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ABSTRAK 

Tujuan skripsi ini adalah 1). Menganalisis karakteristik konsumen dan perilaku 
konsumen ibu rumah tangga dalam membeli ayam potong broiler di Pasar 
Tradisional Keputran Surabaya, 2). Menganalisis faktor yang mempengaruhi 
pembelian ayam potong broiler di Pasar Tradisional Keputran Surabaya. Analisis 
yang digunakan dalam menjawab tujuan satu yaitu menggunakan analisis deskriptif, 
sedangkan untuk menjawab tujuan dua yaitu menggunakan analisis regresi linier 
berganda dan analisis stastistik. Karakteristik konsumen rata-rata dari pendapatan 
keluarga konsumen adalah diatas Rp 1.200.000 per bulan, dari jumlah anggota 
keluarga konsumen terdiri dari 4 – 5 orang, dengan umur konsumen lebih dari 50 
tahun, pendidikan konsumen lulusan SMA, dan kekayaan/fasilitas yang dimiliki 
konsumen memiliki motor serta televisi. Perilaku konsumen pembelian ayam potong 
broiler berjumlah 4 – 6 kg dalam sebulan pembelian, umumnya frekuensi pembelian 
ibu-ibu rumah tangga 2 kali dalam seminggu, membeli pada waktu pagi hari yaitu 
pukul 06.00 – 11.00 WIB, sedangkan mutu ayam potong broiler umumnya ibu-ibu 
rumah tangga membeli ayam potong broiler di Pasar Keputran Surabaya dengan 
mutu/kualitas yang baik yaitu dilihat dari segi warna daging ayam, bau ayam potong 
broiler tersebut, serta tekstur daging ayam potong broiler. Warna tampak fresh, 
sedangkan dari bau (tidak berbau) artinya daging ayam potong tidak berbau apapun, 
sedangkan dari tekstur daging ayam memiliki tekstur daging yang mengkilap/licin 
serta tidak berair dan kenyal dengan harga ayam potong sebesar Rp 22.000 – Rp 
23.000 per kilogram, dan dalam penggunaanya ayam potong broiler umumnya 
dimasak menjadi lauk ayam goreng guna untuk memenuhi kebutuhan pangan 
keluarganya. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah 
pembelian ayam potong broiler yaitu : pendapatan keluarga, jumlah anggota 
keluarga, harga ayam potong broiler, dan kualitas ayam potong broiler. 
 
Kata kunci : Perilaku pembelian ayam potong broiler.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is 1). Analyzing consumers characteristics and 
housewife's  consumers behavior in buying  poultry broiler in Traditional Markets 
Keputran Surabaya, 2). Analyzing the factors that affect  the purchase of poultry 
broiler in Traditional Markets Keputran Surabaya. The analysis used to answer the 
purpose of using descriptive analysis, while to answer two purposes, namely using 
linear regression analysis and statistical analysis. Characteristics of the average 
consumer of the consumer household income is above Rp 1,200,000 per month, of 
the number of family members of consumers consist of 4-5 people, with consumers 
aged over 50 years, consumer education high school graduates, and property / 
facilities owned by consumershave motors and televisions. Consumer behavior 
broiler poultry purchases amounted to 4-6 kg in a month of purchase, frequency of 
purchase is generally the mother-housewife 2 times a week, buying in the morning is 
at 06:00 to 11:00 pm, while the general quality of broiler chicken pieces mothers 
home household purchasing poultry broiler in Surabaya Keputran market with quality 
/ good quality in terms of color is chicken meat, broiler the broiler smell, and texture 
of broiler chicken meat pieces. Color looks fresh, while the odors (no smell) means 
poultry meat does not smell anything, while the texture of chicken meat has the 
texture of meat that shiny / smooth and not watery and rubbery chicken pieces 
priced at Rp 22,000 - Rp 23,000 per kilogram, and its used to generally cooked 
broiler chicken pieces fried chicken to a side dish to feed his family. The results 
stated that the factors that affect the amount of the purchase broiler chicken pieces 
are: family income, number of family members, the price of broiler chicken, broiler 
quality. 
 
Keywords: Buying behavior of broiler chicken pieces. 
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RINGKASAN 

Salah satu produk hasil peternakan yang sering diminati konsumen diberbagai 
kalangan yaitu ayam potong, dimana suatu peternakan ayam yang diambil 
dagingnya untuk dikonsumsi. Daging ayam potong broiler merupakan penghasil 
protein hewani yang cukup tinggi dengan harga yang terjangkau oleh semua 
kalangan, maka dari itu banyak konsumen yang cenderung memilih daging ayam 
potong broiler dibanding dengan daging sapi potong yang memiliki harga selisih 
tinggi dengan harga ayam potong broiler. Oleh karena itu pedagang-pedagang ayam 
potong broiler haruslah memahami prilaku konsumen ayam potong broiler. 
Memahami kebutuhan-kebutuhan konsumen dan proses membeli merupakan 
landasan bagi keberhasilan pemasar atau pedagang ayam potong broiler. 
Memahami bagaimana konsumen menempuh proses pembelian mulai dari 
pengenalan masalah, pencarian informasi, menilai alternatif, menentukan pembelian 
dan tingkah laku pasca pembelian. Dengan hal itu diharapkan pedagang atau 
pemasar memperoleh informasi penting guna untuk memenuhi kepuasan konsumen 
serta meningkatkan penjualan ayam potong broiler. Tujuan skripsi ini adalah 1). 
Menganalisis karakteristik konsumen dan perilaku konsumen ibu rumah tangga 
dalam membeli ayam potong broiler di Pasar Tradisional Keputran Surabaya, 2). 
Menganalisis faktor yang mempengaruhi pembelian ayam potong broiler di Pasar 
Tradisional Keputran Surabaya. Analisis yang digunakan dalam menjawab tujuan 
satu yaitu menggunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk menjawab tujuan dua 
yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis stastistik.  

Karakteristik konsumen untuk suatu pengambilan keputusan membeli ayam 
potong broiler dilandasi antara lain faktor karakteristik pribadi individu konsumen itu 
sendiri yaitu pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan, umur, 
kekayaan konsumen, dan harga ayam potong broiler yang dapat menentukan serta 
mempengaruhi konsumen untuk membeli ayam potong broiler di Pasar Keputran 
Surabaya. Perilaku konsumen  ayam potong broiler di Pasar Keputran Surabaya 
dalam penelitian ini antara lain yaitu jumlah pembelian, frekuensi pembelian, 
mutu/kualitas ayam potong broiler yang sering dibeli konsumen, harga ayam potong 
broiler yang dibeli ibu rumah tangga, saat membeli dan penggunaan ayam potong 
broiler yang dibeli ibu rumah tangga. Hasil regresi linier berganda dalam penelitian 
menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah pembelian ayam potong 
broiler yaitu : pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, harga ayam potong 
broiler, dan kualitas ayam potong broiler. 

 
 
 
 
 
 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



1 

I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini telah membawa dunia usaha kepersaingan 

yang sangat ketat untuk memperebutkan konsumen. Berbagai pendekatan dilakukan 

untuk mendapatkan simpati masyarakat baik melalui peningkatan sarana dan 

prasarana berfasilitas tekhnologi maupun dengan pengembangan sumber daya 

manusia. Persaingan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen telah 

menempatkan konsumen sebagai pengambilan suatu keputusan. Semakin 

banyaknya perusahaan atau dunia usaha sejenis yang beroprasi dengan berbagai 

jenis produk-produk maupun jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat dapat 

menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhannya (Siagian, 2005).  

Keberhasilan pemasaran suatu perusahaan tidak hanya dinilai dari seberapa 

banyak konsumen yang berhasil diperoleh, namun juga bagaimana cara 

mempertahankan konsumen tersebut. Dalam pemasaran dikenal bahwa setelah 

konsumen melakukan keputusan pembelian, ada proses yang dinamakan tingkah 

laku pasca pembelian yang didasarkan dari rasa puas atau tidak puas. Rasa puas 

dan tidak puas konsumen terletak pada hubungan antara harapan konsumen 

dengan prestasi yang diterima dari produk atau jasa. Bila produk atau jasa tidak 

memenuhi harapan konsumen, maka konsumen tersebut merasa tidak puas, 

sehingga dimasa yang akan datang konsumen tidak akan melakukan pembelian 

ulang. Dilain pihak apabila produk atau jasa melebihi harapan konsumen, konsumen 

akan merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang (Sutisna, 2002). Maka dari 

itu dalam penelitian ini yaitu “Perilaku Pembelian” dikarenalkan perilaku pembelian 

merupakan suatu tindakan nyata dalam individu konsumen yang dapat dipengaruhi 
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oleh faktor-faktor kejiwaan dan faktor luar lainnya yang mengarahkan mereka untuk 

memilih, membeli dan mempergunakan barang dan jasa yang diinginkannya, selain 

itu perilaku pembelian sering kali berubah-ubah dimana hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan individu konsumen itu sendiri. 

Perilaku pembelian suatu produk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain keyakinan konsumen terhadap produk yang bersangkutan, keyakinan terhadap 

pengalaman masa lalu konsumen. Berkaitan dengan keinginan konsumen untuk 

membeli dikenal dengan istilah minat beli. Minat beli merupakan bagian dari proses 

menuju kearah tindakan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Perilaku 

konsumen dapat dirumuskan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang 

dalam hal merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan 

jasa-jasa. Dengan demikian perilaku konsumen terdiri dari aktivitas-aktivitas yang 

melibatkan orang-orang sewaktu datang menyeleksi, membeli dan menggunakan 

produk-produk dan jasa, sedemikian rupa sehingga hal tersebut memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka (Winardi, 1991). 

Usaha peternakan ayam di Indonesia telah menjadi sebuah industri yang 

memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan gizi dan pangan masyarakat. 

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pertanian Republik Indonesia 

No.362/Kpt/TN.120/5/1990, skala usaha-usaha peternakan di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi perusahaan peternakan dan peternakan rakyat. Perusahaan 

peternakan yaitu suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus 

pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan komersial yang 

meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit dan ternak potong), telur, susu, 

serta usaha mengembangkan produk-produk peternakan. Peternakan rakyat yaitu 

usaha yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimal 
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kegiatannya untuk setiap jenis ternak 15.000 ekor per periode produksi (Kusuma, 

2005).  

Salah satu produk hasil peternakan yang sering diminati konsumen diberbagai 

kalangan yaitu ayam potong, dimana suatu peternakan ayam yang diambil 

dagingnya untuk dikonsumsi. Daging ayam potong broiler merupakan penghasil 

protein hewani yang cukup tinggi dengan harga yang terjangkau oleh semua 

kalangan, maka dari itu banyak konsumen yang cenderung memilih daging ayam 

potong broiler dibanding dengan daging sapi potong yang memiliki harga selisih 

tinggi dengan harga ayam potong broiler. Oleh karena itu pedagang-pedagang ayam 

potong broiler haruslah memahami prilaku konsumen ayam potong broiler. 

Memahami kebutuhan-kebutuhan konsumen dan proses membeli merupakan 

landasan bagi keberhasilan pemasar atau pedagang ayam potong broiler. 

Memahami bagaimana konsumen menempuh proses pembelian mulai dari 

pengenalan masalah, pencarian informasi, menilai alternatif, menentukan pembelian 

dan tingkah laku pasca pembelian. Dengan hal itu diharapkan pedagang atau 

pemasar memperoleh informasi penting guna untuk memenuhi kepuasan konsumen 

serta meningkatkan penjualan ayam potong broiler. Oleh karena itu adanya suatu 

penelitian kali ini yang berjudul “Perilaku Pembelian Ayam Potong Broiler Di Pasar 

Keputran Surabaya”. 

B. Perumusan Masalah 

Pasar tradisional merupakan usaha yang menjual beraneka ragam bentuk hasil 

pertanian yang siap untuk di pasarkan, konsumen yang berbelanja di pasar 

tradisional dapat memilih produk atau hasil pertanian yang di inginkan serta di 

butuhkan. Pasar tradisional harus mampu memenuhui kebutuhan serta kepuasan 
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konsumen terhadap produk ataupun hasil pertanian yang di pasarkan di dalam pasar 

tersebut. 

Ayam potong di pasar keputran Surabaya memiliki berbagai macam di 

antaranya ayam pedaging dengan di bedakan menjadi 2 yaitu ayam potong 

ras/broiler serta ayam potong buras pedaging. Begitu pula dengan konsumen ayam 

potong mereka memilih banyak jenis ayam potong yang ada di pasar tradisional 

keputran Surabaya. Hal tersebut menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih 

dan membeli ayam potong karena konsumen memiliki alasan yang berbeda-beda, 

sehingga antara konsumen satu dengan konsumen lain sangat bervariasi dalam 

memilih. Variasi-variasi tersebut dapat di sebabkan oleh hal berikut ini yaitu 

pengaruh lingkungan, psikologis setiap konsumen berbeda-beda dari segi 

pendapatan keluarga, kebutuhan terhadap daging ayam potong broiler tersebut, 

jumlah anggota keluarga, umur konsumen, tingkat pendidikan konsumen. 

Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik konsumen dan perilaku konsumen ibu rumah 

tangga dalam membeli ayam potong broiler di Pasar Tradisional Keputran 

Surabaya? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi konsumen ibu rumah tangga dalam membeli 

ayam potong broiler di Pasar Tradisional Keputran Surabaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis karakteristik konsumen dan perilaku konsumen ibu rumah 

tangga dalam membeli ayam potong broiler di Pasar Tradisional Keputran 

Surabaya. 

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pembelian ayam potong broiler di 

Pasar Tradisional Keputran Surabaya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang 

serta bagi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan 

pertanian. 

2. Diharapkan dapat memberikan informasi khususnya peternak dan pedagang 

dalam meningkatkan produksi ayam potong dan memasarkannya yang 

sesuai dengan perilaku konsumen. 
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