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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis deskripsi karakteristik konsumen sayur organik 89,47% 

responden berjenis kelamin perempuan dan di dominasi dengan rentang usia 

25-42 tahun. 89,47% responden berstatus sudah menikah dan 62,28% 

responden berstatus bekerja.  Pada aspek pendapatan keluarga sebagian besar 

responden berpendapatan Rp.1.500.000-2.999.000/bulan (30,70%), 

Rp.3.000.000-4.499.000/bulan (28,95%), dan Rp.4.500.000-5.999.000/bulan 

(15,79%).  Pada aspek pendidikan 49,12% responden berpendidikan sarjana 

dan 25,44% responden berpendidikan SMU/SMA. Selain itu 53,51% 

responden frekuensi membeli sayuran organik sebanyak 1-4 kali per bulan. 

2. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, ditarik kesimpulan bahwa faktor 

psikologis konsumen merupakan salah satu faktor pembentuk yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan konsumen membeli sayuran organik di Kota 

Salatiga. 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), bukti 

keaslian budidaya sayur dengan metode pertanian organik (kepercayaan) dan 

sikap konsumen yang positif terhadap produk sayuran organik, maka akan 

semakin tinggi pula tingkat kemantapan keputusan konsumen untuk membeli 

sayuran organik.  

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan peneliti ini merupakan masukan bagi beberapa pihak 

yang diharapkan dapat memberikan referensi positif bagi seluruh pihak yang 

membutuhkan hasil penelitian ini. 

1. Bagi kalangan akademisi: 

a. Dapat diteliti lebih lanjut mengenai perbedaan atau membandingkan 

keputusan konsumen yang membeli sayuran organik di Toko dan di 

swalayan, sudut pandang konsumen sayuran organik seperti motivasi dan  
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persepsi konsumen terhadap sayuran organik, melakukan penelitian lanjutan 

mengenai atribut produk dengan menambahkan indikator jaminan produk, 

serta penelitian-penelitian lanjutan lainnya mengenai pertanian organik. 

b. Bagi kalangan akademisi yang sedang melakukan penelitian atau akan 

melakukan penelitian, dimana dalam penelitiannya akan menjadikan 

konsumen sebagai objek penelitian atau yang pada penelitiannya 

menjadikan responden secara accidental, alangkah lebih baik apabila 

enumerator tidak memaksa calon responden dalam kondisi apapun sebagai 

responden penelitian, agar menghindari tindakan responden mengawur 

dalam pengisian kuesioner.  Selain itu dalam penggunaan kuesioner 

enumerator perlu memperhatikan jumlah item pertanyaan dan menggunakan 

bahasa atau kalimat yang singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh calon 

responden, agar dalam proses pengambilan data tidak menggangu dan tidak 

memakan banyak waktu responden. 

2. Bagi pelaku bisnis sayuran organik: 

a. Selain implikasi dan saran yang sudah dibahas pada bab 4, pemasar atau 

produsen sayuran organik perlu memperhatikan kontinuitas produk yang 

dijual.  Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, persediaan jenis 

sayuran organik di beberapa lokasi penelitian sebagian besar belum 

kontinyu. 

b. Pemasar harus menjaga kualitas sayuran yang dipajang karena pada salah 

satu swalayan, banyak stock sayuran yang tidak laku dibiarkan membusuk 

atau layu di rak pajangan. 

c. Distributor dapat memberikan promo atau potongan harga pada sayuran-

sayuran yang hampir layu (masih layak untuk dikonsumsi), untuk 

mengurangi tingkat kerugian sayuran yang layu atau rusak dan 

meningkatkan minat konsumen membeli sayuran organik. 

d. Di era digital sekarang ini dalam kegiatan pemasaran, pemasar perlu 

mendekatkan diri kepada konsumen contohnya melalui website atau sosial 

media dengan mengenalkan produk sayuran organik, mengedukasi, dan 

mendengar kritik saran konsumen agar dapat tersampaikan secara langsung 

untuk keberlanjutan bisnis sayuran organik. 
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3. Bagi lembaga terkait pertanian organik: 

a. Membantu pelaku pertanian (pemasar dan petani) dengan memberikan 

sosialisasi atau memberikan akses kemudahan kepada petani dalam 

meningkatkan kualitas produk pertanian, seperti sertifikasi produk organik. 

Sertifikasi ini dapat digunakan sebagai penjamin kualitas produk yang 

dipasarkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sayuran 

organik. 

b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sayuran organik, agar 

meningkatkan minat masyarakat terhadap sayuran organik dan menambah 

referensi kebutuhan masyarakat terhadap jenis sayuran.
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