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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kota Salatiga yang berada di empat tempat 

yang menjual sayuran organik yaitu di KPTT (Kursus pertanian “Taman tani”), 

Toko Sayuran Organik GKJTU, pasar swalayan Ada Baru, dan Niki Baru.  

Lokasi penelitian yang pertama, di KPTT menjual barang-barang pertanian 

seperti pupuk organik, bibit, benih, dan produk pertanian organik seperti jamur, 

buah-buahan, dan sayur-sayuran yang berasal dari hasil budidaya di kebun KPTT 

itu sendiri.  Jenis-jenis sayuran yang dijual setiap harinya berbeda-beda, 

menyesuaikan dengan panenan di kebun tersebut.  Jenis sayuran yang sering 

disediakan antara lain terong, bayam, sawi, cabai merah, cabai rawit, kol, selada, 

buncis, dan kacang panjang.  Para pembeli datang langsung ke KPTT untuk 

memilih sayuran apa yang akan dibeli, namun ada juga pembeli yang memesan ke 

petugas KPTT terlebih dahulu untuk diantar atau diambil langsung ke KPTT.  

Hari dan jam operasionalnya KPTT hanya buka setiap hari Senin-Jumat pukul 

07.00-16.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.00-12.00 WIB. 

Di lokasi penelitian yang kedua Toko Sayuran Organik GKJTU terletak di 

Jalan Letjend Sukowati no.74 Salatiga.  Di toko ini khusus menjual buah dan 

sayuran organik, dimana produk-produk organiknya diperoleh dari kebun organik 

milik pribadi yang berada di Kopeng dan hasil panen milik beberapa kelompok 

tani organik di sekitar Kopeng.  Mas Sigit nama dari pemilik toko, menjalin 

kerjasama dengan kelompok-kelompok tani sayuran organik di sekitar Kopeng 

untuk membantu menjual hasil panennya.  Sebagian besar pembeli sayuran 

organik di Toko Sayuran Organik GKJTU ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) 

dan pegawai-pegawai swasta karena lokasinya yang persis berada di depan kantor 

DPRD Kota Salatiga, dan beberapa kantor lainnya seperti kantor pusat 

pemerintahan, kantor walikota, kantor PDAM, dan kantor instansi lainnya.  

Sayuran-sayuran organik di jual secara grosir dan eceran, sehingga pembeli dapat 

mengambil dan memilih sendiri sayuran yang akan dibeli sesuai dengan 

kebutuhannya.  Setelah pembeli mengambil dan memilih sayuran, selanjutnya 

masing-masing sayur ditimbang dan di hargai menyesuaikan dengan harga per 
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kilogramnya.  Toko Sayuran Organik GKJTU buka setiap hari Senin-Sabtu pukul 

±10.00-16.00 WIB. 

Lokasi penelitian ketiga dan ke empat adalah swalayan Ada Baru dan Niki 

Baru, kedua swalayan ini berada di sekitar pusat perbelanjaan di Kota Salatiga 

yaitu berada di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.  Kedua swalayan ini sama-

sama menjual barang-barang dan bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 

Salah satu kebutuhan sehari-hari yang disediakan adalah buah dan sayur-sayuran 

segar.  Terdapat dua jenis sayuran yang disediakan yaitu sayuran organik dan 

anorganik.  Sayuran organik yang dijual antara lain berasal dari distributor sayur 

organik di sekitar Salatiga antara lain Trukajaya, Suka Sayur, dan Hortimart.  

Dimana setiap merek distributornya dapat dilihat pada masing-masing 

kemasannya.  Jenis-jenis sayuran yang disediakan antara lain berbagai macam 

sawi, wortel, kentang, brokoli, kembang kol, tomat, terong, labu siam, okra, 

selada, kacang panjang, kubis ungu, kol, dan beberapa macam paket sayuran 

seperti paket sayur sop dan sayur asam.  Kedua swalayan ini buka setiap hari 

pukul 08.00-22.00 WIB. 

4.2 Analisis Karakteristik Responden 

Objek pada penelitian ini adalah masyarakat yang sedang membeli sayuran 

organik di toko organik dan swalayan di Kota Salatiga.  Analisis karakteristik 

responden digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik sampel 

meliputi jenis kelamin, usia, status pernikahan, pekerjaan, pendapatan, tingkat 

pendidikan, dan rata-rata frekuensi pembelian sayur organik dalam kurun waktu 

satu bulan.  Karakteristik responden merupakan hasil data primer yang diperoleh 

dari hasil survei responden dengan panduan kuesioner. 

Jumlah responden yang diambil pada penelitian ini sebanyak 148 orang, 

namun terdapat 34 responden yang dinyatakan sebagai outlier karena tidak 

memenuhi persyaratan pada saat dilakukan uji normalitas data, sehingga jumlah 

responden yang tersisa dalam penelitian ini adalah 114 responden dengan 

karakteristik seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden 

No Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Jenis Kelamin 

  

 

a. Perempuan 102 89,47 
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Tabel 4.2 Lanjutan 

No Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

 

b. Laki-laki 12 10,53 

2. Usia (tahun) 

  

 

a. 19-24 7 6,14 

 

b. 25-30 27 23,68 

 

c. 31-36 24 21,05 

 

d. 37-42  21 18,42 

 

e. 43-48  12 10,53 

 

f. 49-54  16 14,04 

 

g. 55-60  4 3,51 

 

h. 61-66  3 2,63 

3. Status Pernikahan 

  

 

a. Sudah Menikah 102 89,47 

 

b. Belum Menikah 12 10,53 

4. Status Pekerjaan 

  

 

a. Bekerja 71 62,28 

 

b. Tidak Bekerja 43 37,72 

5. Pendapatan (Rp/bulan) 

  

 

a. < Rp.1.500.000 9 7,89 

 

b. Rp.1.500.000 - Rp.2.999.000 35 30,70 

 

c. Rp.3.000.000 - Rp.4.499.000 33 28,95 

 

d. Rp.4.500.000 - Rp.5.999.000 18 15,79 

 

e. Rp.6.000.000 - Rp.7.499.000 8 7,02 

 

f. > Rp.7.499.000 11 9,65 

6. Tingkat Pendidikan 

  

 

a. SD 0 0,00 

 

b. SMP 4 3,51 

 

c. SMU/SMA 29 25,44 

 

d. Akademi/Diploma 16 14,04 

 

e. Sarjana (S1) 56 49,12 

 

f. S2 atau S3 9 7,89 

7 Frekuensi Pembelian Sayur Organik Per Bulan (kali)  

 a. 1 – 4  61 53,51 

 b. 5 – 8 21 18,42 

 c. 9 - 12  18 15,79 

 d. 13 - 16  6 5,26 

 e. 17 - 20  1 0,88 

 f. 21 - 24  1 0,88 

 g. 25 – 28 1 0,88 

 h. 29 – 32 5 4,39 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian 

ini didominasi oleh perempuan (89,47%) dibandingkan laki-laki (10,53%), 

dengan rentang usia antara 25-30 tahun (23,68%), usia 31-36 tahun (21,05%), dan 

usia 37-42 tahun (18,42%).  Pada kategori status pernikahan sebagian besar 

responden sudah menikah sebanyak 89,47% dan sisanya menyatakan status belum 

menikah (10,53%).  Dari segi status pekerjaan 62,28% responden berstatus 

bekerja, dan sisanya berstatus tidak bekerja (37,72%). 

Berdasarkan aspek pendapatan keluarga, responden dalam penelitian ini 

sebagian besar memiliki penghasilan per bulan antara Rp 1.500.000–Rp 2.999.000 

(30,70%) dan Rp 3.000.000-Rp 4.499.000 (28,95%).  Dari segi pendidikan 

sebagian besar responden berpendidikan sarjana (S1) (49,12%) dan berpendidikan 

SMA (25,44%).  Pada frekuensi pembelian sayuran organik 53,51% responden 

membeli sayuran organik sebanyak 1-4 kali per bulan, 18,42% responden 

membeli sebanyak 5-9 kali per bulan, dan 15,79% responden membeli sebanyak 

9-12 kali per bulan. 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

Analisis statistik deskriptif variabel dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kecenderungan  jawaban responden atas  pernyataan  yang  disajikan  

dalam  kuesioner.  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.  

4.3.1 Frekuensi Jawaban Variabel Keputusan Membeli (Y) 

Frekuensi jawaban konsumen pada variabel keputusan membeli diharapkan 

dapat memperlihatkan gambaran umum responden dalam proses pengambilan 

keputusannya membeli sayuran organik.  Terdapat lima indikator mengenai 

keputusan membeli yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian.  Masing-masing 

indikator tersebut terdapat pernyataan-pernyataan yang harus diisi oleh responden.  

Jawaban yang dipilih responden setiap pernyataan ini merupakan sudut pandang 

masing-masing individu konsumen yang mereka alami dan mereka rasakan secara 
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nyata.  Berikut frekuensi jawaban responden terhadap variabel keputusan membeli 

disajikan pada Tabel 4.3.1. 

Tabel 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif  Keputusan Membeli 

Perny 

Skala Pengukuran 

Modus 1 (STS) 2 (TS) 3 (KS) 4 (S) 5 (SS) 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Pengenalan Kebutuhan (Y1) 

1 2 1,75 0 0,00 2 1,75 87 76,32 23 20,18 4 

2 0 0,00 0 0,00 3 2,63 80 70,18 31 27,19 4 

Pencarian Informasi (Y2) 

3 0 0,00 7 6,14 12 10,53 83 72,81 12 10,53 4 

4 1 0,88 11 9,65 20 17,54 76 66,67 6 5,26 4 

Evaluasi Alternatif (Y3) 

5 0 0,00 4 3,51 14 12,28 75 65,79 21 18,42 4 

6 0 0,00 9 7,89 16 14,04 74 64,91 15 13,16 4 

Keputusan pembelian (Y4) 

7 0 0,00 5 4,39 17 14,91 76 66,67 16 14,04 4 

8 2 1,75 18 15,79 29 25,44 56 49,12 9 7,89 4 

9 0 0,00 0 0,00 3 2,63 77 67,54 34 29,82 4 

Perilaku Pasca Pembelian (Y5) 

10 0 0,00 0 0,00 2 1,75 78 68,42 34 29,82 4 

11 0 0,00 0 0,00 3 2,63 80 70,18 31 27,19 4 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Keterangan: 

Perny  = Pernyataan 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

S =  Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

Berdasarkan nilai modus Tabel 4.3.1 pernyataan nomer 1 memperlihatkan 

bahwa 76,32% responden setuju dengan pernyataan bahwa mereka mengenal 

sayuran organik dari teman, keluarga, sosial media, iklan media cetak dan 

elektronik.  Pernyataan nomer 2 menunjukan 70,18% responden setuju pada 

pernyataan yang menyebutkan bahwa setelah melakukan pengenalan, terdapat 

rasa membutuhkan untuk konsumsi sayuran organik. 

Pada pernyataan nomer 3 dan 4 sebagian besar responden setuju dengan 

pernyatan yang menyebutkan bahwa responden mencari informasi sebelum 

membeli sayur organik (72,81% responden), dan 66,67% responden meminta 

pendapat atau penilaian orang lain sebelum membeli sayuran organik. 
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Pada indikator evaluasi alternatif, 65,79% responden setuju bahwa sebelum 

membeli sayuran organik mereka mempertimbangkan merek, harga, manfaat, dan 

lokasi pembelian (pernyataan nomer 5).  Pernyataan nomer 6 menunjukan 64,91% 

responden setuju bahwa mereka membandingkan dengan produk lain terlebih 

dahulu sebelum membeli sayuran organik, sementara hanya 7,89% responden 

yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Pada indikator keputusan pembelian pernyataan nomer 7 menunjukan 

66,67% responden setuju bahwa mereka membeli sayuran organik sudah 

terencana sejak awal sebelum sampai di lokasi pembelian.  Pada pernyataan 

nomer 8, 49,12% responden setuju dengan pernyataan bahwa keputusan membeli 

sayuran organik datang secara tiba-tiba saat berada di lokasi pembelian, dan 

pernyataan nomer 9 menunjukan bahwa 67,54% responden setuju pada 

pernyataan perasaaan mantap dengan sayuran organik yang dibeli. 

Pernyataan nomer 10 sebagian besar responden (68,42%) setuju dengan 

pernyataan mereka merasa puas pada sayuran organik yang dibeli, dan pernyataan 

nomer 11 menunjukan 70,18% responden setuju akan melakukan pembelian sayur 

organik kembali. 

4.3.2 Frekuensi Jawaban Variabel Faktor Psikologis (X1) 

Frekuensi jawaban konsumen pada variabel faktor psikologis diharapkan 

dapat memperlihatkan gambaran umum responden dari sisi faktor psikologis 

terhadap keputusannya membeli sayuran organik.  Terdapat lima indikator dalam 

variabel faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, 

dan sikap.  Masing-masing indikator tersebut terdapat pernyataan-pernyataan 

yang harus diisi oleh responden.  Jawaban yang diberikan responden ini 

merupakan sudut pandang masing-masing individu konsumen yang mereka alami 

dan mereka rasakan secara nyata.  Frekuensi jawaban responden terhadap variabel 

faktor psikologis disajikan pada Tabel 4.3.2. 

Tabel 4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif Faktor Psikologis 

Perny 

Skala Pengukuran 

Modus 1 (STS) 2 (TS) 3 (KS) 4 (S) 5 (SS) 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Motivasi (X11) 

12 6 5,26 41 35,96 29 25,44 31 27,19 7 6,14 2 
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Tabel 4.3.2 Lanjutan 

Perny 

Skala Pengukuran 

Modus 1 (STS) 2 (TS) 3 (KS) 4 (S) 5 (SS) 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

13 10 8,77 40 35,09 51 44,74 12 10,53 1 0,88 3 

14 0 0,00 1 0,88 6 5,26 82 71,93 25 21,93 4 

Persepsi (X12) 

15 0 0,00 0 0,00 4 3,51 71 62,28 39 34,21 4 

16 0 0,00 0 0,00 1 0,88 61 53,51 52 45,61 4 

Pembelajaran (X13) 

17 0 0,00 3 2,63 12 10,53 81 71,05 18 15,79 4 

18 1 0,88 7 6,14 12 10,53 83 72,81 11 9,65 4 

Kepercayaan (X14) 

19 0 0,00 0 0,00 4 3,51 68 59,65 42 36,84 4 

20 0 0,00 0 0,00 3 2,63 79 69,30 32 28,07 4 

21 0 0,00 0 0,00 5 4,39 75 65,79 34 29,82 4 

Sikap (X15) 

22 0 0,00 0 0,00 5 4,39 75 65,79 34 29,82 4 

23 0 0,00 0 0,00 2 1,75 83 72,81 29 25,44 4 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Keterangan: 

Perny  = Pernyataan 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

S =  Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

Berdasarkan Tabel 4.3.2 terdapat tiga pernyataan indikator motivasi.  

Dilihat dari nilai modus, pernyataan nomer 12 memperlihatkan bahwa 35,96% 

responden menjawab tidak setuju pada pernyataan yang menyebutkan motivasi 

mengkonsumsi sayuran organik dengan alasan mengalami masalah seperti diet 

dan sakit. 25,44% responden menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut, 

sementara 27,19% responden menjawab setuju dengan alasan pada pernyataan 

nomer 12. Pada pernyataan nomer 13 (44,74%) responden kurang setuju pada 

pernyataan yang menyebutkan motivasi membeli sayuran organik dengan alasan 

tren di masyarakat, dan 35,09% responden menjawab tidak setuju pada pernyataan 

tersebut.  Pernyataan nomer 14 sebagian besar responden (71,93%) setuju dengan 

pernyataan yang menyebutkan bahwa motivasi membeli sayuran organik karena 

kegemarannya mengkonsumsi sayur.  
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Pada indikator persepsi berdasaran nilai modusnya, pernyataan nomer 15 

sebagian besar responden (62,28%) setuju pada pernyataan yang menurut mereka 

sayuran organik memiliki zat gizi yang lebih baik sehingga lebih menyehatkan. 

Pada pernyataan nomer 16 menunjukan 53,51% responden setuju dan 45,61% 

responden menyatakan sangat setuju pada pernyataan yang menurut mereka 

sayuran organik minim bahan kimia anorganik sehingga lebih aman dikonsumsi. 

Pada indikator pembelajaran berdasarkan nilai modusnya, 71,05% 

responden setuju pada pernyataan yang menyebutkan mulai mengkonsumsi 

sayuran organik setelah mendapatkan pengetahuan dari TV, media sosial, internet, 

atau buku (pernyataan nomer 17), dan 72,81% responden setuju pada pernyataan 

mulai mengkonsumsi sayuran organik setelah mendapatkan informasi dari 

pengalaman teman atau keluarga (pernyataan nomer 18).  

Pada indikator kepercayaan, 59,65% responden setuju pada pernyataan yang 

menyatakan bahwa mereka percaya bahwa sayuran organik yang mereka 

konsumsi dapat meyehatkan tubuh (pernyataan nomer 19).  Pernyataan nomer 20 

menunjukan 69,30% responden setuju dengan pernyataan yang menyebutkan  

mereka mempercayai sayuran organik yang mereka beli berasal dari produsen 

yang membudidayakannya dengan benar.  Pada pernyataan nomer 21 sebagian 

besar responden (65,79%) juga setuju pada pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka percaya sayuran organik yang mereka beli merupakan produk segar yang 

baru saja di panen dari lahan. 

Pada indikator sikap 65,79% responden setuju dengan pernyataan sayuran 

organik yang mereka beli adalah produk yang terbaik (pernyataan nomer 22), dan 

72,81% responden setuju dengan pernyataan sayuran organik yang mereka beli 

merupakan produk yang mereka sukai dan yang mereka inginkan (peryataan 

nomer 23). 

4.3.3 Frekuensi Jawaban Variabel Atribut Produk (X2) 

Frekuensi jawaban konsumen pada variabel atribut produk diharapkan dapat 

memperlihatkan gambaran umum responden dengan adanya stimuli atribut produk 

terhadap keputusannya membeli sayuran organik.  Terdapat enam indikator pada 

variabel atribut produk yaitu manfaat, kesegaran, daya tahan, persepsi harga, 

kemasan, dan kemudahan memperoleh.  Masing-masing indikator tersebut 
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terdapat pernyataan-pernyataan yang harus diisi oleh responden.  Pandangan 

responden ini merupakan sudut pandang masing-masing individu konsumen yang 

mereka alami dan mereka rasakan secara nyata.  Frekuensi jawaban responden 

terhadap variabel atribut produk disajikan pada Tabel 4.3.3. 

Tabel 4.3.3 Analisis Statistik Deskriptif Atribut Produk 

Perny 

Skala Pengukuran 

Modus 1 (STS) 2 (TS) 3 (KS) 4 (S) 5 (SS) 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Manfaat (X21) 

24 0 0,00 1 0,88 4 3,51 82 71,93 27 23,68 4 

25 0 0,00 0 0,00 4 3,51 83 72,81 27 23,68 4 

Kesegaran (X22) 

26 0 0,00 0 0,00 6 5,26 68 59,65 40 35,09 4 

27 0 0,00 1 0,88 10 8,77 72 63,16 31 27,19 4 

Daya Tahan (X23) 

28 0 0,00 2 1,75 26 22,81 64 56,14 22 19,30 4 

Persepsi Harga (X24) 

29 0 0,00 3 2,63 24 21,05 78 68,42 9 7,89 4 

30 0 0,00 0 0,00 4 3,51 93 81,58 17 14,91 4 

Kemasan (X25) 

31 0 0,00 0 0,00 3 2,63 94 82,46 17 14,91 4 

32 0 0,00 0 0,00 7 6,14 93 81,58 14 12,28 4 

Kemudahan Memperoleh (X26) 

33 1 0,88 7 6,14 31 27,19 64 56,14 11 9,65 4 

34 1 0,88 8 7,02 40 35,09 55 48,25 10 8,77 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Keterangan: 

Perny  = Pernyataan 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

S =  Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

Berdasarkan nilai modus pada Tabel 4.3.3 memperlihatkan bahwa jawaban 

pada pernyataan nomer 24 sampai 34 adalah setuju.  Pada indikator manfaat, 

71,93% responden setuju terhadap pernyataan dengan mengkonsumsi sayuran 

organik, dapat membuat kesehatan mereka menjadi lebih baik (pernyataan nomer 

24).  Pada pernyataan nomer 25 menunjukan 72,81% responden juga setuju 

terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi sayuran 

organik dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 
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Pada indikator kesegaran, 59,65% responden setuju dengan pernyataan yang 

menurut mereka sayuran organik memiliki penampilan warna yang lebih cerah, 

lebih bersih, dan tidak layu (pernyataan nomer 26), dan 35,09% responden 

memberikan pandangan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut.  Pernyataan 

nomer 27 63,16% responden setuju terhadap pernyataan dimana menurut mereka 

sayuran organik memiliki rasa yang lebih baik. 

Pada indikator daya tahan 56,14% responden setuju pada pernyataaan yang 

menyebutkan sayuran organik memiliki daya simpan lebih lama dan tidak mudah 

busuk, sementara 22,81% responden kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Pada indikator persepsi harga 68,42% responden setuju bahwa menurut 

mereka harga sayuran organik cukup terjangkau (pernyataan nomer 29), meskipun 

realitanya sayuran organik memiliki harga lebih tinggi dibanding sayuran 

anorganik.  Pernyataan nomer 30 menunjukan 81,58% responden setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa harga sayuran organik sudah sesuai dengan 

kualitas dan manfaatnya. 

Pada indikator kemasan 82,46% responden setuju dengan pernyataan 

dimana menurut mereka pengemasan sayuran organik rapi, sederhana, dan 

menarik (pernyataan nomer 31).  Pada pernyataan nomer 32 sebagian besar 

responden (81,58%) setuju pada pernyataan yang menyatakan bahwa kemasan 

sayuran organk dapat menjamin keamanan produk. 

Indikator kemudahan memperoleh, 56,14% responden setuju dengan 

pernyataan yang menurut mereka sayuran organik mudah diperoleh kapanpun dan 

dimanapun, sementara 27,19% responden kurang setuju dengan pernyataan 

tersebut (pernyataan nomer 33).  Pernyataan nomer 34 menunjukan 48,25% 

responden setuju dimana menurut mereka jenis-jenis sayuran organik yang dijual 

lengkap, sementara 35,09% responden kurang setuju terhadap pernyatan tersebut. 

 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

Pada penelitian perlu dilakukan pengujian instrumen penelitian untuk 

mengetahui kevalidan, keandalan, dan kelayakan data untuk proses analisis 

selanjutnya.  Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas, uji 

reliabilitas, uji normalitas dan uji model-fit.  Terdapat 3 variabel yang digunakan 

pada penelitian ini yang terdiri dari 1 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. 
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Variabel-variabel tersebut adalah Y (keputusan pembelian), X1 (faktor 

psikologis), dan X2 (atribut produk). 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu instrumen 

penelitian. Peneliti menggunakan metode uji validitas Product Momen Pearson 

Correlation dengan software SPSS Statistic 16.0.  Dasar pengambilan keputusan 

adalah jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka instrumen penelitian 

tersebut dinyatakan valid.  Validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

membandingkan nilai total skor r hitung (Pearson Correlation) dengan nilai r 

tabel.  Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Hasil dari uji validitas pada Lampiran 2 menunjukan bahwa seluruh item di 

kuesioner nomer 1 hingga nomer 34 memenuhi syarat, dimana nilai total skor r 

hitung lebih besar dari nilai r tabel 0,161(taraf signifikansi 5%).  Dapat 

disimpukan bahwa 11 pernyataan dari variabel Y, 12 pernyataan dari variabel X1, 

dan 11 pernyataan dari variabel X2 dinyatakan valid dan dapat diolah ketahap 

selanjutnya. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur derajat kepercayaan suatu 

instrumen penelitian untuk dapat diuji berulang. Peneliti menggunakan metode 

teknik analisis Cronbach’s Alpha dengan software SPSS Statistic 16.0.  Menurut 

Sekaran (2006) dasar pengambilan keputusan reliabilitas instrumen penelitian 

dapat diterima jika nilai Cronbach’s Alpha >0,6 dan dikategorikan reliabilitas 

baik jika nilai Cronbach’s Alpha 0,8-1,0.  Hasil uji reliabilitas kuesioner dapat 

dilihat pada Tabel 4.4.2. 

Tabel 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0.866 34 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Tabel 4.4.2 menunjukan bahwa seluruh item kuesioner dapat dipercaya 

kehandalannya dan tingkat konsistensi yang baik jika dilakukan penelitian 

berulang karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,866 yang nilainya 

melebihi dari syarat Cronbach’s Alpha >0,6. 
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4.4.3 Uji Normalitas Data 

Evaluasi asumsi-asumsi pada SEM meliputi uji normalitas dan outlier.  Uji 

normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah data penelitian yang diperoleh 

memiliki distribusi sebaran normal.  Pada tingkat kepercayaan 99% sebuah 

distribusi dikatakan normal jika angka c.r skewness atau angka c.r kurtosis berada 

diantara -2,58 sampai +2,58 (Santoso, 2015). Hasil uji normalitas pada 148 

responden dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Berdasarkan Lampiran 3 menunjukan bahwa secara keseluruhan 

(multivariate) data berdistribusi tidak normal karena nilai pada critical rasio (c.r) 

multivariate 20,282 > 2,58.  Demikian pula pada beberapa variabel seperti Y1, 

Y2, X22, X23, X26, dan X13 yang nilai c.r skewness dan c.r kurtosis berada 

diluar batas ±2,58.  Setelah diketahui data berdistribusi tidak normal maka 

sebelum diambil tindakan tertentu perlu dilihat terlebih dahulu sebaran datanya 

untuk mengetahui ada atau tidaknya outlier.  

Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda dari data-data lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk 

sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi.  Uji analisis outlier 

menggunakan metode Jarak Mahalanobis (The Mahalanobis distance) yaitu tiap-

tiap data dihitung dan akan menunjukan seberapa jauh jarak sebuah data dari rata-

rata semua variabel dalam sebuah ruang multidimensional (Ferdinand, 2002).  

Menurut Santoso (2015) semakin jauh jarak sebuah data dengan titik pusat, maka 

semakin ada kemungkinan data masuk dalam kategori outlier.  Indikator sebuah 

data dapat di kategorikan outlier ditunjukan dengan nilai Mahalanobis d-squared 

yang tinggi dan memiliki nilai p2<0,05.  Hasil uji outlier akan dicantumkan pada 

Lampiran 4. 

Pada Lampiran 4 menunjukan bahwa terdapat 34 responden yang memiliki 

Mahalanobis d-squared yang tinggi dan memiliki nilai p2<0,05.  Maka 34 

responden tersebut harus dihilangkan agar dapat dianalisis ketahap selanjutnya 

untuk mendapatkan nilai normalitas yang lebih baik.  Setelah dihilangkan data 

outliernya kemudian dilakukan uji normalitas yang kedua dan akan ditampilkan 

pada Lampiran 5. 
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Pada Lampiran 5 menunjukan bahwa secara keseluruhan (multivariate) data 

masih berdistribusi tidak normal karena nilai pada c.r multivariate 4,412 > 2,58. 

Dengan menghilangkan  34 outlier memberikan pengaruh lebih baik yaitu nilai c.r 

multivariate menurun dengan selisih sebesar 15,87 dari uji normalitas sebelumnya 

pada Lampiran 3.  Namun nilai c.r skewness dan c.r kurtosis indikator Y2 

(pencarian informasi) dan X25 (kemasan) masih berada diluar batas ±2,58 

sehingga kedua variabel tersebut dikategorikan tidak berdistribusi normal. 

Menurut Narimawati dan Jonathan (2017) salah satu asumsi dasar dalam 

SEM adalah masing-masing indikator harus mempunyai nilai yang berdistribusi 

normal terhadap masing-masing indikator lainnya, agar nilai chi-square tidak 

semakin tinggi.  Semakin tinggi nilai chi-square maka semakin besar perbedaan 

model yang diestimasi dengan matriks kovarian sesungguhnya, sehingga 

menghasilkan keselaran model yang semakin jelek dan bias yang dapat 

melemahkan kegunaannya. 

Setelah mempertimbangkan nilai chi-square dan hasil goodness of fit yang 

lebih baik, maka diambil tindakan dengan menghilangkan indikator Y2 dan X25 

dari model.  Setelah kedua indikator dihilangkan dari model, data kembali diuji 

normalitasnya dan berikut hasil uji normalitas yang ketiga yang akan ditampilkan 

pada Lampiran 6. 

Pada Lampiran 6 menunjukan bahwa secara keseluruhan (c.r multivariate) 

data masih berdistribusi tidak normal yaitu 4,668 > 2.58, meskipun memiliki 

selisih nilai lebih besar 0,256 dari c.r multivariate pada Lampiran 5, namun dari 

nilai chi-square memberikan hasil yang lebih baik dengan mengalami penurunan 

sebesar 70,499 dari nilai chi-square sebelumnya.  Menurut Dalil Limit Pusat 

(Central Limit Theorema) pada dasarnya asumsi normalitas dalam penggunaan 

analisis jalur tidak terlalu kritis apabila data observasi mencapai 100 atau lebih. 

Dari sampel yang besar dapat dihasilkan statistik sampel mendekati distribusi 

normal (Solimun, 2008 lihat Septifani dkk., 2014), karena penelitian ini 

menggunakan 114 data dengan demikian data dapat diasumsikan normal.  Selain 

itu, tindakan dengan menghapus dua indikator Y2 dan X25 juga memberikan hasil 

uji goodness of fit yang lebih baik.  
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4.4.4 Uji goodness of fit 

Suatu model SEM dapat diterima keabsahannya apabila memenuhi beberapa 

persyaratan ukuran kesesuaian (goodness of fit), karena dalam SEM terdapat alat 

uji statistik lebih dari satu, sehingga peneliti melakukan pengujian menggunakan 

fit index untuk mengukur kebenaran model yang diajukan.  Hasil pengujian 

kesesuaian model dapat dilihat pada Tabel 4.4.4. 

Tabel 4.4.4 Hasil Uji Kriteria Goodness of Fit 

INDEKS NILAI KRITIS 
HASIL 

MODEL 
KETERANGAN 

Chi-Square 

Statistic (X2) 
Diharapkan kecil 135,412 Kurang fit 

Probability level ≥ 0,05 0,000 Kurang fit 

RMSEA 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 0,086 Good fit 

GFI ≥ 0,90 0,858 Marginal fit 

AGFI ≥ 0,90 0,798 Marginal fit 

CMIN/DF 1,0 < CMIN/DF < 2,0 atau 3,0 1,830 Good fit 

TLI ≥ 0,90 0,875 Marginal fit 

CFI ≥ 0,90 0,898 Good fit 

NFI ≥ 0,90 0,805 Marginal fit 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.4.4 dari hasil uji goodness of fit menunjukan bahwa 

terdapat beberapa kriteria uji goodness of fit menunjukan indikasi baik (good fit) 

yang hasilnya sudah memenuhi nilai kritis antara lain RMSEA, normed fit 

(CMIN/DF), dan CFI.  Sebagian besar kriteria-kriteria lainnya menunjukan 

indikasi mendekati baik (marginal fit). 

Pada nilai chi-square dianggap kurang baik karena chi-square hitung 

(135,412) lebih besar dari chi-square tabel (95,081) dan nilai probabilitas hasil 

analisis sebesar 0,000 yang kurang dari batas 0,05.  Kedua hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa matriks kovarian sampel berbeda secara signifikan dengan 

matriks kovarian estimasi. 

Pada hasil model analisis RMSEA (0,086) menghasilkan nilai yang sedikit 

melebihi dari nilai batas atasnya yaitu 0,080 sebesar 0,006 namun masih dapat 

dianggap menunjukan model yang baik dan fit dengan data.  RMSEA merupakan 

indikator model fit yang dianggap paling informatif, dimana RMSEA mengukur 

penyimpangan nilai parameter suatu model dengan matriks kovarians 

populasinya. 
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Nilai GFI menunjukan tingkat ketepatan suatu model dalam menghasilkan 

matriks kovarians hitung.  Pada tabel terlihat bahwa nilai GFI 0,858 mendekati 

baik (marginal fit) karena nilainya yang mendekati nilai kritisnya (≥ 0,90). 

AGFI merupakan modifikasi dari GFI untuk degree of freedom (df) dalam 

model.  Nilai AGFI 0,798 dianggap mendekati baik karena nilainya hampir 

mendekati nilai kritisnya yaitu ≥ 0,90. 

Hasil model analisis rasio CMIN/DF menunjukan model yang fit dengan 

data dimana nilai CMIN/DF nya 1,830 memiliki nilai yang lebih dari 1,0 namun 

tidak lebih dari 2,0 hal ini sesuai dengan batasan menurut Byern (1988 lihat 

Ghozali, 2004).   

TLI merupakan salah satu bagian dari ukuran kecocokan incremental 

(indeks fit kompartif).  Hasil analisis diperoleh nilai TLI sebesar 0,875 yang 

nilainya sangat mendekati baik dari nilai yang diharapkan (≥ 0,90). 

CFI merupakan bentuk revisi dari NFI yang memperhitungkan ukuran 

sampel (Byrne, 1998 lihat Sarjono dan dan Winda, 2015) dan dapat menguji 

dengan baik hingga ukuran sampel kecil (Tabachnick dan Fidell, 2007 lihat 

Sarjono dan dan Winda, 2015).  Diperoleh nilai CFI sebesar 0,898 yang 

menunjukan model memiliki kesesuaian yang baik karena nilainya sangat 

mendekati dari nilai batasan (≥ 0,90) sehingga dapat dikategorikan good fit. 

NFI merupakan besar ketidakcocokan antara model yang menjadi target 

dengan model dasar, dan hasil uji ini diperoleh kriteria NFI 0,805 yang 

dikategorikan mendekati baik (marginal fit) dari nilai kritisnya (≥ 0,90). 

Meskipun hanya terdapat tiga kriteria yang terpenuhi model SEM pada 

penelitian ini cocok dan layak untuk digunakan sehingga dapat dilakukan 

intepretasi guna pembahasan lebih lanjut.  Menurut (Arbucle dan Wotkhe, 1999 

lihat Septifani dkk., 2014)  berdasarkan prinsip rule of thumb bila terdapat satu 

atau dua kriteria GOF yang telah memenuhi, maka model dikatakan baik atau 

layak. 

4.5 Model Pengukuran (Measurement Model)  

Setelah kriteria goodness of fit terpenuhi, proses selanjutnya adalah 

menganalisis hubungan antara indikator dan konstruk. Hubungan tersebut dapat 

dianalisis menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA).  Alat analisis ini 
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digunakan untuk menguji sebuah measurement model, sehingga dengan alat ini 

dapat diketahui apakah indikator-indikator yang ada memang benar-bener dapat 

menjelaskan sebuah konstruk (Santoso, 2015).   

Terdapat dua uji dasar dalam CFA yaitu uji kesesuaian model (Goodness of 

fit test) seperti yang sudah dibahas sebelumnya dan uji signifikansi bobot faktor. 

Uji signifikansi bobot faktor menggunakan dua proses analisis yaitu factor 

loading (Standardized Estimate) dan bobot faktor (Regression Weight) 

(Ferdinand, 2002). 

Pertama, Factor loading (Standardized Estimate) digunakan untuk 

menunjukan korelasi dari setiap indikator sebagai pengukur dari masing-masing 

konstruk (Santoso, 2015).  Pedoman untuk memberikan intepretasi koefisien 

estimasi berdasarkan kuat atau lemahnya suatu hubungan antara indikator 

terhadap konstruk, Sugiyono (2009) mengklasifikasikan sebagai berikut. 

Tabel 4.5a Intepretasi Koefisien Estimasi 

Cut Of Value Standardized Estimate Keterangan 

0,000 – 0,199 Korelasi sangat rendah 

0,200 – 0,399 Korelasi rendah 

0,400 – 0,599 Korelasi sedang 

0,600 – 0,799 Korelasi kuat 

0,800 – 1,000 Korelasi sangat kuat 

Sumber: Sugiyono (2009) 

Kedua, bobot faktor (Regression Weight) digunakan untuk mengukur 

seberapa kuat indikator-indikator tersebut berdimensi membentuk konstruknya. 

Pengujian didasarkan pada nilai Critical Rasio (C.R) yang mengacu pada cut of 

value tabel-t (Ferdinand, 2002). 

Tabel 4.5b Syarat Signifikansi 

Score Cut Of Value Critical Ratio 

1% ≥2,576 

5% ≥1,960 

10% ≥1,645 

Sumber: Tabel T 

Berdasarkan Tabel 4.5b indikator dianggap berpengaruh signifikan jika nilai 

Critical Rasio (C.R) pada output AMOS menunjukan ≥2,576 yang berarti 

indikator atau konstruk tersebut memiliki tingkat signifikansi 99%.  Hasil analisis 

regresi dapat dilihat pada Tabel 4.5c yang kemudian akan dianalisa dan digunakan 

untuk menganalisis dan menjawab hubungan antara indikator dan konstruk. 
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Tabel 4.5c Output Regresi AMOS 

Variabel 
Critical Rasio 

(C.R) 
Probabilitas 

Standardized 

Estimate 
Keterangan 

Y1       Y - - 0,499 Signifikan 

Y3       Y 2,841 ** 0,326 Signifikan 

Y4       Y 4,506 *** 0,645 Signifikan 

Y5       Y 4,909 *** 0,801 Signifikan 

X11     X1 1,560 0,119 0,153 Tidak signifikan 

X12     X1 8,311 *** 0,766 Signifikan 

X13     X1 4,361 *** 0,421 Signifikan 

X14     X1 9,860 *** 0,900 Signifikan 

X15     X1 - - 0,757 Signifikan 

X21     X2 4,552 *** 0,832 Signifikan 

X22     X2 4,486 *** 0,789 Signifikan 

X23     X2 4,172 *** 0,647 Signifikan 

X24     X2 3,767 *** 0,521 Signifikan 

X26     X2 - - 0,438 Signifikan 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan: Standardized estimates menunjukan koefisien estimasi 

***: signifikansi ≤1% 

**: signifikansi ≤5% 

4.5.1 Variabel Keputusan Membeli (Y) 

Pengujian measurement model yang pertama peneliti ingin menunjukan 

hubungan antara konstruk keputusan pembelian (Y) terhadap indikator 

pengenalan kebutuhan (Y1), evaluasi alternatif (Y3), keputusan pembelian (Y4), 

dan perilaku pasca pembelian (Y5).  Supaya lebih jelas berikut, tampilan hasil 

regresi dari output AMOS. 

Tabel 4.5.1 Output Variabel Keputusan Pembelian 

Variabel 
Critical Rasio 

(C.R) 
Probabilitas 

Standardized 

Estimate 
Keterangan 

Y1       Y - - 0,499 Signifikan 

Y3       Y 2,841 ** 0,326 Signifikan 

Y4       Y 4,506 *** 0,645 Signifikan 

Y5       Y 4,909 *** 0,801 Signifikan 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan: Standardized estimates menunjukan koefisien estimasi 

***: signifikansi ≤1% 

**: signifikansi ≤5% 

Dari Tabel 4.5.2 terlihat bahwa semua indikator berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Urutan nilai factor loading dari yang terbesar sampai 

terkecil dari masing-masing indikator adalah: perilaku pasca pembelian (Y5), 

keputusan pembelian (Y4), pengenalan kebutuhan (Y1), dan evaluasi alternatif 

(Y3). 
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Indikator perilaku pasca pembelian (Y5) dan indikator keputusan pembelian 

(Y4) memiliki nilai Critical Rasio (C.R) sebagai berikut 4,909 > 2,576 dan 4,506 

> 2,576. Kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh 

sangat tinggi terhadap keputusan membeli dengan signifikansi <1% yang ditandai 

dengan simbol tiga bintang pada kolom probabilitas.  Nilai factor loading 

Indikator perilaku pasca pembelian (Y5) sebesar 0,801  sehingga dapat 

diidentifikasikan bahwa indikator pasca pembelian (Y5) memiliki korelasi sangat 

kuat terhadap konstruk keputusan membeli. Sementara indikator keputusan 

pembelian (Y4) menghasilkan nilai 0,645 dapat dikategorikan berkorelasi kuat. 

Pengaruh dan korelasi kedua indikator yang sangat kuat, oleh karena itu untuk 

meningkatkan dan mempertahankan keputusan pembelian sayur organik, pemasar 

harus tetap memperhatikan kepuasan konsumen dan kemantapan konsumen dalam 

membeli sayur organik agar konsumen dapat menjaga komitmennya untuk 

melakukan pembelian ulang. 

Indikator yang ketiga pengenalan kebutuhan (Y1) tidak dapat diketahui nilai 

Critical Rasio (C.R) dan probabilitasnya karena pada indikator tersebut pada 

model analisisnya dipakai untuk menempatkan batasan tambahan (additional 

constraint) sebagai syarat dalam AMOS untuk memberi nilai tertentu (fix 

parameter) pada salah satu indikator di setiap konstruk agar dapat diestimasi 

koefisien regresinya (Santoso, 2015).  Meskipun C.R dan probabilitas tidak 

diketahui, indikator ini dapat diintepretasikan  melalui factor loading yang 

menghasilkan nilai 0,499 sehingga indikator pengenalan kebutuhan (Y1) 

dikategorian berkorelasi sedang terhadap konstruk keputusan membeli. 

Pengenalan kebutuhan sayur organik terhadap calon konsumen dapat ditingkatkan 

dengan melakukan promosi melalui sosial media, iklan, dan mengajak pelanggan 

sayur organik untuk ikut mempromosikan produk sayur organik pada kerabat atau 

promosi melalui sosial media dengan imbalan atau hadiah tertentu dari pemasar. 

Pada indikator keempat, evaluasi alternatif (Y3) memiliki nilai Critical 

Rasio (C.R) sebesar 2,841> 2,576 sehingga dapat disimpulkan bahwa  indikator 

evaluasi alternatif (Y3) pembelian memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian dengan signifikansi <5% yang ditandai simbol dua bintang pada kolom 

probabilitas. Pada factor loading menghasilkan nilai 0,326 sehingga indikator 
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evaluasi alternatif (Y3) berkorelasi rendah terhadap konstruk keputusan membeli. 

Meskipun nilai factor loading dianggap berkorelasi rendah, namun indikator 

evaluasi alternatif memiliki probabilitas kurang dari 5% sehingga masih dapat 

ditolerir untuk indikator evaluasi alternatif menjadi faktor pembentuk konstruk 

keputusan membeli. 

4.5.2 Variabel Faktor Psikologis (X1) 

Pengujian measurement model yang kedua peneliti ingin menunjukan 

hubungan antara konstruk faktor psikologis (X1) terhadap indikator motivasi 

(X11), persepsi (X12), pembelajaran (X13), kepercayaan (X14), dan sikap (X15). 

Berikut tampilan hasil regresinya. 

Tabel 4.5.2 Output Variabel Faktor Psikologis (X1) 

Variabel 
Critical Rasio 

(C.R) 
Probabilitas 

Standardized 

Estimate 
Keterangan 

X11     X1 1,560 0,119 0,153 Tidak signifikan 

X12     X1 8,311 *** 0,766 Signifikan 

X13     X1 4,361 *** 0,421 Signifikan 

X14     X1 9,860 *** 0,900 Signifikan 

X15     X1 - - 0,757 Signifikan 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan: Standardized estimates menunjukan koefisien estimasi 

***: signifikansi ≤1% 

**: signifikansi ≤5% 

Berdasarkan Tabel 4.5.2 menunjukan bahwa terdapat satu indikator yaitu 

motivasi yang tidak signifikan, sementara empat indikator lainnya menunukan 

hasil yang signifikan.  Berikut urutan nilai factor loading dari yang terbesar 

sampai terkecil dari masing-masing indikator adalah: indikator kepercayaan 

(X14), persepsi (X12), sikap (X15), pembelajaran (X13), dan motivasi (X11). 

Indikator kepercayaan (X14) dan indikator persepsi (X12) memiliki nilai 

Critical Rasio (C.R) sebesar 9,860 > 2,576 dan 8,311 > 2,576 sehingga kedua 

indikator dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh terhadap konstruk faktor 

psikologis dengan signifikansi <1% yang masing-masing indikator ditandai 

dengan simbol tiga bintang pada kolom probabilitas.  Selain itu Indikator 

kepercayaan (X14) dan indikator persepsi (X12) menghasilkan nilai factor 

loading sebesar 0,900 untuk indikator kepercayaan (X14) dan 0,766 untuk 

indikator persepsi (X12).  Dapat dikategorikan bahwa indikator kepercayaan 
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(X14) memiliki korelasi sangat kuat, dan indikator persepsi (X12) berkorelasi 

kuat terhadap konstruk faktor psikologis. 

Indikator ketiga, sikap (X15) tidak memiliki nilai Critical Rasio (C.R) dan 

probabilitas  karena pada indikator tersebut dipakai untuk menambahkan batasan 

tambahan (additional constraint).  Meskipun demikian, diperoleh nilai factor 

loading sebesar 0,757 sehingga indikator sikap (X15) dikategorikan berkorelasi 

kuat terhadap konstruk faktor psikologis. 

Indikator keempat, pembelajaran (X13) memiliki nilai Critical Rasio (C.R) 

sebesar 4,361 > 2,576 sehingga dapat disimpulkan bahwa  indikator pembelajaran 

memiliki pengaruh terhadap konstruk faktor psikologis dengan signifikansi <1% 

yang ditandai dengan simbol tiga bintang pada kolom probabilitas.  Pada factor 

loading menghasilkan nilai 0,421, dapat dikategorikan bahwa indikator tersebut 

berkorelasi sedang terhadap konstruk faktor psikologis. 

Pada indikator kelima, motivasi (X11) dianggap tidak signifikan terhadap 

konstruk faktor psikologis karena memiliki nilai Critical Rasio (C.R) 1,560 < 

2,576 yang ditunjukan dengan nilai probabilitas 0,119 > 0,100.  Selain itu 

indikator motivasi (X11) dianggap berkorelasi sangat rendah terhadap konstruk 

faktor psikologis karena memiliki nilai factor loading  0,153. 

Menurut Munawaroh (2016), motivasi pembelian merupakan suatu 

kebutuhan yang menjadi motivasi jika didorong hingga mencapai tingkat 

intensitas yang memadai.  Menurut peneliti dugaan penyebab indikator motivasi 

tidak mampu menjelaskan konstruk faktor psikologis adalah: 

1. Rata-rata intensitas pembelian sayur organik di Kota Salatiga masih rendah, hal 

ini ditunjukan dengan data karakteristik responden pada Tabel 4.2 

menyebutkan bahwa 53,51% responden intensitas membeli sayuran organik 

perbulan hanya sebanyak 1-4 kali. Artinya bahwa sebagian besar responden 

belum menjadikan konsumsi sayuran organik sebagai kebiasaan. Dimana 

dalam mengkonsumsi sayuran, sebagian besar konsumen mengkombinasi 

sayuran organik dengan sayuran anorganik.  Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara kepada responden, konsumen masih kurang memahami seluruh 

manfaat sayuran organik bagi kesehatan, khususnya kesehatan jangka panjang. 

Pemikiran konsumen hanya berfokus bahwa mengkonsumsi sayuran organik 
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itu sehat, sehingga konsumen merasa jika mengkonsumsi produk sayuran 

organik maupun sayuran anorganik adalah sama baiknya.  Menurut peneliti 

untuk mengatasi masalah ini maka perlu adanya tindakan edukasi dengan 

memberi informasi bagi konsumen mengenai manfaat produk sayuran organik 

bagi jangka panjang, dan motivasi-motivasi lainnya yang dapat menimbulkan 

rasa “membutuhkan” bagi konsumen pada sayuran organik. 

2. Terdapat motivasi lain diluar pernyataan yang diajukan pada koesioner. 

Pertama, berdasarkan wawancara dengan reponden konsumen sayuran organik 

di KPTT terdapat motivasi lain (diluar pertanyaan kuesioner) konsumen 

membeli sayuran organik yaitu karena ajakan atau promosi pengemuka agama 

(romo dan suster sebagai pengelola KPTT) untuk membeli dan konsumsi 

sayuran organik yang mereka jual.  Menurut pendapat konsumen yang 

sebagian besar merupakan jemaat gereja, selain memperoleh sayuran organik 

disisi lain mereka juga turut mendukung usaha bisnis yang dikembangkan oleh 

pengemuka agama tersebut.  Kedua, berdasarkan hasil wawancara pada 

responden konsumen sayuran organik di Toko Sayuran Organik, responden 

menyebutkan bahwa alasan membeli sayuran organik di GKJTU karena 

lokasinya yang berdekatan dengan tempat kerja, sehingga setelah pulang 

bekerja tidak perlu repot membeli sayur (bahan masakan) ditempat lain. 

Penjualan sayuran organik di GKJTU melayani pembelian eceran sehingga 

konsumen dapat menentukan jumlah sayuran yang mereka butuhkan tanpa 

harus membeli dalam jumlah banyak.  

4.5.3 Konstruk atribut produk (X2) 

Pengujian measurement model yang kedua peneliti ingin menunjukan 

hubungan antara konstruk atribut produk (X2) terhadap indikator manfaat (X21), 

kesegaran (X22), daya tahan (X23),  persepsi harga (X24), dan kemudahan 

memperoleh (X26). Berikut tampilan hasil regresinya. 

Tabel 4.5.3 Output Konstruk Atribut Produk 

Variabel 
Critical Rasio 

(C.R) 
Probabilitas 

Standardized 

Estimate 
Keterangan 

X21     X2 4,552 *** 0,832 Signifikan 

X22     X2 4,486 *** 0,789 Signifikan 

X23     X2 4,172 *** 0,647 Signifikan 

X24     X2 3,767 *** 0,521 Signifikan 

X26     X2 - - 0,438 Signifikan 
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Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan: Standardized estimates menunjukan koefisien estimasi 

***: signifikansi ≤1% 

**: signifikansi ≤5% 

Berdasarkan Tabel 4.5.3 semua indikator menunjukan hasil signifikan 

terhadap konstruk atribut produk.  Berikut urutan nilai factor loading dari yang 

terbesar sampai terkecil dari masing-masing indikator adalah: indikator manfaat 

(X21), kesegaran (X22), daya tahan (X23), persepsi harga (X24) dan kemudahan 

memperoleh (X26). 

Keempat indikator memiliki nilai Critical Rasio (C.R) sebesar 4,552 > 2,576 

untuk indikator manfaat (X21), 4,486 > 2,576 untuk indikator kesegaran (X22), 

4,172 > 2,576 untuk indikator daya tahan (X23), dan 3,767 > 2,576 untuk 

indikator persepsi harga (X24).  Keempat indikator dapat disimpulkan memiliki 

pengaruh terhadap konstruk atribut produk dengan signifikansi <1% yang masing-

masing indikator ditandai dengan simbol tiga bintang pada kolom probabilitas. 

Indikator manfaat (X21) memiliki factor loading sebesar 0,832 sehingga dapat 

dikategorikan berkorelasi sangat kuat terhadap konstruk atribut produk.  Nilai 

factor loading untuk indikator kesegaran (X22) sebesar 0,789 dan indikator daya 

tahan sebesar 0,647 sehingga kedua indikator tersebut dikategorikan berkorelasi 

kuat terhadap konstruk atribut produk.  Pada indikator persepsi harga (X24) 

diperoleh nilai factor loading sebesar 0,521 sehingga dapat dikategorikan 

berkorelasi sedang terhadap konstruk atribut produk.   

Sementara pada indikator kemudahan memperoleh (X26) tidak memiliki 

nilai Critical Rasio (C.R) dan probabilitas  karena pada indikator tersebut dipakai 

untuk menambahkan batasan tambahan (additional constraint).  Meskipun 

demikian, diperoleh nilai factor loading sebesar 0,438 sehingga indikator 

kemudahan memperoleh (X26) dikategorikan berkorelasi sedang terhadap 

konstruk atribut produk. 

 

4.6 Model Struktural (Structural Model) 

Setelah measurement model lolos dalam pengujian, selajutnya dilakukan 

pengujian structural model dengan menggunakan alat analisis yaitu Multiple 

Regression Analysis.  Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada 
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hubungan yang signifikan diantara variabel-variabel eksogen (independen) dengan 

endogen (dependen) (Santoso, 2015). 

Seperti halnya CFA pengujian structural model dilakukan dengan 

menggunakan dua macam pengujian yaitu uji goodness of fit yang sudah dibahas 

sebelumnya dan uji signifikansi kausalitas yang menggunakan bobot faktor 

(regression weight) (Ferdinand, 2002). 

Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai Critical Rasio (C.R) yang 

mengacu pada syarat signifikansi pada Tabel 4.5b Konstruk dianggap 

berpengaruh signifikan jika memiliki nilai Critical Rasio (C.R) pada output 

AMOS menunjukan ≥1,645 yang berarti indikator atau konstruk tersebut memiliki 

tingkat signifikansi 90%.  Berikut hasil analisa untuk menganalisis dan menjawab 

hubungan antar konstruk. 

Tabel 4.6 Output AMOS  

Variabel 
Critical Rasio 

(C.R) 
Probabilitas 

Standardized 

Estimate 
Keterangan 

Y       X1 3,275 *** 1,054 Signifikan 

Y       X2 -0,881 0,378 -0,230 Tidak Signifikan 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan: Standardized estimates menunjukan koefisien estimasi 

***: signifikansi ≤1% 

**: signifikansi ≤5% 

Tabel 4.6 tersebut menunjukan bahwa tidak semua hipotesis yang dianjukan 

dapat diterima. Hipotesis yang terbukti secara signifikan adalah hipotesis 

hubungan konstruk pengambilan keputusan terhadap faktor psikologis.  

Sementara hipotesis hubungan konstruk pengambilan keputusan terhadap atribut 

produk menunjukan bukti tidak signifikan. 

4.6.1 Pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan pembelian  

Tabel 4.6 dapat dilihat nilai Critical Rasio (C.R) hubungan antara faktor 

psikologis (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 3,275 dan nilai factor 

loading positif (1,054) sehingga dapat membuktikan bahwa faktor psikologis 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan signifikansi kurang 

dari sama dengan 1%.  Hal ini juga ditunjukan dengan simbol tiga bintang. 

Berdasarkan hasil tersebut berarti persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap 

konsumen memberikan pengaruf positif terhadap keputusan pembelian sayuran 

organik. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suardika dkk. (2014) dan 

Sutomo dkk. (2015) mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

sayuran organik di CV Golden Leaf Farm Bali, yang menyatakan bahwa faktor 

psikologis konsumen mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

sayuran organik.  Semakin tinggi tingkat faktor psikologis seseorang seperti 

dorongan atau alasan seseorang untuk mengkonsumsi sayur organik (motivasi), 

pandangan atau intepretasi positif konsumen terhadap sayur organik (persepsi), 

pengalaman dan pengetahuan mengenai sayuran organik (pembelajaran), 

kepercayaan dan sikap positif terhadap produk sayuran organik, maka akan 

semakin tinggi pula tingkat kemantapan keputusan konsumen untuk membeli 

sayuran organik. 

Implikasinya bagi pemasar untuk meningkatkan jumlah penjualan sayur 

organik, maka dalam konteks penelitian ini pemasar dapat mengarahkan dan 

mengalokasikan sumberdayanya untuk meningkatkan minat dan kepercayaan 

konsumen terhadap sayuran organik, seperti dengan 1) mengajukan sertifikasi 

organik; 2) menampilkan persepsi baik pada sayuran organik kepada konsumen, 

dengan memberikan edukasi mengenai kelebihan produk sayuran organik yang 

diambil dari sumber-sumber terpercaya, memberikan stimuli pemasaran (terkait 

produk, harga, tempat, promosi) secara maksimal; 3) membuat sikap konsumen ke 

arah yang lebih positif terhadap sayuran organik dengan meningkatkan motivasi, 

keyakinan dan persepsi konsumen; 4) memberikan pembelajaran atau edukasi 

kepada konsumen mengenai sayuran organik seperti memberi pengetahuan yang 

berkaitan dengan sayuran organik, demo masak dan mengajarkan teknik 

pengolahan sayuran organik yang benar. 

4.6.2 Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukan bahwa hubungan antara atribut produk 

(X2) dan keputusan pembelian (Y) menunjukan tidak sigifikan.  Hal ini 

ditunjukan dengan nilai Critical Rasio (C.R) -0,881 yaitu kurang dari 1,645 yang 

merupakan batas nilai signifikansi 90%, diikuti dengan nilai probabilitas yang 

tinggi sebesar 0,378.  Pada nilai factor loading menunjukan hasil -0,230 yang 

artinya bahwa hubungan antara atribut produk (X2) dan keputusan pembelian (Y) 

menunjukan kedua konstruk tersebut memiliki hubungan negativ.  Maka pada 
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penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila memberikan penambahan alokasi 

sumberdaya pada atribut produk (manfaat sayur organik, kesegaran, daya tahan 

produk, harga, dan kemudahan memperoleh) tidak akan memberikan pengaruh 

nyata pada peningkatan hasil penjualan sayuran organik. 

Hasil analisis yang peneliti peroleh bertolak belakang dengan penelitian-

penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2015) dan 

Kusmayasari & Andriani (2014) dimana atribut produk mempengaruhi keputusan 

konsumen membeli suatu produk.  Pada penelitian ini atribut produk seperti 

manfaat, kesegaran sayur organik, daya tahan produk, harga, dan kemudahan 

memperoleh ternyata tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli 

sayuran organik.  Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, peneliti 

berpendapat bahwa pada kasus ini antara lain disebabkan oleh: 

1. Sebagian besar konsumen belum menjadikan konsumsi sayuran organik 

sebagai prioritas, konsumen mengetahui konsumsi sayuran organik sebatas 

sehat saja dan belum menyadari mengenai manfaat konsumsi sayuran organik 

dalam jangka panjang seperti untuk kesehatan jangka panjang, ramah 

lingkungan, dan keamanan pangan.  Selain itu menurut peneliti, pemasar 

sayuran organik tidak hanya mengedukasi tentang manfaat sayuran organik 

saja, tapi konsumen perlu diberikan edukasi mengenai teknik atau cara 

mengolah sayuran yang benar agar manfaat gizi yang dimiliki sayuran organik 

tidak rusak atau terbuang sia-sia.  Diikuti dengan cara pengolahan yang benar, 

seiring berjalannya waktu konsumen akan dapat merasakan manfaat konsumsi 

sayur organik secara nyata, dimana dengan bukti atau pengalaman langsung 

dari konsumen ini akan berpengaruh terhadap keberlanjutan konsumen 

membeli sayuran organik secara terus menerus. 

2. Berdasarkan Tabel 4.3.3 59,65% responden setuju dengan pernyataan sayuran 

organik memiliki penampilan warna yang lebih cerah, lebih bersih, dan tidak 

layu. Namun menurut pandangan beberapa konsumen, kesegaran sayuran 

organik dianggap sama dengan sayuran anorganik, hanya saja karena sayuran 

organik memiliki tampilan lebih bersih, sehingga wajar saja apabila pendapat 

konsumen terhadap warna sayuran organik dianggap lebih cerah dari sayuran 

anorganik pada umumnya. 
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3. Banyak konsumen yang masih merasa ragu terhadap daya tahan sayuran 

organik, Tabel 4.3.3 yang menunjukan bahwa 56,14% responden setuju dan 

22,81% responden kurang setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

sayuran organik tidak mudah busuk dan memiliki daya simpan lebih lama. 

Selain itu beberapa konsumen berpersepsi bahwa daya tahan sayuran organik 

tidak jauh berbeda dengan sayuran anorganik. 

4. Berdasarkan Tabel 4.3.3 68,42% setuju dengan pernyataan yang menyebutkan 

harga sayuran organik terjangkau.  Ini menunjukan bahwa sebagian besar 

konsumen mampu untuk menjangkau harga sayuran organik meskipun secara 

nyata memiliki harga yang lebih mahal daripada sayuran anorganik.  Selain itu 

sebagian besar konsumen, sayuran organik dikonsumsi dengan mengkombinasi 

sayuran anorganik sehingga harga sayuran organik yang identik mahal 

dianggap tidak menjadi permasalahan.  Namun untuk memotivasi konsumen di 

Kota Salatiga dengan konsumsi sayuran organik setiap hari (tanpa kombinasi 

sayuran anorganik) masih sangat sulit karena berdasarkan data karakteristik 

responden Tabel 4.2 30,70% responden memiliki kisaran pendapatan Rp 

1.500.000 – Rp 3.000.000 (standar UMR Kota Salatiga) dan 28,95% memiliki 

kisaran pendapatan Rp 3.000.000 – Rp 4.500.000 sehingga cukup sulit bagi 

konsumen kelas menengah untuk menjadikan sayuran organik sebagai bahan 

konsumsi sehari-hari. 

5. Berdasarkan Tabel 4.3.3 56,14% responden setuju dengan pernyataan yang 

menurut mereka sayuran organik mudah diperoleh kapanpun dan dimanapun, 

karena sayur organik dapat ditemukan di Toko dan swalayan Adabaru dan Niki 

Baru yang buka dari pagi hingga malam (pukul 08.00-22.00 WIB) sehingga 

tidak menjadi masalah bagi konsumen untuk memperoleh sayuran organik di 

Kota Salatiga.  Meskipun sayur organik tidak dapat ditemukan sayur keliling 

atau warung namun beberapa konsumen beranggapan bahwa langkanya pada 

sayuran organik ini  menjadikan salah satu ciri khusus dari sayuran organik, 

yang mana sayuran organik sebagian besar hanya dapat ditemukan di toko atau 

supermarket tertentu sebagai bentuk nilai prestise, yang menimbulkan suatu 

kebanggaan seseorang saat membeli di supermarket karena dianggap 

meningkatkan status sosial orang tersebut. 
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Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adiyoga (2011) dimana atribut produk 1 seperti warna, harga, aroma, dan 

kenyamanan tempat pembelian tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian bawang merah.  Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa warna dan 

aroma tampaknya hanya akan menentukan penerimaan konsumen terhadap 

produk tersebut, tetapi tidak mempengaruhi volume pembelian (Campbell dkk., 

2010 lihat Adiyoga, 2011).  Kemungkinan pendapat ini juga dapat berlaku pada 

atribut sayuran organik mengenai penampilan warna (dalam penelitian ini 

pernyataan tersebut masuk dalam item kuesioner di indikator kesegaran (X22)).  

Tampilan warna sayur organik yang lebih menarik hanya diterima dibenak 

konsumen, atau mungkin tampilan warnanya dianggap tidak jauh berbeda dengan 

sayuran anorganik, sehingga tidak menimbulkan peningkatan keputusan membeli 

sayur organik. 

Atribut harga yang menunjukan tidak signifikan kemungkinan juga dapat 

disebabkan oleh persepsi harga sayuran organik (murah atau mahal) oleh 

konsumen cenderung bersifat indiferen terhadap keputusan membeli (Adiyoga, 

2011), mengingat sayuran merupakan kebutuhan rutin sehari-hari dan terdapat 

beberapa konsumen mengharuskan konsumsi sayuran organik karena tujuan 

tertentu seperti untuk konsumsi bayi, rekomendasi dokter dan sebagainya.
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