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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Sektor pertanian tidak hanya identik 

dengan usaha dalam hal bercocok tanam, dalam arti luas pertanian mencakup 5 

subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan 

perikanan. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan cukup penting 

adalah subsektor peternakan karena sektor peternakan merupakan salah satu 

penghasil pangan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan protein hewani 

(Pranata et al., 2013). 

 Daging ayam merupakan sumber bahan pangan hewani yang mengandung 

gizi cukup tinggi berupa protein dan energi. Ayam ras pedaging merupakan salah 

satu komoditas yang tergolong paling populer dalam dunia agribisnis peternakan di 

Indonesia. Ayam ras pedaging merupakan usaha peternakan yang berkembang 

paling menakjubkan. Usaha ayam pedaging cukup prospektif karena selera 

masyarakat terhadap cita rasa ayam sangat tinggi disemua kalangan. Nilai 

keuntungan yang diperoleh juga cukup tinggi jika dikelola dengan efisien (Setyono 

dan Ulfah, 2011). 

Kabupaten Demak menempati peringkat ketiga dalam memproduksi daging 

ayam broiler se-Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah, 2015). Permintaan daging ayam 

broiler di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 
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menyebabkan permintaan semakin meningkat. Tahun 2013, produksi daging ayam 

broiler mencapai jumlah 5.616.200 kg, tahun 2014 berjumlah 7.519.800 kg, tahun 

2015 berjumlah 8.357.600 kg dan tahun 2016 berjumlah 10.712.250 kg (BPS 

Kabupaten Demak, 2017). Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap permintaan daging ayam broiler pada rumah 

tangga di Kabupaten Demak. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu faktor harga daging ayam broiler, daging ayam kampung, pendapatan 

konsumen, jumlang anggota keluarga dan selera konsumen. 

 

1.2.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis jumlah permintaan rumah tangga terhadap daging ayam 

broiler di Kabupaten Demak 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan daging 

ayam broiler di Kabupaten Demak 

3. Menganalisis elastisitas harga, elastisitas silang dan elastisitas pendapatan 

permintaan daging ayam broiler di Kabupaten Demak 

 

 Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi produsen dapat menjadi bahan informasi dalam permintaan daging 

ayam broiler 

2. Bagi konsumen dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembelian daging ayam broiler 
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1.3. Hipotesis Penelitian 

 

1. Diduga harga daging ayam broiler, harga daging ayam kampung, jumlah 

anggota keluarga, pendapatan konsumen dan selera konsumen 

berpengaruh secara serempak terhadap permintaan daging ayam broiler. 

2. Diduga harga daging ayam broiler, harga daging ayam kampung, jumlah 

anggota keluarga, pendapatan konsumen dan selera konsumen 

berpengaruh secara parsial terhadap permintaan daging ayam broiler. 


