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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

      Protein hewani sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan, kesehatan dan 

kecerdasan bangsa Indonesia. Peran ternak sebagai sumber pangan hewani bagi 

manusia memberikan kontribusi sangat besar terhadap pemenuhan protein yang 

sangat diperlukan oleh manusia selama masa pertumbuhannya. Pemenuhan 

kebutuhan pangan asal hewan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena 

menyangkut pemenuhan gizi bagi penduduk Indonesia yang cenderung meningkat. 

Pada tahun 2007, Bappenas telah melakukan survei kependudukan. Bappenas 

menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2007 sekitar 220 juta 

jiwa. Dari total jumlah penduduk, sekitar 85% merupakn penduduk usia produktif 

(Bappenas,2007). Usia produktif sangat memerlukan gizi yang cukup agar 

produktifitas dapat terus meningkat. Pemenuhan gizi ini dapat berasal dari protein 

hewani khususnya dari daging ayam.  
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      Sumber protein hewani salah satunya adalah daging ayam. Daging ayam 

merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu 

proteinnya tinggi, dalam daging ayam terdapat pula kandungan asam amino esensial 

yang lengkap dan seimbang. Asam amino esensial merupakan zat pembangun protein 

tubuh. Secara umum daging ayam merupakan sumber protein dan mineral, mineral 

kalsium, fosfor, zat besi, vitamin Bkomplek yaitu niasin, riboflavin, dan tiamin, 

keunggulan lainnya adalah protein daging ayam dapat lebih mudah dicerna daripada 

protein nabati (ITB Central Library,2006) . Dalam daging ayam terdapat pula vitamin 

B, B6 dan B12 yang berperan dalam pembentukan protein, sel darah merah, 

penyusunan DNA, sedang niasin dan folat bermanfaat mengendalikan kadar kolestrol 

darah dan mempertahankan daya ingat (Dinas Peternakan dan Perikanan DIY, 2006). 

Mengingat begitu banyak nilai kandungan gizi yang terdapat dalam daging ayam, 

maka sangatlah penting mengkonsumsi daging ayam dalam rangka pemenuhan gizi 

untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.  

Tabel 1.1 

Nilai Gizi Beberapa Sumber Protein Hewani 

No. Komoditi Kandungan 

kalori (%) 

Kandungan 

protein (%) 

Kandungan 

lemak (%) 

1. Sapi 207 18,8 14,0 

2. Kerbau 85 18,7 0,5 

3. Kambing 154 16,6 9,2 

4. Ayam 302 18,2 25,0 

5. Itik 326 16,0 28,6 

6. Telur 173 13,0 13,0 

     Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan DIY, 2006 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



       Tabel di atas dapat menyatakan bahwa kandungan protein daging ayam  

tidak jauh  beda dengan  kandungan  protein daging sapi maupun daging kerbau, 

tetapi daging ayam harganya jauh lebih murah sehingga lebih terjangkau bagi 

masyarakat dan jumlahnya di pasaran juga relative lebih banyak. Mengingat 

pentingnya daging ayam bagi pemenuhan zat-zat gizi maka daging ayam memiliki 

sifat permintaan yang income elastic demand artinya bahwa bila pendapatan 

meningkat, maka konsumsi daging ayam juga meningkat. Di masa yang akan datang, 

pendapatan per kapita akan mengalami peningkatan terutama pada negara-negara 

yang termasuk low and middle income countries. Dengan demikian konsumsi daging 

ayam akan mengalami kecenderungan meningkat. Berikut ini jumlah estimasi 

konsumsi daging ayam di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa 

lembaga terkait adalah sebagai berikut, menurut hasil survei Forum Masyarakat 

Perunggasan Indonesia konsumsi rata-rata daging ayam sebesar 4,5 kg/kp/th 

(FMPI,2008). Menurut hasil survei Direktorat Jenderal Peternakan Departemen 

Pertanian konsumsi rata-rata daging ayam 3,1 kg/kp/th (Deptan,2008). Sedangkan 

menurut Badan Ketahanan Pangan, konsumsi daging ayam di tahun 2009 akan 

mengalami peningkatan (Deptan,2008). Peningkatan ini perlu diwaspadai adanya isu-

isu biosafety seperti kasus flu burung yang sempat merebak beberapa waktu lalu serta 

adanya dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.  

       Permintaan terhadap ayam broiler atau ayam pedaging di Jawa Tengah 

diharapkan akan terus meningkat, terutama permintaan yang berasal dari para 

pengusaha makanan (restoran). Pertambahan permintaan tersebut terjadi karena 

kenaikan pendapatan perkapita, pertambahan penduduk dan peningkatan kesadaran 
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gizi sebagai akibat berhasilnya program penyuluhan gizi. Peningkatan permintaan 

juga terjadi sewaktu-waktu disebabkan karena lonjakan permintaan terhadap daging 

ayam pada hari-hari besar (lebaran, natal, tahun baru) maupun pada awal-awal bulan. 

      Konsumsi daging ayam di Jawa Tengah masih tergolong rendah jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Tahun 2006 permintaan daging ayam 

sebesar 16.107.074 sedangkan jumlah penduduknya sebesar 32.177.730. Jumlah 

konsumsi hanya sebagian dari jumlah penduduk.  

             Arsyad(2000) menyatakan, bahwa teori tentang hubungan harga dan 

permintaan menyebutkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa maka 

permintaan akan barang atau jasa tersebut akan semakin menurun, begitu juga 

sebaliknya. Kaitan antara harga dan permintaan adalah,  jika harga barang naik maka 

menyebabkan permintaan akan barang lain dalam hal ini barang substitusi akan 

mengalami peningkatan. Peningkatan harga akan menyebabkan masyarakat beralih 

mengkonsumsi barang substitusinya. Jumlah penduduk di suatu wilayah juga sangat 

berperan penting dalam permintaan suatu barang. Peningkatan jumlah penduduk 

biasanya diiringi dengan penambahan kesempatan lapangan pekerjaan. Penambahan 

lapangan kerja maka masyarakat akan memperoleh pendapatan dan daya beli akan 

meningkat. Daya beli yang meningkat inilah yang akan menambah jumlah 

permintaan akan suatu barang atau jasa.  

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik suatu 

perumusan masalah yaitu : 
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1) Apa saja yang mempengaruhi permintaan daging ayam di Jawa Tengah? 

2) Bagaimana pengaruh harga daging ayam terhadap permintaan daging ayam di 

Jawa Tengah? 

3) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan daging ayam di Jawa 

Tengah? 

4) Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap permintaan daging ayam di 

Jawa Tengah? 

5) Bagaimana pengaruh harga telur terhadap permintaan daging ayam di Jawa 

Tengah?       

C. Tujuan Penelitian 

        Dengan melihat pada perumusan masalah di atas, maka penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui:  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan daging 

ayam di Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga daging ayam terhadap permintaan daging 

ayam di Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan daging ayam 

di Jawa Tengah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap permintaan daging 

ayam di Jawa Tengah. 

5. Untuk mengetahui pengaruh harga telur terhadap permintaan daging ayam di 

Jawa Tengah. 
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D.  Manfaat Penelitian 

        Berdasarkan uraian dalam latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat: 

1) Sebagai wacana dan sumber informasi yang bias menjadi bahan pertimbangan dan 

pemikiran bagi lembaga pemerintahan yang bersangkutan dalam rangka 

perencanaan pembangunan sub sector peternakan. 

2) Sebagai wacana dan sumber informasi bagi peneliti lain dalam bidang yang sama. 

3) Proyeksi kebutuhan konsumsi daging ayam di masa yang akan datang. 

4) Dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan usaha 

peternakan yang berkaitan dengan ayam di Propinsi Jawa Tengah. 
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