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ABSTRACT 

The aims of this research to know the demand of chicken meat and the factors influencing 
the demand at household level in Tobelo sub district.  The benefits of research to farmers 
and entrepreneurs, serve as the information in the agribussines opportunities broilers 
farms.  Demand chicken were analyzed descriptively, where data processing take place 
by using the tabs, while to nanalyze the factors that affecting chicken meat demand 
using multiple linear regression staticila analysis with the software Eviews 4 to simplify 
the calculation and alalysis.  The result showed that demand for chicken meat in the  
tobelo sub district relatively low about 68,9 percent of household buy chicken meat 
over 2.5 kg/month and only 31.3 percent were bought in considerable numbers 4.5 up 
to 6 kg/month.  The result of regression test showed that 84.68 percent of the variation 
of independent variables included in the model.  The Factors that affecting demand 
for chicken meat significantly, such as number of family members (Fam), household 
income (income), price of egg (p_egg), the price of chicken meat (p_chicken), as well 
as type of work (D11).
Keywords : demand, chicken meat, household, Tobelo

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komoditas daging, susu dan telur, 
merupakan komoditas yang mempunyai harga 
relatif tinggi dibandingkan dengan harga 
komoditas pangan lainnya. Hal ini merupakan 
penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi 
masyarakat Indonesia, akan protein asal hewani 
yakni baru mencapai 5,46 gram perkapita/
tahun, sementara negara lain seperti Malaysia, 
mengkonsumsi daging sebesar 28,40 gram 
perkapita/ tahun. Thailand, 19,20 gram Perkapita/
tahun, Filipina mencapai 21,30 gram  perkapita/ 
tahun, Vietnam 11,00 gram perkapita/ tahun  dan 
yang tertinggi adalah Brunei Darusalam yang 
mencapai 42,70 gram perkapita/ tahun (Djaya  
dan Prambudy dalam Soekardono,2009).  Data 
ini sekaligus menunjukkan bahwa konsumsi 
protein asal hewani di Indonesia relatif rendah 
bila dibandingkan negara-negara Asean lainnya.  

Rendahnya konsumsi protein hewani 
oleh masyarakat Indonesia merupakan faktor 
pendorong (motivasi), perlu pengembangan 

peternakan atau agribisnis peternakan. Komitmen 
pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan 
nasional, termasuk menanggulangi kerawanan 
pangan dan kekurangan gizi tersebut tertuang 
dalam program utama Departemen Pertanian yaitu 
program peningkatan ketahanan pangan. Untuk 
sub sektor peternakan tertuang dalam program 
terobosan yaitu program kecukupan pangan 
hewani.  Peningkatan ketahanan pangan nasional 
pada hakekatnya mempunyai arti strategis bagi 
pembangunan nasional. Ketersediaan pangan 
yang cukup, aman, merata, harga terjangkau dan 
bergizi bagi manusia. 

Daging ayam merupakan salah satu 
sumber bahan pangan hewani, yang mengandung 
gizi yang cukup tinggi berupa protein dan 
energi. Permintaan terhadap pangan hewani 
ini, cenderung terus-menerus meningkat. Selain 
itu faktor yang turut mendorong meningkatnya 
permintaan daging ayam, karena terjadi pergeseran 
pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan 
sumber protein nabati ke bahan pangan sumber 
protein ternak.  Fenomena ini diperkirakan akan 
terus-menerus meningkat dan berlanjut di masa 
depan. 
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Data perkembangan produksi daging 
ayam tahun 2005 sampai tahun 2010  di 
Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan terjadi 
peningkatan produksi.  Produksi ayam buras 
meningkat dari 0,485 kg/tahun pada tahun 2005 
menjadi  4.392 kg/ tahun pada tahun 2010 dengan 
tingkat pertumbuhan sebesar 2,99.  Hal yang 
sama terjadi pada produksi ayam pedaging tahun 
yang meningkat dari 500 kg/tahun pada tahun 
2005 meningkat menjadi 2.200 kg/tahun pada 
tahun 2010 atau meningkat sebesar 30 persen 
(Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, 
2010).  Selanjutnya permintaan daging ayam 
dari tahun ke tahun yang terus meningkat karena 
peningkatan jumlah penduduk dan juga kesadaran  
akan gizi oleh masyarakat.  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku konsumsi daging ayam 
pada tingkat rumah tangga diidentifikasi sebagai 
faktor ekonomi (pendapatan, harga telur, harga 
daging ayam, harga ikan) dan faktor sosial (jenis 
pekerjaan, jumlah anggota rumah tangga serta 
umur dan pendidikan ibu). Semua faktor tersebut 
secara bersama-sama mempengaruhi konsumen 
terhadap permintaan daging ayam 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) 
mengetahui permintaan daging ayam pada 
tingkat rumah tangga di Kecamatan Tobelo, (2) 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan daging ayam pada tingkat rumah 
tangga di Kecamatan Tobelo.  Manfaat Penelitian 
bagi peternak dan pengusaha, dijadikan sebagai 
informasi dalam memanfaatkan peluang usaha 
agribisnis peternakan ayam pedaging, sedangkan 
bagi lembaga peneliti, hasil penelitian ini 
diharapkan, dapat digunakan sebagai bahan 
informasi untuk menelaah lebih lanjut terhadap 
permintaan daging ayam di Kecamatan Tobelo 
Kabupaten Halmahera Utara

METODOLOGI PENELITIAN
Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan 
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.  Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif, yakni memusatkan pada suatu 
kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu 
sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada 
masa sekarang (Nazir, 1983).  Daerah penelitian 
ditentukan secara sengaja (purposive) yakni 
di Kecamatan Tobelo. Pada tingkat kecamatan 
kemudian dipilih desa sampel akan sebanyak 3 
desa.  Responden sampel pada tingkat desa diambil 
secara acak (simple random sampling) untuk 
menghindari pemilihan sampel secara subjektif.  
Jumlah sampel ditentukan secara sengaja yakni  
sebanyak 15 responden pada tiap desa sehingga 
total berjumlah 45  responden sampel, dengan 
asumsi bahwa jumlah kepala keluarga pada tiap 
desa sama, serta mempertimbangkan keterbatasan 
waktu, biaya, tenaga. Jenis data yang dikumpulkan 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
langsung dikumpulkan dari rumahtangga sebagai 
responden sesuai daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan,  terdiri dari : (1) Jumlah anggota rumah 
tangga, (2) pendapatan rumah tangga (3)  harga 
telur ayam (5), harga ikan (6)  harga daging ayam, 
(7) pendidikan ibu (8) umur ibu.  Selain itu juga 
dikumpulkan data  sekunder yang diperoleh dari 
instansi terkait,  literatur, catatan, laporan yang 
ada kaitannya dengan penelitian.

Analisis Data

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Permintaan Daging Ayam 

Untuk jumlah permintaan daging ayam 
pada tingkat rumah tangga dianalisis secara 
deskriptif, dimana pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan tabulasi, sedangkan untuk  
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan daging ayam menggunakan analisis 
statistik dengan menggunakan software Eviews 
4 untuk mempermudah perhitungan dan analisis. 
Metode yang digunakan adalah Metode Regresi 
Linier Berganda, dirumuskan : 

ln Qd  =   β0 + β1 ln X1 +  β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 ln X5 + β6 ln X6  +X7 +  d1D11  +  d1D12 + e

Keterangan :
Qd  (demand) :   Permintaan daging ayam (Kg)
β0  :   Intercept

β1, β2, β3, βn :   Koefisien regresi
X1 (famili) :   Jumlah anggota rumah tangga 

(jiwa)
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X2 (Income)  :  Pendapatan rumah tangga 
(Rp) 

X3  (P_egg) : Harga Telur (Rp)
X4  (P_fish) :  Harga ikan (Rp)
 X5  (P_chiken):  Harga daging ayam itu sendiri 

(Rp) 
X6  (rice)  :  Harga beras (Rp)
X7  (edu)  :   Pendidikan ibu (tahun)
D11  :    Dummy  Jenis Pekerjaan KK 
d11  =  1  :  Pegawai (swasta atau negeri) 
d11 =  0  :    Bukan pegawai (lainnya) 

D12  :  Dummy Keberadaan anak  
dibawah 10 tahun

d11  =  1  :  Ada anak 10 tahun
d11 =  0  :    Tanpa anak 10 tahun
e  :   Faktor pengganggu (error)

Uji Statistik
a).  Uji    Koefisien Determinasi (R2)

Uji Koefisien Determinasi (R2)  digunakan 
untuk  mengukur proporsi atau persentase dari 
total variasi variabel dependen Y yang dapat 
dijelaskan oleh model regresi, atau suatu ukuran 
kesesuaian yang digunakan untuk mengetahui 
ketepatan model (goodness of fit).   

Koefisien R2 diformulasikan sebagai 
berikut : (Widarjono, 2007)
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Keterangan :
R2 =   Koefisien Determinasi

Ŷ  =   Hasil estimasi nilai variabel dependen

Y  =   Rata-rata nilai variabel dependent 

Yi  =  Nilai observasi variabel dependent ke i
b).   Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui 
apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 
dependent, (Gujarati, 2006).   Prosedur uji F dapat 
dijelaskan sebagai berikut : Menentukan hipotesis 
nol (H0) dan hipotesis alternatif  (Ha), sebagai 
berikut :  (Widarjono, 2007)

Ho : β1 = β2 =  ... = βk = 0, 
Ha : β1 ≠ β2 ≠  ... ≠ βk ≠ 0, 

Mencari  ni lai  F kri t is  dari  tabel 
distribusi F dan nilai hitung dengan rumus :  
(Widarjono, 2007)
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Keterangan :
R2=  Koefisien  determinasi 
K= Jumlah parameter yang diestimasi termasuk 

konstan
n = jumlah observasi 
Keputusan menolak atau menerima  H0, yaitu : 
Jika nilai Fhitung > Ftabel , hipotesis nol (H0) 

ditolak, berarti variabel 
independen secara bersama-
sama berpengaruh terhadap 
variabel  dependen.

Jika nilai Fhitung ≤  Ftabel , hipotesis alternatif 
(Ha) ditolak, berarti  bahwa 
var iabel   independen 
secara bersama-sama tidak 
berpengaruh terhadap 
variabel dependen.

c).   Uji Signifikasi Individual (Uji t)
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 
independen secara individual dalam menerangkan 
variasi variabel dependen.  Prosedur uji t adalah 
sebagai berikut :
1) Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternatif  (Ha) :
 Ho  :  βi = 0,  
 Ha  :   βi ≠ 0
2) Mencari nilai t hitung  dan nilai kritis dari 

tabel distribusi t. Nilai t hitung dicari dengan 
dengan rumus : (Gujarati, 2006)

iS
ithitung β

β
=

Keterangan :  

iβ       =   Koefisien Regresi variable ke i

iSβ     =   Standart error variabel ke-i
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3) Membandingkan nilai t hitung masing-
masing estimator dengan t kritis dari tabel 
dengan kriteria :

Jika nilai thitung > ttabel , berarti hipotesis nol (H0) 
ditolak, berarti  bahwa variabel independen 
bersangkutan berpengaruh secara individual 
terhadap  variabel dependen.  

Jika nilai thitung ≤  ttabel , berarti hipotesis 
alternatif (Ho) diterima, berarti  bahwa 
variabel  independen  yang bersangkutan 
berpengaruh  secara individual terhadap 
variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik
Agar menghasilkan model regresi yang 

BLUE, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.   
Uji asumsi klasik yang diuji dalam penelitian 
ini yaitu :

1) Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat hubungan linier antara 
variabel independen di dalam regresi. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
di antara variabel independen. Untuk mendeteksi 
ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model 
regresi, maka dapat diuji sebagai berikut :  
a) Menguji adanya gejala multikolinearitas 

adalah :
•	 Nilai koefisien determinasi yang 

t inggi (R2)  tetapi  hanya sedikit 
variabel independen yang signifikan 
mempengaruhi variabel dependen 
melalui uji t, namun berdasarkan uji F 
secara statistik signifikan yang berarti 
semua variabel independen secara 
bersama-sama mempengaruhi variabel 
dependen.  

•	 M e n u r u t  G u j a r a t i ( 2 0 0 6 ) , 
untuk mendeteksi  ada t idaknya 
multikolinearitas, digunakan uji nilai 
koefisien korelasi, bahwa apabila nilai 
koefisien korelasi ≥ 0,8  maka variabel 
bebas tersebut terjadi multikolinearitas 
dan sebaliknya jika nilai koefsien 
korelasi ≤ 0,8 maka tidak terjadi 
multikolinearitas.

2) Uji Heteroskedastisitas
Analisis regresi mengasumsikan bahwa 

variabel gangguan mempunyai rata–rata nol, 
mempunyai varian yang konstan dan variabel 
gangguan tidak saling berhubungan antara satu 
dengan yang lain. Jika pada kenyataannya model 
regresi tidak seperti asumsi tersebut, maka telah 
terjadi heterokedastisitas (Widarjono, 2007).  
Dengan demikian Uji Heterokedastisitas perlu 
dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Prosedur uji heteroskedastisitas dilakukan 
dengan menggunakan Uji White, sebagai berikut:  
(Widarjono, 2007)
a. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternatif  (Ha), sebagai berikut :   
Ho : δ1 = δ2 =  ... = δn = 0,  (Homoskedastisitas)
Ha : δ1 ≠ δ2 ≠  ... ≠ δn  ≠ 0, (Heteroskedastisitas)
b. Uji White didasarkan pada  jumlah sampel 

(n) dikalikan dengan R2 yang akan mengikuti 
distribusi chi-squared dengan degree of 
freedom sebanyak variabel independen, 
tidak termasuk konstanta. Mencari nilai F 
kritis dari tabel distribusi F dan nilai hitung 
dengan rumus  (Widarjono, 2007) :

22. DfXRn =
Keterangan :
R2   =  Koefisien  determinasi 
n = jumlah observasi 
c. Keputusan menolak atau menerima  H0, 

yaitu: 
 Jika nilai X2 hitung ≥ X2

tabel , hipotesis nol (H0) 
ditolak, berarti terjadi heteroskedastisitas.

 Jika nilai X2
hitung < X2

tabel ,  hipotesis 
alternatif (Ha) ditolak, berarti  tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau terjadi kondisi 
homoskedastisitas.

T i d a k  t e r j a d i n y a  m a s a l a h 
heteroskedastisitas adalah  dengan membandingkan 
nilai probabilitas yang dihasilkan dengan  nilai α 
5%.  Jika nilai probabilitas  chi-squared lebih 
besar dari α 5%, maka dugaan adanya masalah 
heteroskedastisitas tidak signifikan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permintaan Daging Ayam
Permintaan daging ayam adalah jumlah 

ayam yang dibeli oleh rumah tangga dengan harga 
tertentu, dinyatakan dalam kilogram. Selanjutnya 
permintaan daging ayam dari tahun ke tahun 
yang terus meningkat karena peningkatan jumlah 
penduduk dan juga kesadaran  akan gizi oleh 
masyarakat.  Secara rinci data permintaan daging 
ayam di Kecamatan Tobelo dapat dilihat pada 
tabel berikut.
Tabel 1. Permintaan ayam di Kecamatan Tobelo 5 

tahun terakhir

No Tahun Jumlah Permintaan
(Ton per Tahun)

1
2
3
4
5

2006
2007
2008
2009
2010

86
208
233
207
214

Sumber : Asosiasi Pedagang ayam Tobelo, 2011
Data permintaan yang ada menunjukkan 

bahwa permintaan daging ayam di wialayah 
Kecamatan Tobelo cukup meningkat dari tahun ke 
tahun, bahkan meningkat tajam sejak tahun 2006 
yang hanya sekitar 86 ton per tahun mencapai 
214 ton per tahun di tahun 2010 lalu. Selain 
permintaan ayam di tingkat kecamatan, hasil 
penelitian ini juga menyajikan jumlah permintaan 
daging ayam pada tingkat rumah tangga di 
Kecamatan Tobelo secara rinci pada tabel 1.
Tabel 2. Distribusi Jumlah Rumah Tangga Menurut 

Permintaan Daging Ayam  di Kecamatan 
Tobelo Tahun 2012.

Jumlah Permintaan
(Kg/Bln)

Jumlah 
Rumah 
Tangga
(KK)

Persentase
(%)

1– 2,4
2,5 – 4
4,5 – 6

12
19
14

26,7
42,2
31,1

Total 45 100
Sumber : Data Primer Diolah

Data tabel 2. menunjukkan bahwa 42,2 
persen rumah tangga di Kecamatan Tobelo 
biasanya membeli 2,5 – 4  kg daging ayam / bulan, 
berikutnya 31,1  persen biasa membeli daging 
ayam dalam jumlah banyak yakni sebesar  4,5  
– 6 kg / bulan, sedangkan sisanya 26,7 adalah 
kelompok rumah tangga yang membeli daging 

ayam dengan jumlah yang kecil yakni 1 – 2,4 
kg/bulan.  Ini sekaligus menunjukkan bahwa 
kebiasan rumah tangga  membeli daging ayam di 
Kecamatan Tobelo masih tergolong rendah yakni 
68.9 persen dari rumah tangga membeli daging 
ayam di atas 2,5 kg / bulan (sekitar 2 ekor)  dan 
hanya 31,1 persen yang membeli dalam jumlah 
cukup banyak 4,5 – 6 kg/bulan (sekitar 4 ekor). 
Secara teori permintaan daging ayam oleh rumah 
tangga selain ditunjang oleh tingkat pendapatan 
rumah tangga, juga sangat dipengaruhi oleh harga 
jual daging ayam itu sendiri. Hasil penelitian 
di lokasi menunjukkan bahwa harga ayam di 
Kecamatan Tobelo berkisar antara Rp.30.000 
sampai Rp.40.000 per kilogram  dengan harga 
rata-rata Rp.35.000

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Permintaan Daging Ayam 

Untuk mengetahui faktor-faktor  yang 
mempengaruhi permintaan daging ayam 
digunakan analisis regresi berganda dengan 
model Ordinary Least Square  (OLS).  Data 
variabel harga yang akan dianalisis dinormalkan, 
kemudian dilakukan analisis regresi.  Hasil  
analisis regresi secara rinci ditampilkan pada 
Tabel 3.  
Tabel 3. Hasil  Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi  Permintaan Daging Ayam 
di Kecamatan Tobelo Tahun 2012.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Constant 7.945046 5.201905 1.527334 0.1359

X1(Fam) 0.984128*** 0.093943 10.47579 0.0000

X2 (Income) -0.116797* 0.068801 -1.697625 0.0987

X3(P_Egg) -0.384842* 0.206018 -1.868006 0.0704

X4(P_Fish) 0.121068 0.097755 1.238482 0.2240

X5 (P_Chicken) -0.698461** 0.340952 -2.048561 0.0483

X6(P-Rice) 0.190597 0.297849 0.639909 0.5265

X7(Edu) -0.068505 0.112282 -0.610117 0.5458

X8 (Age) 0.194645 0.156336 1.245039 0.2216

D1 (Job) 0.224610** 0.071097 3.159211 0.0033

D2(Child) 0.052133 0.079076 0.659273 0.5142

R-squared 0.846851     F-statistic 18.80064

Adjusted R-squared 0.801807     Prob(F-statistic) 0.000000

Durbin-Watson stat 1.471450

Sumber : Analisis data primer, 2012 
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Keterangan  :  
*** = Signifikan pada tingkat kepercayaan  

99 %
**  = Signifikan pada tingkat kepercayaan  

95 %

*     =  Signifikan pada tingkat kepercayaan  
90 %
Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan 

pada Tabel 6.7, maka disusun persamaan 
regresinya sebagai berikut :

LnDemand = 7.945046 + 0.984128 LnFam – 0.116797 LnIncome  – 0.384842 Ln P_Egg + 0.121068 
LnFish – 0.698461 LnChicken  + 0.190597 Ln P-Rice – 0.068505 LnEdu  + 0.194645 LnAge + 
0.224610D1 + 0.052133 D2 
a. Uji Statistik

Hasil uji regresi yang didapat kemudian 
dilanjutkan dengan uji statistik. Uji statistik 
yang dilakukan terhadap hasil regresi factor-
faktor yang mempengaruhi permintaan daging 
ayam model Ordinary Least Square  (OLS),  
meliputi uji ketepatan model (goodness of  fit)  
yang ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien 
determinasi (R2),  uji signifikansi Simultan (uji 
F) untuk mengetahui pengaruh secara simultan  
variabel-variabel independen yang dimasukkan 
dalam model terhadap variabel dependen, serta 
uji signifikasi individual (Uji t) untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 
independen secara individual dalam menerangkan 
variasi variabel dependen.

b. Koefisien Determinasi (R2)
Hasil uji ketepatan model berdasarkan 

nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.8468 
menunjukkan bahwa  84,68 persen variasi  
variabel dependen (permintaan daging ayam) 
mampu dijelaskan oleh variabel independen yang 
dimasukkan ke dalam model  (jumlah anggota 
rumah tangga, pendapatan rumah tangga, harga 
telur, harga ikan, harga daging ayam, harga 
beras, pendidikan ibu, umur ibu serta dummy 
jenis pekerjaan dan keberadaan anak dibawah 
usia 10 tahun), sedangkan sisanya  sebesar 15,32 
persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
dimasukkan dalam model.

c. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)  
Berdasarkan hasil analisis, nilai Fhitung 

adalah sebesar 18,80 nilai tersebut menunjukkan 
bahwa nilai Fhitung > FTabel pada tingkat kepercayaan 
99 persen.  Hal ini berarti permintaan daging 
ayam dipengaruhi secara simultan oleh variabel 
independen yang ada dalam model.   Dengan 
demikian hipotesis yang menduga bahwa  
permintaan daging ayam dipengaruhi oleh jumlah 

anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, 
harga telur, harga ikan, harga daging ayam, harga 
beras, pendidikan ibu, umur ibu serta dummy 
jenis pekerjaan dan keberadaan anak dibawah 
usia 10 tahun dapat dikatakan diterima .

d. Uji t ( Uji Signifikasi Individual)
Berdasarkan hasil uji signifikasi individual 

(uji t), diketahui bahwa terdapat 5 variabel 
independen yang berpengaruh signifikan terhadap 
permintaan daging ayam, antara lain jumlah 
anggota keluarga (Fam),  pendapatan rumah 
tangga (Income), Harga telur (P_Egg), Harga 
daging ayam (P_Chicken), serta jenis pekerjaan 
(D11).  Penjelasan secara rinci mengenai faktor-
faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 
permintaan daging ayam sebagai berikut :
1) Variabel jumlah anggota  rumah tangga 

(fam)
 Variabel jumlah anggota  rumah tangga 

mempunyai nilai thitung sebesar 1.527  
lebih besar dari nilai tTabel, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel jumlah anggota  
rumah tangga berpengaruh signifikan 
terhadap permintaan daging ayam pada 
tingkat kepercayaan 99  persen.  Nilai 
koefisien regresi  sebesar  0.984 persen 
dan bertanda positif dapat diartikan bahwa 
kenaikan jumlah  anggota rumah tangga 
sebesar 1 persen akan meningkatkan 
permintaan daging ayam 0.984 persen.  

2) Variabel Pendapatan Rumah Tangga 
(Income)

 Variabel  pendapatan rumah tangga 
mempunyai nilai thitung sebesar 1.697 lebih 
besar dari tTabel, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel pendapatan rumah tangga  
berpengaruh signifikan terhadap permintaan 
daging ayam pada tingkat kepercayaan 
90 persen.  Nilai koefisien regresi sebesar 
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0.116 persen dan bertanda negative dapat 
diartikan bahwa  kenaikan pendapatan rumah 
tangga sebesar 1  persen akan menurunkan 
permintaan daging ayam 0.116 persen.

3) Variabel Harga Telur (P-Egg)
 Variabel harga telur mempunyai nilai thitung 

sebesar 1.868 lebih besar dari tTabel, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel harga telur 
berpengaruh signifikan terhadap permintaan 
daging ayam pada tingkat kepercayaan 90 
persen.  Nilai koefisien regresi sebesar 0.384 
persen dan bertanda negatif dapat diartikan 
bahwa  kenaikan harga telur sebesar 1  
persen akan menurunkan permintaan daging 
ayam 0.384 persen.

4) Variabel Harga Daging Ayam (P-Chicken)
 Variabel harga daging ayam mempunyai 

nilai thitung sebesar 2.048 lebih besar dari 
tTabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel harga daging ayam berpengaruh 
signifikan terhadap permintaan daging 
ayam pada tingkat kepercayaan 95 persen.  
Nilai koefisien regresi sebesar 2.048 persen 
dan bertanda negatif dapat diartikan bahwa  
kenaikan harga telur sebesar 1  persen akan 
menurunkan permintaan daging ayam 2.048 
persen.

5) Variabel Dummy Jenis Pekerjaan (D1)
 Variabel dummy jenis pekerjaan mempunyai 

nilai thitung sebesar 3.159 lebih besar dari tTabel, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
dummy jenis pekerjaan pegawai berpengaruh 
signifikan terhadap permintaan daging ayam 
pada tingkat kepercayaan 95 persen.   Nilai 
koefisien regresi  sebesar  0.224 persen 
dan bertanda positif menunjukkan bahwa 
permintaan daging ayam pada responden 
dengan jenis pekerjaan pegawai (PNS 
maupun pegawai swasta) lebih tinggi 
dibandingkan jenis pekerjaan bukan pegawai 
(petani, wiraswasta, buruh dan lainnya).

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa 
variabel lainnya yakni harga ikan (P_fish), harga 
beras (P_rice), pendidikan (edu)  dan umur ibu 
rumah tangga (age) serta keberadaan anak-
anak dibawah usia 10 tahun tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap permintaan 

daging ayam.  Hasil uji menunjukkan bahwa 
variabel umur kelapa memberikan tanda 
positif sesuai yang diharapkan, meskipun tidak 
berpengaruh nyata terhadap permintaan daging 
ayam,  sedangkan variabel tingkat pendidikan 
ibu tidak berpengaruh Besar kemungkinan 
karena dalam menyiapkan menu,  ibu rumah 
tangga belum memanfaatkan pendidikan yang 
pernah diikuti untuk mengembangkan teknologi 
baru, sebaliknya tetap mempertahankan cara-
cara tradisional yang diwariskan oleh orang tua 
mereka.

Variabel harga ikan dan harga beras tidak 
memberikan pengaruh terhadap permintaan 
daging ayam, hal ini diperkirakan karena baik 
beras maupun ikan  sudah menjadi bagian utama 
dalam menu masyarakat lokal, sehingga ikan 
dan beras selalu tersedia bagi rumah tangga 
masyarakat lokal di Kecamatan Tobelo. Ikan dan 
beras akan tetap tersedia, baik saat ada maupun 
tidak ada permintaan daging ayam.  Hal ini berarti 
saat konsumen membeli daging ayam, konsumen 
juga akan tetap membeli ikan dan beras,  karena 
ikan dan beras sudah menjadi kebutuhan pokok.  

Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik  dilakukan  untuk 

melihat  adanya  tidaknya penyimpangan terhadap 
asumsi klasik pada model  yang digunakan.  
Dua pengujian yang dilakukan meliputi uji 
asumsi yang berkaitan dengan  masalah adanya  
hubungan antara variabel independen di dalam  
regresi model (multikolinieritas) dan uji adanya 
varian variabel  gangguan  yang tidak konstan 
(heteroskedastisitas).
a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas  adalah hubungan  yang 
linier antara variabel independen di dalam  regresi.  
Hasil deteksi multikolinieritas antara variabel 
independen dalam analisis regresi faktor-faktor 
yang mempengaruhi permintaan daging ayam, 
yang ditampilkan dalam bentuk matriks korelasi 
menunjukkan bahwa hasil estimasi BLUE (best 
linier unbiased estimators), karena tidak terdapat 
koefisien korelasi yang nilainya lebih besar dari 
0,8, sehingga model dapat dikatakan sangat baik 
sehingga model masih bisa digunakan untuk 
analisis selanjutnya.  
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b. Uji Heteroskedastisitas 
Asumsi lain dari regresi dengan model 

Ordinary Least Square (OLS)  mengisyaratkan 
kondisi homogenitas varian error.  Untuk 
menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas 
pada model digunakan Uji White.  Hasil 
deteksi heteroskedastisitas  antar variabel 
independen  dalam analisis regresi faktor-faktor 
yang mempengaruhi permintaan daging ayam 
ditampilkan pada  Tabel 4.
Tabel 4.  Hasil  Deteksi heteroskedstisitas  dengan Uji 

White Terhadap Hasil Regresi Faktor-Faktor 
yang  Mempengaruhi Permintaan Daging 
Ayam.

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.006116 Probability 0.483905

Obs*R-squared 18.47545 Probability 0.424769
Hasi l  deteksi  heteroskedast is i tas 

dengan Uji White menunjukkan bahwa nilai 
probability obs*R-squared lebih besar dari alpha 
0,05 yakni  sebesar 0,424.  Ini berarti bahwa 
model yang digunakan terbebas dari masalah  
heteroskedastisitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Pendapatan di bawah pendapatan rata-rata 

sebesar 51,12 persen, menengah sebesar 
44,44 persen, sedangkan pendapatan tinggi  
adalah sebesar 4,44 persen.

2. Permintaan daging ayam di Kecamatan 
Tobelo masih tergolong rendah yakni 68.9 
persen dari rumah tangga membeli daging 

ayam di atas  2,5 kg/bulan dan hanya 31,1 
persen yang membeli dalam jumlah cukup 
banyak 4,5 – 6 kg/bulan. 

3. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa  
84,68 persen variasi  variabel dependen 
(permintaan daging ayam) mampu dijelaskan 
oleh variabel independen yang dimasukkan 
ke dalam model  (jumlah anggota rumah 
tangga, pendapatan rumah tangga, harga 
telur, harga ikan, harga daging ayam, harga 
beras, pendidikan ibu, umur ibu serta 
dummy jenis pekerjaan dan keberadaan 
anak dibawah usia 10 tahun) Permintaan 
daging ayam dipengaruhi secara simultan 
oleh variabel independen yang dimasukkan 
dalam model. 

4. Faktor-faktor  yang mempengaruhi 
permintaan daging ayam secara signifikan, 
antara lain jumlah anggota keluarga (Fam),  
pendapatan rumah tangga (Income), 
Harga telur (P_Egg), Harga daging ayam  
(P_Chicken), serta jenis pekerjaan (D11). 

Saran
1. Perlunya upaya pemerintah di daerah ini  

untuk mendorong peningkatan produksi 
daging ayam dalam mendorong masyarakat 
untuk mengkonsumsi daging ayam 

2. Perlu perhatian pemerintah setempat 
untuk mengembangkan diversifikasi menu 
termasuk mendorong konsumsi sumber 
protein hewani termasuk daging ayam, guna 
meningkatkan gizi masyarakat di Kecamatan 
Tobelo 
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