam ras di Kecamatan Semarang Tengah. 

2. Diduga nilai elastisitas harga terhadap permintaan adalah elastis (e>1), 

nilai elastisitas silang dan elastisitas pendapatan adalah bernilai positif. 

 


