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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Menurut hasil penelitian Permadi (2015) yang berjudul Analisis 

Permintaan Impor Kedelai di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda dengan time series 31 tahun. Variabel yang digunakan adalah luas panen 

Kedelai ( X1), produktivitas kedelai (X2), harga kedelai domestik (X3), harga 

jagung domestik (X4), harga daging ayam domestik (X5), harga jumlah telur 

ayam domestik (X6), jumlah penduduk (X7), cadangan devisi tahun sebelumnya 

(X8),nilai tukar rupiah (X9), produk domestik bruto per kapita (X10), dengan nilai 

kepercayaan 95 persen. Hasil penelitian menunjukan bahwa harga kedelai 

domestik dan nilai tukar berpengaruh negatif nyata terhadap impor kedelai. Faktor 

harga jagung domestik dan harga daging ayam domestik berpengaruh positif nyata 

terhadap impor kedelai. Jumlah penduduk, cadangan devisa tahun sebelumnya 

dan PDB perkapita tidak berpengaruh nyata terhadap impor kedelai Indonesia. 

Jumlah penduduk merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

impor kedelai Indoenesia. Hasil peramalan menggunakan metode Trend 

mengatakan bahwa impor kedelai indonesai pada periode tahun 2014 sampai 

dengan 2023 akan terus mengalami peningkatan sebesar 6,8 persen per tahunnya .  

Menurut hasil penelitian Ananingsih (2011) yang berjudul “Analisis 

Permintaan Telur Ayam  Ras di Kabupaten Sukoharjo”, maka jenis data yang 

digunakan adalah  data sekunder. Sedangkan analisis data menggunakan metode 
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analisis regresi linier berganda dengan data time series selama 1 tahun. Variabel 

yang digunakan adalah harga telur ayam ras ( X1), harga telur itik (X 2), harga 

daging ayam ras, harga beras (X4), pendapatan per kapita (X5), jumlah penduduk 

(X6) dengan tingkat keprcayaan 90 persen. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel pendapatan perkapita hasil penelitain menunjukan bahwa variabel 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan telur ayam 

ras di Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan penelitian dari Kresnawati (2010) yang berjudul “Analisis 

Permintaan Ayam petelur di Kota Surakarta”. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis variablel-variabel yang 

mempengaruhi permintaan telur ayam ras di kota Surakarta serta menganalisis 

elastisitas permintaan telur ayam di kota Surakarta. Metode dasar yang digunkan 

adalah metode deksriptif. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) di 

kota Surakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder time series 16 tahun. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Linier 

berganda dalam bentuk double logarithmic. Hasil analisis menunjukan model 

fungsi permintaan telur ayam ras di Kota Surakarta memiliki nilai R
2
 adjusted 

sebesar 0,98, yang berarti 98,4 persen permintaan telur ayam di Kota Surakarta 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model, yaitu harga 

ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam ras, harga beras, jumlah penduduk, 

pendapata perkapita, dan jumlah toko roti, sedangkan sisanya sebasar 1,6 persen  

dijelaskan oleh variabel di luar model. Berdasarkan analisis uji F yang dilakukan 

dapat diketahui bahwa signifikansi, yang berarti variabel-variabel bebas yang 
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diamati secara bersama - sama berpengaruh terhadap permintaan telur ayam di 

Kota Surakarta. Berdasarkan uji t menunjukan bahwa harga telur ayam ras, harga 

telur itik, harga daging ayam ras, harga beras, jumlah penduduk, dan pendapatan 

per kapita berpengaruh nyata secra individu terhadap permintaan telur ayam di 

Kota Surakarta pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah penduduk merupakan 

variabel yang paling berpengaruh terhdap permintaan telur ayam di Kota 

Surakarta karena mempunyai nilai standar koefisien regresi yang paling besar. 

Berdasarkan nilai elastisitas harga, permintaan telur ayam ras bersifat inelastis. 

Berdasarakan nilai elastisitas silang, telur itik dan daging ayam ras, merupakan 

barang subtitusi, sedangkan beras merupakan barang komplementer. Berdasrka 

nilai elastisitas pendapatan, telur ayam merupakan barang normal.   

2.2 Komoditas Telur 

Menurut Sudaryani (2003), telur merupakan produk peternakan yang 

memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. 

Dari sebutir telur didapatkan gizi yang cukup sempurna karena mengandung zat – 

zat gizi yang sangat baik dan mudah dicerna. Telur juga adalah sumber penting 

dari asam lemak essensial (EFA) yang mungkin lebih diperkaya dan juga 

merupakan protein yang hampir lengkap. Dalam beberapa tahun terakhir, telah 

ada fokus baru tentang pentingnya EFA, khususnya Docosahexaenoic acid 

(DHA), selama kehamilan dan anak usia dini. Omega-3 (n-3) dan Omega-6 (n-6) 

lemak asam sangat penting untuk perkembangan otak anak dan visual yang tajam 

(lanotti et al,2014). Oleh karenanya, telur merupakan bahan pangan yang sangat 

baik untuk anak – anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan memerlukan 
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protein dan mineral dalam jumlah yang banyak. Juga dianjurkan diberikan kepada 

orang yang sedang sakit untuk mempercepat proses kesembuhannya. Telur juga 

merupakan  suatu bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber 

protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi 

(Irmansyah & Kusnadi, 2009). Rahayu (2003) menyebutkan bahwa telur yang 

banyak dikonsumsi dan diolah menjadi produk olahan lain karena memiliki 

kandungan gizi yang cukup lengkap. Komala (2008) menyatakan kandungan 

komposisi gizi telur terdiri anatara lain : Air  73,7 persen; Protein 12,95 persen; 

Lemak 11,2 persen dan karbohidrat 0,9 persen dan kadar lemak pada putih telur 

hampir tidak ada. 

  Telur tersusun atas air sebesar 5 persen dari kerabang telur. Isi telur 

mengandung sekitar 74 persen. Kandungan air pada albumen tinggi, bagian padat 

hamper seluruhnya protein dan sejumlah kecil karbohidrat. Sekitar separuh dari 

yolk berupa air. Tetapi bagian padat tersusun dari sebagian besar lemak protein, 

vitamin dan mineral (Suprijatna dkk ,2005). 

 Sebagian telur berbentuk oval. Bentuk telur secara umum dikarenakn 

faktor genetis. Setiap induk bertelur berurutan dengan bentuk yang sama yaitu 

bulat panjang, lonjong dan sebagainya. Pada Tabel 5 dibawah ini disajikan 

spesifikasi ukuran satndart telur. 
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Tabel 2.5. Spesifikasi Ukuran Standart Telur 

Parameter Ukuran 

Bobot (ons) 2,00 

Bobot (gram) 56,70 

Volume ( Cm3) 63,00 

Gravitasi khusus 1,09 

Panjang keliling (cm) 15,0 

Lebar keliling (cm) 13,0 

Indeks bentuk 74,00 

Luas permukaan (Cm2) 68,00 

Sumber : Suprijatna dkk,2005. 

2.3 Analisis Permintaan  

 

Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu 

komoditas (barang dan jasa) dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang 

diminta dan harga serta pembentukan kurva permintaan (Sugiarto, 2005). Dalam 

teori permintaan, beberapa istilah perlu diketahui seperti permintaan, hukum 

permintaan, daftar permintaan, kurva permintaan, permintaan dan jumlah barang 

yang diminta dan sebagainya. Permintaan/ demand adalah sejumlah barang atau 

jasa yang diminta oleh  konsumen pada beberapa tingkat harga pada suatu waktu 

tertentu dan pada tempat atau pasar tertentu (Palutturi, 2005).  Permintaan suatu 

barang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

 Harga barang itu sendiri 

 Harga barang itu sendiri 

 Tingkat pendapatan perkapita 

 Selera atau kebiasaan  

 Jumlah penduduk  
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 Perkiraan harga di masa dating  

 Distribusi pendapatan 

 Usaha usaha produsen meningktakan penjualan  

(Iva dan Ayu, 2010) 

 Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan 

matematis dengan factor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui fungsi 

permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antar variabel bebas 

(Dependent variable) dan variabel tidak bebas (Independent Variable) (Rahardja 

& Manurung, 2008). 

Fungsi permintaan dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

    QDX  = f (Px)  

Keterangan : 

QDx  = jumlah barang X yang diminta 

Px  = harga barang X 

  Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pergeseran permintaan 

konsumen selain pendapatan dan diversifikasi. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti 

oleh naiknya pendapatan akan menyebabkan permintaan domestik akan 

meningkat lebih besar dari pada peningkatan permintaan bahan pangan, dan 

permintaan terhadap buah - buahan, sayur mayur dan produk hewani akan 

meningkat tajam jika dibandingkan dengan permintaan terhadap beras (Ekawaty , 

dkk,2014).  

 Permintaan terhadap suatu barang atau jasa teutama dipengaruhi oleh 

harga barang atau jasa itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang 
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akan dianalisa adalah perkaitan antara permintaan suatu barang dengan hrga 

barang itu sendiri. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). 

Sifat perkaitan anatara permintaan suatu barang terhadap harga dijelaskan pada 

hukum permintaan “ Jika Harga suatu suatu barang turun, maka permintaan 

terhadap suatu barang tersebut akan bertambah, atau sebaliknya jika harga barang 

turun maka permintaan akan barang tersebut menurun (Nuraini,2013). 

 Cara lain untuk menggambarkan perkaitan antara harga dengan jumlah 

barang yang diminta adalah dengan mengunakan kurva permintaan. Kurva 

permintaan menggambarkan hubungan anatara jumlah yang diminta dan harga, 

yang semua variabel dianggap tetap. Menurut sugiarto (2005), kurva ini memilki 

lereng (slope) yang negatif, yang menunjukan bahwa jumlah yang diminta (the 

quantity demanded) naik dengan turunya harga. 

 

Gambar 2.1. Kurva Permintaan 

 

Produk- produk yang terkait dengan pertanian (agribisnis), suplai atas 

barang tersebut timbul karena adanya permintaan pasar yang besar (Ismail, 2016). 

Faktor- faktor yang mempengaruhi permintaan produk peternakan adalah faktor 
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harga barang itu sendiri, faktor harga barang lain, faktor selera, jumlah penduduk 

dan pendapatan penduduk (Loho Reynol, dkk, 2014). Hadini dkk (2011), 

menambahkan pendapatan merupakan salah satu faktor penentu dalam permintaan 

suatu barang. Untuk barang superior berlaku hukum apabila pendapatan 

meningkat maka masyarakat atau konsumen akan meningkat permintaanya ( efek 

pendapatan postitif).  

2.4 Elastisitas Permintaan  

 

 Ada empat macam konsep elastisitas yang umumnya dipakai dalam teori 

ekonomi mikro, yakni: Elastisitas harga penawaran (Es), yaitu presentase 

perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga 

barang itu sendiri. Elasitisitas permintaan (Ed), yaitu presentase perubahan jumlah 

barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang itu sendiri. 

Elastisitas silang (Ec) yaitu presentase perbahan julah barang yang diminta akibat 

terjadinya perubhan harga barang lain. Elatisitas pendapatan (Ey), yaitu persentase 

perubahan kuantitas barang yang diinta akibat terjadinya perubahn pendapatan 

(Nuraini,2013). 

 Untuk elastisitas permintaan yang digunkan hanyalah elastisitas harga 

permintaan  (Ed), elastisitas pendapatan (Ey), elastisitas silang ( Ec) .  

2.5 Proyeksi Permintaan Telur di Indonesia  

  

 Peramalan pada umumnya dipergunakan untuk memprediksi sesuatu yang 

kemungkinan besar akan terjadi (misalnya kondisi permintaan, penjualan, arus 

kas, kondisi ekonomi, dan lain-lain). Didasarkan pada sejumlah asumsi. 
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Sedangkan perencanaan menggunakan ramalan-ramalan yang ada untuk 

menetapkan target, termasuk didalamnya penetapan strategi untuk mencapai target 

itu. Sehinnga, peramalan berusaha menggambarkan apa yang akan terjadi, 

sementara rencana didasarkan pada gagasan bahwa dengan mengambil tindakan 

tertentu pada saat ini, pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hasil akhir 

seperti diharapakan (Sugiarto & Harijono, 2000). Peramalan didefensikan sebagai 

studi terhadap data historis dengan maksud menemukan hubungan, 

kecenderungan dan pola yang sistematis (Sugiarto & Harijono, 2000). 

Konsep permintaan digunakan untuk mengukur keinginan pembeli dalam 

suatu pasar, fungsi permintaan mengukur hubungan antara jumlah barang yang 

diminta dengan sarana fakator yang mempengaruhinya. 

2.6 Kerangka Pendekatan Masalah  

 

 Elastisitas permintaan terhadap perubahan variabel yang menjadi 

determinannya selalu tetap. Bentuk fungsinya adalah fungsi kepangkatan dengan 

menggunakan beberapa variabel sebagai determinannya, yang dirumuskan sebagai 

berikut : 

         x, Ps, Pk, Y, JP) 

Dimana  : 

 Qd : Permintaan terhadap suatu barang  

 Px : Harga barang itu sendiri 

 Ps : Harga barang substitusi (pengganti)   

 Pk : Harga barang komplementer (pelengkap) 

 Y : Pendapatan per kapita  
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JP : Jumlah penduduk 

(Nuraini, 2013) 

 Model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi permintaan adalah 

model regresi  linear berganda. Bentuk fungsinya dituliskan sebagai berikut : 

(Nuraini, 2013). 

Bentuk fungsi tersebut adalah linier seingga untuk mempermudah proses 

penaksiranya fungsi permintaan dapat ditransformasikan ke dalam bentuk 

logaritma natural sehingga berbentuk  :  

Keterangan : 

Ln Qd : Permintaan 

bo : Konstanta 

b1,b2,…,bn : Koefisien regresi 

LnX1,lnX2,…,lnXn-1 : Variabel bebas 

e : Faktor lain. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini tentang 

kerangka berpikir penelitian analisi permintaan telur ayam ras di Indonesia. 
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Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Pendekatan Penelitian Analisis Permintaan 

Telur Ayam Ras di Indonesia 
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Keterangan  

 Variabel yang diamati  

 Variabel yang tidak diamati 

 

2.7 Hipotesis 

 

1. Jumlah penduduk diduga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

permintaan telur ayam ras di Indonesia . 

2. Diduga permintaan telur ayam ras bersifat elastis 

3. Diduga Permintaan akan telur ayam ras semakin meningkat  

2.8 Asumsi-asumsi 

 

1. Konsumen rasional dalam membelanjakan uang dan mempunyai pengetahuan 

yang lengkap tentang harga yang sedang berlaku. 

2. Selera dan prefensi konsumen tidak diteliti karena tidak dapat diukur secara 

kuantitatif sehingga dianggap tetap. 

3. Harga barang terjadi pada pasar dengan persaingan sempurna 

4. Telur ayam ras yang dikonsumsi masyarakat seluruhnya berasal dari 

pembelian dalam bentuk segar. 

5. Variabel-variabel lain diluar penelitian yang berpengaruh terhadap 

permintaan telur ayam ras tercakup dalam eror. 
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2.9 Pembatasan Masalah  

 

1. Penelitian yang dilakukan terbatas pada konsumsi telur ayam ras yang dibeli  

dalam bentuk segar oleh masyarakat Indonesia. 

2. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan rentangan waktu 

antara 1985-2015. 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada beberapa variabel, yaitu : harga telur ayam 

ras, harga daging ayam, pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk. 

4. Harga-harga diperhitungkan berdasarkan harga setempat pada tahun 

penelitian. 

2.10 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 

1. Permintaan telur ayam adalah jumlah telur ayam ras  yang diminta oleh 

masyarakat Indonesia yang diukur dalam satuan kilogram per tahun 

(Kg/tahun) 

2. Harga telur ayam adalah sejumlah uang yang dibayarakan oleh konsumen 

untuk mendapatkan sejumlah barang dalam hal ini adalah telur ayam ras, telur 

dan harga daging ayam. 

3. Harga daging ayam adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen 

untuk mendapatkan daging ayam ( Rp/Kg) 

4. Pendapatan per kapita adalah pendapatan riil tiap penduduk Indonesia yang 

diukur dalam satuan Rupiah per tahun (Rp/tahun). 

Untuk menghilangkan pengaruh inflasi, dilakukan penginflasian. Tahun dasar  

yang digunakan adalah tahun 2002 .  
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5. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk Indonesia yang diukur dalam 

satuan jiwa per tahun. 

 

 


