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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum wilayah penelitian diperoleh dari monografi wilayah kecamatan. 

Gambaran umum penelitian dicantumkan agar mengetahui hubungan potensial 

penelitian yang dilakukan dengan keadaan wilayah setempat. 

Secara garis besar Kecamatan Pati itu mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara        : Kecamatan Wedarijaksa 

Sebelah Selatan           : Kecamatan Gabus 

Sebelah Barat          : Kecamatan Margorejo dan Wedarijaksa 

Sebelah Timur        : Kecamatan Juwana dan Kecamatan Jakenan 

4.2.  Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden merupakan gambaran keadaan responden yang 

mencakup latar belakang kehidupan responden meliputi: pendapatan keluarga, jumlah 

keluarga, jarak, mutu, promosi, harga dan pekerjaan kepala keluarga. 

Tabel 4.1. Sampel Kepala Keluarga Menurut Usia 

Usia Jumlah KK 

KK % 

  20 - 29 Tahun 

30- 39 Tahun 

3 

34 

5.0 

56.7 

40- 49 Tahun 22 36.7 

> 50    Tahun 1 1.7 

Total 60 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

Pada hasil penelitian Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian responden yang 

berstatus sebagai ayah berusia 30 – 39 tahun yakni sebanyak 34 responden atau 56,7%. 

Dari hasil Tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa usia responden berada pada kategori usia 

produktif yang memungkinkan untuk mengkonsumsi produk kacang garing lebih 

banyak. 
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4.3.   Variabel  Penelitian 

Tabel 4.2. Pendapatan Keluarga 

Pendapatan 

Keluarga N Minimum Maximum Mean 

 

Pendapatan 60 1.000.000 3.950.000 2.314.166.67  

Valid  60     

Sumber: Data Primer, 2013 

Hasil penelitian Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penduduk Desa Gajahmati 

memperoleh pendapatan minimum sebesar Rp. 1.000.000,- dan pendapatan maksimum 

sebesar Rp. 3.950.000,- dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 2.314.166,-. Dari hasil 

Tabel 4.2 dapat dikatakan bahwa pendapatan keluarga responden relatif tinggi sehingga 

memungkinkan konsumen lebih banyak untuk mengkonsumsi produk kacang garing. 

Tabel 4.3. Sampel Menurut Jumlah Keluarga  

Jumlah Anggota 

Keluarga 

Jumlah Sampel 

KK % 

1 

2 

22 

25 

36.7 

41.7 

3 12 20.0 

4 1 1.7 

Total 60 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

Hasil penelitian pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang 

mengkonsumsi produk kacang garing memiliki jumlah anggota keluarga 1 orang 

sebesar 22 keluarga atau 36,7%, jumlah anggota keluarga 2 orang sebesar 25 keluarga 

atau 41,7%, jumlah anggota keluarga 3 orang sebesar 12 keluarga atau 20,0%, 

sedangkan jumlah anggota keluarga 4 orang sebesar 1 keluarga atau 1,7%. Dari hasil 

Tabel 4.3 dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang mengkonsumsi produk 

kacang garing adalah keluarga kecil. 

Tabel 4.4. Jarak Rumah ke Warung 

Jarak N Minimum Maximum Mean 

Jarak 60 100 500 221.67 

Valid  60    

Sumber: Data Primer, 2013 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jarak terdekat rumah responden dengan warung 

pembelian adalah 100 meter dan jarak terjauh rumah responden dengan warung 

pembelian adalah sejauh 500 meter, dengan jarak rata-rata sejauh 221,67 meter. Dari 
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Tabel 4.4 dapat dikatakan bahwa jarak tempat konsumen dengan warung pembelian 

relatif dekat sehingga konsumen sendiri mudah dalam mendapatkan produk kacang 

garing. 

Tabel 4.5. Distribusi Menurut Presepsi Responden Terhadap Mutu Produk 

Mutu Frequency Percent 

Baik 5 8.3 

Sangat baik 55 91.7 

Total 60 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

Hasil penelitian Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang menilai mutu 

produk kacang garing sangat baik adalah sebesar 55 responden atau 91,7% dan sisanya 

menilai mutu produk kacang garing baik yakni sebesar 5 responden 8,3%. Dari hasil 

Tabel 4.5 dapat dikatakan bahwa mutu produk kacang garing sangat baik sehingga 

dapat diterima oleh konsumen. 

Tabel 4.6. Melihat Dan Mendengar Jumlah Promosi 

Promosi N Minimum Maximum Mean 

Promosi 60 5 23 12.42 

 Valid   60    

Sumber: Data Primer, 2013 

Hasil penelitian Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden melihat promosi 

produk kacang garing minimal 5 kali dan maksimum 23 kali per bulan. Dari hasil Tabel 

4.6 dapat dikatakan bahwa promosi atas produk kacang garing sering ditampilkan dalam 

media promosi sehingga memungkinkan konsumen sendiri lebih mudah untuk melihat, 

mendengar dan menerima beberapa informasi-informasi mengenai produk kacang 

garing. 

Tabel 4.7. Distribusi Responden Menurut Harga Kacang Garing 

Harga Frequency Percent 

Mahal 9 15.0 

Sedang 14 23.3 

Murah 14 23.3 

Sangat murah 23 38.3 

Total 60 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden yang menilai harga produk kacang 

garing sangat murah adalah sebesar 23 responden atau 38,3% dan yang menilai harga 

produk kacang garing murah dan sedang masing-masing sebanyak 14 responden atau 
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23,3% dan terdapat 9 responden 15,0% yang menilai produk kacang garing mahal. Dari 

hasil Tabel 4.7 dapat dikatakan bahwa harga produk kacang garing sangat murah 

sehingga konsumen mampu membeli produk kacang garing tersebut. 

Tabel 4.8. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan  

Pekerjaan Frequency Percent 

Buruh 30 50.0 

Guru  19 31.7 

Wiraswasta  2 3.3 

Penjaga toko  9 15.0 

Total 60 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

Hasil penelitian Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai buruh sebanyak 30 responden atau 50%, sedangkan sebagai guru 

sebanyak 19 responden atau 31,7%, dan sebagai wiraswasta sebanyak 2 responden atau 

3.3% dan selanjutnya sebagai penjaga toko sebanyak 9 responden atau 15,0%. Dari 

hasil Tabel 4.8 dapat dikatakan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi produk kacang 

garing sebagian besar berasal dari kalangan buruh dan guru. 

4.4. Hasil Komputasi 

Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Regresi 

Model B T 

 (Constant)   1879.174  1.549 

Pendapatan         6.158   .690 

Jumlah_kel       -15.392     -.134 

Jarak        1.827   2.533* 

Mutu       5.455   .109 

Promosi     33.979   2.890* 

Harga 

 

Pekerjaan 

   -321.507 

 

-282.374 

  -3.231* 

 

  -1.609 

Keterangan : Tanda bintang (*) memiliki signifikan pada tingkat kepercayaan = 95% 

Sumber: Data Primer, 2013 

 Berdasar tabel 4.9 hasil perhitungan regresi variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap tingkat konsumsi produk kacang garing adalah: 

1.) Pendapatan Keluarga (X1) 

Pendapatan keluaga memiliki nilai t hitung sebesar 0,690. Karena nilai t hitung 

lebih kecil daripada t tabel (0,690 < 2,021),  maka dapat dikatakan pendapatan 

keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi kacang garing. 
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2.) Jumlah Keluarga (X2) 

Jumlah keluarga memiliki nilai t hitung sebesar -0,134. Karena nilai t hitung lebih 

kecil daripada t tabel (-0,134 < 2,021), maka dapat dikatakan jumlah keluarga tidak 

berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi kacang garing.  

3.) Jarak (X3) 

Jarak memiliki nilai t hitung sebesar 2,553. Karena nilai t hitung lebih besar 

daripada t tabel (2,553 > 2,021), maka dapat dikatakan jarak berpengaruh nyata 

terhadap konsumsi kacang garing. Diperoleh dengan tanda koefisien positif. 

Artinya Semakin jauh jarak tempat tinggal konsumen sampai ke tempat penjualan 

produk kacang garing, maka jumlah konsumsi produk kacang garing semakin 

banyak. Hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan atau peningkatan 

variabel jarak sebesar 1 meter maka akan meningkatkan tingkat konsumsi produk 

kacang garing sebesar 1,827 gram. 

4.) Mutu (X4)  

Mutu memiliki nilai t hitung sebesar 0,019. Karena nilai t hitung lebih kecil 

daripada t tabel (0,019 < 2,021) maka dapat dikatakan mutu tidak berpengaruh 

nyata terhadap tingkat konsumsi produk kacang garing.  

5.) Promosi (X5) 

Promosi memiliki nilai t hitung sebesar 2,890. Karena nilai t hitung lebih besar 

daripada t tabel (2,890 > 2,021), maka dapat dikatakan promosi berpengaruh nyata 

terhadap konsumsi kacang garing. Diperoleh dengan tanda koefisien positif. 

Artinya semakin banyak promosi produk kacang garing maka jumlah konsumsi 

produk kacang garing akan semakin banyak. Hal ini menyatakan bahwa setiap 

terjadi kenaikan variabel promosi sebesar 1 kali maka akan meningkatkan tingkat 

konsumsi produk kacang garing sebesar 33,9 kali.  

6.) Harga (X6) 

Harga memiliki nilai t hitung sebesar -3,231. Karena nilai t hitung lebih kecil 

daripada t tabel (-3,231 > 2,021), maka dapat dikatakan harga berpengaruh nyata 

terhadap konsumsi kacang garing. Diperoleh dengan tanda koefisien negatif. 

Artinya harga produk kacang garing naik maka jumlah konsumsi akan menurun. 

Hal ini menyatakan bahwa setiap ada penambahan atau peningkatan variabel harga 

sebesar satu rupiah akan menyebabkan penurunan tingkat konsumsi produk kacang 

garing sebesar -321,507 gram. 
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7.) Pekerjaan Kepala Keluarga (X7) 

Pekerjaan kepala keluaga memiliki nilai t hitung sebesar -1,609. Karena nilai t 

hitung lebih kecil daripada t tabel (-1,609 < 2,021), maka dapat dikatakan pekerjaan 

kepala keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi produk kacang 

garing. 

Tabel 4.10. Kontribusi Variabel Bebas Terhadap Variabel Tidak Bebas 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,765
a
 ,585 .529 542.434 

 Sumber: Data Primer, 2013 

 

 Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat dilihat pada nilai R Square yang nilainya 

0,585, artinya bahwa pendapatan keluarga, jumlah keluarga, jarak, mutu, promosi, harga 

dan pekerjaan kepala keluarga memberikan kontribusi pengaruh sebesar 41,5% terhadap 

tingkat konsumsi produk kacang garing, sehingga 58,5% tingkat konsumsi produk 

kacang garing dipengaruhi oleh faktor- faktor lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

4.5. Pembahasan  

4.5.1. Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa pendapatan keluarga tidak berpengaruh 

nyata terhadap konsumsi kacang garing. Berdasarkan tabel 4.2 pendapatan keluarga 

responden tinggi sehingga memungkinkan konsumen lebih banyak untuk 

mengkonsumsi produk kacang garing.  

Konsumen sendiri rata-rata mengkonsumsi produk kacang garing sangatlah 

sedikit bahkan sangat jarang, karena pada umumnya konsumen membeli produk cuma 

hanya sebatas untuk selingan kalau ingin membeli saja. Konsumen memperoleh 

pendapatan keluarga dari hasil untuk bekerja sebagai buruh, guru, penjaga toko dan 

wiraswasta. Konsumen lebih memprioritasakan pendapatan keluarga dari hasil mereka 

bekerja untuk membayar biaya anak-anak sekolah dan kebutuhan lainnya seperti 

membayar biaya uang listrik, uang air PAM dan lain sebagainya. 
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4.5.2. Pengaruh Jumlah Keluarga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa jumlah keluarga tidak berpengaruh nyata 

terhadap konsumsi kacang garing. Berdasarkan tabel 4.3 sebagian besar responden yang 

mengkonsumsi produk kacang garing adalah keluarga kecil.  

Jumlah keluarga tidak dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

pola konsumsi produk, termasuk produk kacang garing baik dalam hal jumlah produk 

yang dikonsumsi. Pada umumnya keluarga kecil di pedesaan Gajahmati merupakan 

keluarga baru yang terdiri dari anggota keluarga inti yaitu bapak, ibu dan anak. Keadaan 

yang demikian akan berdampak pada pertimbangan dalam mengkonsumsi produk 

kacang garing.  

Jumlah keluarga yang kecil di daerah pedesaan Gajahmati dalam keluarga itu 

sendiri membeli produk kacang garing lebih banyak memiliki pertimbangan, karena 

mereka lebih memperhatikan dan menginginkan kebutuhan-kebutuhan lainnya.  

 

4.5.3. Pengaruh Jarak Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa jarak berpengaruh nyata terhadap 

konsumsi kacang garing. Berdasarkan tabel 4.4 memperlihatkan bahwa jarak tempat 

konsumen dengan warung pembelian relatif dekat sehingga konsumen sendiri mudah 

dalam mendapatkan produk kacang garing. 

Jarak tempat penjualan produk juga mempengaruhi tingkat penjualan dalam 

mengkonsumsi produk kacang garing. Semakin dekat tempat penjualan, maka 

konsumen juga akan lebih mudah dan cepat memperoleh produk kacang garing untuk 

dikonsumsi. Biasanya konsumen ingin lebih mudah, lebih praktis, cepat dan tidak 

membuang waktu dalam pencapaian suatu tempat untuk membeli dan mengkonsumsi 

produk kacang garing. Akan tetapi sebaliknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin jauh jarak tempat tinggal konsumen sampai ke tempat penjualan, maka 

konsumen semakin banyak mengkonsumsi produk kacang garing.  

Keberadaan jarak tempat penjualan untuk konsumen membeli produk kacang 

garing menjadi salah satu unsur terpenting yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini 

dikarenakan konsumen pada saat mau pergi jalan-jalan melewati galeri untuk membeli 

lebih banyak produk kacang garing yang jaraknya jauh dari tempat tinggal konsumen. 

Konsumen lebih banyak membeli dan tertarik melihat produk kacang garing di galeri, 

karena konsumen bisa memilih langsung yang jenis produknya beraneka ragam. 
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4.5.4. Pengaruh Mutu Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa mutu tidak berpengaruh nyata terhadap 

konsumsi kacang garing. Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa mutu pada produk kacang 

garing sangat baik sehingga dapat diterima oleh konsumen. 

Pada umumnya konsumen menilai suatu produk makanan bermutu atau tidak dari 

rasa produk tersebut. Konsumen dapat mengkonsumsi kacang garing bermutu yang 

memberikan rasa gurih, sehingga dapat memperoleh kepuasan seperti yang mereka 

inginkan. Rasa kacang garing yang gurih dan khas tersebut juga akan membantu 

konsumen untuk membedakan kacang garing tersebut dengan kacang garing lainnya.  

 Tanggapan konsumen mengenai kenikmatan rasa dan tampilan kemasan pada 

produk kacang garing memang relatif kurang. Untuk meningkatkan mutu dari produk 

kacang garing tergantung dari berbagai hal, mulai dari bahan-bahan yang digunakan 

(lama dan tempat penyimpanan) dan proses pembuatan dari awal sampai akhir. 

Kemasan menurut konsumen itu berbeda-beda, tergantung persepsi masing-

masing konsumen terhadap kemasan tersebut. Pada umumnya konsumen melihat dan 

membuka kemasan produk kacang garing itu susah. Untuk mendapatkan kemasan yang 

lebih baik dan ideal, pihak perusahaan juga harus mengadakan pengontrolan kemasan 

produk kacang garing antara kuat atau tidak dan bisa memudahkan konsumen untuk 

lebih gampang membuka produk kemasan tersebut. Kemasan bukan hanya sebagai daya 

tarik bagi konsumen, tetapi juga menyangkut keamanan dan keawetan makanan yang 

berarti pula akan mempengaruhi mutu dari produk kacang garing tersebut. 

Semenarik apapun kemasan yang dibuat (baik dari segi bentuk dan mudah 

dibuka atau tidak), namun bila tidak dapat melindungi isi produk kacang garing di 

dalamnya, pada kemasan tersebut akan sia-sia. Salah satu fungsi utama kemasan adalah 

dapat melindungi produk dan menjaganya tetap dalam kondisi yang baik. Dengan 

adanya mutu kemasan yang menarik dan dapat melindungi isi produk, maka konsumen 

akan merasa lebih aman dan puas dalam mengkonsumsi produk kacang garing tersebut. 

 

4.5.5. Pengaruh Promosi Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa promosi berpengaruh nyata terhadap 

konsumsi kacang garing. Berdasarkan pada Tabel 4.6, promosi produk kacang garing 

sering ditampilkan dalam media promosi sehingga memungkinkan konsumen sendiri 

untuk melihat, mendengar dan menerima informasi mengenai produk kacang garing 
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dengan lebih mudah. Hal ini sesuai kajian teori bahwa semakin banyak promosi maka 

jumlah pembelian akan semakin tinggi (Coney, 2009). 

Pengaruh promosi terhadap konsumsi produk kacang garing dikarenakan adanya 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan yang masih intensif, khususnya 

dalam promosi dengan menggunakan tayangan di berbagai iklan seperti televisi, radio 

dan majalah. Mengingat pada saat sekarang ini iklan  produk kacang garing merupakan 

sarana yang paling efektif dan efisien untuk menembus segmen pasar produk kacang 

garing yaitu konsumen yang ingin tertarik untuk mengkonsumsi.  

Pada umumnya rata – rata konsumen banyak melihat dan mendengar promosi 

produk kacang garing menggunakan iklan di televisi sebesar 8 kali, radio  sebesar 10 

kali dan majalah sebesar 3 kali per bulan. Adanya iklan di berbagai media promosi 

seperti: televisi, radio dan majalah sebagai sarana promosi maka akan membuat 

konsumen ingin mencoba dan tertarik untuk membeli serta mengkonsumsi produk 

kacang garing. Disamping konsumen banyak melihat dan mendengar dari berbagai iklan 

produk kacang garing melalui berbagai tayangan promosi lainnya. Promosi produk 

kacang garing dengan melalui berbagai macam iklan ini bertujuan untuk 

mempromosikan produk kacang garing kepada konsumen dengan harapan untuk lebih 

banyak membeli dan mengkonsumsi produk kacang garing. 

 

4.5.6. Pengaruh Harga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

 Dari hasil pengujian komputasi pada sub bab 4.4 dapat dilihat bahwa harga produk 

berpengaruh nyata terhadap konsumsi kacang garing. Berdasarkan pada tabel 4.7 harga 

produk kacang garing sangat murah sehingga konsumen membeli produk kacang 

garing. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah dijelaskan pada kajian teori bahwa 

tingkat harga berpengaruh terhadap besarnya jumlah yang dibeli oleh seseorang 

(Eveline, 2008). 

Pada umumnya konsumen membeli produk kacang garing relatif banyak, karena 

produk kacang garing harganya sangat murah dan lebih mudah didapat, sehingga 

konsumen tertarik dengan produk tersebut. Konsumen rata-rata membeli produk kacang 

garing dengan harga kemasan ukuran kecil berisikan 11 gram dengan harga per bungkus 

Rp. 500,-. Selain itu, konsumen juga membeli produk kacang garing dengan ukuran 

kemasan sedang yang berisikan 250 gram seharga per bungkus Rp. 14.000,-. 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa banyak konsumen membeli produk 

kacang garing di warung, karena harga produk yang dijual ke warung kebanyakan lebih 
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murah dan terjangkau. Persepsi konsumen terhadap harga produk kacang garing lebih 

murah dan mengkonsumsi lebih banyak, karena konsumen pada umumnya membeli 

produk kacang garing hanya mengingat merk yang sudah tertanam dibenaknya dan 

cenderung mencari harga yang lebih murah, mudah di dapat dan tampilan produk 

menarik. 

Bagi konsumen, harga bukanlah sekedar nilai tukar bagi suatu produk, tetapi 

harga menyangkut pula berbagai macam manfaat yang diperoleh dalam proses 

pembelian. Konsumen merasa puas apabila harga dari suatu produk telah sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan yang dapat diperoleh dari produk tersebut. Oleh karena itu 

pihak perusahaan harus dapat menyesuaikan harga produk kacang garing, agar 

konsumen dapat merasa puas dengan harga yang terjangkau. 

 

4.5.7. Pengaruh Pekerjaan Kepala Keluarga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang 

Garing  

Dari hasil pengujian komputasi pada sub bab 4.4 dapat dilihat bahwa pekerjaan 

kepala keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi kacang garing. Berdasarkan 

pada tabel 4.8 memperlihatkan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi produk kacang 

garing sebagian besar berasal dari kalangan buruh dan guru. 

Pada umumnya rata - rata konsumen di pedesaan Gajahmati bekerja sebagai 

buruh, guru, wiraswasta, dan penjaga toko. Masyarakat di pedesaan Gajamati memiliki 

tradisi budaya yang sudah menjadi kebiasaan untuk memberi seperti “suguhan” pada 

saat adanya suatu acara kedatangan tamu di rumah. Konsumen  membeli dan 

mengkonsumsi produk tidak sebatas hanya membeli produk kacang garing saja, akan 

tetapi pada umumnya konsumen mengkonsumsi dan membeli produk cemilan lainnya, 

seperti: produk kacang atom, wafer tanggo, krupik, ceriping kimpul, ceriping tela, roti 

basah, stik balado dan oreo yang relatif dijual secara eceran di warung terdekat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


