
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Produk Sayur Organik  

Untuk mensuplai kebutuhan sayur, pihak Super Indo menjalin kerjasama dengan petani 

setempat. Sebut saja Kelompok Tani Tranggulasi Magelang, lalu petani-petani sayuran 

organik di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Berikut ini adalah beberapa macam sayuran 

organik yang dapat dipilih oleh konsumen, yakni Parseley, Wansui, Mint, Selada Keriting, 

Daun Kenikir, Daun Kemangi, Bayam Merah, Bayam Hijau, Daun Pepaya, Daun Kacang, 

Daun Tespong, Daun Horinzo, Daun Pakis, Daun Singkong, Daun Bawang, Seledri, 

Kangkung, Wortel, Brokoli, Kacang Buncis, Kacang Panjang, Kol, Mentimun, Paprika, 

Terong Ungu, Tomat. 

 

4.2. Gambaran Keragaan Responden 

Berikut adalah profil 60 orang responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendapatan 

dan Marketing Mix. 

4.2.1.  Keragaan Jenis Kelamin 

Dari hasil analisis berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa responden yang 

membeli sayuran organik didominasi oleh konsumen berjenis kelamin perempuan. Untuk 

mengetahui hubungan antara karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terhadap 

kepuasan dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.1. Distribusi Jenis Kelamin Konsumen terhadap Kepuasan 

X1 Jenis Kelamin Jumlah Sampel Kategori Kepuasan Skor 

Rata-Rata 

Kepuasan Kategori Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

Pria 17 28.33 0 13 4 26,18 

Wanita 43 71.67 0 26 17 26,70 

Jumlah 60 100         

Sumber : Data Primer 

Tabel di atas menjelaskan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 

orang (28,33 %) memiliki kepuasan lebih rendah dibandingkan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 43 orang (70%). 

4.2.2.  Keragaan Usia Responden 

Tingkat usia seseorang mempengaruhi kemampuan membeli dan keputusan memilih 

sesuatu produk. Bagi usia muda dalam membeli produk tidak lagi memikirkan kesehatan dan 



kualitas, yang utama adalah kuantitas. Namun bagi usia dewasa akan cenderung memikirkan 

aspek kualitas dari produk yang dibeli.  

Tabel 4.2 dapat menjelaskan bahwa usia responden terbanyak yang membeli sayuran 

organik berada di rentang 41 tahun – 58 tahun sebanyak 30 %. Begitu pulah untuk tingkat 

kepuasan tertinggi, terdapat direntang usia 41 – 58 tahun. 

Tabel 4.2. Distribusi Usia Konsumen terhadap Kepuasan 

X2 Usia Jumlah Sampel Kategori Kepuasan Skor 
Rata-Rata 

Kepuasan Kategori Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

20-40 26 43,33 0 17 9 26,07 

41-58 34 56.67 0 22 12 26,91 

Jumlah 60 100         

Sumber : Data Primer 

4.2.3. Keragaan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan seseorang akan mempengaruhi kemampuan membeli dan memilih suatu 

produk. Bagi responden yang memiliki pendidikan rendah cenderung tidak memikirkan 

produk yang dapat menyehatkan. Namun bagi responden yang berpendidikan tinggi memiliki 

pemikiran akan membeli produk yang tidak berbahaya bagi kesehatan. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3. Distribusi Pendidikan Konsumen terhadap Kepuasan 

X3 Pendidikan Jumlah Sampel Kategori Kepuasan Skor 

Rata-Rata 

Kepuasan Kategori Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

SD 12 20.00  0 8 4 26,58 

SMP 19 31.67 0 15 4 25,73 

SMA/SMK 25 41.67 0 14 11 26,92 

Universitas 4 6.67 0 2 2 28,00 

Jumlah 60 100         

Sumber : Data Primer 

Para responden didominasi oleh konsumen berpendidikan SMA/SMK sebanyak 25 

orang (41,67%). Untuk tingkat kepuasan tertinggi dalam pembelian sayur organik dicapai 

oleh konsumen berpendidikan Universitas. 

4.2.4.  Keragaan Tingkat Pendapatan 



Pendapatan seseorang mempengaruhi kemampuan membeli suatu produk. Pendapatan 

masing-masing konsumen tentunya berbeda, bagi pelajar atau mahasiswa pendapatan yang 

dimaksud adalah besarnya uang saku yang mereka terima tiap bulannya, sedangkan 

pendapatan bagi ibu rumah tangga berasal dari uang bulanan yang diberikan oleh suaminya. 

Tabel 4.4. Distribusi Pendapatan Konsumen terhadap Kepuasan 

X4 Pendapatan (Rp) Jumlah Sampel Kategori Kepuasan Skor 

Rata-Rata 

Kepuasan Kategori Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

<2.000.000,- 7 11.67 0 5 2 25,71 

2.500.000-3.500.000 16 26.67 0 12 4 26,56 

3.500.000-5.000.000 30 50.00 0 17 13 26,76 

>5.000.000 7 11.67 0 5 2 26,42 

Sumber : Data Primer 

Responden yang membeli sayuran organik sebagian besar mempunyai pendapatan 

rata-rata perbulan Rp 3.500.000,- sampai Rp 5.000.000,- dan pada tingkat pendapatan 

tersebut konsumen cenderung puas (26,76). Rupanya pendapatan yang tinggi (>Rp. 

5.000.000,-) terbukti tidak menjamin bahwa konsumen tersebut akan puas dengan produk 

yang disediakan (26,42). 

 

4.3. Pengaruh Faktor Marketing Mix terhadap Kepuasan Konsumen 

Faktor Marketing Mix dalam penelitan ini terdiri produk, harga, promosi dan tempat. 

Semua faktor tersebut dikaitkan dengan kepuasan konsumen sayuran organik. 

4.3.1. Produk 

Konsumen menyukai produk yang bisa menawarkan mutu terbaik dan kualitas yang 

baik. Hal ini memungkinkan timbulnya kepuasan konsumen dan akan menarik konsumen 

baru sehingga akan membuat konsumen loyal.  

Tabel 4.5. Distribusi Produk terhadap Kepuasan 

X5 Produk Jumlah Sampel Kategori Kepuasan Skor 
Rata-Rata 

Kepuasan Nilai Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

Rendah (5-11) 0 0.00 0 0 0 0,00 

Sedang (12-18) 30 50.00 0 30 0 23,90 

Tinggi (19-25) 30 50.00 0 9 21 29,20 

Jumlah 60 100         

Sumber : Data Primer 

Jumlah konsumen yang menilai produk sayuran organik berkualitas sedang seimbang 

dengan penilaian tinggi untuk kualitas sayur organik. Walau demikian, untuk tingkat 



kepuasan tertinggi (29,29) dicapai pada penilaian produk 19 – 25 yang berarti produk sayur 

organik berkualitas tinggi. 

4.3.2. Harga 

Harga mempunyai peranan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh 

konsumen. Harga yang terjangkau, sesuai dengan kualitas sesuai dengan manfaat, murah, 

adanya potongan harga memungkinkan timbulnya kepuasan konsumen dan menarik 

konsumen baru sehingga akan membuat konsumen loyal. Berikut adalah penilaian harga oleh 

konsumen. 

 

Tabel 4.6. Distribusi Harga terhadap Kepuasan 

X6 Harga Jumlah Sampel Kategori Kepuasan Skor 

Rata-Rata 

Kepuasan Nilai Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

Rendah (5-11) 2 3.33 0 2 0 23,50 

Sedang (12-18) 27 45.00 0 15 12 27,11 

Tinggi (19-25) 31 51.67 0 22 9 26,26 

Jumlah 60 100         

Sumber : Data Primer 

Sebanyak 31 orang atau 51.67% dari total responden, menilai harga sayur organik 

berada pada rentang nilai 19 – 25 yang berarti harga dinilai tinggi. Tinggi bukan berarti 

mahal, namun harga sayur organik dianggap sesuai dengan manfaat dan kualitas yang 

diinginkan konsumen. Sedangkan untuk tingkat kepuasan tertinggi (27,11) dicapai pada 

penilaian sedang (12 – 18), yang berarti harga produk sayur organik dinilai cukup sesuai 

dengan keterjangkauan terhadap pendapatan, kualitas, manfaat, dan dirasa cukup murah. 

4.3.3. Promosi 

Untuk mengkomunikasikan produk sayur organik perlu disusun strategi promosi yang 

terdiri dari periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan perorangan. 

Tujuan akhir dari promosi adalah memperkuat loyalitas konsumen, karena pembeli 

diharapkan puas terhadap tawaran sayur organik yang bermutu. Berikut adalah penilaian 

promosi oleh konsumen. 

Tabel 4.7. Distribusi Promosi terhadap Kepuasan 

X7 Promosi Jumlah Sampel Kategori Kepuasan  

Rata-Rata 

Kepuasan Nilai Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

Kurang (4-9) 1 1.67 0 1 0 23,00 

Sedang (10-15) 13 21.67 0 11 2 25,61 



Baik (16-20) 46 76.67 0 27 19 26,89 

Jumlah 60 100         

Sumber : Data Primer 

Promosi sayur organik yang dilakukan dianggap sudah bagus oleh para konsumen. 

Terbukti 46 orang responden menyatakan ‘baik’ pada promosi sayur organik. Selain itu 

tingkat kepuasan juga naik seiring dengan bertambahnya penilaian terhadap promosi sayur 

organik. 

4.3.4. Tempat 

Keputusan mengenai tempat sangat penting agar konsumen dapat memperoleh produk 

yang dibutuhkan tepat pada saat dibutuhkan. Selain itu tempat juga harus mudah dijangkau, 

memiliki display yang menarik, serta kemudahan dalam menemukan produk. Pemilihan 

tempat yang tepat memungkinkan timbulnya kepuasan konsumen dan akan menarik 

konsumen baru sehingga akan membuat konsumen loyal. Berikut adalah penilaian tempat 

oleh konsumen. 

Tabel 4.8. Distribusi Tempat terhadap Kepuasan 

X8 Place Jumlah Sampel Kategori Kepuasan 
Rata-Rata 

Kepuasan Nilai Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

Rendah (5-11) 0 0.00 0 0 0 0,00 

Sedang (12-18) 24 40.00 0 24 0 23,75 

Tinggi (19-25) 36 60.00 0 15 21 28,42 

Jumlah 60 100         

Sumber : Data Primer 

Konsumen paling banyak memberi nilai ‘tinggi’ pada kategori penilaian tempat 

penjualan sayur organik. Pada jenjang nilai itu pula konsumen mendapat tingkat kepuasan 

tertinggi (28,42). Hal lain yang menarik adalah tidak ada satupun konsumen yang menilai 

produk sayur organik memiliki kategori rendah (5 – 11).  

 

4.4. Pengaruh Faktor Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas 

Loyalitas konsumen merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen 

dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan. Perlu diingat bahwa 

kepuasan juga merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen.  

Jumlah konsumen terbanyak berdasarkan kategori kepuasan berada di kategori sedang, 

dengan jumlah sebanyak 39 orang. Ini berarti kebanyakan responden masih merasa belum 

puas dengan sayuran organik yang dijual. Mereka masih mengharapkan adanya peningkatan 

kualitas dan kuantitas untuk sayur organik dari segi produk, harga, tempat dan promosi. 



Sedangkan untuk loyalitas naik seiring dengan bertambahnya angka kepuasan. Rata-rata nilai 

loyaltias tertinggi (26,62) terdapat pada kategori kepuasan tertinggi pula. 

Tabel 4.9. Distribusi Kepuasan terhadap Loyalitas 

Y Kepuasan Jumlah Sampel Kategori Loyalitas 
Rata-Rata 

Loyalitas Kategori Orang % 
Rendah Sedang Tinggi 

7-16 17-27 28-35 

Rendah (7-16) 0 0 0 0 0 0,00 

Sedang (17-27) 39 65.00 0 39 0 21,36 

Tinggi (28-35) 21 35.00 0 17 4 26,62 

Jumlah 60 100.00         

Sumber : Data Primer 

 

4.5. Pengujian Data 

4.5.1. Uji Validitas dan Realibilitas  

Hasil uji validitas dan realibilitas kusioner yang diujikan kepada 60 responden terbukti 

valid dan reliabel untuk dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.10. Penilaian Validitas dan Realibilitas 

Instrumen Produk Harga Promosi Tempat Kepuasan Loyalitas 

Corrected Item 1 0.608 0.543 0.806 0.393 0.321 0.791 

Corrected Item 2 0.598 0.47 0.866 0.618 0.717 0.833 

Corrected Item 3 0.704 0.613 0.749 0.719 0.7 0.681 

Corrected Item 4 0.609 0.629 0.736 0.739 0.816 0.443 

Corrected Item 5 0.326 0.52 

 

0.564 0.539 0.8 

Corrected Item 6 

    

0.705 0.775 

Corrected Item 7 

    

0.781 

 Cronbach's Alpha 0.82 0.806 0.923 0.838 0.885 0.907 

 

Semua instrument reliable karena Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 dan valid karena 

Corrected item-total correlation (r hitung) lebih besar 0,3. 

 

4.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Setelah melalui uji asumsi klasik, didapatkan hasil komputer jika tidak terjadi 

multikolonieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

4.6. Hasil Komputasi 

4.6.1. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Marketing Mix terhadap Kepuasan 

Konsumen 



Dari hasil komputasi dengan program SPSS 16.0 for Windows, disebutkan bahwa 6 

variabel bebas terbukti signifikan dari total 8 variabel bebas untuk analisis X (faktor internal 

dan marketing mix) terhadap Y (kepuasan konsumen).  

Tabel 4.11. Pengaruh Faktor Internal dan Marketing Mix Terhadap Kepuasan Konsumen 

Variabel Koefisien Nilai Thitung Nilai Sig Keterangan 

Faktor Internal  

Jenis Kelamin (X1) 0,356 2,921 0,005 Signifikan 

Usia (X2) 0,018 4,076 0,000 Signifikan 

Pendidikan (X3) 0,189 2,778 0,008 Signifikan 

Pendapatan (X4) -0,060 -0,915 0,365 Tidak Signifikan 

Faktor Marketing Mix  

Produk (X5) 0,848 21,551 0,000 Signifikan 

Harga (X6) 0,261 15,152 0,000 Signifikan 

Promosi (X7) 0,014 0,872 0,387 Tidak Signifikan 

Tempat (X8) 0,436 9,935 0,000 Signifikan 

Keterangan : Konstanta = -4,858, R
2 
= 0,990, R = 0,995  

 Ttabel = 2,0075, Fhitung = 700,715, Ftabel = 2,1260  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil analisis diketahui Adjusted R Square sebesar 0,990. Hal tersebut 

berarti bahwa variabel jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, produk, harga, promosi 

dan tempat dapat menjelaskan variabel kepuasan konsumen sebesar 99,00 %, sedangkan 

sisanya sebesar 1,00% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya nilai R menunjukan kuatnya 

hubungan antara variabel jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, produk, harga, 

promosi dan tempat dengan variabel kepuasan konsumen 

 

4.6.2. Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas 

Untuk analisis Y (kepuasan konsumen) terhadap Z (loyalitas) juga terbukti signifikan, 

seperti yang ditampilkan tabel berikut 

Tabel 4.12. Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen 

Variabel Koefisien Nilai Thitung Nilai Sig 

Y Kepuasan Konsumen 0,671 13,011 0,000* 

Keterangan : Konstanta = 5,036,  R
2 
= 0,74, R = 0,863 

 Ttabel = 2,000995, Fhitung = 169,293, Ftabel = 4,003983 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa Adjusted R Square sebesar 0,740 yang berarti 

bahwa variabel variabel kepuasan konsumen dapat menjelaskan loyalitas konsumen sebesar 

74,00%, sedangkan sisanya sebesar 26,00% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 



Untuk nilai R sebesar 0,863 menunjukan kuatnya hubungan antara kepuasan 

konsumendengan variabel loyalitas. 

 

4.7. Uji Hipotesis 

4.7.1. Faktor Internal dan Marketing Mix terhadap Kepuasan Konsumen Sayuran 

Organik. 

Secara bersama-sama variabel X1 
s
/d  X8 berpengaruh nyata terhadap kepuasan 

konsumen. Hal ini ditunjukkan dari nilai Fhitung = 700,72 lebih besar dari Ftabel sebesar = 2,13. 

Sedangkan secara parsial variabel-variabel yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

adalah Jenis Kelamin (X1), Usia (X2), Pendidikan (X3), Produk (X5), Harga (X6), Tempat 

(X8). Sementara itu untuk variabel Pendapatan (X4) dan Promosi (X7) secara parsial tidak 

berpengaruh nyata terhadap kepuasan konsumen.  

4.7.2. Faktor Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen Sayuran Organik. 

Dari persamaan regresi sederhana loyalitas konsumen secara statistik variabel 

kepuasan konsumen (Y) berpengaruh nyata terhadap loyalitas konsumen (Z). hal ini dapat di 

tunjukkan oleh nilai t.hitung = 13,01 > dari ttabel = 2,00.  

 

4.7.3. Model Regresi 

4.7.3.1.Hasil Regresi Faktor Internal dan Marketing Mix terhadap Kepuasan Konsumen 

Model persamaan regresi dengan Y sebagai kepuasan konsumen disertai X1 Jenis 

Kelamin, X2 Usia, X3 Pendidikan, X4 Pendapatan, X5 Produk, X6 Harga, X7 Promosi, dan X8 

tempat adalah 

Y= -4,858 + 0,356X1 + 0,018X2 + 0,189X3 - 0,060X4 + 0,848X5 + 0,261X6 + 0,014X7 + 

0,436X8 + e ,  

Dimana :  

- Nilai a = -4,858 artinya jika nilai semua variabel bebas = 0, maka kepuasan konsumen 

akan memiliki nilai -4,858. 

- Nilai b1 = 0,356 artinya jika ada kenaikan rasio pria / wanita, akan meningkatkan 

kepuasan konsumen sayur organik sebesar 0,356 satuan. 

- Nilai b2 = 0,018 artinya jika usia konsumen mengalami kenaikan sebesar satu tahun, 

akan meningkatkan kepuasan konsumen sayur organik 0,018 satuan. 

- Nilai b3 = 0,189 artinya jika pendidikan konsumen mengalami kenaikan sebesar satu 

jenjang pendidikan, akan meningkatkan kepuasan konsumen sayur organik 0,189 satuan. 



- Nilai b4 = -0,060 artinya jika pendapatan konsumen mengalami kenaikan sebesar satu 

tingkatan rupiah, maka akan terjadi penurunan konsumsi sayur organik sebesar 0,060 

satuan. 

- Nilai b5 = 0,848 artinya jika penilaian produk sayur organik oleh konsumen mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka akan terjadi kenaikan kepuasan konsumen sayur 

organik sebesar 0,848 satuan. 

- Nilai b6 = 0,261 artinya jika penilaian harga sayur organik oleh konsumen mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka akan terjadi kenaikan kepuasan konsumen sayur 

organik sebesar 0,261 satuan. 

- Nilai b7 = 0,014 artinya jika penilaian promosi sayur organik oleh konsumen mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka akan terjadi kenaikan kepuasan konsumen sayur 

organik sebesar 0,014 satuan. 

- Nilai b8 = 0,436 artinya jika penilaian tempat sayur organik oleh konsumen mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan maka akan terjadi kenaikan kepuasan konsumen sayur 

organik sebesar 0,436 satuan. 

 

4.7.3.2.Hasil Regresi Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen  

Model persamaan regresi dengan Z sebagai loyalitas konsumen disertai Y Kepuasan 

Konsumen adalah 

Z = 5,036 + 0,671 Y + e 

Dimana :  

- Nilai a = 5,036 artinya kepuasan konsumen sayur organik = 0, maka loyalitas konsumen 

akan memiliki nilai sebesar 5,036. 

- Nilai b1 = 0,671 artinya jika ada penambahan 1 satuan kepuasan oleh konsumen sayur 

organik, akan meningkatkan loyalitas konsumen sayur organik sebesar 0,671 satuan. 

 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Faktor Internal Konsumen 

4.8.1.1.Jenis Kelamin 

Nilai yang dihasilkan dari hasil komputasi menunjukan variabel Jenis Kelamin (X1) 

terbukti signifikan (nilai sig. 0,005 < 0,05) dan memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen (Y). Perbedaan jenis kelamin yakni pria dan wanita akan 

memberikan efek kepuasan yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi di dalam penelitian ini, 

pengaruh gender yang didominasi perempuan (merujuk pada tabel 4.1) membuktikan 



perempuan cenderung lebih puas daripada konsumen pria pada pembelian produk sayuran 

organik yang dijual. Wanita terbiasa untuk lebih teliti dalam memilih sayuran, baik dari segi 

harga, penampilan, warna dan bau, karena mereka dituntut untuk selektif dalam memberikan 

asupan gizi yang menyehatkan bagi keluarga mereka. Hal inilah yang menyebabkan 

konsumen wanita akan mudah dan cepat memutuskan apakah mereka puas dalam membeli 

produk sayuran organik yang ada. 

 

Gambar 4.1. Beberapa wanita sedang memilih jenis sayuran organik  

 

4.8.1.2.Usia 

Dari hasil komputasi dapat dilihat jika variabel Usia memiliki nilai signifikansi 0,000. 

Karena nilainya kurang dari 0,05 maka variabel X2 terbukti memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap kepuasan konsumen. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Zepri (2009), 

bahwa seseorang yang memiliki usia tua akan lebih puas terhadap suatu produk dan hal 

tersebut akan mendatangkan loyalitas. 

Nilai koefisien 0,018 menunjukan setiap kenaikan umur 1% akan menambah 

kepuasan seseorang sebesar 0,018. Apabila kita melihat pada tabel 4.2, kenaikan kepuasan 

konsumen terjadi seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Hal tersebut juga sesuai 

dengan teori yang ditanyatakan oleh Zepri. Seseorang yang sudah memasuki kategori tua 

akan berfikir untuk hidup lebih sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, konsumsi 

produk sayuran organik menjadi salah satu pilihan yang diambil. 

4.8.1.3.Pendidikan 

Dengan nilai signifikansi 0,008 < 0,05 menunjukan jika variabel Pendidikan (X3) 

memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap variabel Kepuasan Konsumen (Y). 

Ariyanto (2006) menuliskan bahwa seorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan 

cenderung lebih puas dan hal tersebut mendatangkan sifat loyal terhadap produk yang 

memiliki kualitas baik.  



Variabel Pendidikan (X3) memiliki nilai koefisien 0,189 yang artinya penambahan 1% 

pada pendidikan akan meningkatkan tingkat kepuasan seseorang sebanyak 0,189. Sejalan 

dengan pernyataan di atas, tabel 4.3 tentang Persebaran Pendidikan Konsumen, menunjukan 

jika pada setiap kenaikan jenjang pendidikan terdapat penambahan tingkat kepuasan. Dengan 

tingkat pendidikan yang semakin tinggi, konsumen akan memiliki wawasan dan informasi 

yang lebih terhadap produk sayuran organik. Tentunya konsumen yang memiliki tingkat 

pendidikan Universitas akan beropini berbeda dengan mereka yang berpendidikan SD. 

Mereka akan sangat memperhitungkan mengenai aspek kesehatan, kualitas dan bahkan aspek 

harga dari produk sayuran organik. Dengan demikian konsumen yang berpendidikan tinggi 

akan puas terhadap sayuran organik karena produk tersebut memenuhi ekspetasi mereka. 

 

Gambar 4.2. Seorang siswi SMA berbelanja sayur organik 

 

4.8.1.4.Pendapatan 

Variabel X4 yakni pendapatan adalah variabel pertama yang tidak signifikan dalam 

penelitian ini.Nilai signifikansi 0,365 > 0,05 membuktikan jika pendapatan tidak memiliki 

pengaruh yang nyata terhadap kepuasan konsumen. Hasil ini berbeda dengan pendapat yang 

dinyatakan oleh Zepri (2009) dan Ariyanto (2006) dalam penelitiannya yang mengungkapkan 

bahwa seorang dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan cenderung lebih puas dan loyal 

terhadap suatu produk. 

Hasil tabulasi persebaran tentang pendapatan yang tercantum di tabel 4.4 menyatakan 

jika pendapatan yang tinggi tidak menjamin orang akan puas terhadap suatu produk. 

Konsumen yang berpendapatan > Rp. 5.000.000,00 tidak lebih puas dibandingkan mereka 

yang berpenghasilan Rp. 2.500.000,00 – Rp. 3.500.000,00. Diduga konsumen berpendapatan 

tinggi memiliki selera yang lebih tinggi dalam menilai Kinerja (performance), Fitur 



(features), Reliabilitas (realibility), Konformasi (conformance), Daya Tahan (Durability) dan 

Estetika (aesthetics). Tidak ingin dirugikan dengan ketidaksesuaian ekspetasi terhadap 

produk sayuran organik membuat mereka tidak mudah puas dan cenderung kurang loyal 

dalam membeli produk sayuran organik. 

4.8.2. Faktor Marketing Mix 

4.8.2.1.Produk 

Berdasarkan analisis X terhadap Y, diketahui jika variabel produk (X5) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen (Y). Nilai signifikansi dari 

produksi adalah 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,005. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Muwarni (2004) yang menemukan bahwa produk secara langsung dan tidak 

langsung berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.  

Berpengaruhnya produk terhadap kepuasan konsumen disebabkan konsumen 

menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik. Untuk produk sayur organik dibeli dari 

kelompok tani Tranggulasi. Jarak yang dekat dengan sumber bahan baku membuat sayur 

yang dijual tidak layu, masih terjaga kesegarannya, kualitas sayuran organik terjaga dengan 

baik, jenisnya sangat beragam dan terjamin manfaatnya bagi kesehatan.  

Sebagai tambahan, produk sayuran yang dijual dikemas dalam plastik dan dijaga 

kesegarannya melalui pengaturan suhu ruangan dan pengecekan oleh petugas secara berkala. 

Pengemasan plastik juga bertujuan agar sayuran tidak rusak saat konsumen memegang dan 

memilih sayuran yang akan dibeli. 

 

Gambar 4.3. Contoh produk sayuran organik 

 Nilai koefisien variabel X5 sebesar 0,848 memiliki arti setiap kenaikan kualitas 

produk akan menambah kepuasan konsumen sebanyak 0,848. Nilai di atas sama halnya 

dengan yang terjadi pada persebaran produk di tabel 4.5. Seiring dengan bertambahnya 

kualitas produk, kepuasan konsumen ikut naik. Dengan demikian terbukti jika sayur organik 

yang berkualitas mendatangkan kepuasan yang tinggi pula. 

 



4.8.2.2.Harga 

Berikutnya untuk variabel X6 yakni harga memiliki nilai sig. 0,000 < 0,05. Sesuai 

dengan hasil yang ditampilkan dari proses komputasi dengan SPSS 16.0, membuktikan 

bahwa harga produk sayuran organik memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan 

konsumen. Hasil penelitian Suwarni (2011), mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara harga terhadap kepuasan yang nantinya mendatangkan loyalitas konsumen. 

Dengan demikian hasil komputasi sesuai jika benar variabel harga (X6) memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan konsumen (Y). Sebagai nilai barang yang nantinya harus dibayar oleh 

konsumen, harga mempunyai peranan penting dalam proses pengambilan keputusan.  

 

Gambar 4.4. Harga produk yang bervariasi 

Lalu untuk nilai koefisien 0,261 yang berarti setiap penambahan 1% pada kesesuaian 

harga dengan manfaat yang akan diterima konsumen, akan menambah kepuasan konsumen 

sebesar 0,261. Tabel 4.6 tentang distribusi harga juga menyatakan hal yang sama. Dapat 

dilihat penilaian terhadap harga sayuran organik mengalami kenaikan bersamaan dengan 

kenaikan pada kolom kepuasan konsumen. Namun terjadi penurunan kepuasan ketika sampai 

dikategori ‘tinggi’ (dari 27,11 melemah menjadi 26,26). Hal ini disebabkan tidak semua 

konsumen merasa cocok dengan harga sayuran yang dijual. Harga sayuran organik memang 

relatif lebih tinggi jika dibandingkan harga sayuran yang dijual pasar tradisional. Akan ada 

konsumen yang merasa lebih puas membeli sayuran di pasar tradisional karena harganya 

lebih murah.  Selain itu penilaian harga tidak hanya mengenai nominal barang, namun juga 

mengenai adanya potongan harga. Jika kita membeli sayur di pedagang pasar, kita bisa 

meminta potongan harga / menawar harga, namun hal ini tidak dapat kita jumpai di toko 

modern.  

 

4.8.2.3.Promosi 

Variabel promosi (X7) adalah variabel kedua yang terbukti tidak signifikan 

pengaruhnya terhadap variabel kepuasan konsumen (Y) karena nilai signifikaksinya 0,387 > 



0,05. Dengan demikian penelitian yang dikemukakan Ikhsan (2011) tentang terdapat 

pengaruh yang signifikan antara promosi penjualan dengan kepuasan dan loyalitas konsumen 

tidak terjadi di dalam penelitian ini. Data dari tabel 4.7 tentang persebaran penilaian promosi 

sudah memunculkan hasil yang baik. Setiap kenaikan penilaian promosi diikuti juga dengan 

penambahan tingkat kepuasan. Namun promosi yang dilakukan untuk produk sayur organik 

dirasa masih kurang efektif. Jika kita membeli sayuran di pasar tradisional / pedangang, kita 

akan mendengar para penjual saling menawarkan sayuran yang dimilikinya. Lalu juga para 

pedagang mampu memberikan saran sayuran apa saja yang cocok untuk dimasak hari ini. 

Promosi dengan metode semacam ini tidak kita temui di pasar modern. 

 Sayur organik adalah sayur yang dibudidayakan tanpa adanya masukan bahan kimia. 

Pengertian ini dirasa kurang dipromosikan kepada konsumen yang datang untuk membeli. 

Seringkali konsumen hanya beranggapan / fokus pada semua sayur itu sama, atau sayur yang 

dijual lebih fresh / segar. Mereka melupakan kata organik / label organik yang tertempel pada 

produk. Faktor inilah yang diduga turut mempengaruhi ketidakberhasilan promosi produk 

sayur organik dalam meningkatkan kepuasan konsumen. 

 

Gambar 4.5. Promosi tentang penjaminan kesegaran produk  

 

4.8.2.4.Tempat 

Variabel terakhir adalah tempat (X8), dimana variabel ini terbukti signifikan (0,000 < 

0,05) dan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan konsumen sayuran organik. 

Sesuai dengan penuturan Nathalina (2008) yang mengungkapkan bahwa tempat mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Beberapa hal yang dapat 

ditemukan saat memilih produk sayur organik adalah, tempat display yang disediakan 

didesain menarik (diatur diatas rak-rak yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, 

pemilihan warna rak juga menyesuaikan produk sayuran yang ditampilkan), mudah dalam 

menemukan produk (produk sayuran tertata rapi menurut nama dan kategori yang 

ditampilkan), kebersihan lokasi penjualan yang selalu diperhatikan, dan tata letak sayuran 

yang disusun untuk menjaga kondisi sayuran. Kondisi-kondisi tersebut sering tidak kita 



jumpai jika kita membeli sayuran yang tidak terdapat label organik. Hal inilah yang membuat 

konsumen merasa lebih puas untuk membeli produk sayuran organik dibandingkan ditempat 

lain yang tidak organik. 

 

Gambar 4.6. Layout yang mudah dilihat oleh konsumen. 

Nilai koefisien pada variabel X8 memiliki arti setiap kenaikan 1% pada penilaian 

tempat oleh konsumen, akan meningkatkan kepuasan sebesar 0,436. Kenaikan ini tergambar 

jelas pada persebaran penilaian tempat yang tertera di tabel 4.8. Semakin tinggi penilaian 

tempat oleh konsumen, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen yang akan diciptakan.  

 

4.8.3. Dampak Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen Sayuran Organik 

Kepuasan konsumen sayuran organik terbukti berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. Hasil komputasi menunjukan nilai signifikansi variabel kepuasan konsumen (Y) 

sebesar 0,000 tidak lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat 

Reichheld dan Sasser (1990) yang menyatakan bahwa konsumen yang puas akan memiliki 

loyalitas yang lebih besar, yang memungkinkan kesempatan untuk melakukan pembelian 

ulang di masa depan. 

Koefisien variabel Y memiliki arti setiap kenaikan kepuasan konsumen sebesar 1%, akan 

meningkatkan loyalitas konsumen untuk membeli sayur organik sebesar 0,671. Kenaikan 

didukung oleh tabel 4.9, dimana semakin tinggi kepuasan maka akan semakin tinggi pula 

loyalitas konsumen tersebut. Jika seorang konsumen merasa puas terhadap sayuran organik, 

maka besar kemungkinan konsumen tersebut akan membeli sayuran dan beralih dari non-

organik ke organik. 


