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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Gambaran Umum Pasar Blauran 

Pasar Blauran adalah sebuah pasar yang berada di Kota Salatiga yang beralamat 

di jalan Taman Pahlawan, Kutowinangun Kidul, Tingkir, Jawa Tengah. Di pasar ini 

setiap harinya mencapai puluhan juta rupiah roda ekonomi berputar, mulai dari 

pedagang muda hingga lanjut usia yang berlomba untuk mencari rezeki dipasar ini. 

Berbagai bahan pokok, hingga kebutuhan lainya tersedia disini, seperti sayur-sayuran, 

daging segar, rempah-rempah serta kebutuhan yang lainnya. ( Agung, 

Matalensanews.com) 

4.2. Analisis Statistik Deskriptif Responden  

Analisis statistik deskriptif responden dalam penelitian ini meliputi: jenis 

kelamin, usia, pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan konsumen yang 

membeli dan mengkonsumsi cabai merah. Seluruh sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 110 responden. 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden 
No Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Jenis Kelamin   

 a. Laki-laki 40 36,37 

 b. Perempuan 70 63,63 

2 Umur (Tahun)   

 a. 25-29  53 48,18 

 b. 30-34  10 9,10 

 c. 35-39  24 21,81 

 d. 40-44  10 9,10 

 e. 45-49  4 3,64 

 f. 50-54  8 7,27 

 g. 55-59  1 0,90 

3 Pendidikan   

 a. Tidak tamat SD 2 1,81 

 b. SD 

c. SMP 

5 

10 

4,55 

9,10 
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 d. SMP 

 

 

10 9,10 

 e. SMA 69 62,73 

 f. S1 

g. S2 

22 

2 

20,00 

1,81 

4 Jumlah Anggota 

Keluarga 

  

 a. 1-2 7 6,36 

 b. 3-4 99 90,00 

 c. 5 4 3,64 

5 

 

 

 

Pendapatan 

(Rp/Bulan) 

a. < 500 

b. 500 – 1 Juta 

c. 1,5 – 5 Juta 

d. > 5 Juta 

 

7 

63 

36 

4 

 

6,36 

57,27 

32,73 

3,64 

6 Daerah Asal 

a. Salatiga 

b. Pulau Jawa (non 

Salatiga) 

c. Luar Pulau Jawa 

 

21 

80 

9 

 

19,10 

72,72 

8,18 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah responden perempuan (36,37 

persen) lebih banyak dibandingkan responden laki-laki (63,63 persen). Untuk kategori 

umur, diketahui jumlah responden terbanyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun 

(48,18 persen). Dari segi pendidikan, diketahui bahwa jumlah responden terbanyak 

memiliki jenjang pendidikan SMA sebesar (62,73 persen) Jumlah responden terbesar 

pada kelompok keluarga yang beranggotakan 3-4 orang yaitu sebanyak (90,00 persen) 

Dari aspek pendapatan keluarga, komposisi tingkat penghasilan responden paling 

besar berada pada tingkat penghasilan sebesar Rp500.000,00 - Rp1.000.000,00 yaitu 

sebanyak (57,27 persen) tingkat penghasilan Rp1.500.000,00 – Rp5.000.000,00 

sebanyak (32,73 persen) Komposisi tingkat penghasilan responden sebesar 

Rp5.000.000,00 keatas sebanyak (3,64 persen) untuk tingkat penghasilan Rp 

500.000,00 kebawah sebanyak (6,36 persen). Dari asal daerah yang banyak 

mengkonsumsi cabai merah yaitu dari luar pulau Jawa sebanyak 80 (72,72%) 

 

4.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel  

Analisis statistik deskriptif variabel dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kecenderungan  jawaban responden atas  pertanyaan  yang  disajikan dalam kuesioner. 

No Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Tabel Lanjutan 
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Pada  kuesioner,  tersedia  lima  kategori  pilihan  jawaban  yaitu  Sangat  Tidak  Setuju 

(STS) dengan skala 1, Tidak Setuju (TS) dengan skala 2, Netral (N)  dengan skala 3, 

Setuju (S) dengan skala  4, dan Sangat Setuju (SS) dengan skala 5. Data yang disajikan 

akan merepresentasikan hasil jawaban responden terhadap masing-masing indikator 

pada setiap variabel.  

4.3.1 Frekuensi Jawaban Variabel Perilaku Konsumen (Y) 

Frekuensi jawaban responden pada variabel perilaku konsumen dalam 

mengkonsumsi cabai merah disajikan pada tabel 4.3.1. 

Tabel 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Perilaku Konsumen 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus STS TS N S SS 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

Membeli 
cabai merah 

di pasar 4 3,7 15 13,7 30 27,2 41 37,2 20 18,2 4 
Memilih dan 

membeli 

cabai merah 

untuk di 
konsumsi 3 2,8 13 11,8 35 31,8 39 35,4 20 18,2 4 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan nilai  modus pada Tabel  4.3.1  pilihan  jawaban  terbanyak  pada 

kedua indikator adalah setuju.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  yang 

membeli dan memilih cabai merah untuk di konsumsi di Kota Salatiga sebesar  41 

(37,2%) dan perilaku konsumen lebih cenderung setuju (4) dalam mengkonsumsi 

cabai merah di Kota Salatiga. 

 

4.3.2 Frekuensi Jawaban Variabel Faktor Kebudayaan 

Frekuensi jawaban responden pada variabel faktor kebudayaan dalam 

mengkonsumsi cabai merah disajikan pada tabel 4.3.2. 

Tabel 4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif  Faktor Kebudayaan 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus STS TS N S SS 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

Budaya  0 0 0 0 8 7,2 58 52,8 44 40 4 

Subbudaya 0 0 4 3,7 21 19,1 55 50 30 27,2 4 

Kelas Sosial 1 0,9 1 0,9 4 3,7 53 48,1 51 46,4 4 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan nilai modus pada Tabel 4.3.2 pilihan jawaban terbanyak pada ketiga 

indikator adalah setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam faktor 

kebudayaan dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga yang paling tinggi 

sebesar 58 (52,8%) dan faktor kebudayaan lebih cenderung setuju (4) dalam 

mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga. 

4.3.3 Frekuensi Jawaban Variabel Faktor Sosial 

Frekuensi jawaban responden pada variabel faktor sosial dalam mengkonsumsi 

cabai merah disajikan pada tabel 4.3.3. 

Tabel 4.3.3 Analisis Statistik Deskriptif  Faktor Sosial 

Indikator Skala Pengukuran Modus 

 

STS TS N S SS 

 Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

Kelompok refrensi 0 0 1 0,9 10 9,1 66 60 33 30 4 

Keluarga 0 0 0 0 1 0,9 56 51 53 48,1 4 

Peran Status 0 0 0 0 6 5,5 75 68,1 29 26,4 4 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan nilai modus pada Tabel 4.3.3 pilihan jawaban terbanyak pada 

ketiga indikator adalah setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden di Kota 

Salatiga dalam mengkonsumsi cabai merah dengan indikator peran dan status yang 

paling tinggi sebesar 75 (68,1%) dan faktor sosial lebih cenderung setuju (4) dalam 

mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga. 

 

4.3.4 Frekuensi Jawaban Variabel Faktor Pribadi 

Frekuensi jawaban responden pada variabel faktor pribadi dalam mengkosumsi 

cabai merah disajikan pada tabel 4.3.4. 

Tabel 4.3.4 Analisis Statistik Deskriptif  Faktor Pribadi 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus STS TS N S SS 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

Usia 3 2,7 68 61,9 39 35,4 0 0 0 0 2 

Pekerjaan 0 0 0 0 3 2,7 55 50 52 47,3 5 

Keadaan Ekonomi 0 0 0 0 2 1,9 48 43,6 60 54,5 5 

Gaya hidup 0 0 0 0 0 0 46 41,9 64 58,1 5 

Kepribadian 0 0 0 0 0 0 45 40,9 65 59,1 5 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan nilai modus pada Tabel 4.3.4 pilihan jawaban terbanyak pada 

keempat indikator adalah sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden di Kota 
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Salatiga dalam mengkonsumsi cabai merah yang dipengaruhi faktor pribadi dengan 

indikator gaya hidup yang paling tinggi sebesar 65 (59,1%) sedangkan pada indikator 

usia dan tahap kehidupan menyatakan tidak setuju (2) sebesar 68 (61,9%) dalam 

mengkonsumsi cabai merah. Faktor pribadi dalam hal ini lebih cenderung sangat setuju 

(5) dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga berdasarkan jawaban responden 

dari kelima indikator pada faktor pribadi.  

4.3.5 Frekuensi Jawaban Variabel Faktor Psikologis 

Frekuensi jawaban responden pada variabel faktor psikologis dalam 

mengkonsumsi cabai merah disajikan pada tabel 4.3.5. 

Tabel 4.3.5 Analisis Statistik Deskriptif  Faktor Psikologis 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus STS TS N S SS 

Frek % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

Motivasi 0 0 0 0 0 0 33 30 77 70 5 

Persepsi 0 0 0 0 0 0 37 33,7 73 66,3 5 

Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 38 34,6 72 65,4 5 

Memori 0 0 0 0 0 0 60 54,6 50 45,4 4 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan nilai modus pada Tabel 4.3.5 pilihan jawaban terbanyak pada 

keempat indikator adalah sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden di 

Kota Salatiga dalam mengkonsumsi cabai merah dengan indikator motivasi yang 

paling tinggi sebesar 77 (70%) dan faktor psikologis lebih cederung sangat setuju (5) 

dalam mengkonsumsi cabai merah. 

 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Hasil uji validitas menyatakan bahwa data indikator valid karena nilai dari 

hasil uji KMO dan Barlett’s Test sudah memenuhi syarat (lampiran 2). Nilai KMO 

Measure of Sampling Adequacy 0,964 (di atas 0,05) serta nilai Bartlett’s Test dengan 

Chi-Square sebesar 8406,508 dan signifikan pada 0,000 (di bawah 0,05).  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kuesioner apakah benar-benar 

merupakan indikator yang mengukur variabel. Reliabilitas dalam penelitian ini diuji 

dengan metode Chronbach’s Alpha dan masing-masing faktor dalam penelitian reliabel 

karena memiliki Alpha ≥ 0,6 seperti pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Chronbach’s Alpha Keterangan 

Faktor Kebudayaan 0,900 Reliabel 

Faktor Sosial 0,896 Reliabel 

Faktor Pribadi 0,897 Reliabel 

Faktor Psikologis  0,897 Reliabel 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

4.5 Hubungan Faktor – faktor Dengan Perilaku konsumen   

 Hasil analisis dengan menggunakan korelasi rank Spearman pada Tabel 4.5 

diketahui bahwa nilai hubungan antara faktor – faktor terhadap perilaku konsumen, 

untuk kategori sedang berada pada faktor sosial sebesar 0,410 berada pada rentang 

(0,40 – 0,599). sedangkan tiga faktor lainnya (Kebudayaan, Pribadi, Psikologis) 

termasuk dalam kategori rendah karena berada pada rentang (0,20 – 0,399).  

Tabel 4.5 Hubungan faktor – faktor dengan perilaku konsumen 

No Faktor-faktor rs Kategori Korelasi P-value 

1 Faktor Kebudayaan 0,322 Rendah 0,001* 

2 Faktor Sosial 0,410 Sedang 0,000* 

3 Faktor Pribadi 0,363 Rendah 0,000* 

4 Faktor Psikologis 0,311 Rendah 0,001* 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Keterangan : * = Signifikan pada α/2 : 0,025 (2,5%) 

4.6 Pembahasan  

4.6.1 Hubungan Faktor Eksternal Dengan Perilaku Konsumen Cabai Merah di 

Kota Salatiga 

4.6.1.1 Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan dan perilaku konsumen cabai merah di Kota Salatiga memiliki 

hubungan secara nyata dimana P-value lebih kecil daripada α (0,001 < 0,05). Tabel 4.5 

menunjukkan nilai koefisien korelasi faktor kebudayaan dengan perilaku konsumen 

sebesar 0,322. Dilihat dari besarnya koefisien korelasi, maka diketahui bahwa faktor 

kebudayaan termasuk dalam kriteria rendah karena nilai koefisien berada pada rentang 

(0,20 – 0,399). Nilai korelasi yang didapat juga positif yang berarti bahwa bila faktor 

kebudayaan naik, maka perilaku konsumen juga ikut naik dalam mengkonsumsi cabai 

merah. Hal ini sejalan dengan Setiadi (2003) bahwa kebudayaan adalah faktor penentu 
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keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Di Kota Salatiga faktor 

kebudayaan menjadi faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumen dalam 

mengkonsumsi cabai merah.  

Faktor kebudayaan memiliki hubungan secara nyata dengan perilaku konsumen 

hal ini didasarkan pada Tabel 4.3.2 dimana hubungan antara faktor kebudayaan 

dengan perilaku konsumen yang ada di Kota Salatiga, dapat dilihat dari tiga indikator 

dalam faktor kebudayaan (budaya, subbudaya, kelas sosial) yang menyatakan setuju 

dalam mengkonsumsi cabai merah. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang ada 

di Kota Salatiga memiliki cara yang berbeda – beda dalam mengkonsumsi cabai 

merah. Faktor kebudayaan harus mengetahui peranan budaya, subbudaya dan kelas 

sosial pada perilaku konsumen.  

 

Indikator budaya di Kota Salatiga berperan terhadap perilaku konsumen dan 

dilihat dari jawaban responden terhadap indikator budaya sebesar (52,8%) yang 

berarti budaya berhubungan dengan pembentukan faktor kebudayaan, maka untuk 

konsumsi cabai merah pastinya juga berbeda antara satu budaya dengan budaya 

lainnya seperti budaya orang Padang yang suka makanan pedas, pasti berbeda dengan 

budaya orang Jawa yang tidak suka makanan pedas. 

 

4.6.2 Hubungan Faktor Eksternal Dengan Perilaku Konsumen Cabai Merah di 

Kota Salatiga 

4.6.2.1 Faktor Sosial 

 Faktor sosial dan perilaku konsumen cabai merah di Kota Salatiga memiliki 

hubungan secara nyata dimana P-value lebih kecil daripada α (0,000 < 0,05). Tabel 4.5 

menunjukkan nilai koefisien korelasi faktor sosial dengan perilaku konsumen sebesar 

0,410. Dilihat dari besarnya koefisien korelasi, maka diketahui bahwa faktor sosial 

termasuk dalam kriteria sedang karena nilai koefisien berada pada rentang (0,40 – 

0,599) Nilai korelasi yang didapat juga positif yang berarti bila faktor sosial naik, maka 

perilaku konsumen juga ikut naik dalam mengkonsumsi cabai merah. 

 Hal tersebut juga sejalan dengan Schiffman dan Kanuk (2007) bahwa faktor 

sosial merupakan sekelompok orang yang bersama-sama mempertimbangkan secara 

dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara terus-

menerus bersosialisasi diantara mereka sendiri, baik secara formal dan informal.  
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Faktor sosial memiliki hubungan secara nyata dengan perilaku konsumen hal ini 

didasarkan pada Tabel 4.3.3 dimana hubungan antara faktor sosial dengan perilaku 

konsumen di Kota Salatiga, dapat dilihat dari tiga indikator pembentuk faktor sosial 

(kelompok referensi, keluarga, peran status) yang menyatakan setuju dalam 

mengkonsumsi cabai merah.  

 

Dalam hal ini indikator peran dan status responden di Kota Salatiga berperan 

langsung terhadap perilaku konsumen, bila dilihat dari jawaban responden terhadap 

indikator peran dan status sebesar (68,1%) maka peran dan status berperan besar 

dalam pembentuk faktor sosial dalam mengkonsumsi cabai merah. Dengan indikator 

peran dan status yang berpengaruh terhadap faktor sosial, untuk pola konsumsi pada 

responden di Kota Salatiga juga memiliki perbedaan dalam mengkonsumsi cabai 

merah. Peran dan status responden di Kota Salatiga dalam mengkonsumsi cabai 

merah lebih kepada profesi yang dijalankan oleh responden yang bekerja dan 

mempunyai jabatan tinggi, maka untuk konsumsinya terhadap cabai merah juga akan 

berbeda dengan responden yang juga bekerja hanya sebagai karyawan. 

 

4.6.3 Hubungan Faktor Internal Terhadap Perilaku Konsumen Cabai Merah di 

Kota Salatiga 

4.6.3.1 Faktor Pribadi 

Faktor pribadi dan perilaku konsumen cabai merah di Kota Salatiga memiliki 

hubungan secara nyata dimana P-value lebih kecil daripada α (0,000 < 0,05). Tabel 

4.5 menunjukkan nilai koefisien korelasi faktor dengan perilaku konsumen pribadi 

sebesar 0,363. Dilihat dari besarnya koefisien korelasi, maka diketahui bahwa faktor 

pribadi termasuk dalam kriteria rendah karena nilai koefisien berada pada rentang 

(0,20 – 0,399) Nilai korelasi yang didapat juga positif yang berarti bahwa bila faktor 

pribadi naik, maka perilaku konsumen juga ikut naik dalam mengkonsumsi cabai 

merah. Hal tersebut juga sejalan dengan Purimahua (2005) bahwa faktor pribadi 

adalah pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam 

menentukan pilihan, kemudian diekspresikan dalam tindakan.  

 

Faktor pribadi memiliki hubungan secara nyata dengan perilaku konsumen yang 

didasarkan pada Tabel 4.3.4 dimana hubungan antara faktor pribadi dengan perilaku 

konsumen yang ada di Kota Salatiga, dapat dilihat dari lima indikator dalam faktor 
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pribadi (usia dan tahap kehidupan, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri) yang menyatakan setuju dalam mengkonsumsi cabai 

merah. Hal ini menunjukkan bahwa pribadi di Kota Salatiga dalam mengkonsumsi 

cabai merah memang suka makanan pedas, dilihat dari jawaban responden yang 

menyatakan sangat setuju sebesar (59,1%) bagi kepribadian responden yang suka 

dengan makanan pedas, saat makan pasti akan ada terasa yang kurang apabila tidak 

makan cabai dan makanan pedas bagi responden yang memang menyukai pedas sudah 

tidak bisa dipisahkan. Dalam faktor pribadi juga terdapat indikator yang tidak 

menyukai makanan pedas yaitu indikator usia dan tahap kehidupan. Dilihat dari 

jawaban responden untuk indikator usia dan tahap kehidupan sebesar (61,9%) yang 

menyatakan tidak setuju dalam mengkonsumsi cabai merah, karena konsumsi dalam 

hal ini tergantung dengan usia dari responden yang suka atau tidaknya dalam 

mengkonsumsi makanan pedas.  

 

Usia responden yang mengkonsumsi cabai merah juga memiliki perbedaan dari 

mulai usia muda sampai dengan usia tua (lansia) yang masih mengkonsumsi makanan 

pedas, dari kebanyakan usia yang gemar mengkonsumsi cabai ada juga responden 

yang usianya sudah lanjut tidak berani makan yang pedas, karena jawaban responden 

yang usianya sudah lanjut apabila mengkonsumsi makanan yang pedas akan 

menyebabkan sakit perut.  

Menurut Depkes (2008) umur adalah masa hidup responden dalam tahun 

dengan pembulatan kebawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Pribadi 

responden yang ada di Kota Salatiga terbentuk oleh bermacam-macam indikator 

seperti pekerjaan yang dilakukan, keadaan ekonomi dari penghasilan bekerja dan gaya 

hidup yang dijalani oleh responden sehari - hari. Jika dilihat dari cara responden 

mengkonsumsi cabai merah yang ada di Kota Salatiga, banyak responden yang 

usianya masih muda membeli cabai merah untuk dikonsumsi sendiri dan bagi usia 

lanjut, mereka lebih banyak membeli sayur – sayuran yang bergizi yang berguna 

untuk kesehatan dan aman dikonsumsi dari pada membeli cabai merah karena bagi 

mereka bila mengkonsumsi cabai bisa menyebabkan sakit perut dan bisa mengganggu 

kesehatan. 
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4.6.4 Hubungan Faktor Internal Terhadap Perilaku Konsumen Cabai Merah di 

Kota Salatiga 

4.6.4.1  Faktor Psikologis 

Faktor psikologis dan perilaku konsumen cabai merah di Kota Salatiga memiliki 

hubungan secara nyata dimana P-value lebih kecil daripada α (0,001 < 0,05). Tabel 

4.5 menunjukkan nilai koefisien korelasi faktor psikologis dengan perilaku konsumen 

sebesar 0,311. Dilihat dari besarnya koefisien korelasi, maka diketahui bahwa faktor 

psikologis termasuk dalam kriteria rendah karena nilai koefisien berada pada rentang 

(0,20 – 0,399) Nilai korelasi yang didapat juga positif yang berarti bahwa bila faktor 

psikologis naik, maka perilaku konsumen juga ikut naik dalam mengkonsumsi cabai 

merah. Hal ini juga sejalan dengan Lamb dkk., (2001) bahwa faktor psikologis 

merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan.  

Faktor psikologis memiliki hubungan secara nyata terhadap perilaku konsumen 

hal ini didasarkan pada Tabel 4.3.5 dimana hubungan antara faktor psikologis dengan 

perilaku konsumen yang ada di Kota Salatiga, dapat dilihat dari empat indikator 

dalam faktor pribadi (motivasi, persepsi, pembelajaran, memori) yang menyatakan 

sangat setuju dalam mengkonsumsi cabai merah.  

Hal ini menunjukkan bahwa psikologis responden di Kota Salatiga dalam 

mengkonsumsi cabai merah memang menyukai makanan pedas. Responden di Kota 

Salatiga memiliki psikologis yang baik dalam mengkonsumsi cabai merah yang 

terbukti dengan jawaban pada indikator motivasi sebesar (70,0%) yang menyatakan 

sangat setuju dalam mengkonsumsi cabai merah dan motivasi tersebut terdapat pada 

responden yang menyukai cabai merah dan mau makan karena adanya dorongan dan 

tidak mau tersaingi oleh teman, rekan kerja dan responden lain yang juga suka dengan 

makanan pedas.  
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Bagi responden yang tidak tahan makanan yang pedas biasanya tidak akan 

mengkonsumsi makanan yang pedas, hal tersebut dijadikan sebagai pembelajaran, 

sehingga mempunyai persepsi yang buruk pada cabai merah, tetapi secara psikologis 

responden selalu ingin mencoba kembali untuk mengkonsumsi cabai merah walaupun 

mereka mempunyai persepsi buruk pada cabai. 

 

 

 


