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ABSTRACT 

The aim of this research is to know the relationship between DOC price, woof 
chicken price, drug price, labor wage and wide chicken coop with the feed broiler 
chicken demand. The descriptive method was used in this research, while the data 
was collected using survey method. The 60 respondents were selected among the 
population of broiler chicken farmers at Suruh Sub District, Semarang regency. The 
results of this research indicated that there was a relationship between the various 
variables including DOC price, woof chicken price, drug price, labor wage and wide 
chicken coop with the feed broiler chicken demand gained using the translog demand 
function model. Each variable had regression coefficients of -1,0177; -3,1174; -
I. 5696, 15,1586, and 2,1382 respectively. 

Keywords: translog demand .function, feed input, broiler chicken 

ABSTRAK 

Tujuan ana/isis dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan afltara harga 
faktor produksi bibit ayam!DOC, pakan ayam, berbagai macam obat-obatan, listrik. 
sekam padi, upah dan luas kandang. Penelitian menggunakan metode deskriptif, 
data primer dikumpulkan menggunakan teknik survei, sejumlah 60 orang peternak 
ayam potong di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dengan menerapkan 
mode/.fungsi permintaan translog, hasil penelitian menunjukkan harga bibit ayam, 
harga pakan. dan harga obat-obatan berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan 
ayam dengan rerata e/astisitasnya bernilai negatif, yakni -1,0177; -3,1/74; -1,5696. 
Upph dan luas kandang berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ayam 
dengan rerata elastisitasnya bernilai positif 15,1586, and 2,1382. 

Kat a kunci: .fungsi permintaan trans log, input pakan, ayam potong 
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PENDAHULUAN 

Dilihat dari ketersediaan lahan, potensi pengembangan petemakan di Indone

sia masih sangat besar. Hasil penelitian potensi wilayah yang dilaksanakan 

Balai Penelitian Temak menunjukkan bahwa lahan yang tersedia untuk 

pengembangan petemakan secara keseluruhan mencapai 88.195.769 ha, yang 

terdiri atas 47.972.749 ha Jahan perkebunan, 8.976.515 ha lahan tegalan, 

I 0. I 04.704 ha laban hutan alang-alang, 12.3 79.040 ha lahan hutan, dan 

8.762.761 ba laban persawahan. Lahan sawah merupakan jenis laban yang 

keberadaannya paling dominan di Pulau Jawa (Anonim, 2003a). 

Selain dari sisi ketersediaan lahan, potensi pengembangan petemakan juga 

sangat besar dilihat dari ketersediaan tenaga kerja. Sejak terjadi krisis 

moneter melanda Indonesia, banyak perusahaan yang kesulitan menyesuai

kan diri dengan kondisi yang tercipta oleh krisis tersebut, sehingga banyak 

yang bangkrut atau terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
' 

sebagian tenaga kerjanya untuk mengatasi keadaan keuangan perusahaan atau 

kesulitan lainnya. Dengan demikian jumlah pengangguran yang sudah besar 

semakin hari semakin menumpuk. Pengangguran ini dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan peternakan karena sektor pertanian sebenamya Jebih 

bersifat wirausaha. 

Ketersediaan Jahan yang sangat luas dan tenaga kerja yang banyak ini belum 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk peternakan, sehingga 

sampai saat ini produksi basil peternakan dalam negeri belum dapat mencu

kupi kebutuhan konsumsi masyarakat (Anonim, 2003b). Usaha peternakan 

yang sudah relatif maju di Indonesia adalah usaha peternakan unggas, 

khususnya ternak ayam. Tingkat perkembangannya juga sangat pesat, baik 

untuk ayam ras maupun ayam bukan ras (buras). 

Saat ini industri budidaya ayam ras petelur maupun potong di berbagai sentra 

produksi di Indonesia tengah bangkit, setelah hancur dihantam badai krisis 

tahun 1997. Kondisi itu berarti merupakan ladang baru bagi lahimya 

Japangan kerja yang mungkin tidak lagi dua juta orang, tapi Jebih besar . 

• 
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Kebangkitan ini bisa ditandai dari laju pertumbuhan produksi ayam potong 

yang ada di Jawa Barat, yang memiliki kontribusi 55 persen dari total 

produksi ayam potong nasional. Laju peningkatan itu mulai terasa sejak 

tahun 1998, yang pada saat itu hanya menghasilkan 64.922 ton ayam. 

Namun, selang setahun kemudian meningkat menjadi 75.926 ton, dan naik 

kembali menjadi 164.382 ton di tahun 2000 (Anonim, 2002a). 

Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia pada ayam ras (ayam potong) juga 

terus meningkat. Jika pada tahun 1998 hanya 1, 73 kg per orang per tahun, 

maka di tai1Un 2000 naik menjadi 2,30 per kg per orang per tahun. Tahun 

2001, tingkat konsumsi tersebut meningkat lagi menjadi 2,53 kg per orang 

per tahun (Anonim, 2002b). 

Sistem pemeliharaan ayam buras masih tradisional, yang kebanyakan dilaku.: 

kan oleh masyarakat tani di pedesaan. Sebaliknya ayam ras umumnya sudah 

dikelola secara komersial yang berorientasi pada keuntungan, namun seperti 

halnya ayam buras, kebanyakan pengusahanya juga masyarakat tani di 

pedasaan (Sayuti 2003). 

Peternak ayam buras umumnya memberi pakan pada ternak ayamnya dari 

bahan-bahan yang ada dan berasal dari sekeliling mereka, seperti jagung, 

katul, dan berbagai macam dedaunan yang kesemuanya dapat diperoleh dari 

daerah sekitamya. Sebaliknya, peternak ayam ras, khususnya peternak ayam 

potong, sangat memperhatikan perihal pakannya. Walaupun bahan baku 
• 

pakan ayam, yakni jagung, kedelai, dan katul, ada di sekitar mereka dan 

dapat diperoleh dengan mudah serta harga beli yang relatif murah, tetapi 

peternak masih tetap percaya untuk menggunakan pakan dari pabrik yang 

dibeli di poultry shop dengan harga beli tertentu yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Ketergantungan terhadap pakan pabrik, karena peternak ayam 

berpendapat bahwa keberhasilan pertumbuhan berat tubuh ayam sangat 

tergantung pada baik buruknya kualitas pakan dan cukup tidaknya kuantitas 

pakan yang diberikan, sehingga pakan harus benar-benar terjamin. 
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Rasio konversi pakan (FCR) untuk ayam potong dari tahun ke tahun selalu 

menunjukkan adanya perbaikan, pada tahun I 980 nilainya berkisar antara I ,9 

-2,0 dan pada tahun 2000 nilai FCR ini S 1,7. Data ini menunjukkan bahwa 

kemampuan pakan untuk menghasilkan daging ayam semakin tinggi dan 

proses produksi yang dilaksanakan semakin efisien. Banyak sedikitnya 

permintaan peternak terhadap pakan untuk menghasilkan daging ayam sangat 

menentukan jumlah penawaran daging ayam yang dapat disediakan. 

Berdasarkan hasil perhitungan Kelompok Tani Nasional Andalan Kabupaten 

Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk mendapatkan berat I ,5 kg, dalam 35 hari 

seekor ayam potong butuh pakan sekitar 2,5 kg (Anonim, 2002). Fakta ini 

merupakan salah satu faktor yang menunjukkan pentingnya penelitian per

mintaan peternak terhadap pakan. 

Walaupun FCR menunjukkan adanya perbaikan, tetapi proporsi biaya pakan 

dari biaya produksi totalnya masih sangat besar. Karena proporsi biaya pakan 

sangat besar, maka pakan sangat menentukan besar-kecilnya keuntungan 

yang bisa diperoleh peternak. Kenyataan ini merupakan faktor lain yang ikut 

mendorong pentingnya penelitian permintaan peternak terhadap pakan untuk 

dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya pennintaan 

pakan perlu diketahui agar jumlah permintaan pakan dapat dikendalikan dan 

dengan demikian jumlah daging ayam yang dapat disediakan untuk meme

nuhi permintaan pasar pun dapat ditentukan. 

Menurut Yusdja dan Pasandaran ( 1996), fluktuasi (kecenderungan kenaikan) 

harga pakan disebabkan beberapa faktor, antara lain (i) Sebagian besar bahan 

baku pakan harus diimpor dan tergantung ketersediaannya di pasaran, (ii) 

Kecil kemungkinan terjadi kelebihan penawaran pakan, mengingat produksi

nya dibatasi dan kelebihan sedikit dapat disimpan dalam silo-silo, (iii) Besar 

peluang terjadi kelebihan permintaan jika produksi menurun akibat kelainan 

musim atau gangguan hama, dan (iv) Rencana produksi pakan dilakukan 

setelah memperhitungkan permintaan dan masa penyimpanannya jauh lebih 

lama dibandingkan dengan anak ayam yang hanya 2 hari. 
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. 
Berdasarkan Jatar belakang yang dipaparkan di atas, maka secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berper:�garuh 

pada permintaan pakan ayam potong dan besamya pengaruh masing-masing 

faktor yang bersangkutan terhadap permintaan pakan ayam potong, dengan 

menerapkan model fungsi translogo 

MA TERI DAN METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif, dengan melakukan berbagai kegiatan yang meliputi pengumpulan 

data, analisis data dan interpretasi hasil analisisnyao Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan menerapkan metode survei menggunakan daftar 

pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu (Singarimbun dan Efendi, 

1991 )o Sam pel diambil di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarango Sam pel 

ditentukan secara acak sederhana, sehingga semua anggota populasi menda

pat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dengan jumlah sampel 

sebanyak 60 respondeno Penelitian dilakukan 14 Juli hingga 15 Agustus 20030 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan 

model yang digunakan adalah fungsi translogo Analisis regresi berganda ini 

adalah suatu analisis yang cocok dipakai untuk mengetahui pengaruh suatu 

variabel terhadap variabel lain dan sering dipakai dalam berbagai penelitian 

(Gujarati, 1984)0 Fungsi penn intaan faktor produksi yang dipakai adalah 

fungsi permintaan faktor produksi perusahaan, yang secara singkat dapat 

dijelaskan sebagai berikut: perusahaan yang menghasilkan kuantitas produk 

(V) dengan faktor produksi variabel (X;), (i = I, 0 0 0 0 0 0  , n) dan faktor 

produksi tetap (Z j), U = I, oooooo , m), fungsi produksinya dapat dirumuskan 

sebagai: 

V = f (Xi, Zj) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( I ) 

Bila harga faktor produksi variabel sebesar P; dan harga produk sebesar P, 

maka dalam jangka pendek biaya produksinya dapat dirumuskan sebagai: 
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••••••••• 0 0 • 0 •••••••••••••••••••• 0 0. 0 ••••••• 0 0 0 ••• 0 • 0 ••••• 0 • • • •  0 • •  0 ••••••••• (2) 

dan keuntungannya dapat dirumuskan sebagai: 

n 

TI=Pf(X,,Z1)- I�x, . . . . . . . . . ......................................... (3) 

Penyelesaian optimal persamaan (3) menghasilkan 

X I * = I i ( q' Z) ...... 0 •••• 0. 0 •••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 0. 0. 0 0 ••••• 0 ( 4) 

X;* merupakan kuantitas optimal faktor produksi variabel ke-i dan 

sekaligus merupakan perrnintaan faktor produksi ke-i; (q) merupakan vektor 

harga riil faktor produksi variabel dan (Z) merupakan vektor faktor produksi 

tetap (Yotopoulos dan Nugent, 1976; Yotopoulos dan Lou, 1979). 

Dalam penelitian ini, faktor produksi terrnaksud dalam persamaan 4 adalah 

pakan ayam. Sebagai variabel tergantung adalah permintaan pakan ayam 

(Q) dan sebagai variabel independennya adalah harga-harga faktor produksi, 

upah dan luas kandang. Faktor produksi variabel dalam petemakan ayam 

pedaging berupa tenaga kerja, bibit ayam/DOC, pakan ayam, berbagai 

macam obat-obatan, listrik dan sekam padi. Dalam prakteknya pemakaian 

sekam padi dan listrik relatif rendah, sehingga yang diperhitungkan sebagai 

variabel independen hanya em pat macam yaitu harga DOC (�), harga 

pakan ayam (P2), harga obat-obatan (P3) dan upah (P4). Faktor produksi 

tetapnya berupa kandang ayam ( zl). 

Fungsi permintaan faktor produksi dapat dirumuskan dengan berbagai 

macam model fungsi seperti fungsi linier, fungsi Cobb Douglas dan fungsi 

translog, yang masing-masing model mempunyai kekurangan dan kelebihan 

sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan model fungsi translog. Dalam 

model ini penentu elastisitas masing-masing variabel independennya lebih 

dari satu. Dengan memperhatikan notasi variabel yang telah diuraikan, maka 

fungsi perrnintaan pakan ayam termaksud dirumuskan sebagai: 
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Analisis Permintaan Pakan A yam Potong Menggunakan Fungsi Translog (G. Hartono} 

n m m 

+ ,L,Loik InP, InZk + ,LfJ�c InZ* 
t=l i=k 

m m 

k=l 

+ 1 LL¢kJZkZj .. ............ . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . . . . . . . . .  5 
k=l j=l 

Dalam hal ini Yih = Yhi dan ¢kJ =¢1k untuk semua nilai: i,h,j,k (Sindu 

dan Baanante, 1981 ). Besarnya pengaruh harga input variabel (rr,;) dan luas 

kandang (TJ:J) masing-masing terhadap permintaan pakan ayam adalah: 

n m 

TJ1., =a,+ _Lr,, ln.P,, + ,Loik lnZ�c .... .. . . . . . . . . ... . . . .... ................. . 6 
lt=l k=l 

m n 

"7:1 = /31+ ,L¢1�c lnZk + ,Loik lnP, . . .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . ..... .. .. .. 7 
k=l i=l 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana telah diuraikan, dalam penelitian ini analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda dan model fungsi yang digunakan adalah 

fungsi translog. Konsekuensi dari model fungsi translog adalah jumlah 

variabel regresi menjadi jauh lebih banyak dari jumlah variabel penelitian. 

Variabel penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 6 buah, 

yaitu permintaan pakan (Q), harga DOC (�), harga pakan (P2), harga 

obat-obatan (P3), upah tenaga kerja (P4) dan luas kandang (21). Dari 6 

buah variabel penelitian ini variabel regresinya berubah menjadi 21 buah 

seperti terlihat dalam Tabel 1. 

Elastisitas permintaan variabel independen dapat diperoleh dengan menggu

nakan rumus elastisitas dalam persamaan 6 dan 7 berdasarkan angka koe

fisien regresi dalam Tabel 5 dan data-data veriabel penelitian. Hasil per

hitungannya menunjukkan bahwa kelima variabel independen berpengaruh 

nyata terhadap permintaan pakan, dengan nilai rerata elastisitasnya masing

masing seperti terlihat dalam Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel4, baris terakhir. 

47 

• 



AGRIC Vol.18 No.1 Juli 2005: 41 - 56 

Tabel I. Hasil Komputasi 

No V ariabel regresi Koefisien regresi T hitung 

I 
Konstanta (ao) 

-1 846• • 

2 Lnlj (a I) 
3,044 3,221* 

3 LnP2 (a2) 
-2,513 -2 977* • 

4 LnP3 (a3) 
0,725 0,855 

5 LnP4 (a4) 2,269 2 009• 
' 

6 LnljLnlj (yll) 
-I, I 09 -1,872* 

7 LnljLnP2 (yl2) 
5,231 3,679* 

8 LnljLnP3 (yl3) 
-0,800 -1,432 

9 LnljLnP4 (yl4) 
-0,474 -,620 

10 LnP2LnP2 (y22) 
-3,609 -3,567* 

I I LnP2LnP3 (y23) 
1,129 2, 158• 

12 LnP2LnP4 (y24) 
1,454 1,823* 

13 LnP3LnP3 <r33) 
-0,144 -2 448* , 

14 LnP3LnP4 (y34) 
-0,513 -1,826* 

IS LnP4LnP4 (y44) 
0,194 0,379 

16 LnljLnZ1 (611) 
-0.042 -0,051 

17 LnP2LnZ1 <621) 
1,722 1,389 

18 LnP3Lnz1 ( 631) 
-0,005 -0,010 

19 LnP4LnZ1 <6 4 I) -2,354 -2. 934* 

20 LnZ1 <PI) 
4,214 2,926* 

21 LnZ1LnZ1 (¢11) -0,748 -0,999 

Keterangan : Tanda • menyatakan signitikan dalam tingkat kepercayaan 95% 
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Analisis Permintaan Pakan A yam Potong Menggunakan Fungsi Translog (G. Hartono) 

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada sebanyak 

12 buah variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap variabel 

dependennya ( dalam tabel I yang diberi tanda *). 

Pada umumnya nilai rerata elastisitas ini tidak menunjukkan korelasi dengan 

tingkat pendidikan, kecuali rerata elastisitas permintaan pakan atas perubahan 

upah (7Jx4). Dalam Tabel 2 terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin tinggi rerata 1Jx4• Responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi 

(PT) rerata 77x4 sebesar 16,0345 % dan responden yang berpendidikan SO, 

rerata 77 x4 sebesar 13,6884. 

Tabel 2. Rerata Elastisitas Permintaan Pakan menurut Pendidikan Responden 

Pendidikan 

PT 
SLTA 

SLTP 

so 

Rerata total 

Keterangan: 

Jumlah Rerata Rerata Rerata Rerata 

Respond en 77 X I 77 X 2 '1X3 .,., X 4 

(orang) (%) (%) (%) (%) 

12 - 1 ,1885 -2,7230 -I ,6098 16,0345 
31 -1,0321 -3,2926 -I ,5829 I5, 1346 

10 -0,72II -3,1864 -I ,4927 15,1196 

7 -I,0179 -2,985I -I,5346 13,6884 

-I,OI77 -3,II74 -1,5696 I5,1586 

7] XI = elastisitas permintaan pakan a yam terhadap harga DOC 

7] XI = elastisitas permintaan pakan ayam terhadap harga pakan 

17 XJ = elastisitas permintaan terhadap harga obat-obatan 

17 x 4 = elastisitas permintaan pakan a yam terhadap upah TK 

1721 = elastisitas permintaan pakan ayam terhadap luas kandang 

Rerata 

'lZJ 
(%) 

I ,9856 
2,1563 

2,0966 
2,3952 

2,1382 

Di Kecamatan Suruh, sebagian peternaknya menggunakan modal milik dan 

sebagian Jainnya menggunakan modal luar. Berdasarkan asal modalnya, 

peternak ayam potong di Kacamatan Suruh dipilahkan menjadi tiga macam 

bentuk kemitraan yaitu peternak mandiri, peternak bermitra tidak penuh dan 

peternak bermitra penuh. Peternak mandiri adalah peternak yang seluruh 

modal kerjanya ditanggung sendiri. Skala usaha peternak ini biasanya kecil. 

Dari 60 responden yang diteliti, peternak mandirinya sebanyak 13 orang. 
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Responden petemak yang bennitra tidak penuh adalah peternak yang seba

gian modalnya dibantu oleh poultry shop. Modal yang harus disediakan 

sendiri minimal 30% dari jumlah pengeluaran ya�g akan dibeli di poullfy 

shop tersebut, sedangkan pengeluaran untuk tenaga kerja dan kandang 

semuanya ditanggung sendiri. Jumlah responden peternak ini sebanyak 30 

orang. Responden petemak yang bennitra penuh adalah peternak yang semua 

modal kerjanya dicukupi dari perusahaan DOC, kecuali kandang dan penge

luaran untuk tenaga kerja. Peternak model ini skala usahanya relatif besar, 

minimal jumlah DOC yang dipelihara sebanyak 4000 ekor. 

Pengelompokan reponden berdasarkan model kemitraannya juga menunjuk

kan adanya pcrbedaan rerata elastisitas antarkelompok. Untuk rerata elas-

tisitas permintaan pakan atas pcrubahan upah (rcrata rJx4) dan rerata elastisi

tas permintaan pakan atas perubahan luas kandang (rerata 1721) menunjukkan 

adanya hubungan yang teratur dengan tingkat kemandirian modal. Semakin 

mandiri peternak dalam permodalan, rerata '7.\' ,1 semakin rendah dan rerata 

'7ZJ semakin tinggi. Untuk kelornpok peternak yang bermitra penuh (KP) 

yang seluruh modalnya ditanggung pihak perusahaan DOC, rerata 77x4 sebe

sar 17,2502 dan rerata ry21 sebesar I ,9220 sedang untuk kelompok peternak 

mandiri yang seluruh modalnya ditanggung sendiri rerata rJx4 sebesar 

14,2529 dan rerata ry21 sebesar 2,1382. Data rerata elastisitas menurut model 

kemitraan selengkapnya dapat diikuti dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Rerata Elastisitas Permintaan Pakan menurut Model Kemitraan 

Jumlah Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata 

Kl!mitraan Responden TJ XI 'Tlx2 TJ.n 'Tlx4 'Tlz1 
(orang) 

(%) (%) (%) (%) (%) 
KP 17 -1,0815 -2,8434 -1,6301 17.2502 I ,9220 

KTP 30 -0.9515 -3,3158 -I ,5436 14.3658 2,2075 

Mandiri 13 -1.0868 -3,0179 -I ,5504 14,2529 2,2610 

Rerata Total -1,0177 -3,1174 -I ,5696 15,1586 2,1382 

Keterangan: KP = kemitraan penuh 
KTP = kemitraan tidak penuh 
Notasi dalam baris pertama = notasi baris pertama tabel 2 
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Semua petemak responden sudah berpengalaman berternak ayam potong. 

Pengalaman mereka berkisar antara 3 hingga 20 tahun, tetapi yang terbanyak 

berkisar antara 3 hingga 6 tahun, yakni sebanyak 31 orang dan yang paling 

sedikit > 9,0 talmn, yakni sebanyak 6 orang. Seperti halnya pada pengelom-
. 

pokan responden menurut pendidikan dan model kemitraan, pengelompokan 

responden menurut pengalaman berternak menunjukkan adanya perbedaan 

rerata elstisitas antarkelompok. Pada umumnya rerata elastisitas ini tidak 

menunjukan hubungan yang teratur dengan pengalaman bertemak responden, 

kecuali rerata elastisitas perm intaan pakan atas peru bah an harga DOC ( 77 XI). 
Semakin lama pengalaman responden dalam berternak, semakin tinggi rerata 

77 XI . Untuk kelompok responden yang pengalaman berternaknya < 3 tahun, 

rerata 77 XI sebesar -1,0011 % dan kelompok responden yang pengalaman 

bertemaknya > 9 tahun rerata 77 XI sebesar -1,0719%. Data rerata elastisitas 

permintaan pakan menurut pengalarnan responden dalam berternak dapat 

diikuti dalam Tabel 4. 

1. Pengaruh Harga DOC terhadap Permintaan Pakan 

Harga DOC berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan. Nilai rerata 

elastisitas permintaan pakan terhadap harga DOC C77x1) sebesar -1,0177 

menunjukkan bahwa perubahan harga DOC sebesar I % akan diikuti oleh 

perubahan permintaan DOC sebesar -1,0177 %. Nilai rerata elastisitas yang 

negatif menunjukkan bahwa arah perubahan permintaan DOC berlawanan 

dengan arah perubahan harga pakan. Peningkatan harga DOC akan diikuti 

dengan penurunan permintaan pakan dan sebaliknya penurunan harga DOC 

akan diikuti oleh peningkatan permintaan pakan. 

Untuk mendapatkan daging ayarn potong dengan bobot tertentu petemak 

dapat menempuh dua cara, yaitu memperbanyak jumlah DOC yang dipeli

hara dengan mempercepat penjualan atau menurunkan jumlah DOC yang 

dipelihara dengan memperlama saat pemelihara, sehingga bobot per ayam 

meningkat. Kebutuhan pakan ayam sangat tergantung pada jumlah DOC 

yang dipelihara. Semakin banyak DOC yang dipelihara semakin banyak 
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pakan yang diperlukan. Bila harga DOC meningkat peternak akan mengu

rangi jumlah DOC yang dipelihara agar peternak tetap mendapatkan keun

tungan. Pengurangan DOC ini akan menyebabkan jumlah kebutuhan/ per

mintaan pakan akan berkurang. Dengan demikian terjadi arah perubahan 

harga DOC berlawanan dengan arah perubahan permintaan pakan. 

Tabel 4. Rerata Elastisitas Permintaan Pakan menurut Pengalaman Berternak 

Jumlah Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata 
Pengalaman 

responden 
(tahun) 1lx1 1lx2 77X3 TJ X4 TJz1 

(orang) (%) -(%) (%) {%) (%) 

< 3 16 -1,0011 -3,6597 -1,5104 14,2708 2,4504 

3, I - 6 0 • 31 -1,0142 -2,9337 -I ,5860 15,3453 2,0494 

6,1 - 9 0 ' 7 -1,0261 -3,2605 -1,6115 16,5980 I ,8352 

> 9,0 6 -1,0719 -2,5079 -1,5982 15,0909 2,0824 

Rerata total -1,0177 -3,1174 -1,5696 15,1586 2,1382 

Keterangan: notasi dalam baris pertama = notasi baris pertama dalam tabel 2 

2. Pengaruh Harga Pakan terhadap Permintaan Pakan 

Harga pakan berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan. Nilai elastisitas 

permintaan pakan atas harga pakan sebesar -3,1174 menunjukkan bahwa 

perubahan harga pakan sebesar I% akan menyebabkan adanya perubahan 

permintaan pakan sebesar -3,1174%. Nilai elastisitas permintaan yang negatif 

menunjukkan bahwa arah perubahan permintaan berlawanan denga arah 

perubahan harga pakan. Peningkatan harga pakan akan menyebabkan penu

runan jumlah permintan pakan dan sebaliknya penurunan harga pakan akan 

menyebabkan peningkatan jumlah permintaan pakan. 

Dilihat dari segi biaya, pakan merupakan input yang proporsi penggunaannya 

san gat besar yang mencapai 71 ,49% dari keseluruhan biaya produksi 

(Hartono, 2003). Perubahan biaya pakan akan berdampak pada biaya pro

duksi total. Perubahan biaya pakan bersumber dari dua hal yakni perubahan 

jumlah pakan yang diperlukan dan perubahan harga. Bila harga pakan naik, 

maka biaya pakan akan meningkat, dan akibat berikutnya adalah meningkat

nya biaya produksi total. Bila petemak ingin mempertahankan biaya produksi 
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total tinggal tetap, maka mereka harus mengurangi jumlah pakan yang 

diberikan, agar biaya pakan tetap jumlahnya. Hal inilah yang menyebabkan 

adanya efek negatif perubahan harga atas permintaan pakan. 

3. Pengaruh Harga Obat-obatan terhadap Permintaan Pakan 

Harga obat-obatan berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan. Nilai rerata 

elastisitas pennintaan pakan atas perubahan harga obat-obatan (rerata 77 X3) 

sebesar -1,5696 menunjukkan bahwa perubahan harga obat-obatan sebesar 

1% akan menyebabkan permintaan pakan berubah sebesar -1,5696%. Nilai 

elastisitas yang negatif menunjukkan arah petubahan harga obat-obatan ber

lawanan dengan arah perubahan permintaan pakan. Ketika harga obat-obat ;m 

meningkat, permintaan pakan menurun. 

Obat-obatan dalam produksi ayam potong merupakan input yang biayanya 

sangat rendah, karena jumlah penggunaannya sangat sedikit. Hartono (2003) 

menunjukkan bahwa proporsi biaya obat-obatan hanya sebesar 1% dari biaya 

produksi total. Perubahan biaya obat-obatan tidak akan berdampak signifikan 

terhadap biaya produksi total, oleh karenanya bila harga obat meningkat, . 

peternak tidak per1u mengurangi penggunaan obat-obatan untuk memperta

hankan biaya produksinya. Karena jumlah penggunaan obat tidak berkurang, 

maka jumlah DOC yang dipelihara juga seharusnya tetap, demikian juga 

jumlah pakan yang diperlukan. 

Pada saat peternak mendengar harga obat-obatan meningkat, peternak mem

perkirakan bahwa wabah penyakit ayam sebentar lagi akan datang. Mereka 

mengurangi jumlah DOC yang dipelihara dan hal ini berakibat menurunnya 

permintaan pakan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya nilai rerata 

elastisitas permintaan pakan atas perubahan harga obat-obatan negatif. 

4. Pengaruh Upah terhadap Permintaan Pakan Ayam 

Upah berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan ayam. Rerata elastisitas 

permintaan pakan atas perubahan upah (rerata 17 x 4) sebesar 15,1586 
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menunjukkan bahwa perubahan upah sebesar I% akan menyebabkan pennin

taan pakan berubah sebesar 15,1586%. Nilai elastisitas yang positif menun

jukkan bahwa arab perubahan permintaan pakan sama dengan arah perubahan 

upah, bila upah meningkat permintaan pakan ayam akan meningkat. 

Peningkatan harga sebuah faktor produksi seharusnya menyebabkan penu

runan permintaan faktor produksi lain yang digunakan dalam proses produksi 

yang sama secara bersama-sama (Ferguson dan Gould, 1975). Bila upah 

tenaga kerja meningkat, biaya tenaga ke1ja membengkak dan bila pening

katan biaya tenaga kcrja ini besar, maka akan berdampak pada peningkatan 

biaya produksi total. Peningkatan biaya produksi ini akan meningkatkan 

harga pokok dan akhirnya pada harga jual. Kalau ini terjadi maka konsumen 

akan menurunkau pembelian yang akan mendorong peternak untuk mengu

rangi produksi dan karenanya akan menurunkan pembelian DOC dan pakan. 

Penyimpangan ini dapat dijelaskan dengan keterangan berikut. Ketika pe

rusahaan pakan dan perusahaan DOC memperkirakan bahwa pada masa 

penjualan ayam pedaging oleh peternak, harga karkas ayam akan meningkat, 

mereka meningkatkan harga kedua macam input tersebut. Petemak yang 

sudah memutuskan untuk menerima harga pakan dan DOC dengan harga 

yang lebih mahal ini bertekat untuk menigkatkan produksi karena banyak 

permintaan terhadap karkas ayam dari konsumen. Bahkan peternak akan 

meningkatkan produksinya agar keuntungan yang diperolehnya dapat me

ningkat. Agar peningkatan produksi dapat terwujud, peternak membeli DOC 

dan pakan yang lebih banyak dan memberi bonus pada para pekerja agar 

mereka mampu mencapai target produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pemberian bonus inilah yang menyebabkan peningkatan upah yang ber

barengan dengan peningkatan permintaan pakan. 

5. Pengaruh Luas Kandang terhadap Permintaan Pakan 

Luas kandang berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan. Rerata elas

tisitas permintaan pakan atas perubahan luas kandang sebesar 2,1382 menun

jukkan bahwa perubahan luas kandang sebesar I% akan diikuti oleh peru-
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bahan permintaan pakan sebesar 2, 1382%. Ni1ai yang positif menunjukkan 
arah perubahan pennintaan pakan sama dengan arah perubahan luas kandang. 

Ketika kandang diperluas akan diikuti oleh peningkatan permintaan pakan 

dan sebaliknya ketika kandang dipersempit, akan diikuti oleh pe-nurunan 

jumlah pakan ayam yang dibeli p-eternak. 

Daya tampung kandang sebenarnya ada batasannya agar ayam yang dipe

lihara itu sehat dan pertumbuhannya tidak terhambat. Pada saat ayam ber

umur 1 -2 hari, kandang dapat menampung 50 ekor/m2• Daya tampung kan

dang ini akan menurun dengan semakin besarnya ayam yang dipelihara, dan 

pada saat umur ayam I 5-2 I hari, kandang hanya dapat menampung 8 ekor/ 
m2. Saat ayam mulai berumur 22 hari hingga panen, tiap m2 kandang hanya 

mampu menampung I2 kg ayam hidup dan jumlah ayam per m2 tergantung 

bobot ayam per ekornya. Dengan demikian hila kandang diperluas, maka 

peternak dapat memperbanyak DOC yang dipelihara dan karenanya jumlah 

pakan yang diperlukan juga akan meningkat. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dalam 

penelitian ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan 
I. Harga bibit ayam, harga pakan, harga obat-obatan, upah dan luas kan-

• 

dang secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penawa;an ayam 
pedaging. Nilai R2 sebesar 0,966 menunjukkan bahwa variasi kelima 

variable bebasnya hanya mampu menjelaskan 96,60% dari variasi yang 

terjadi pada permintaan pakan ayam 

2. Harga bibit ayam, harga pakan, dan harga obat-obatan berpengaruh nyata 

terhadap permintaan pakan ayam dengan rerata elastisitasnya bernilai 

negatif. 

3. Upah dan luas kandang berpengaruh nyata terhadap permintaan pakan 

ayam dengan rerata elastisitasnya bernilai positif. 
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