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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Aqiqah adalah penyembelihan kambing atau domba untuk 

kelahiran seorang anak yang menurut mazhab Hambali dilaksanakan 

pada hari ketujuh, empat belas, atau kari ke dua puluh satu (Nafilatul, 

2016). Hukumnya sunah muakkadah (sangat dianjurkan) bagi mereka 

yang mampu, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib (Siregar, 

2013). Jumlah kambing yang dianjurkan dalam aqiqahadalah dua ekor 

bagi bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan, meskipun tetap 

dihadits lainnya tetap dibolehkan satu ekor untuk bayi laki-laki 

(Makmun, 2011). Jenis kelamin kambing aqiqah boleh jantan atau 

betina (Makmun, 2011 dan Armansyah, 2012). Sedangkan persyaratan 

lainnya adalah umur kambing minimal satu tahun dan sehat, tidak 

kurus, tidak memiliki cacat mata dan tidak pincang (Makmun, 2011; 

Salamku, 2012). 

Di wilayah kota Makassar, telah terjadi pertumbuhan kelahiran 

bayi dari komunitas muslim sebagai konsumen kambing aqiqah. Tabel 

1 menjelaskan bahwa dalam tujuh tahun terakhir (2010-2016), kota 

Makassar mengalami pertumbuhan penduduk dan pasangan usia subur 

(PUS) 4.60%dan 5.35% per tahun. PUS komunitas muslim tumbuh 

5.45%, dengan kelahiran bayi 3.31%, terdiri dari 3.41% bayi 

perempuan dan 3.12% bayi laki-laki. Pendapatan per kapita tumbuh 

dengan pesat (29.51%) per tahun, meskipun pendapatan yang relevan 

untuk permintaan kambing aqiqah adalah disposable income yaitu 

pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang dan jasa 

(Mankiw (2008). 

Meskipun hukumnya sunah muakkad, namun aqiqah adalah bukti 

kecintaan terhadap buah hati, dan telah menjadi tradisi dikalangan 

muslim (Muallimin, 2015), sehingga mendorong peningkatan daya beli 

konsumen aqiqah.  Bahkan, pemasaran kambing aqiqah pun saat ini 

telah memasuki era digitalisasi yang dipromosikan secara online,  

seperti di laporkan oleh Intan dan Suryasi (Rinawidiastuti dan Cahyana, 

2017). 
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Tabel 1. Indikator Kependudukan dan Kelahiran di Kota  

              Makassar 

Indikator 
Tahun Rataan 

Pertumbuhan 
(%/ Thn) 2010 2016 

Jumlah Penduduk* 1.339.000 1.769.920 4.60 

Pendapatan per Kapita (Jura Rp)* 25.05 76.79 29.51 

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)* 137.173 188.528 5.35 

PUS Muslim* 133.06 183.815 5.45 

Kelahiran Bayi PUS Muslim** 59.877 73.764 3.31 

Lahir Perempuan** 40.117 49.681 3.41 

Lahir Laki-Laki** 19.761 24.083 3.12 

Harga Kambing Aqiqah (Rp)*** 1.000.000 2.700.000 24.29 

Sumber: 

*Kota Makassar Dalam angka 

**Data Kelahiran Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mksr 

***Survei Pendahuluan pada Penjual Kambing Aqiqah di kota Makassar 

Permintaan kambing aqiqah ditentukan oleh jumlah kelahiran, 

jenis kelamin perkelahiran, pendapatan rumahtangga (disposable 

income), harga kambing, umur dan kesehatan serta penampilan 

eksterior dari ternak kambing itu sendiri. Namun, informasi yang 

mengungkapkan pengaruh interaktif dari keseluruhan variable tersebut 

belum ada. Setidaknya masih langka  

Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan 

menganalisis Model Estimasi Permintaan Kambing Aqiqah (di kota 

Makassar). 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah model estimasi permintaan kambing aqiqah di 

kota Makassar? 

2. Bagaimana respon jumlah kelahiran, pendapatan, dan harga 

terhadap permintaan kambing aqiqah? 

3. Bagimana respon dan kontribusi bayi perempuan dan bayi laki-

laki terhadap permintaan kambing aqiqah? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

1. Model estimasi permintaan kambing aqiqah di kota Makassar 
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2. Respon jumlah kelahiran, pendapatan, dan harga terhadap 

permintaan kambing aqiqah 

3. Respon dan kontribusi bayi perempuan dan bayi laki-laki 

terhadap permintaan kambing aqiqah  

Kontribusi 

Kontribusi dari hasil penelitian ini adalah; 

1. Secara akademik, menjadi tambahan informasi terhadap 

penelitian sebelumnya,  yang belum mendiskusikan model 

estimasi permintaan dengan segala factor penentunya.  

2. Secara praktis,  menjadi tambahan informasi bagi konsumen 

dalam memilih produk kambing aqiqah yang sesuai kemampuan 

dan syariat islam. Semikian juga bagi produsen dalam 

memproduksi dan menawarkan kambing aqiqah yang sesuai 

dengan syariat islam dan kemampuan konsumen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi, Populasi, dan Variabel Studi  

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Makassar. Menggunakan 

metode survey yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan 

wawancara terstruktur menggunakan kuisioner. Populasi adalah semua 

rumah tangga muslim yang memiliki kelahiran bayi dua sampai tiga 

tahun terakhir.  

Penentuan sampel dilakukan dua tahap, sampel area dan sampel 

unit. Sampel area dilakukan secara bertingkat melalui penetuan wilayah 

kecamatan, kelurahan, RW/RT. Sampel wilayah ini ditetapkan melalui 

pertimbangan seperti jumlah dan kelahiran dari komunitas muslim. 

Kemudian dilanjutkan Sampel diambil secara acak menggunakan 

rumus solven (Sudjana, 2015). Variable utama yang menjadi perhatian 

dalam studi ini adalah pendapatan keluarga, jumlah kelahiran bayi,  

jenis kelamin bayi, jumlah dan harga kambing aqiqah, pelaksanaan 

aqiqah, dan variable lain yang berpotensi mempengaruhi permintaan 

kambing aqiqah. 

3.2. Analisis Data 

Menurut (Allen, 1988; Clive, 1998; dan Widarjono (2016) model 

umum fumgsi permintaan dapat dituliskan sebagai berikut Qa = f (Xi); 

dimana Qa = jumlah permintaan kambing aqiqah; X= variable 

independent (i=1,2,3….n) yang berpotensi mempengaruhi permintaan. 

Dari model umum ini dapat diturunkan model spesifik untuk 

permintaan kambing aqiqah (1). 

Qa = βo +β1X1+β2X2+β3X3+€ …………………………..    (1) 

Dimana: βo intercept; X1jumlah kelahiran; X2pendapatan 

rumahtangga; X3harga kambing aqiqah; βo β1, β2, β3 adalah nilai 

koefisient dari masing-masing variable independent yang akan 

diestimasi; € disturban/error. 

Untuk mengetahui perbedaan jumlah permintaan kambing aqiqah 

berdasarkan jenis kelamin bayi dapat digunakan variable dummy. 

Pertama dummy untuk bayi perempuan dengan symbol (D=1), kedua 

dummy untuk bayi laki-laki dengnan sombol (D=2) (Sentosa dan 

Ashari, 2005; Ghozali and Ratmono, 2017). Model persamaan dari 

kedua kelompok dummy ini (D=1 dan D=2) adalah sebagai berikut, 

persamaan (2 dan 3) 
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…………….. (2)  

  ; untuk bati 

perempuan 

……………..(3) 

; untuk 

bayi laki-laki 

Persamaan 2 dan 3 dapat diselesaikan dengan mencari koefisien 

 dengan teknik ekonometrika, menggunakan software 

SPSS 23 berdasarkan petunjuk (Ghozali and Ratmono, 2017). 

3.3. Hipotesis  

Pengujian hipotesis yang akan dilaksanakan dalam analisis ini 

adalah pengujian serentak (simultan) dan parsial. 

Pengujian hipotesis secara serentak (simultan); 

Ho : Terima Ho jika Xi (i=1,2,3 dan 4) tidak berpengaruh nyata 

pada taraf α=0.05% terhadap permintaan kambing aqiqah 

(Qa) 

Ha : Tolak Ho dan terima Ha sebagai alternative 

Pengajuan hipotesis parsial: 

Untuk jumlah kelahiran 

Ho : Terima Ho jika X1 (jumlah kelahiran) tidak berpengaruh 

nyata pada taraf α=0.05% terhadap permintaan kambing 

aqiqah (Qa) 

Ha : Tolak Ho dan terima Ha jika terjadi sebaliknya 

Untuk Tingkat pendapatan rumahtangga  

Ho :Terima Ho jika X2 (Tingkat pendapatan) tidak berpengaruh 

nyata pada taraf α=0.05% pada taraf α=0.05% terhadap 

permintaan kambing aqiqah (Qa) 

Ha : Tolak Ho dan terima Ha jika terjadi sebaliknya 

Untuk harga kambing aqiqah (KA) 
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Ho : Terima Ho jika X3 (Harga kambing aqiqah) tidak 

berpengaruh nyata pada taraf α=0.05% terhadap 

permintaan kambing aqiqah (Qa) 

Ha : Tolak Ho dan terima Ha jika terjadi sebaliknya 

Untuk dummy jumlah bayi perempuan 

Ho : Terima Ho jika β4D (jumlah bayi perempuan) tidak 

berpengaruh nyata pada taraf α=0.05% terhadap 

permintaan kambing aqiqah (Qa) 

Ha : Tolak Ho dan terima Ha jika terjadi sebaliknya  

Untuk dummy jumlah bayti laki-laki 

Ho : Terima Ho jika β4D1 (jumlah bayi perempuan) tidak 

berpengaruh nyata pada taraf α=0.05% terhadap 

permintaan kambing aqiqah (Qa) 

Ha : Tolak Ho dan terima Ha jika terjadi sebaliknya  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Uji Kecocokan (Goodness of Fit) 

Uji Goodness of fit atau uji kelayakan model digunakan untuk 

mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. 

Secara statistik uji Goodness of fit dapat dilakukan melalui pengukuran 

nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Menurut Ghozali 

(2018), perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila 

nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho 

ditolak). Sebaliknya perhitungan statistik disebut tidak signifikan 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho 

diterima. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam analisis 

regresi linear berganda adalah (1) koefisien determinasi; (2) Uji F dan 

(3) uji t. Koefisien determinasi sebaiknya menggunakan Adjusted R 

Square dan jika bernilai negatif maka uji F dan uji t tidak dapat 

dilakukan. Persamaan regresi sebaiknya dilakukan di akhir analisis 

karena interpretasi terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika 

telah diketahui signifikansinya.  

4.1.1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa 

besar presentase variasi variabel bebas (independen) pada model regresi 

linier berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat atau 

dependent (Sentosa dan Ashari, 2005; Widarjono, 2016; Ghozali and 

Ratmono, 2017). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Widarjono, 2016). 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan 

yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu dengan membanding-

kan besarnya nilai koefisien determinan, jika R2 semakin besar 

mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat. Koefisien determinasi 

(R2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sentosa dan Ashari, 

2005; Widarjono, 2016; Ghozali and Ratmono, 2017). Nilai koefisien 

determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika nilai R2 yang 
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mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R2 pasti akan meningkat tanpa melihat apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan Adjusted R2 untuk mengevaluasi model regresi karena 

Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model (Sentosa dan Ashari, 2005; Widarjono, 

2016; Ghozali and Ratmono, 2017). Dengan demikian, pada penelitian 

ini tidak menggunakan R2 namun menggunakan nilai Adjusted R2 

untuk mengevaluasi model regresi. 

4.1.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(dependen) (Sentosa dan Ashari, 2005; Widarjono, 2016; Ghozali and 

Ratmono, 2017).  Bila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka 

dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen (Sentosa dan Ashari, 2005; 

Widarjono, 2016; Ghozali and Ratmono, 2017). Dalam penelitian ini 

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh (X1), (X2) (Xn) 

secara simultan terhadap variabel dependen yaitu (Qa). Kriteria untuk 

membuat hipotesis adalah sebagai berikut: 

Ho : b1 = b2 = 0 . Artinya variabel independen yaitu (X1), (X2) 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu (Qa). Ha : b1 - b2 > 0. Artinya variabel independen 

yaitu (X1), (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu (Qa). Selanjutnya menentukan F tabel dan F 

hitung, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi 

sebesar 5%, jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak yang berarti 

masing-masing variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian jika F hitung < F 

tabel, maka Ho diterima yang berarti masing-masing variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least 

square (OLS). Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan 

memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi 

klasik yang sering digunakan yaitu (1) uji multikolinearitas, (2) uji 

heteroskedastisitas, (3) uji normalitas, (4) uji autokorelasi, dan (5) uji 

linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu 

yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data 

yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi 

klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian 

dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi 

persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain. 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas 

bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai 

residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji 

normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak 

dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai 

residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian. 

Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis 

(misalnya signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat 

dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi 

normal. Tetapi jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan 

beberapa langkah yaitu: melakukan transformasi data, melakukan 

trimming data outliers atau menambah data observasi. Transformasi 

dapat dilakukan ke dalam bentuk Logaritma natural, akar kuadrat, 

inverse, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, 

apakah condong ke kiri, ke kanan, mengumpul di tengah atau menyebar 

ke samping kanan dan kiri. 

Hasil pengujian normalitas disajikan pada Gambar 1 dan 2 

berikut. 
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Gamabar 1. Uji Normalitas 
Histogram,  

Gambar 2. Uji Normalitas P Plot 

Dengan melihat tampilan grafik Histogram maupun grafik 

Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dapat disimpulkan 

bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. 

Sedangkan pada grafik normal plot, terlihat titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model 

regresi tidak menyalahi asumsi normalitas. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi syarat untuk 

menjadi model regresi yang baik karena merupakan model regresi yang 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Sentosa dan 

Ashari, 2005; Widarjono, 2016). 

4.2.2. Uji Linieritas 

Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang 

dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang 

digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya model dibentuk 

berdasarkan telaah teoretis bahwa hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikatnya adalah linear. Hubungan antar variabel yang 

secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya sudah tidak 

dapat dianalisis dengan regresi linear, misalnya masalah elastisitas. 

Jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui 

apakah linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk 

memberikan adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau 

tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat 

linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau 
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tidak dengan hasil observasi yang ada. Uji linearitas dapat 

menggunakan uji Durbin-Watson, Ramsey Test atau uji Lagrange 

Multiplier. Uji linieritas juga bisa dilakukan dengan melihat scatterplot 

antara standar residual dengan prediksinya. Bila sebaran tidak 

menunjukkan pola tertentu maka dikatakan asumsi linieritas memenuhi 

syarat. Hasil pengujian menunjukkan scatterplot tidak membentuk pola 

tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini 

memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik karena asumsi 

linieritas terpenuhi (Sentosa dan Ashari, 2005; Widarjono, 2016). 

 

Gambar 3. Uji Linearitas Scatter-plot 

4.2.3. Uji Multikolinearitas (VIF) 

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika 

terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi kerelasi di antara variabel independen. Jika ada korelasi yang 

tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Sebagai 

ilustrasi, adalah model regresi dengan variabel bebasnya jenis kelamin 

bayi yang dilahirkan (X1); income (X2) dan harga (X3) dengan 

variabel terikatnya adalahjumlah permintaan kambing aqiqah (Qa). 

Logika sederhananya adalah bahwa model tersebut untuk mencari 

pengaruh antara X1, X2, dan X3 terhadap Qa. Jadi tidak boleh ada 

korelasi yang tinggi antara X1 dan X2 dengan X3, X1 dengan X3, dan 

X2 dengan X3. 
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Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan 

multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor (VIF), korelasi 

pearson antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat 

eigenvalues dan condition index (CI). Hasil analisis yang diajikan pada 

tabel Coefficients menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,100 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinieritas juga diuji 

dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Bila nilai 

VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas. Semua nilai 

VIF pada tabel Coefficients menunjukkan angka kurang dari 5. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini 

memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena tidak 

terjadi korelasi antar variabel independen (non-multikolinearitas) 

(Sentosa dan Ashari, 2005; Widarjono, 2016). 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari rersidual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut 

Heteroskedastisitas.  Menurut (Sentosa dan Ashari, 2005; Widarjono, 

2016; Ghozali and Ratmono, 2017) menyebutkan bahwa model regresi 

yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas, atau dengan 

kata lain model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas. 

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode 

scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan 

SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak 

terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, 

menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian 

menyempit. Uji statistik lain yang dapat digunakan adalah uji Glejser, 

uji Park atau uji White. Dari grafik Scatterplot (Gambar 4) terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka nol pada sumbu Y (Sentosa dan Ashari, 2005; 

Widarjono, 2016; Ghozali and Ratmono, 2017). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi 

model yang baik karena merupakan model yang homoskedastisitas atau 

varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain 

tetap 
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Gambar 4. Hasil uji  Heteroskedastisitas 

4.2.5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Secara sederhana 

adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi 

antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi 

hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu 

dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana 

pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang 

bersamaan. Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di 

mana periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji 

autokorelasi. 

Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji 

Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika data observasi di atas 100 

data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa cara 

untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan 

mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model 

regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (generalized difference 

equation). Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel 

lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga 

data observasi menjadi berkurang 1. Pengujian ini menggunakan nilai 

Dubbin-Waston (DW), dan diperoleh nilai DW sebesar 1,844. 
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Selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel yang memiliki 

signifikansi 5%, jumlah sampel 150 dan jumlah variabel independen 3. 

Oleh karena nilai ini lebih besar dari batas atas (du) 1,681 dan kurang 

dari 4-du, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi (Sentosa 

dan Ashari, 2005; Widarjono, 2016). 

Kesimpulan dari hasil pengujian statistic ini menunjukkan bahwa; 

(1) Untuk pengujian Goodness of fit atau uji kelayakan model telah 

menunjukkan ketepatan pengukuran fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual. (2) Sedangkan untuk pengujian asumsi klasik 

telah menunjukkan bahwa estimasi regresi yang dilakukan telah 

memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator), 

normalitas, linearitas dan tidak terdapat heteroskedastistas, tidak 

terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sentosa dan 

Ashari, 2005; Widarjono, 2016; Ghozali and Ratmono, 2017).  

4.3. Ringkasan Statistik  

Pada bab ini, penulis akan melakukan sejumlah analisis terhadap 

hasil estimasi otput regresi untuk menjawab atas pertanyaan perumusan 

masalah penelitian ini. Penulis sekaligus juga akan melakukan 

pembuktian atas berbagai pendekatan teoritis, studi empiris, dan juga 

hipotesa penelitian – seperti yang tersajikan dalam bab-bab 

sebelumnya. Berikut ini adalah ringkasan statistik hasil penelitian. 

Table 2. Ringkasan Statistik  

Variabel  Rata-rata  Std Deviasi  

Jumlah Bayi perempuan  87 (58%) ±0.001 

Jumlah Bayi laki-laki 63 (42%) ±0.001 

Jumlah KA bayi perempuan (ekor) 87 (100%) ±0.001 

Jumlah KA laki-laki (ekor) 110 (88.71%) ±1.053 

Income RT (Rp Juta/bulan) 6,500 ±3,412 

Harga Kambing (Rp Juta/ekor) 2,253 ±1,206 

Goodness of fit: 

R^2                  : 0.646  

F (statistik)      : 126 > F-tabel 67,015* significant pada level 0.05 

Ringkasan statistic Tabel 2 menyajikan nilai rata-rata dari setiap 

variable yang diukur. Jumlah bayi perempuan 87, lebih besar dari bayi 

laki-laki (63. Standar deviasi yang lebih besar menunjukkan variasi 

data yang besar, sedangkan standard deviasi yang lebih kecil 

menunjukkan variasi yang lebih kecil. Bayi perempuan dan laki-laki, 
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keduanya memiliki standar deviasi yang relative kecil, sehingga dapat 

dimaknai bahwa kedua variable ini variasi yang relative kecil.  

Secara ideal, jumlah kambing aqiqah untuk bayi laki-laki lebih 

besar, dikarenakan berdasarkan tuntunan satu bayi laki-laki ditebus 

dengan dua ekor kambing. Namu, dari data ini menunjukkan bahwa 

jumlah KA untuk laki-laki hanya 110 ekor, sehingga kalau dibagi rata 

berate setiap laki-laki rata-rata hanya beraqiah 1.67 ekor. Artinya ada 

yang tidak sampai melakukan yang ideal dua ekor. Bagi bayi 

perempuan jumlah kelahiran sama dengan jumlah kambing aqiqah, 

menunjukkan bahwa semuanya beraqiqah, hanya saja mungkin yang 

membedakan di sini adalah harga kambing yang digunakan yang 

bervariasi. Berdasarkan standar deviasi menunjukkan bahwa harga 

kambing dan pendapatan konsumen aqiqah cukup bervariasi, yang 

dapat dartikan bahwa harga kambing yang digunakan juga cukup 

variatif. 

Dari harga yang ditetapkan penjual kemudian terjadi tawar-

menawar dengan pembeli kemudian terjadi transaksi (kesepakatan) 

harga antara penjual dan pembeli. Sangat boleh jadi harga transaksi 

yang berlangsung bukan didasarkan pada besar kecil, dan penampilan 

ekxterion, tetapi persoanlan perilaku atau penampilan pembeli yang 

dating. Semisal pembeli yang datang tampil sebagai orang eksklusif, 

kelas menengah ke atas, maka para penjual pun menawarkan harga 

kambing yang lebih tinggi di atas harga penjualan yang biasa. 

Persoalan-persolana seperti inilah yang melatari mengapa harga 

kambing memiliki variasi yang lebih luas sebagaimana disajikan pada 

Tabel 2. 

Akikah adalah bentuk pengorbanan umat Islam dengan menyembelih 
kambing sebagai ungkapan rasa syukur dan diniatkan beribadah kepada Allah 

Swt atas kelahiran anak. Namun, jumlah kambing yang disembelih antara 

perempuan dan laki-laki berbeda. Hal tersebut berdasarkan riwayat Ummu 
Kurz Al-Ka’biyyah ra. dalam kitab Al-Muhadzzab karya Abu Ishaq As Sirazi 

tentang akikah. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang Akikah, 

Nabi pun menjawab bahwa untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan untuk 
bayi perempuan satu ekor saja. 

 

هللا صلى هللا  لجارية شاة لما روت أم كرز قالت سألت رسول والسنة أن يذبح عن الغالم شاتين وعن ا

 عليه وسلم عن العقيقة للغالم شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة 

Sunnah untuk disembelih (berakikah) dua ekor kambing yang setara 

umurnya untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak 
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perempuan berdasarkan riwayat Ummu Kurz Ra. Ia bertanya kepada 
Rasulullah saw tentang akikah, lantas Rasul menjawab, “Bagi anak 

laki-laki dua ekor kambing yang sama, dan bagi anak perempuan satu 

ekor kambing.” 

Setelah melihat penjelasan tersebut, jelas sudah bahwa jumlah 

kambing yang disembelih untuk anak laki-laki dan anak perempuan 

berbeda walaupun itu hanya sebuah anjuran. Artinya, kalaupun hanya 

mampu menyembelih satu kambing saja maka tidak apa-apa dan tetap 

diperbolehkan. Namun, alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar 

belakang atau alasan mengapa jumlah akikah untuk keduanya 

dibedakan, supaya kita betul-betul mengerti dan bisa mengutamakan 

jumlah yang afdhal atau lebih utama. 

Dibedakannya jumlah sembelihan hewan untuk akikah antara 

anak laki-laki dan perempuan itu tidak lepas dari situasi dan kondisi 

sosial bangsa Arab masa lalu, di mana semua orang tua pada saat itu 

lebih mengharapkan kehadiran anak laki-laki ketimbang anak 

perempuan. Dengan kata lain, kebahagian mereka ketika mendapatkan 

anak laki-laki itu melebihi dari mendapatkan anak perempuan. 

Karenanya, jumlah kambing sembelihan akikah dibedakan, yaitu dua 

ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. 

Masih dalam kita Al-Muhadzab dijelaskan, 

للسرور بالمولود بالغالم أكثر فكان )الذبح عنه( أكثر  وإلنه إنما شرع  

“Akikah disyaratkan perwujudan nyata rasa bahagia dengan kehadiran 

anak, sedangkan kebahagian dengan kehadiran anak laki-laki itu lebih 
besar. maka jumlah sembelihan akikahnya lebih banyak.” 

Dengan ini, alasan pembedaan jumlah kambing sembelihan 

akikah untuk anak laki-laki dan perempuan adalah kadar dan raya 

syukur yang berbeda antara kehadiran anak laki-laki dan perempuan 

yang mana anak laki-laki lebih diharapkan dan rasa bahagianya pun 

berlebih. Walaupun begitu, anjuran akikah ini tidaklah boleh menjadi 

beban bagi orang tua, sebab ini hanyalah sebuah anjuran, bukan 

kewajiban. Jika hanya mampu menyediakan satu ekor kambing 

sembelihan akikah saja untuk anak laki-laki sama seperti halnya jumlah 

untuk anak perempuan, maka tetap diperbolehkan dan sah-sah saja. 
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4.4. Estimasi Model Permintaan  

Tabel 3. Model Estimasi Permintaan Kambing Aqiqah 

Variabel  Koefisien  Std. eror  T Sig. 
Constant 0.624 0.216 2.889 0.104 
Kelamin bayi 0.415 0.105 3.952 0.041 
Income (juta/Rp/bulan 0.257 0.092 2.793 0.008 
Harga  (juta/ekor) -0.137 0.138 -0.993 0.331 

Dependent variable: jumlah permintaan kambing aqiqah (Qa) 

Model umum permintaan 

Qa = 0.624+ 0.415X1+ 0.257X2- 0.137X3 

Nilai 0.624 adalah constanta yang menunjukkan besarnya 

kontribusi dari ketiga variable (pendapatan, jenis bayi, dan harga) yang 

dianalisis. Nilai 0.415 menunjukkan kontribusi kelahiran bayi terhadap 

permintaan KA, setiap tambahan kelahiran bayi 10% akan 

meningkatkan permintaan KA 4.15ekor. Namun, kontribusi ini masih 

akan dikoreksi oleh jenis bayi laki-laki dan perempuan. Koefisien 

0.257X2 (=pendapatan) adalah besarnya kontribusi pendapatan 

terhadap permintaan KA, setiap kenaikan 10% dari pendapatan akan 

meningkatkan tambahan permintaan 2.57 ekor KA. Koefisien harga 

adalash -0.137X3 adalah besarnya kontribusi harga terhadap 

permintaan, setiap kenaikan harga 10% akan menurunkan permintaan 

1.37 ekor KA. Tafsiran elastisitas ini sejalan dengan studi sebelumnya 

yang dilakukan oleh Julia et all, 1998 dan Jacopo, 2012). 

Elastisitas bayi, pendapatan, dan harga <1 tidak elastis, artinya 

perubahan atau kenaikan pendapatan dan harga hanya direspos sedikit 

oleh demand. Ini yang disebut permitaan institutional (dikontrol) oleh 

hukum syariat. Fungsi permintaan tersebut menginformasikan bahwa: 

1. Setiap kenaikan harga KA (X3) sebesar Rp 10 akan diikuti oleh 

penurunan permintaan sebesar = 1,37 ekor, dan sebaliknya 

(ceteris paribus).  Tanda negatef (-) pada elastisitas harga telah 

sesuai dengan teori, yaitu hukum permintaan yang menyatakan 

semakin tinggi harga semakin berkurang yang dibeli.  

2. Setiap kenaikan Rp 10 pendapatan (X2) akan diikuti oleh 

kenaikan permintaan 2,57 ekor, dan sebaliknya (ceteris 

paribus). Sesuai dengan teori yaitu shift demsand to the right. 
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3. Setiap kelahiran 10 bayi akan diikuti oleh kenaikan permintaan 

4,15 ekor untuk bayi perempuan dan 8,3 ekor untuk bayi laki-

laki. 

Model permintaan untuk bayi perempuan: sebelumnya telah 

diuraikan bahwa variable jenis kelami adalah dummy, angka 1 untuk 

bayi perempuan dan 2 untuk bayi laki-laki. Dengan demikian untuk 

model permintaan jika bayi perempuan adalah sebagai berikut. 

Qa = 0.624+ 0.415(1) + 0.257X2- 0.137X3 

Qa = 0.624(0.415) + 0.257X2-0.137X3 

Model permintaan yang dihadapi oleh bayi perempuan adalah 

Qa = 1.039+ 0.257X2-0.137X3 

Koefisien pendapatan (X2) dan harga (X3) tidak berubah, yang 

berubah adalah contanta dari 0.624 menjadi 1.039 atau dibulatkan 

menjadi 1 saja. Kurang rasional tetapi di sini dapat diartikan bahwa 

kenaikan pendapatan akan dialokasikan kepada kualitas kambing yang 

dibeli dari murah menjadi yang lebih mahal. 

Qa = 0.624+ 0.257X2- 0.137X3+ 0.415X1;   

Untuk bayilaki-laki: disubsitusikan angka 2, sehingga menjadi 

Qa = 0.624+ 0.257X2- 0.137X3+ 2(0.415) 

Qa = 0.624(0.830) + 0.257X2-0.137X3 

         Qa = 1.454+ 0.257X2-0.137X3 (bayi laki-laki) 

4.5. Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat (Sentosa dan Ashari, 2005; Widarjono, 2016; Ghozali and 

Ratmono, 2017). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan 

antara variabel X dan Y, apakah variabel X1, dan X2 benar-benar 

berpengaruh terhadap variabel secara individual atau parsial. Dalam 

penelitian ini Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

(X1), (X2) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu (Y). Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Ho : b1= 0, artinya variabel jenis kelamin (X1) secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel Qa  

Ho : b2 = 0, artinya variabel pendapatan (X2) secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel Qa  

Ho : b3 = 0, artinya variabel harga (X3) secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel Qa  

Ketiga hipotesis ini akan melawan ke tiga hipotesis berikut: 
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Ha : b1 = 0, artinya variabel kelamin bayi (X1) secara individual 

berpengaruh terhadap variabel Qa  

Ha  :b2  = 0, artinya variabel pendapatan (X2) secara individual 

berpengaruh terhadap variabel Qa  

Ha : b3 =  0, artinya variabel harga (X3) secara individual berpengaruh 

terhadap variabel Qa 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi 5% adalah jika t 

hitung < t table, maka Ho diterima yang berarti variabel independen 

secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan 

jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak yang berarti variabel independen 

secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil 

pengujian menunjukkan nilai t hitung > dari t-tabel, atau nilai sig 

(siginifcant) di bawah 0.05 (p<0.05). kesimpulannya adalah menolak 

Ho dan menerima H1, berarti semua koefisien variabel kelamin bayi 

(X1), pendapatan (X2), dan harga (X3) memiliki pengaruh yang 

significant terhadap permintaan KA. 

4.6.  Pengaruh Harga, Pendapatan dan Kelamin Bayi 

Koefisien harga yang bertanda negative (-) 0.137 diartikan bahwa 

harga menjadi factor pengurang dalam permintaan, semakin tinggi 

harga semakin berkurang KA yang dibeli. Data pada Tabel 1, ringkasan 

statistik, menunjukkan bahwa rata-rata kelahiran bayi dan jumlah 

aqiqah perempuan sama yaitu 87, menunjukkan bahwa mereka telah 

melaksanakan aqiqah dengan syariat sempurna, satu ekor per kelahiran. 

Rata-rata kelahiran bayi laki-laki 63 orang. Berdasarkan syariat atau 

anjuran islam bahwa jika bayi laki-laki maka jumlah KA adalah dua 

ekor atau 126 ekor. Namun, berdasarkan data yang ada pada Tabel 1 

jumlah KA yang dibeli sekitar 110 ekor. Fenomena ini menjelaskan 

bahwa tidak semua responden bayi laki-laki membeli dua ekor, tetapi 

ada yang hanya satu ekor saja. Satu ekor untuk bayi laki-laki juga 

dibolehkan menurut syariat, sehingga tetap syah. Berdasarkan model 

ini, penyebabnya adalah    harga KA yang relative mahal menurut 

ukuran pembelinya, dan atau karena pendapatan mereka yang rendah. 

Koefisien income (+) 0.257 tidak dapat diuraikan sejelas 

pengaruh harga, namun secara statistik patut diartikan sebagai factor 

pendorong permintaan, semakin tinggi income semakin bertamabh 

jumlah KA yang dibeli. Besar kemungkinannya konsumen bayi laki-

laki yang tidak membeli dua ekor juga dipengaruhi oleh tingkat income 

meskipun secara statisktik tidak namak secara jelas. Pengaruh harga 

maupun income dalam studi ini, keduanya mengukuhkan teori 
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ekonomi, sejalan dengan studi sebelumnya yang dilaporkan oleh Henri 

dan Renate, 1985; Trudy, 1986; Prem et all, 1992; Howarth, 1994; 

Robert, 1999. Pengaruh harga yang negative membuat kurva hukum 

permintaan dari kiri atas ke kanan bawah (Gambat 5), sedangkan 

peningkatan income menggeser kurva permintaan dari kiri ke kanan 

(Gambar 5). 

4.7.  Bentuk Kurva Permintaan 

Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan 

meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah 

penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam 

gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai 

gradient / kemiringan / slope negatif, artinya slope pada kurva ini 

menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. 

Tetapi squad, kurva ini bisa mengalami perubahan dan 

pergerakan dalam teorinya, lho. Perubahan ini terjadi karena dua sebab 

utama, yaitu perubahan harga barang yang bersangkutan dan yang satu 

lagi karena faktor ceteris paribus (faktor selain harga barang itu 

sendiri) biasanya pendapatan pembeli atau selera pasar. Sementara itu, 

jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, sebagai contoh 

pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan (shifting). 

Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke 

kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke 

kiri. Contoh ini dapat diilustrasikan dalam kurva berikut ini. 

Pengaruh masing-masing faktor yang memengaruhi permintaan 

terhadap pergerakan (movement) dan pergeseran (shifting) kurva 

permintaan dapat dirangkum dalam tabel berikut. 

Tabel 4. Faktor-Faktor  yang Memengaruhi Pergeseran Kurva 

Factor yang mempengaruhi 
Perubahan pergeseran kurva 

Naik Turun 

Harga  

Barang itu sendiri  

Bergerak dari 

kanan bawah ke 

kiri atas  

Bergerak dari kiri 

atas ke kanan 

bawah  

Barang subsitusi Bergeser ke kanan  Bergeser ke kanan  

Barang komplementer Bergeser ke kanan  Bergeser ke kanan  

Pendapatan Bergeser ke kanan  Bergeser ke kanan  

Kelamin bayi  Bergeser ke kanan  Bergeser ke kanan  

Jumlah penduduk  Bergeser ke kanan  Bergeser ke kanan  
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Gambar 5. Bergerak dari kanan bawah 

ke kiri atas 

Gambar 6. Pergeseran permintaan ke kiri  

Harga KA ditingkat penjual bervariasi berdasarkan jenis, 

besar/berat, umur, penampilan eksternal, dan persoalan non-fisik seperti 

sikap dan penampilan pembeli. Jenis kambing kambing etawah yang 

berpenambilan besar dan tinggi lebih mahal dari jenis kambing. kacang 

yang relative kecil. Besar/berat badan yang berbeda pada jenis kambing 

yang sama juga membedakan harga  

Salah seorang penjual menyatakan hal berikut: 

“………….jika pengguna KA berpenampilan kelas 

menegah keatas, baik dilhat dari cara bicara, 

kendaraan yang digunakan, atau gayanya, maka kami 

memanfaatkannya dengan penetapan harga yang lebih 

tinggi dari biasanya. Dan umumnya cara saya itu 

berhasil…….”. 

“………… Cara lainnya adalah dengan menanyakan 

tentang kelahiran anaknya, apakah anak pertama atau 

kedua. Pembeli untuk anak kelahiran pertama 

Nampak lebih bahagia atau senang, sehingga mereka 

bersedia membeli di atas harga rata-rata….”.  

4.8.  Implikasi 

Penelitisan ini berimplikasi suplayer dan produsen KA. Bagi 

suplayer, perlu mengetahui tentang adanya konsumen yang semestinya 

beli dua tetapi karena kendala income yang relative rendah dan harga 

KA yang tinggi sehingga cukup membeli satu. Artinya konsumen KA 

masih menginginkan harga yang sedikit lebih rendah dari yang dialami 

saat ini.  Mungkin di tingkat produsen peternak sudah cukup murah, 

namun pada para suplayer sulit menghidari penetapan harga yang 

relative tinggi karena suatu dan lain hal. 
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Implikasi di tingkat peternak sebagai produsen adalah bahwa 

permintaan KA cukup potensial. Konsumen KA adalah semua 

pasangan keluarga kaum muslim yang melahirkan bayi, laki atau 

perempuan, hanya saja terkendala oleh tingkat pendapatan dan harga. 

Dalam artian semakin tinggi pertumbuhan penduduk dan pendapatan 

konsumen KA, semakin tinggi pula permintaan KA. Karena itu, ke 

depan diperlukan informasi melalui studi yang terkait dengan efisiensi 

produksi dan pemasaran, agar sehingga persoalan harga dan pendapatan 

untuk  memberikan kepuasan bagi konsumen KA. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Model permintaan KA ditentukan oleh kelamin bayi, income 

orangtua, dan harga kambing aqiqah dengan persamaan berikut;  Model 

umum permintaan Qa = 0.624+ 0.415X1+ 0.257X2- 0.137X3; model 

permintaan jika bayi perempuan adalah Qa = 0.624+ 0.415(1)+ 

0.257X2- 0.137X3; dan untuk bayi laki-laki adalah Qa = 0.624+ + 

0.415 (2)+0.257X2- 0.137X3. Angka 1 dan 2 pada Variabel 0.415 (1) 

dan 0.415 (2) adalah variabel dummy untuk perempuan dan laku-lakii.  

 Karena adanya erbedaan variabel dummy ini, maka nilai 

constanta dari bayi laki-laki lebih tinggi, di atas dari bayi perempuan. 

Perbedaan nilai constanta ini mengukuhkan atau mengamalkan anjuran 

syariat yang mengajurkan pemotongan dua ekor kambing untuk bayi 

laki-laki. Meskipun demikian, bayi laki-laki mengkonsumsi rata-rata 

1.5 KA. Artinya tidak semua bayi laki-laki mengkonsumsi atau 

melaksanakan aqiqah dua ekor. Hal ini disebabkan oleh pengaruh 

income keluarga dan harga. Konsumsi KA untuk bayi perempuan 

sempurna, rata-rata satu ekor, sesuai anjuran syariat. Hasil ini 

menunjukkan bahwa permintaan KA cukup potensil untuk menarik sisi 

supaly dan produksi di tingkat peternak. Ke depan, tren pertumbuhan 

penduduk dan income muslim, akan menjadi pemicu peningkatan 

permintaan KA.  
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