
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

4.1.1. Jenis kelamin dan usia 

 

Jumlah responden pada penelitian ini adalah 100 orang dengan 31% 

responden merupakan pria dan sebagian besar responden merupakan wanita 

yaitu sebanyak 69% (lihat gambar 4.1.) dengan rentang usia 18-25 tahun 

tertinggi yaitu sebanyak 39%. Kuesioner disebar secara online melalui 

media social milik toko makanan organik di instagram oleh karena itu lebih 

banyak responden wanita dibandingkan pria dan responden dengan rentang 

usia muda yaitu 18-25 tahun menempati urutan pertama sebagai responden 

terbanyak. Semakin berumur rentang usia responden dengan usia tertua 56-

65 tahun, semakin sedikit pula jumlah responden di rentang usia tersebut. 

 

Gambar 4.1. Jenis Kelamin dan Usia Responden 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.1.2. Usia dan status pernikahan 

 

Hampir separuh responden pada penelitian ini belum menikah yaitu 

sebanyak 64% responden dimana 50%nya merupakan responden berusia 

18-25 tahun. Pada rentang usia 26-35 tahun, responden yang sudah menikah 

paling banyak ditemui yaitu sebesar 17%. Semakin tinggi usia, semakin 

sedikit pula ditemui responden yang belum menikah.  

 

 
Gambar 4.2. Usia dan Status Pernikahan Responden 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018.  

 

94,3% dari responden di rentang usia paling muda (18-25 tahun) 

yaitu sebanyak 50 dari 53 responden ditemukan belum menikah, sedangkan 

sebaliknya 100%  responden di rentang usia paling tua (56-65 tahun) yaitu 

sebanyak 4 responden sudah menikah (lihat pada tabel 4.1.).  
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Tabel 4.1. Usia dan Status Pernikahan Responden 

 

 Status Pernikahan 

Total Belum 

menikah Menikah 

 

Frek Prosen

-tase 

Frek 

Persen 

Frek 

Persen 

Usia 18-25 50 94.3 3 5.7 53 100 

26-35 10 37 17 63. 27 100 

36-34 3 33.3 6 66.7 9 100 

46-55 1 14.3 6 85.7 7 100 

56-65 0 0 4 100 4 100 

Total 64 64 36 36 100 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

4.1.3. Pekerjaan 

 

Dari seluruh responden yang ada, 75% responden sudah bekerja, 

sedangkan 25% sisanya belum bekerja karena masih menempuh bangku 

pendidikan dengan status mahasiswa. 10% dari responden masing-masing 

bekerja sebagai fotografer, akupunturis, trainer, bidan, konsultan, atlet, 

dokter gigi dan blogger. Karyawan dengan persentase sebesar 38% 

merupakan jenis pekerjaan yang di jalani oleh sebagian besar responden 

(lihat pada gambar 4.3).  

 



 
 

 
Gambar 4.3. Jenis Pekerjaan Responden 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

4.1.4. Status pernikahan dan Pengeluaran Bulanan 

 

Pengeluaran bulanan dari responden pada penelitian ini sangat 

bervariasi (lihat gambar 4.4), dimulai dari pengeluaran paling rendah, yaitu  

dibawah Rp 1.000.000 per bulannya hingga diatas Rp 15.000.000 yaitu 

sebanyak 15 kali lipatnya sebagai pengeluaran tertinggi per bulan. 4% 

responden memiliki pengeluaran perbulan diatas  Rp 15.000.000 dimana 

3%nya  sudah menikah. Sebagian besar responden yang belum menikah 

memiliki pengeluaran bulanan sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000 

sebanyak 38% responden. Sedangkan sebagian besar responden yang sudah 

menikah (13%) berpengeluaran bulanan sebesar Rp 3.000.000 hingga Rp 

6.000.000. 
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Gambar 4.4. Status Pernikahan dan Pengeluaran Bulanan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

4.1.5. Usia dan Level Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan seorang individu pada akhirnya akan membawa 

pengaruh terhadap nilai-nilai yang mereka anut, cara pandang, cara berfikir, 

bahkan tentang persepsinya terhadap sebuah masalah yang kemudian akan 

menentukan proses pembuatan keputusan seseorang serta pola konsumsinya 

(Sumarwan, 2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh (lihat gambar 4.5) ditemukan 

bahwa sebagian besar responden berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 65% 

dengan usia responden paling banyak berusia 18-25 tahun kemudian disusul 

oleh responden berusia 26-35 tahun sebanyak 18%. Sedangkan untuk 

responden dengan usia 26-35 tahun dan 46-55 tahun berpendidikan minimal 

D3.  
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Gambar 4.5. Usia dan Level Pendidikan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.2. GAYA HIDUP RESPONDEN 

 

 

Seorang konsumen yang mempunyai gaya hidup sehat cenderung 

melakukan beberapa upaya yang baik bagi kesehatan tubuhnya, seperti 

melakukan olahraga, mengkonsumsi makanan alami, dan memiliki 

kehidupan yang seimbang (Gil, Gracia, & Sanchez, 2000) sehingga ia 

mampu mempunyai sikap terhadap makanan organik yang positif. Selain 

itu, konsumen yang memiliki gaya hidup sehat mempertimbangkan semua 

kegiatan yang lebih mendukung kesehatan mereka. 

 
Gambar 4.6. Gaya Hidup Sehat Responden 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Gaya hidup sehat dari responden seperti tidak merokok (84%), 

menghindari alkohol (87%) dan mengkonsumsi makanan sehat (73%) 

memiliki persentase yang hampir sama. Sedangkan untuk rutin berolahraga, 

hampir separuh dari responden mengatakan tidak rutin berolahraga.  

Dari semua responden, hanya sebesar 33% responden yang 

melakukan keempat gaya hidup sehat tersebut secara bersamaan dimana 

26% respondennya merupakan wanita dan 7% respondennya merupakan 

pria. 
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Gambar 4.7. Frekuensi Olahraga Responden 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Frekuensi olahraga dihitung berdasarkan: 

- Hampir setiap hari, apabila lebih dari 4 kali 

seminggu 

- Minimal seminggu sekali, apabila 1-3 kali seminggu 

- Dua minggu sekali, apabila minimal 1 kali 

seminggu 

- Sebulan sekali, apabila hanya berolahraga 1 kali 

dalam sebulan 

- Kurang dari sebulan sekali, apabila belum tentu 

berolahraga dalam satu bulan atau bahkan tidak 

pernah berolahraga. 

Sebagian besar responden (54%) berolahraga paling tidak 

satu minggu sekali, 18% responden bahkan belum tentu melakukan 

olahraga dalam rentan waktu satu bulan, tapi 13% responden 

melakukan olahraga hampir setiap hari. 9% responden berolahraga 

sebulan sekali dan hanya ada 6% responden yang berolahraga dua 

minggu sekali.  
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4.2.1. Gaya hidup sehat tidak merokok 

 

a. Gaya hidup sehat tidak merokok dengan status pernikahan 

dan jenis kelamin 

Berdasarkan tabel 4.2, secara keseluruhan 84% responden memiliki 

gaya hidup tidak merokok dimana lebih banyak responden wanita yang 

tidak merokok yaitu 64% jika dibandingkan dengan responden pria sebesar 

20% saja sedangkan sisanya yaitu 16% responden mengaku merokok.  

Jumlah responden belum menikah yang memiliki kebiasaan tidak 

merokok lebih banyak dibandingkan responden yang sudah menikah yaitu 

sebesar 56% responden, yang terdiri dari 14% responden pria dan 42% 

responden. 

75% dari responden yang belum menikah dan tidak merokok adalah 

wanita (42 responden), sedangkan 70% dari responden pria yang belum 

menikah ditemukan tidak merokok  (14 responden). Pada kelompok 

responden yang sudah menikah dan tidak merokok, 78.6% adalah responden 

wanita (22 responden).  

Tabel 4.2. Gaya hidup sehat tidak merokok dengan  status pernikahan 

dan jenis kelamin 

 

Tidak Merokok 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Status 

Pernikahan 

Belum 

menikah 

14 25 42 75 56 100 

 70  65.6   

Menikah 
6 21.4 22 78.6 28 100 

 30  34.4   

Total 20 100 64 100 84 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

  



 
 

Berbeda dengan kebiasaan tidak merokok antara pria dan wanita, 

(lihat tabel 4.3) kebiasan merokok pada responden pria ditemui lebih banyak 

yaitu 11% jika  dibandingkan dengan responden wanita yang hanya 5% saja 

dari total keseluruhan responden. 

Tabel 4.3. Gaya hidup merokok dengan  status pernikahan dan jenis 

kelamin 

 

Merokok 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Status 

Pernikahan 

Belum 

menikah 

6 75 2 25 8 100 

 54.5  40   

Menikah 
5 62.5 3 37.5 8 100 

 45.5  60   

Total 11 100 5 100 16 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

75% dari responden yang sudah menikah dan merokok adalah pria 

(6 responden dari total 8 responden). Dari total 11 responden pria yang 

merokok, lebih banyak pria perokok yang belum menikah yaitu 54.5% 

dibandingkan dengan yang sudah menikah (45.5%). Berbeda dengan 

responden wanita perokok, dari total 5 responden wanita perokok lebih 

banyak responden yang sudah menikah (60%) dibandingkan dengan yang 

belum menikah (40%). 

 

 

  



 
 

b. Gaya hidup sehat tidak merokok dengan pendidikan dan jenis 

kelamin 

Berdasarkan  tabel 4.4, terdapat 16% responden yang merokok dan 

berdasarkan  tabel 4.5 terdapat 84% responden yang tidak mengkonsumsi 

rokok dari total 100 responden. Lebih banyak responden wanita yang tidak 

merokok yaitu 64% dibandingkan dengan responden pria yang tidak 

merokok yaitu sebesar 20% saja.  

Tabel 4.4. Gaya hidup merokok dengan  pendidikan dan jenis kelamin 

 

Merokok 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Pendidikan 

SMA 
2 100 0 0 2 100 

 18.2  0   

D3 
0 0 0 0 0 0 

 0  0   

S1 
7 77.8 2 22.2 9 100 

 63.6  40   

S2 
2 40 3 60 5 100 

 18.2  60   

Total 11 100 5 100 16 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.5, semakin tinggi tingkat pendidikan pada 

responden wanita, semakin tinggi pula persentase wanita yang tidak 

merokok yaitu 50% dengan pendidikan SMA, 63.6% pada tingkat 

pendidikan D3, 80.4% pada S1 dan 88.% pada tingkat pendidikan S2. Hal 

ini berbanding terbalik pada responden pria yaitu semakin tinggi tingkat 

pendidikan, semakin sedikit persentase yang tidak merokok. 

Responden dengan tingkat pendidikan SMA memiliki jumlah 

responden paling sedikit yaitu 8 responden dari total 84 responden yang 

tidak merokok, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S1 

memiliki responden paling banyak yaitu 56 responden tidak merokok. 



 
 

Responden dengan tingkat Pendidikan D3 ditemukan tidak ada yang 

merokok sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S1 memiliki 

responden perokok yang paling banyak yaitu 9 responden. Responden 

wanita dan berpendidikan terakhir S1 sebesar 45% tidak mengkonsumsi 

rokok dan merupakan persentase terbanyak. 

Tabel 4.5. Gaya hidup sehat tidak merokok dengan  pendidikan dan 

jenis kelamin 

 

Tidak Merokok 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Pendidikan 

SMA 
4 50 4 50 8 100 

 20  6.3   

D3 
4 36.4 7 63.6 11 100 

 20  10.9   

S1 
11 19.8 45 80.4 56 100 

 55  70.3   

S2 
1 11.1 8 88.9 9 100 

 5  12.5   

Total 20 100 64 100 84 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

 

  



 
 

c. Gaya hidup sehat tidak merokok dengan  usia dan jenis 

kelamin 

Terdapat 84% responden yang tidak mengkonsumsi rokok (lihat 

tabel 4.6) dan 16% responden yang merokok (lihat tabel 4.7). Berdasarkan 

tabel 4.6, pada responden yang tidak merokok ditemukan bahwa semakin 

berusia (semakin tua kelompok usia responden) maka semakin kecil 

persentase responden yang tidak merokok dimana 58.3% responden berusia 

18-25 dan hanya ada 3.6% responden yang berusia 56-65 tahun.   

Tabel 4.6. Gaya hidup sehat tidak merokok dengan  usia dan jenis 

kelamin 

Tidak Merokok 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
11 22.4 38 77.6 49 100 

 55  59.4  58.3 

26-35 
4 21.1 15 78.9 19 100 

 20  23.4  22.6 

36-45 
2 25 6 75 8 100 

 10  9.4  9.5 

46-55 
2 40 3 60 5 100 

 10  4.7  6 

56-65 
1 33.3 2 66.7 3 100 

 5  3.1  3.6 

Total 20 100 64 100 84 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Sedangkan pada responden yang merokok tidak ditemukan pola 

yang sama melainkan responden pada rentang usia 26-35 tahun adalah 

rentang usia dengan responden perokok terbanyak yaitu 50% (lihat tabel 

4.7) . 

  



 
 

Tabel 4.7. Gaya hidup merokok dengan  usia dan jenis kelamin 

Merokok 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
3 75 1 25 4 100 

 27.3  20  25 

26-35 
6 75 2 25 8 100 

 54.5  40  50 

36-45 
1 100 0 0 1 100 

 9.1  0  6.3 

46-55 
1 50 1 50 2 100 

 9.1  20  12.5 

56-65 
0 0 1 100 1 100 

 0  20  6.3 

Total 11 100 5 100 16 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

4.2.2. Gaya hidup sehat menghindari alkohol 

 

a. Gaya hidup sehat menghindari alkohol dengan status 

pernikahan dan jenis kelamin 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9, terdapat 87% responden yang 

menghindari alkohol dan hanya 13% responden yang mengkonsumsi 

alkohol. Responden yang mengkonsumsi alkohol lebih banyak yang 

berstatus belum menikah yaitu sebesar 76.9% (10 responden) dibandingkan 

responden yang sudah menikah hanya sebesar 23.1% (3 responden). 

Berdasarkan tabel 4.8, ditemukan lebih banyak responden wanita yang 

mengindari alkohol (62 responden) dibandingkan dengan responden pria 

yang menghindari mengkonsumsi alkohol (25 responden). 

 

 



 
 

Tabel 4.8. Gaya hidup menghindari alkohol dengan status pernikahan 

dan jenis kelamin 

Menghindari Alkohol 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Status 

Pernikahan 

Belum 

menikah 

16 29.6 38 70.4 54 100 

 64  61.3   

Menikah 
9 27.3 24 72.7 33 100 

 36  38.7   

Total 25 100 62 100 87 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Ternyata dari total responden yang belum menikah dan menghindari 

konsumsi alkohol, wanita yang belum menikah memiliki persentase lebih 

banyak yaitu 70.4% (38 dari total 54 responden) dibandingkan dengan pria 

yaitu 29.6% (16 dari total 54 responden).  

Sama halnya pada kelompok responden yang sudah menikah, 

responden yang menghindari alkohol ditemukan bahwa wanita memiliki 

persentase lebih tinggi yaitu 72.7% (24 dari total 33 responden) 

dibandingkan dengan responden pria yaitu 27.% (6 dari total 33 responden). 

Berdasarkan total responden pria yang menghindari alkohol, lebih 

banyak responden pria yang belum menikah yaitu 64% (16 dari total 25 

responden) dibandingkan dengan responden yang sudah menikah yaitu 36% 

saja (9 dari total 25 responden). Begitu juga pada responden wanita dari 

total semua responden wanita yang menghindari alkohol, wanita yang 

belum menikah (61.3% yaitu 38 dari total 62 responden) lebih banyak yang 

menghindari alkohol dibandingkan yang sudah menikah (38.7% yaitu 24 

dari total 62 responden). 

Berdasarkan tabel 4.9, dari total responden yang belum menikah, 

wanita yang mengkonsumsi alkohol lebih tinggi (60% yaitu 6 dari total 10 

responden) jika dibandingkan dengan responden pria (40% yaitu 4 dari total 

10 responden). Sedangkan kebalikannya, untuk responden yang sudah 



 
 

menikah, lebih banyak responden pria (66.7% yaitu 2 dari total 3 responden) 

yang mengkonsumsi alkohol dibandingkan responden wanita (33.3% yaitu 

1 dari total 3 responden). 

 

Tabel 4.9. Gaya hidup mengkonsumsi alkohol dengan status 

pernikahan dan jenis kelamin 

Mengkonsumsi 

Alkohol 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  

(%) 

Frek  (%) Frek  

(%) 

Status 

Pernikahan 

Belum 

menikah 

4 40 6 60 10 100 

 66.7  85.7  76.9 

Menikah 
2 66.7 1 33.3 3 100 

 33.3  14.3  23.1 

Total 6 100 7 100 13 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

  



 
 

b. Gaya hidup sehat menghindari alkohol dengan pendidikan dan 

jenis kelamin 

 

Berdasarkan tabel 4.10, baik pada responden pria maupun responden 

wanita yang menghindari konsumsi alkohol ternyata paling banyak yang 

berpendidikan terakhir S1 dengan persentasi tertinggi untuk pria 56% (14 

pria dari 25 pria yang menghindari konsumsi alkohol) dan  untuk wanita 

71% (44 wanita dari 62 wanita yang menghindari konsumsi alkohol). 

Responden dengan pendidikan terakhir SMA yang menghindari 

konsumsi alkohol, responden pria memiliki persentase lebih tinggi 

dibandingkan wanita. Reponden pria berpendidikan SMA dengan 62.5% (5 

pria dari total 8 responden yang menghindari konsumsi alkohol dan 

berpendidikan SMA). 

Pada tingkat pendidikan D3, S1 dan S2, responden wanita lebih 

banyak yang menghindari alkohol dibandingkan pria. Persentase responden 

wanita berpendidikan D3 yang menghindari alkohol adalah 60% (6 wanita 

dari total 10 responden yang menghindari konsumsi alkohol dan 

berpendidikan D3). 75.9% untuk responden wanita berpendidikan S1 (44 

wanita dari total 58 responden yang menghindari konsumsi alkohol dan 

berpendidikan S1). 81.8% untuk responden wanita berpendidikan S2 (9 

wanita dari total 11 responden yang menghindari konsumsi alkohol dan 

berpendidikan S2). 

 

 

 



 
 

Tabel 4.10. Gaya hidup menghindari alkohol dengan pendidikan dan 

jenis kelamin 

Menghindari Alkohol 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Fre

k 

 (%) Fre

k 

 (%) Fre

k 

 (%) 

Pendidika

n 

SMA 
5 62.5 3 37.5 8 100 

 20  4.8   

D3 
4 40 6 60 10 100 

 16  9.7   

S1 
14 24.1 44 75.9 58 100 

 56  71   

S2 
2 18.2 9 81.8 11 100 

 8  14.5   

Total 25 100 62 100 87 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.11, responden yang berpendidikan S1 memiliki 

persentase terbesar baik pada responden pria (66.7% dari total responden 

pria yang mengkonsumsi alkohol) maupun wanita yang mengkonsumsi 

alkohol (42.9% dari total responden wanita yang mengkonsumsi alkohol). 

 

Tabel 4.11. Gaya hidup mengkonsumsi alkohol dengan pendidikan 

dan jenis kelamin 

Mengkonsumsi 

Alkohol 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Fre

k 

 (%) Fre

k 

 (%) Fre

k 

 (%) 

Pendidikan 

SMA 
1 50 1 50 2 100 

 16.7  14.3   

D3 
0 0 1 100 1 100 

 0  14.3   

S1 
4 57.1 3 42.9 7 100 

 66.7  42.9   

S2 
1 33.3 2 66.7 3 100 

 16.7  28.6   

Total 6 100 7 100 13 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 



 
 

c. Gaya hidup sehat menghindari alkohol dengan usia dan jenis 

kelamin 

Untuk gaya hidup menghindari rokok juga sama dengan gaya hidup 

menghindari alkohol, yaitu semakin bertambah usia responden, semakin 

kecil pula persentase responden yang menghindari alkohol.  Persentase 

responden yang menghindari alkohol terbesar (lihat pada tabel 4.12) adalah 

pada rentang usia 18-25 tahun dengan 52.9% responden (sebanyak 46 orang 

dari 87 respoden yang menghindari alkohol) dan semakin menurun hingga 

4.6% (sebanyak 4 orang dari total 87 respoden yang menghindari alkohol) 

pada responden di rentang usia 56-65 tahun. 

Tabel 4.12. Gaya hidup menghindari alkohol dengan usia dan jenis 

kelamin 

Menghindari 

alkohol 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
12 26.1 34 73.9 46 100 

 48  54.8  52.9 

26-35 
7 30.4 16 69.6 23 100 

 28  25.8  26.4 

36-45 
3 33.3 6 66.7 9 100 

 12  9.7  10.3 

46-55 
2 40 3 60 5 100 

 8  4.8  5.7 

56-65 
1 25 3 75 4 100 

 4  4.8  4.6 

Total 25 100 62 100 87 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.12, sebanyak 48% dari responden pria yang 

menghindari alkohol berusia 18-25 tahun yaitu merupakan persentase 

terbesar diantara semua responden pria yang sama-sama menghindari 

alkohol. Sedangkan pada rentang usia 56-65 tahun ditemukan tidak ada 

responden yang mengkonsumsi alkohol (lihat tabel 4.13). Pada responden 

wanita persentase terbesar juga berada pada rentang usia 18-25 tahun 

dengan 54.8% (34 dari total 62 wanita yang menghindari alkohol). 



 
 

Responden pria yang mengkonsumsi alkohol, dan berusia 26-35 

tahun merupakan kategori usia yang terdapat persentase tertinggi diantara 

semua responden pria yang mengkonsumsi alkohol yaitu 50% (3 dari 6 pria 

pengkonsumsi alkohol). Sedangkan pada responden wanita yang 

mengkonsumsi alkohol, persentase terbesar berada pada kategori usia 18-25 

tahun yaitu sebanyak 71.4% (5 dari 7 wanita pengkonsumsi alkohol). 

 

Tabel 4.13. Gaya hidup mengkonsumsi alkohol dengan usia dan jenis 

kelamin 

Mengkonsumsi 

alkohol 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
2 28.6 5 71.4 7 100 

 33.3  71.4  53.8 

26-35 
3 75 1 25 4 100 

 50  14.3  30.8 

36-45 
0 0 0 0 0 0 

 0  0  0 

46-55 
1 50 1 50 2 100 

 16.7  14.3  15.4 

56-65 
0 0 0 0 0 0 

 0  0  0 

Total 6 100 7 100 13 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

  



 
 

4.2.3. Gaya hidup sehat rutin berolahraga 

 

a. Gaya hidup sehat rutin berolahraga dengan status pernikahan 

dan jenis kelamin 

Berdasarkan tabel 4.14 dan 4.15, secara keseluruhan total responden 

yang rutin berolahraga adalah 55% dan 45% sisanya mengaku tidak rutin 

melakukan kebiasaan berolahaga. Secara garis besar lebih banyak 

responden wanita yang rutin berolahraga (67.3% yaitu 37 wanita dari total 

semua wanita yang rutin berolahraga) jika dibandingkan dengan responden 

pria yaitu 32.7% (18 pria dari total semua pria yang rutin berolahraga). 

Tabel 4.14. Gaya hidup rutin berolahraga dengan status pernikahan 

dan jenis kelamin 

Rutin Berolahraga 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Fre

k 

 (%) Fre

k 

 (%) Fre

k 

 (%) 

Status 

Pernikaha

n 

Belum 

menikah 

11 34.4 21 65.6 32 100 

 61.1  56.8  58.2 

Menikah 
7 30.4 16 69.6 23 100 

 38.9  43.2  41.8 

Total 18 100 37 100 55 100 

Total % jenis kelamin  32.7  67.3  100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.14,  total responden yang rutin berolahraga dan 

belum menikah, ressponden wanita memiliki persentase lebih tinggi yaitu 

65.6% (21 dari total 32 responden) begitu juga pada kelompok responden 

yang sudah menikah, wanita yang rutin berolahraga memiliki persentase 

lebih banyak dibandingkan pria yaitu 69.6% (16 dari total 23 responden).  

Dari total responden pria dan wanita yang rutin berolahraga, 

responden yang belum menikah ditemukan memiliki persentase lebih tinggi 

dibandingkan responden yang sudah menikah yaitu 61.1% responden pria 

(11 dari total 18 responden) dan 56.8% responden wanita (21 dari total 37 

responden). 



 
 

Tabel 4.15. Gaya hidup tidak rutin berolahraga dengan status 

pernikahan dan jenis kelamin 

Tidak Rutin 

Berolahraga 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Status 

Pernikahan 

Belum 

menikah 

9 28.1 23 71.9 32 100 

 69.2  71.9  71.1 

Menikah 
4 30.8 9 69.2 13 100 

 30.8  28.1  28.9 

Total 13 100 32 100 45 100 

Total % jenis kelamin  28.9  71.1  100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.15, pada kelompok responden yang tidak rutin 

berolahraga baik yang belum menikah ataupun sudah menikah, responden 

wanita memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan pria yaitu 71.1% (32 

responden wanita dari total 45 responden yang tidak rutin berolahraga). 

Persentase responden wanita yang sudah menikah dan mengaku tidak rutin 

berolahraga adalah 69.2% (9 dari total 13 responden) dan responden wanita 

yang belum menikah adalah 71.9% (23 dari total 32 responden). 

Dari total responden wanita maupun pria yang mengaku tidak rutin 

berolaharga, responden yang berstatus belum menikah memiliki persentase 

lebih tinggi dibandingkan yang sudah menikah yaitu 69.2% responden pria 

(9 dari total 13 responden) dan 71.9% responden wanita (23 dari total 32 

responden). 

  



 
 

b. Gaya hidup sehat rutin berolahraga dengan pendidikan dan 

jenis kelamin 

Berdasarkan table 4.16, sama dengan gaya hidup menghindari 

alkohol, pada gaya hidup rutin berolahraga baik pada responden pria 

maupun responden wanita yang rutin berolahraga yang paling banyak 

adalah  responden dengan pendidikan  terakhir S1 dengan persentase 

tertinggi untuk pria yaitu 61.1% (11 pria dari 18 pria yang rutin berolahraga) 

dan  untuk wanita yaitu  54.1% (20 wanita dari 37 wanita yang rutin 

berolahraga). 

Pada responden yang rutin berolahraga dan berpendidikan SMA, 

ternyata responden pria (75%) memiliki persentase lebih tinggi dibanding 

wanita. Sisanya responden dari yang berpendidikan D3 hingga S2, 

responden wanitanya memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan pria 

dengan 70% pada tingkat pendidikan D3, 64.5% pada tingkat pendidikan 

S1 dan 90% pada tingkat pendidikan S2. 

Tabel 4.16. Gaya hidup rutin berolahraga dengan pendidikan dan 

jenis kelamin 

Rutin Berolahraga 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  

(%) 

Pendidikan 

SMA 
3 75 1 25 4 100 

 16.7  2.7  7.3 

D3 
3 30 7 70 10 100 

 16.7  18.9  18.2 

S1 
11 35.5 20 64.5 31 100 

 61.1  54.1  56.4 

S2 
1 10 9 90 10 100 

 5.6  24.3  18.1 

Total 18 100 37 100 55 100 

Total % jenis kelamin  32.7  67.3  100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

  



 
 

Berdasarkan  tabel 4.17, ditemukan hasik yang sama dengan 

responden yang rutin berolahraga yaitu  responden dengan tingkat 

pendidikan S1 atau sarjana memiliki persentase paling tinggi baik pada  

responden wanita (84.4%) ataupun pria (53.8%).  

Tabel 4.17. Gaya hidup  tidak rutin berolahraga dengan pendidikan 

dan jenis kelamin 

 

Tidak Rutin 

Berolahraga 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Pendidikan 

SMA 
3 50 3 50 6 100 

 23.1  9.4  13.3 

D3 
1 100 0 0 1 100 

 7.7  0  2.2 

S1 
7 20.6 27 79.4 34 100 

 53.8  84.4  75.6 

S2 
2 50 2 50 4 100 

 15.4  6.3  8.9 

Total 13 100 32 100 45 100 

Total % jenis kelamin  28.9  71.1  100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

 

 

 

  



 
 

c. Gaya hidup sehat rutin berolahraga dengan usia dan jenis 

kelamin 

Berdasarkan tabel 4.18, Untuk gaya hidup rutin berolahraga juga 

sama dengan gaya hidup tidak merokok dan menghindari alkohol yaitu 

semakin bertambah usia responden, semakin kecil pula persentase 

responden yang rutin berolahraga. Persentase responden yang rutin 

berolahraga terbesar adalah pada rentang usia 18-25 tahun dengan 49.1% 

responden (27 dari 55 responden rutin berolahraga) dan semakin menurun 

hingga 7.3% (4 dari 55 responden rutin berolahraga) pada responden di 

rentang usia 56-65 tahun. 

Tabel 4.18. Gaya hidup rutin berolahraga dengan usia dan jenis 

kelamin  

Rutin 

Berolahraga 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
8 29.6 19 70.4 27 100 

 44.4  51.4  49.1 

26-35 
4 36.4 7 63.6 11 100 

 22.2  18.9  20 

36-45 
3 37.5 5 62.5 8 100 

 16.7  13.5  14.5 

46-55 
2 40 3 60 5 100 

 11.1  8.1  9.1 

56-65 
1 25 3 75 4 100 

 5.6  8.1  7.3 

Total 18 100 37 100 55 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

  



 
 

Berdasarkan tabel 4.19, ditemukan hasil yang sama dimana 

responden yang rutin berolah raga yaitu responden pada rentang usia 18-25 

tahun memiliki persentase terbesar (57.8% sebanyak 26 responden dari total 

45 responden yang tidak rutin berolahraga). Dan responden pada rentang 

usia 56-65 tahun ditemukan rutin berolahraga semua. 

 

Tabel 4.19. Gaya hidup tidak rutin berolahraga dengan usia dan jenis 

kelamin  

Tidak Rutin 

Berolahraga 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
6 23.1 20 76.9 26 100 

 46.2  62.5  57.8 

26-35 
6 37.5 10 62.5 16 100 

 46.2  31.3  35.6 

36-45 
0 0 1 100 1 100 

 0  3.1  2.2 

46-55 
1 50 1 50 2 100 

 7.7  3.1  4.4 

56-65 
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

Total 13 100 32 100 45 100 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

  



 
 

4.2.4. Gaya hidup sehat mengkonsumsi makanan sehat 

 

 

a. Gaya hidup sehat mengkonsumsi makanan sehat dengan status 

pernikahan dan jenis kelamin 

Berdasarkan tabel 4.20,  73% responden mengkonsumsi makanan 

sehat dan sisanya 27% tidak mengkonsumsi makanan sehat. Lebih banyak 

responden berstatus belum menikah yang mengkonsumsi makanan sehat 

(58.9% yaitu 43 responden belum menikah dari total 73 responden) jika 

dibandingkan dengan responden yang sudah menikah (41.1% yaitu 30 

responden sudah menikah dari total 73 responden). Serta, responden wanita 

juga lebih banyak yang mengkonsumsi makanan sehat (53%) dibandingkan 

dengan responden pria yaitu 20%. 

Berdasarkan total responden yang mengkonsumsi makanan sehat 

dan belum menikah (lihat tabel 4.20), responden wanita memiliki persentase 

lebih tinggi yaitu 72.1% (31 dari total 43 responden) begitu juga pada 

kelompok responden yang sudah menikah, wanita yang mengkonsumsi 

makanan sehat memiliki persentase lebih banyak dibandingkan pria yaitu 

73.3% (22 dari total 30 responden).  

Dari total responden pria dan wanita yang mengkonsumsi makanan 

sehat, responden yang belum menikah ditemukan memiliki persentase lebih 

tinggi dibandingkan responden yang sudah menikah yaitu 60% responden 

pria (12 dari total 20 responden) dan 58.5% responden wanita (31 dari total 

53 responden).  

  



 
 

Tabel 4.20. Gaya hidup mengkonsumsi makanan sehat dengan status 

pernikahan dan jenis kelamin 

Mengkonsumsi 

Makanan Sehat 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Status 

Pernikahan 

Belum 

menikah 

12 27.9 31 72.1 43 100 

 60  58.5  58.9 

Menikah 
8 26.7 22 73.3 30 100 

 40  41.5  41.1 

Total 20 100 53 100 73 100 

Total % jenis kelamin  27.4  72.6  100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan table 4.21, pada responden yang memiliki gaya hidup 

tidak mengkonsumsi makanan sehat dan belum menikah, responden wanita 

ditemukan memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan pria yaitu 61.9% 

(13 dari total 21 responden). Sedangkan pada responden yang sudah 

menikah dan tidak mengkonsumsi makanan sehat ternyata persentase pria 

dan wanita sama yaitu 50% dari total 6 responden. 

Sama halnya seperti responden yang mengkonsumsi makanan sehat, 

responden yang mengaku tidak mengkonsumsi makanan sehat lebih banyak 

yang berstatus belum menikah yaitu 72.7% responden pria dan 81.3% 

responden wanita. 

Tabel 4.21. Gaya hidup tidak mengkonsumsi makanan sehat dengan 

status pernikahan dan jenis kelamin 

Tidak Mengkonsumsi 

Makanan Sehat 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Status 

Pernikahan 

Belum 

menikah 

8 38.1 13 61.9 21 100 

 72.7  81.3  77.8 

Menikah 
3 50 3 50 6 100 

 27.3  18.8  22.2 

Total 11 100 16 100 27 100 

Total % jenis kelamin  40.7  59.3  100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

 



 
 

b. Gaya hidup sehat mengkonsumsi makanan sehat dengan 

pendidikan dan jenis kelamin 

Sama dengan gaya hidup menghindari alkohol dan rutin berolahraga 

pada gaya hidup mengkonsumsi makanan sehat, baik pada responden pria 

maupun responden wanita yang mengkonsumsi makanan sehat terbanyak 

juga responden dengan pendidikan terakhir S1 dengan persentase tertinggi 

untuk pria 60% (12 pria dari 20 pria yang mengkonsumsi makanan sehat) 

dan  untuk wanita 67.9% (36 wanita dari 53 wanita yang mengkonsumsi 

makanan sehat). 

Pada responden yang mengkonsumsi makanan sehat dan 

berpendidikan SMA, ternyata responden pria (66.7%) memiliki persentase 

lebih tinggi dibanding wanita. Sisanya responden dari yang berpendidikan 

D3 hingga S2, responden wanitanya memiliki persentase lebih tinggi 

dibandingkan pria dengan 66.7% pada tingkat pendidikan D3, 75% pada 

tingkat pendidikan S1 dan 90% pada tingkat pendidikan S2. 

Tabel 4.22. Gaya hidup mengkonsumsi makanan sehat dengan 

pendidikan dan jenis kelamin 

Mengkonsumsi 

Makanan Sehat 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Pendidikan 

SMA 
4 66.7 2 33.3 6 100 

 20  3.8  8.2 

D3 
3 33.3 6 66.7 9 100 

 15  11.3  12.3 

S1 
12 25 36 75 48 100 

 60  67.9  65.8 

S2 
1 10 9 90 10 100 

 5  17  13.7 

Total 20 100 53 100 73 100 

Total % jenis kelamin  27.4  72.6  100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 

 

 



 
 

Sama halnya seperti responden yang mengkonsumsi makanan sehat, 

responden terbanyak yang mengaku tidak mengkonsumsi makanan sehat 

juga berpendidikan terakhir sarjana atau S1 yaitu 63% (17 respnden 

berpendidikan S1 dari total 27 responden yang tidak mengkonsumsi 

makanan sehat).  

 

Tabel 4.23. Gaya hidup tidak mengkonsumsi makanan sehat dengan 

pendidikan dan jenis kelamin 

Tidak Mengkonsumsi 

Makanan Sehat 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  

(%) 

Pendidikan 

SMA 
2 50 2 50 4 100 

 18.2  12.5  14.8 

D3 
1 50 1 50 2 100 

 9.1  6.3  7.4 

S1 
6 35.3 11 64.7 17 100 

 54.5  68.8  63 

S2 
2 50 2 50 4 100 

 18.2  12.5  14.8 

Total 11 100 16 100 27 100 

Total % jenis kelamin  40.7  59.3  100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

 

 

  



 
 

c. Gaya hidup sehat mengkonsumsi makanan sehat dengan usia 

dan jenis kelamin 

Berdasarkan tabel 4.24, pada gaya hidup mengkonsumsi makanan 

sehat juga sama dengan ketiga gaya hidup yang lain yaitu gaya hidup tidak 

merokok, menghindari alkohol dan rutin berolahraga yaitu semakin 

bertambah usia responden, semakin kecil pula persentase responden yang 

mengkonsumsi makanan sehat. Persentase responden yang rutin 

berolahraga terbesar adalah pada rentang usia 18-25 tahun dengan 

persentase 46.6% (34 responden dari total 73 responden yang 

mengkonsumsi makanan sehat) dan semakin menurun hingga 5.5% (4 

responden dari total 73 responden yang mengkonsumsi makanan sehat) 

pada responden di rentang usia 56-65 tahun.  

Tabel 4.24. Gaya hidup mengkonsumsi makanan sehat dengan usia 

dan jenis kelamin 

 

Mengkonsumsi 

Makanan Sehat 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
8 23.5 26 76.5 34 100 

 40  49.1  46.6 

26-35 
7 33.3 14 66.7 21 100 

 35  26.4  28.8 

36-45 
2 25 6 75 8 100 

 10  11.3  11 

46-55 
2 33.3 4 66.7 6 100 

 10  7.5  8.2 

56-65 
1 25 3 75 4 100 

 5  5.7  5.5 

Total 20 100 53 100 73 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 

  



 
 

Berdasarkan table 4.25, responden wanita pada kelompok usia 36-

45 tahun, 46-55 tahun  dan 56-65 tahun semuanya mengkonsumsi makanan 

sehat, tidak ada yang tidak mengkonsumsi makanan sehat. Pada rentang usia 

56-65 tahun semua responden mengkonsumsi makanan sehat. Sedangkan 

pada kelompok usia 18-25 tahun adalah responden yang tidak 

mengkonsumsi makanan sehat dengan persentase terbesar yaitu 70.4% (19 

responden dari 27 responden yang tidak mengkonsumsi makanan organik). 

 

Tabel 4.25. Gaya hidup tidak mengkonsumsi makanan sehat dengan 

usia dan jenis kelamin 

Tidak 

Mengkonsumsi 

Makanan Sehat 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Usia 

18-25 
6 31.6 13 68.4 19 100 

 54.5  81.3  70.4 

26-35 
3 50 3 50 6 100 

 27.3  18.8  22.2 

36-45 
1 100 0 0 1 100 

 9.1  0  3.7 

46-55 
1 100 0 0 1 100 

 9.1  0  3.7 

56-65 
0 0 0 0 0 0 

 0  0  0 

Total 11 100 16 100 27 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

  



 
 

4.3. PERILAKU RESPONDEN TERHADAP MAKANAN 

ORGANIK 

4.3.1. Darimana mengetahui tentang makanan organik pertama 

kali? 

 

Sebesar 54% responden mengetahui makanan organik dari internet, 

yaitu dari media sosial dan website, mengingat semakin majunya teknologi 

dan semakin banyak orang menggunakan internet khususnya media sosial 

sehingga lebih dari separuh responden mengetahui makanan organik dari 

media internet. Mengetahui makanan organik dari orang lain sebesar 28%, 

6% mengetahui dari media masa seperti TV dan majalah, 4% responden 

tahu dari toko seperti toko yang menjual makanan organik dan supermarket 

yang juga menjual makana organik, dan sisanya sebesar 8% responden tahu 

dari buku, rumah makan yang menjual makanan organik, tempat kerja dan 

sekolah atau kampus.  

 

Gambar 4.8. Asal usul mengetahui tentang makanan organik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.3.2. Mengapa memutuskan untuk membeli secara online? 

 

 
Gambar 4.9. Persentase responden yang pernah dan tidak pernah 

membeli makanan organik online 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

20% responden belum pernah membeli makanan organik secara 

online, alasannya adalah karena lebih suka berbelanja langsung untuk 

makanan, tidak terlalu tertarik untuk membeli online dan menanam sayuran 

organik sendiri dirumah. 

Sedangkan sisanya sebesar 81% responden memilih untuk membeli 

makanan organik karena pilihan variasinya lebih banyak dibandingkan toko 

offline, lebih praktis, lebih mudah, tidak perlu keluar rumah, barang 

langsung diantarkan sampai ke rumah, lebih efisien waktu dan tenaga, lebih 

lengkap, seringkali ada diskon sehingga lebih murah, masih jarang yang 

menjual makanan organik secara offline, banyak informasi yang ada di toko 

online (seperti jenis apa saja yang tersedia, dan fungsinya untuk apa) susah 

mendapatkan makanan organik secara langsung, tidak tahu dimana toko 

yang menjual secara offline, lebih percaya beli secara online, lebih segar 
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karena konsep toko onlinenya harvest to order, teman yang menjual 

makanan organiknya, lebih murah, rekomendasi dari teman. 

 

 

4.3.3. Seberapa sering membeli makanan organik? 

 

Persentase terbesar dari frekuensi membeli makanan organik adalah 

sebulan sekali yaitu 24%, 21% responden membeli makanan organik lebih 

dari 1 bulan sekali sedangkan 20% responden melakukan pembelian lebih 

dari 1 kali dalam sebulan. 18% responden membeli makanan organik satu 

minggu sekali dan 17% responden membeli makanan organik dua minggu 

sekali.  

 
Gambar 4.10. Frekuensi membeli makanan organik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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a. Frekuensi pembelian makanan organik dengan Jenis Kelamin.  

 

Berdasarkan pada tabel 4.26, responden pada penelitian ini paling 

banyak membeli makanan organik degan frekuensi sebulan sekali yaitu 

sebesar 24% (24 orang dari total 100 responden). Sedangkan frekuensi 

pembelian dengan persentase paling kecil bukanlah frekuensi pembelian 

yang paling sering (lebih dari satu kali seminggu) melainkan pada frekuensi 

2 minggu sekali yaitu 17% (17 orang dari total 100 responden) 

Terdapat 55% responden wanita (11 wanita dari 20 responden 

dengan pembelian makanan organik lebih dari satu kali seminggu) dan 45% 

responden pria (9 pria dari 20 responden dengan pembelian makanan 

organik lebih dari satu kali seminggu) yang paling sering membeli makanan 

organik karena mereka melakukan pembelian makanan organik dengan 

frekuensi lebih dari satu kali dalam seminggu. 

Dari semua responden wanita, persentase frekuensi pembelian yang 

tertinggi adalah frekuensi pembelian makanan organik setiap dua minggu 

sekali dengan 82.4% (14 wanita dari total 69 wanita) sedangkan dari semua 

responden pria, pria justru lebih sering membeli makanan organik dengan 

persentase tertinggi 45% pada pembelian lebih dari satu kali seminggu (9 

pria dari total 31 responden pria).  

  



 
 

 

Tabel 4.26. Frekuensi membeli makanan organik dengan jenis 

kelamin 

Frekuensi membeli 

makanan organik 

Jenis Kelamin 
Total 

Pria Wanita 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Lebih dari 1 kali 

dalam seminggu 

9 45 11 55 20 100 

 29  15.9  20 

1 minggu sekali 
5 27.8 13 72.2 18 100 

 16.1  18.8  18 

2 minggu sekali 
3 17.6 14 82.4 17 100 

 9.7  20.3  17 

Lebih dari 1 bulan 

sekali 

6 28.6 15 71.4 21 100 

 19.4  21.7  21 

Sebulan sekali 
8 33.3 16 66.7 24 100 

 25.8  23.2  24 

Total 31 100 69 100 100 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

  



 
 

b. Frekuensi pembelian makanan organik dengan pengeluaran 

bulanan. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.27, responden dengan pengeluaran bulanan Rp 

1.000.000 hingga Rp 3.000.000 justru memiliki persentase pembelian 

makanan organik yang paling tinggi disetiap kelompok frekuensi 

pembelian. 

Untuk responden yang berada pada kelompok pendapatan paling 

besar (diatas Rp 15.000.000) tersebar rata disetiap kelompok frekuensi 

pembelian yaitu 25% (1 dari 4 responden) kecuali pada kelompok frekuensi 

pembelian  ‘lebih dari 1 bulan sekali’ (tidak ada responden pada kelompok 

frekuensi ini). 

Dengan pendapatan per bulan yang paling sedikit, kelompok 

responden berpendapatan dibawah Rp 1.000.000 paling banyak membeli 

makanan organik ‘lebih dari satu bulan sekali’ yaitu 33.3% (4 dari 12 

responden berpendapatan dibawah Rp 1.000.000). Sama halnya pada 

kelompok responden berpendapatan Rp 1.000.000 – 3.000.000 per bulan 

yaitu 27.9% responden (12 dari 43 responden berpedapatan Rp 1.000.000 – 

3.000.000 per bulan). 

Ternyata responden dengan pendapatan Rp 3.000.000 – 6.000.000 

adalah  kelompok responden dengan frekuensi pembelian terbesarnya pada 

kelompok frekuensi ‘sebulan sekali’ (kelompok frekuensi pembelian paling 

jarang) yaitu 31.6% (6 dari 19 responden berpendapatan  Rp 3.000.000 – 

6.000.000).  

Responden berpendapatan Rp 6.000.000 – 10.000.000 per bulan 

memiliki persentase frekuensi pembelian ‘dua minggu sekali’ tertinggi yaitu 

36.4% (4 dari 11 responden berpendapatan Rp 6.000.000 – 10.000.000 per 

bulan). 

Dari semua kelompok pendapatan bulan, responden pada kelompok 

pendapatan Rp 10.000.000 – 15.000.000 per bulan memiliki persentase 



 
 

frekuensi pembelian tertinggi pada frekuensi pembelian paling sering yaitu 

45.5% pada frekuensi ‘lebih dari satu kali dalam seminggu’. 
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Tabel 4.27. Frekuensi membeli makanan organik dengan jenis kelamin 

Frekuensi 

membeli 

makanan organik 

Jenis Kelamin 

Total Dibawah Rp 

1.000.000 

Rp 

1.000.000 

s/d 

3.000.000 

Rp 

3.000.000 

s/d 

6.000.000 

Rp 

6.000.000 

s/d 

10.000.000 

Rp 

10.000.000 

s/d 

15.000.000 

Di atas  Rp 

15.000.000 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek (%) 
Fre

k 
(%) 

Lebih dari 1 kali 

dalam seminggu 

2 10 7 35 3 15 2 10 5 25 1 5 20 100 

 16.7  16.3  15.8  18.2  45.

5 

 25  20 

1 minggu sekali 1 5.6 8 44.4 2 11.1 3 16.7 3 16.

7 

2 5.6 18 100 

 8.3  18.6  10.5  27.3  27.

3 

 25  18 

2 minggu sekali 2 11.8 6 35.3 4 23.5 4 23.5 0 0 1 5.9 17 100 

 16.7  14  21.1  36.4  0  25  17 

Lebih dari 1 

bulan sekali 

4 19 12 57.1 4 19 0 0 1 4.8 0 0 21 100 

 33.3  27.9  21.1  0  9.1  0  21 

Sebulan sekali 3 12.5 10 41.7 6 25 2 8.3 2 8.3 1 4.2 24 100 

 25  23.3  31.6  18.2  18.

2 

 25  24 

Total 12 100 43 100 19 100 11 100 11 100 4 100 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.
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c. Frekuensi pembelian makanan organik dengan status 

pernikahan 

 

Frekuensi pembelian makanan organik pada responden yang sudah 

menikah dan belum menikah sangat berbeda. Responden yang belum 

menikah, frekuensi membeli makanan organik dengan persentase terbesar 

adalah setiap ‘sebulan sekali’ dengan 29.7% (19 dari 64 responden belum 

menikah) sedangkan pada responden yang sudah menikah, persentase 

terbesar yaitu ‘lebih dari satu kali dalam seminggu’ dengan 27.8% (10 dari 

36 responden sudah menikah). 

Tabel 4.28. Frekuensi membeli makanan organik dengan status 

pernikahan 

Frekuensi membeli 

makanan organik 

Status Pernikahan 

Total Belum 

Menikah 
Menikah 

Frek  (%) Frek  (%) Frek  (%) 

Lebih dari 1 kali 

dalam seminggu 

10 50 10 50 20 100 

 15.6  27.8  20 

1 minggu sekali 
10 55.6 8 44.4 18 100 

 15.6  22.2  18 

2 minggu sekali 
8 47.1 9 52.9 17 100 

 12.5  25  17 

Lebih dari 1 bulan 

sekali 

17 81 4 19 21 100 

 26.6  11.1  21 

Sebulan sekali 
19 79.2 5 20.8 24 100 

 29.7  13.9  24 

Total 64 100 36 100 100 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

4.3.4. Jenis makanan organik yang dikonsumsi/dibeli? 

 

Berdasarkan tabel 4.20, sayuran organik merupakan jenis makanan 

organik yang paling banyak disebutkan. Beberapa sayuran organik yang 

disebutkan adalah kale, ubi garut, kentang, bawang putih, singkong dan 

bayam.  



 
 

Beras organik merupakan jenis makanan organik yang paling 

banyak disebut setelah sayuran. Beras organik yang disebut adalah beras 

merah dan satu responden menyebutkan nasi organik di KFC. 

Kemudian ada bumbu masak organik setelah beras organik. Bumbu 

organik yang disebutkan oleh responden terdiri dari tepung organik seperti 

tepung jagung, tepung beras, minyak, madu, kecap, garam, gula, penyedap 

rasa organik, dan penyedap rasa non-msg. 

Setelah bumbu masak organik ada makanan organik berbentuk bij-

bijian. Biji-bijian organik yang dikonsumsi responden terdiri dari grains, 

oat, quinoa, muesli, flax seed, chia seed, sun flower seed, beans dan kacang. 

Snack organik yang dibeli oleh responden diantaranya adalah 

Keripik jamur organik, buah kering, mie instan organik, dessert, cookies. 

Beberapa makanan organik lainnya yang disebutkan adalah produk hewani 

seperti daging ayam, telur, daging non ayam, susu.  

  



 
 

Tabel 4.29. Jenis makanan organik yang dikonsumsi atau dibeli 

Jenis makanan organik Frekuensi 

Bumbu Masak Organik 27 

Sayur Organik 61 

Biji-bijian 25 

Beras Organik 30 

Snack Organik 15 

Buah Organik 17 

Susu 3 

Jamu 2 

Produk Hewani 12 

Total 192 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

  



 
 

4.3.5. Persentase makanan organik yang dibeli (dibandingkan 

dengan makanan non-organik) ketika berbelanja 

a. Persentase pembelian makanan organik dengan frekuensi 

makanan organik yang dibeli (dibandingkan dengan non-

organik) 

 

Berdasarkan tabel 4.30, semakin banyak persentase makanan 

organik yang dibeli justru semakin sedikit persentase responden yang 

membeli, hanya ada 7% responden dengan persentase pembelian makanan 

organik ‘lebih dari 75%’ hingga 49% responden dengan persentase 

pembelian ‘kurang dari 25%’. 

Ternyata responden yang jarang membeli makanan organik juga 

membeli makanan organik dengan persentase yang kecil. Responden yang 

melakukan pembelian sebulan sekali ternyata hanya membeli sedikit 

makanan organik, persentase makanan organik yang dibeli ‘kurang dari 

25%’ memiliki persentase terbesar yaitu 70.8% (17 dari 24 responden yang 

membeli sebulan sekali). Sama halnya dengan responden yang membeli 

‘lebih dari satu bulan sekali’ dengan persentase 90.5% membeli ‘kurang dari 

25%’ sebagai persentase terbesar (19 dari 21 responden yang membeli lebih 

dari satu bulan sekali). 

Pada responden dengan frekuensi pembelian setiap ‘dua minggu 

sekali’ 41.2% responden membeli kurang dari 25%’ dan 41.2% responden 

membeli ‘25%-50%’ makanan organik. Kemudian pada kedua kelompok 

responden yang sering membeli makanan organik yaitu ‘lebih dari satu 

minggu sekali’ dan ‘satu minggu sekali’, responden dengan persentase 

terbesar ditemukan pada persentase pembelian makanan organik ‘25%-

50%’.  
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Tabel 4.30. Persentase pembelian makanan organik dengan frekuensi makanan organik yang dibeli (dibandingkan dengan non-organik) 
 

Frekuensi membeli makanan 

organik 

Persentase makanan organic yang dibeli Total 

Kurang 

dari 25% 
25%-50% 50%-75% 

Lebih dari 

75% 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek 
(%

) 

Lebih dari 1 kali dalam seminggu 
3 15 8 40 7 35 2 10 20 100 

 6.1  28.6  43.8  28.6  20 

1 minggu sekali 
3 16.7 7 38.9 4 22.2 4 22.2 18 100 

 6.1  25  25  57.1  18 

2 minggu sekali 
7 41.2 7 41.2 3 17.6 0 0 17 100 

 14.3  25  18.8  0  17 

Lebih dari 1 bulan sekali 
19 90.5 2 9.5 0 0 0 0 21 100 

 38.8  7.1  0  0  21 

Sebulan sekali 
17 70.8 4 16.7 2 8.3 1 4.2 24 100 

 34.7  14.3  12.5  14.3  24 

Total 
49 100 28 100 16 100 7 100 100 100 

 49  28  16  7  100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.3.6. Manfaat yang diharapkan dengan mengkonsumsi makanan 

organik 

 

 

Manfaat yang diharapkan oleh responden yaitu agar lebih sehat atau 

demi kesehatan (investasi kesehatan), terbebas dari tumor dan kanker, 

mencegah penyakit jangka panjang, lebih aman, badan lebih berenergi, daya 

tahan tubuh meningkat, lebih sedikit memasukan racun kedalam tubuh, 

kesehatan jasmani dan rohani, turut memelihara lingkungan, menghindari 

bahan kimia dan pupuk kimia sehingga lebih aman dan sehat untuk tubuh, 

agar tubuh lebih sehat karena jarang olahraga, agar lebih kurus, memenuhi 

kebutuhan fisik sebagai atlet, meningkatkan masa otot dan mengurangi 

presentase lemak di dalam tubuh, bumi menjadi lebih sehat, lebih steril, agar 

daya tahan tubuh tinggi, agar tekanan darah dan HB tetap stabil karena rutin 

donor darah, meminimalisir konsumsi pestisida, melancarkan pencernaan, 

  



 
 

4.3.7. Apakah pernah membeli makanan organik selain di online 

shop? 

 

Tabel 4.31. Frekuensi membeli makanan organik selain di online shop 

Pernah atau tidak Frekuensi 

Ya, Pernah. 81 

Tidak pernah 19 

Total 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 4.31, terdapat 81% responden pernah membeli 

makanan organik langsung di toko offline yaitu di supermarket seperti 

(Superindo, Gelaerl, Hypermart, Farmer’s Market, Ranch Market, 

Kemchick, Giant, Brastagi supermarket, Toserba Yogya), cabang club sehat 

store, beberapa baby shop di Semarang, kebun sayur Surabaya, Mini 

Organik Mart (MOM), organiku PIK, pasar kamisan, toko buah, OGH Expo 

(Organik, Green and Healthy), Club sehat, Kemala organik, Bazaar 

Komunitas Organik Indonesia, Bazaar, Lumbung organik, Natural Wellness 

Batam, Healthy corner, Minimarket Kita, KFC, tetangga, kampus, daerah 

apartemen Rasuna Said, Mirota, Loving Hut Shop, Nourish Indonesia, Food 

Hall, dan Grand Lucky. 

 

 

 

  



 
 

4.4. Variabel dari Theory of Planned Behavior 

 

4.5.1. Sikap terhadap perilaku. 

Sikap terhadap perilaku pada penelitian ini adalah sikap terhadap 

makanan organik.  Sikap terhadap perilaku (Ajzen, 1991) dapat diukur 

melalui behavioral belief atau keyakinan perilaku dan outcomes evaluation 

/ evaluation of the consequency atau evaluasi konsekuensi.   

4.5.1.1. Keyakinan perilaku (behavior belief) 

Berdasarkan tabel dibawah ini (lihat tabel 4.32) dapat diketahui 

bahwa proporsi terbesar responden setuju memiliki keyakinan perilaku jika 

membeli bumbu masak dan sayur organik  karena manfaatnya yaitu ramah 

lingkungan (n=43), sangat setuju karena bebas dari bahan pengawet (n=64), 

bebas dari pestisida kimia (n=58), dan mengurangi kerusakan lingkungan 

(n=40). 

Berdasarkan tabel 4.32, rata-rata skor keyakinan perilaku 

(behavioral belief) terhadap makanan organik berada pada kategori tinggi 

(4.34). Responden memiliki keyakinan yang tinggi bahwa bumbu masak 

dan sayuran organik ramah lingkungan (kategori skor tinggi 4.22),   bebas 

dari bahan pengawet (kategori skor tinggi 4.56), bebas dari pestisida kimia 

(kategori skor tinggi 4.43) dan dapat mengurangi kerusakan lingkungan 

(kategori skor tinggi 4.15). 
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Tabel 4.32. Skor keyakinan perilaku (behavioral belief) 

Keyakinan Perilaku (Behavioral Belief) 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Bumbu masak dan sayur 

organik ramah 

lingkungan (BB1) 

40 200 43 172 16 48 1 2 0 0 422 4.22 

2. Bumbu masak dan sayur 

organik bebas dari bahan 

pengawet (BB2) 

64 320 28 112 8 24 0 0 0 0 456 4.56 

3. Bumbu masak dan sayur 

organik bebas dari 

pestisida kimia (BB3) 

58 290 29 116 11 33 2 4 0 0 443 4.43 

4. Bumbu masak dan sayur 

organik mengurangi 

kerusakan lingkungan 

(BB4) 

40 200 35 140 25 75 0 0 0 0 415 4.15 

Rata-rata skor keyakinan perilaku (behavioral belief) 4.34 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.5.1.2. Evaluasi Konsekuensi (outcome evaluation) 

 

Proporsi paling besar responden pada indikator evaluasi 

konsekuensi berada pada tingkatan sangat setuju dan setuju. Responden 

setuju bahwa membeli bumbu masak dan sayur organik yang ramah 

lingkungan adalah hal yang penting (n=41), responden sangat setuju 

membeli bumbu masak dan sayur organik yang bebas dari bahan pengawet 

(n=52), membeli bumbu masak dan sayur organik yang bebas dari pestisida 

kimia (n=45) adalah hal yang penting dan ingin turut andil dalam 

mengurangi kerusakan lingkungan (n=44). 

Berdasarkan tabel 4.33, skor rata-rata evaluasi konsekuensi 

(outcome evaluation) berada pada kategori tinggi dengan skor 4.26. 

Responden memiliki evaluasi konsekuensi dengan skor tinggi bahwa 

membeli bumbu masak dan sayuran organik yang ramah lingkungan (skor 

4.08), bebas dari bahan pengawet (skor 4.39), bebas dari pestisida kimia 

(skor 4.29) dan turut andil dalam mengurangi kerusakan lingkungan (skor 

4.29)  merupakan hal penting. 
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Tabel 4.33. Skor Evaluasi Konsekuensi (outcome evaluation) 

Evaluasi Konsekuensi (outcome evaluation) 

Pernyataan 

Kuesioner 
SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Membeli bumbu 

masak dan sayur 

organik yang ramah 

lingkungan adalah hal 

yang penting (OE1) 

34 170 41 164 24 72 1 2 0 0 408 4.08 

2. Membeli bumbu 

masak dan sayur 

organik yang bebas 

dari bahan pengawet 

adalah hal yang 

penting (OE2) 

52 260 36 144 11 33 1 2 0 0 439 4.39 

3. Membeli bumbu 

masak dan sayur 

organik yang bebas 

dari pestisida kimia 

45 225 41 164 12 36 2 4 0 0 429 4.29 



 
 

Evaluasi Konsekuensi (outcome evaluation) 

Pernyataan 

Kuesioner 
SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

adalah hal yang 

penting (OE3) 

4. Saya ingin turut andil 

dalam mengurangi 

kerusakan lingkungan 

(OE4) 

44 220 41 164 15 45 0 0 0 0 429 4.29 

Skor rata-rata Evaluasi Konsekuensi (outcome evaluation) 4.2625 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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 Berdasarkan tabel 4.32 dan tabel 4.33, rata-rata skor keyakinan perilaku 

(behavioral belief) terhadap makanan organik berada pada kategori tinggi (4.34) 

begitu juga dengan  skor rata-rata evaluasi konsekuensi (outcome evaluation) 

tergolong tinggi dengan skor 4.26. Artinya responden memiliki keyakinan yang 

kuat bahwa dengan membeli makanan organik akan memberikan manfaat bagi 

responden.  

  



 
 

4.5.2. Norma Subjektif 

 

Norma subjektif (subjective norms) pada penelitian ini dapat diukur 

melalui   keyakinan normatif (normative belief) dan motivasi untuk 

mematuhi (motivation to comply).   

 

4.5.2.1. Keyakinan normatif (normative belief)  

Berdasarkan tabel 4.34 ini dapat diketahui proporsi terbesar 

responden setuju memiliki norma subjektif yakni menurut keluarga (n=48) 

dan teman (n=54) sebaiknya membeli bumbu masak dan sayur organik. 

Sedangkan proporsi terbesar responden tidak setuju dengan nrorma 

subjektif bahwa dokter yang memberi saran untuk membeli bumbu masak 

dan sayur organik. 

Berdasarkan tabel 4.34 rata-rata skor keyakinan normatif (normative 

belief) berada pada kategori sedang (3.44). Responden memiliki keyakinan 

normative (normative belief ) sedang terhadap saran dari keluarga (skor 

3.73), teman (3.52), dan dokter (3.08) untuk membeli bumbu masak dan 

sayuran organik. 
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Tabel 4.34. Skor Keyakinan normatif (normative belief) 

Keyakinan normatif (normative belief)  

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Menurut keluarga saya 

sebaiknya saya membeli 

bumbu masak dan sayur 

organik  (Nbe1) 

26 130 48 192 0 0 25 50 1 1 373 3.73 

2. Menurut teman saya 

sebaiknya saya membeli 

bumbu masak dan sayur 

organik (Nbe2) 

15 75 54 216 0 0 30 60 1 1 352 3.52 

3. Menurut dokter saya 

sebaiknya saya membeli 

bumbu masak dan sayur 

organik (Nbe3) 

12 60 37 148 0 0 49 98 2 2 308 3.08 

Rata-rata skor Keyakinan normatif (normative belief) 3.44 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.5.2.2. Motivasi untuk mematuhi (motivation to comply) 

 

Sama halnya pada indikator motivasi untuk mematuhi, sebagian 

besar responden memiliki proporsi terbesar setuju dengan mengikuti saran 

dari keluarga (n=42) dan mengikuti saran dari teman saya untuk membeli 

bumbu masak dan sayur organik (n=42). Sedangkan lebih dari separuh 

responden tidak setuju dengan mengikuti saran dari dokter untuk membeli 

bumbu masak dan sayur organik (n=52). 

Berdasarkan tabel 4.35 rata-rata skor motivasi untuk mematuhi 

(motivation to comply)  berada pada kategori sedang (3.24). 

Responden memiliki motivasi untuk mematuhi (motivation to comply) 

sedang dalam menuruti saran dari keluarga (skor 3.44), teman (3.30), dan 

dokter (3.29) untuk membeli bumbu masak dan sayuran organik. 
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Tabel 4.35. Skor Motivasi untuk mematuhi (motivation to comply) 

Motivasi untuk mematuhi (motivation to comply)  

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Saya mengikuti saran dari keluarga 

saya untuk membeli bumbu masak 

dan sayur organik   (MC1) 

20 100 42 168 1 3 36 72 1 1 344 3.44 

2. Saya mengikuti saran dari teman 

saya untuk membeli bumbu masak 

dan sayur organik (MC2) 

16 80 42 168 0 0 40 80 2 2 330 3.3 

3. Saya mengikuti saran dari dokter 

saya untuk membeli bumbu masak 

dan sayur organik (MC3) 

11 55 34 136 0 0 52 104 3 3 298 2.98 

Rata-rata skor Motivasi untuk mematuhi (motivation to comply) 3.24 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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 Berdasarkan tabel 4.34 dan tabel 4.35, rata-rata skor keyakinan normatif 

(normative belief) berada pada kategori sedang (3.44) begitu juga dengan  rata-rata 

skor motivasi untuk mematuhi (motivation to comply)  berada pada kategori 

sedang (3.24). Artinya responden memiliki keyakinan yang sedang terhadap norma 

subjektif yang ada (atau pendapat orang lain yang penting menurut responden) 

untuk membeli makanan organik.   

 

 

 

 

 

  



 
 

4.5.3. Perceived behavior control 

Ajzen (1991) mengukur perceived behavioral control dengan 

keyakinan pengendalian (control belief) dan kekuatan faktor pengendalian 

(power of control factor).  

 

4.5.3.1. Keyakinan pengendalian (control belief) 

Tabel 4.36 menunjukan bahwa proporsi terbesar responden sangat 

setuju dan setuju terhadap indikator keyakinan pengendalian. Responden 

sangat setuju akan membeli jika harga bumbu masak dan sayur organik 

lebih murah atau berharga sama dengan bumbu masak dan sayur non-

organik (n=56), akan lebih mudah untuk membeli bumbu masak dan sayur 

organik jika memiliki dana (n=44), akan terdorong untuk membeli jika 

mengetahui manfaat kesehatan dari bumbu masak dan sayur organik (n=50). 

Responden setuju akan membeli bumbu masak dan sayur organik karena 

tahu resiko mengkonsumsi bumbu masak dan sayur non-organik (n=44), 

jika bumbu masak dan sayur organik mudah ditemukan (n=46) dan jika 

mengetahui toko yang menjual bumbu masak dan sayur organik secara 

online (n=39). 

Berdasarkan tabel 4.36 rata-rata skor keyakinan pengendalian 

(control belief)  berada pada kategori tinggi (4.174). Responden 

memiliki keyakinan yang tinggi untuk membeli makanan organik jika 

harganya lebih murah dari makanan non-organik (skor 4.30), jika memiliki 

dana (skor 4.18), jika mengetahui manfaatnya (skor 4.34), jika mengetahui 

resiko mengkonsumsi makanan non-organik (skor 4.07), jika mudah 

menemukannya (skor 4.22) dan jika mengetahui toko online yang 

menjualnya (skor 3.93). 
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Tabel 4.36. Skor Keyakinan pengendalian (control belief) 

Keyakinan pengendalian (control belief) 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Jika harga bumbu masak dan sayur 

organik lebih murah atau berharga 

sama dengan bumbu masak dan 

sayur non-organik, saya yakin akan 

membelinya (CB1) 

56 280 21 84 20 60 3 6 0 0 430 4.3 

2. Jika saya memiliki dana, saya yakin 

akan lebih mudah untuk saya 

membeli bumbu masak dan sayur 

organik (CB2) 

44 220 34 136 19 57 2 4 1 1 418 4.18 

3. Jika saya mengetahui manfaat 

kesehatan dari bumbu masak dan 

sayur organik, saya yakin akan 

terdorong untuk membelinya 

(CB3). 

50 250 37 148 10 30 3 6 0 0 434 4.34 

4. Saya terdorong untuk membeli 

bumbu masak dan sayur organik 
33 165 44 176 20 60 3 6 0 0 407 4.07 



 
 

Keyakinan pengendalian (control belief) 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

karena tahu resiko mengkonsumsi 

bumbu masak dan sayur non-

organik (CB4) 

5. Jika bumbu masak dan sayur 

organik mudah ditemukan saya 

yakin akan membelinya  (CB5) 

40 200 46 184 10 30 4 8 0 0 422 4.22 

6. Jika saya mengetahui toko yang 

menjual bumbu masak dan sayur 

organik secara online maka saya 

yakin akan lebih mudah untuk 

membeli makanan organik (CB6) 

29 145 39 156 29 87 2 4 1 1 393 3.93 

Rata-rata skor Keyakinan pengendalian (control belief) 4.174 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.5.3.2. Kekuatan faktor pengendalian (power of control factor) 

 

Pada indikator kekuatan faktor pengendalian, proporsi responden 

terbesar menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap pertanyaan tidak 

invers (PC3, PC4 dan PC6). Responden sangat setuju bahwa mereka tahu 

tentang manfaat bagi kesehatan dari bumbu masak dan sayur organik 

(n=51), tahu resiko apa saja yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi bumbu 

masak dan sayur non-organik (n=43) dan banyak toko yang menjual bumbu 

masak dan sayur organik secara online (n=35). 

Sedangkan pada pernyataan invers (PC1, PC2 dan PC5) hasilnya 

berbeda-beda. Responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa bumbu 

masak dan sayur organik lebih mahal harganya dibandingkan dengan 

bumbu masak dan sayur non-organik (n=45), responden menyatakan netral 

bahwa sekarang responden belum punya cukup dana untuk membeli bumbu 

masak dan sayur organik (n=32) dan yang terakhir responden setuju bahwa 

bumbu masak dan sayur organik lebih sulit ditemukan dibandingkan bumbu 

masak dan sayur non-organik (n=41). Artinya, mayoritas responden 

memiliki kekuatan faktor pengendalian yang cukup tinggi untuk membeli 

makanan organik kecuali dalam hal dana yang dimiliki dan sulitnya 

menemukan bumbu masak dan sayur organik. 

Berdasarkan tabel 4.37 rata-rata skor kekuatan faktor pengendalian 

(power of control factor)  berada pada kategori sedang (3.57). 

Responden memiliki keyakinan bahwa kekuatan dari faktor harga bumbu 

masak dan sayuran organik yang lebih mahal dari yang non-organik dapat 

menjadi hambatan karena memiliki skor tinggi (4.27), faktor ketersediaan 

dana untuk membeli bukan menjadi hambatan yang kuat karena memiliki 

skor sedang (2.85), faktor mengetahui manfaatnya menjadi dorongan dan 

dukungan yang kuat karena memiliki skor yang tinggi (4.47), mengetahui 

resiko jika mengkonsumsi makanan non-organik menjadi dorongan dan 

dukungan yang kuat karena memiliki skor tinggi (3.96), faktor sulitnya 



 
 

menemukan makanan organik tidak menjadi hambatan karena memiliki 

skor yang rendah (2.06) dan faktor banyaknya toko online yang menjual 

makanan organik menjadi dorongan dan dukungan yang kuat (3.82) untuk 

responden membeli bumbu masak dan sayuran organik.  
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Tabel 4.37. Skor Kekuatan faktor pengendalian (power of control factor) 

Kekuatan faktor pengendalian (power of control factor) 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Bumbu masak dan sayur organik 

lebih mahal harganya dibandingkan 

dengan bumbu masak dan sayur 

non-organik (PC1) 

0 0 5 10 8 24 42 168 45 225 427 4.27 

2. Sekarang saya belum punya cukup 

dana untuk membeli bumbu masak 

dan sayur organik   (PC2) 

16 16 20 40 32 96 27 108 5 25 285 2.85 

3. Saya tahu tentang manfaat bagi 

kesehatan dari bumbu masak dan 

sayur organik (PC3) 

51 255 45 180 4 12 0 0 0 0 447 4.47 

4. Saya tahu resiko apa saja yang 

ditimbulkan akibat mengkonsumsi 

bumbu masak dan sayur non-

organik (PC4) 

29 145 43 172 24 72 3 6 1 1 396 3.96 



 
 

Kekuatan faktor pengendalian (power of control factor) 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

5. Bumbu masak dan sayur organik 

lebih sulit ditemukan dibandingkan 

bumbu masak dan sayur non-

organik (PC5) 

32 32 41 82 16 48 11 44 0 0 206 2.06 

6. Banyak toko yang menjual bumbu 

masak dan sayur organik secara 

online (PC6) 

28 140 35 140 28 84 9 18 0 0 382 3.82 

Rata-rata skor Kekuatan faktor pengendalian (power of control factor) 3.57 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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 Berdasarkan tabel 4.36 dan tabel 4.37, rata-rata skor keyakinan 

pengendalian (control belief)  berada pada kategori tinggi (4.174) sedangkan rata-

rata skor kekuatan faktor pengendalian (power of control factor)  berada pada 

kategori sedang (3.57). Artinya responden memiliki keyakinan yang tinggi dan 

merasa mampu untuk membeli makanan organik namun pada kenyataannya 

terdapat beberapa hambatan yang ditemukan seperti harga dan ketersediaan dana 

yang mempengaruhi responden untuk membeli makanan organik (skor kekuatan 

faktor pengendalian pada kategori sedang). 

 

  



 
 

4.5.4. Minat Beli 

Minat beli menurut Ferdinand (2006) dapat diukur melalui 

empat hal yaitu pertama minat transaksional, minat referensial,  

minat preferensial dan minat eksploratif. Hampir sebagian besar 

responden menyatakan setuju pada semua pernyataan dan sangat 

setuju pada tiga pernyataan sisanya.  

4.5.4.1. Minat Transaksional 

 

Berdasarkan tabel 4.38, responden memiliki minat 

transaksional yang tinggi (skor rata-rata minat transaksional 4.125) 

untuk membeli makanan organik jika memiliki dana yang cukup 

(skor tinggi 4.17), tersedia di toko dekat tempat tinggal atau di toko 

langganan (skor tinggi 4.24), jika menemukan bumbu masak dan 

sayur organik yang di cari dan butuhkan (skor tinggi 4.21), bersedia 

membayar harga yang lebih mahal (skor tinggi 3.88). 
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Tabel 4.38. Skor Minat Transaksional 

Minat Transaksional 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Saat memiliki dana yang cukup 

saya  berencana untuk membeli 

bumbu masak dan sayur organik 

(MB1) 

41 205 40 160 14 42 5 10 0 0 417 4.17 

2. Jika bumbu masak dan sayur 

organik tersebut tersedia di toko 

dekat tempat tinggal saya atau di 

toko langganan saya, saya  

berencana membelinya (MB2) 

42 210 42 168 14 42 2 4 0 0 424 4.24 

3. Saya berencana membeli bumbu 

masak dan sayur organik jika saya 

menemukan bumbu masak dan 

sayur organik yang saya cari dan 

butuhkan (MB3) 

37 185 50 200 10 30 3 6 0 0 421 4.21 



 
 

Minat Transaksional 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

4. Saya bersedia membayar harga 

yang lebih mahal demi 

mengkonsumsi makanan organik 

(MB4) 

26 130 48 192 18 54 4 8 4 4 388 3.88 

Rata-rata skor minat transaksional 4.125 
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4.5.4.2. Minat Referensial 

 

Berdasarkan tabel 4.39, responden memiliki minat 

referensional yang tinggi tinggi (skor rata-rata minat referensional 

3.98) untuk menerima maupun memberikan referensi makanan 

organik. Responden berencana memberi saran orang lain untuk 

membeli bumbu masak dan sayur organik (skor tinggi 3.88), 

berencana menerima saran orang lain untuk membeli bumbu masak 

dan sayur organik (skor tinggi 4.01) dan berencana memberitahu 

orang lain tentang manfaat dari bumbu masak dan sayur organik 

(skor tinggi 4.05). 
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Tabel 4.39. Skor Minat Referensional 

Minat Referensional 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Saya berencana memberi saran 

orang lain untuk membeli bumbu 

masak dan sayur organik (MB5) 

29 145 37 148 28 84 5 10 1 1 388 3.88 

2. Saya berencana menerima saran 

orang lain untuk membeli bumbu 

masak dan sayur organik (MB6) 

28 140 49 196 20 60 2 4 1 1 401 4.01 

3. Saya berencana memberitahu 

orang lain tentang manfaat dari 

bumbu masak dan sayur organik 

(MB7) 

30 150 47 188 21 63 2 4 0 0 405 4.05 

Rata-rata skor Minat Referensional 3.98 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.5.4.3. Minat Preferensial 

 

Berdasarkan tabel 4.40, responden memiliki minat 

preferensial yang tinggi tinggi (skor rata-rata minat preferensial 3.92) 

untuk menjadikan bumbu masak dan sayuran organik sebagai pilihan 

utama.  Responden  akan membeli bumbu masak dan sayur organik 

sebagai pilihan utama (skor tinggi  3.96) dan   berniat membeli bumbu 

masak dan sayur organik lebih banyak dibandingkan yang non-organik 

(skor tinggi 3.88). 
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Tabel 4.40. Skor Minat Preferensial 

Minat Preferensial 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Jika saya akan membeli bumbu 

masak dan sayur, maka bumbu 

masak dan sayur organik menjadi 

pilihan utama saya (MB8). 

28 140 44 176 25 75 2 4 1 1 396 3.96 

2. Saya berniat membeli bumbu 

masak dan sayur organik lebih 

banyak dibandingkan bumbu 

masak dan sayur non-organik 

(MB9). 

27 135 40 160 28 84 4 8 1 1 388 3.88 

Rata-rata skor Minat Preferensial 3.92 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.5.4.4. Minat Eksploratif 

 

Berdasarkan tabel 4.41, responden memiliki minat 

eksploratif yang tinggi tinggi (skor rata-rata minat eksploratif 4.17) 

terhadap informasi ataupun informasi pendukung tentang makanan 

organik yang bersifat positif.  Responden  berencana membeli makanan 

organik dengan informasi yang dimilikinya (skor tinggi  4.06), 

berencana membeli bumbu masak dan sayur organik karena kontribusi 

lingkungannya yang positif (skor tinggi 4.06) dan karena memberikan 

dampak positif terhadap kesehatan tubuh (skor tinggi 4.38. 
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Tabel 4.41. Skor Minat Eksploratif 

Minat Eksploratif 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Jika saya memiliki informasi 

tentang bumbu masak dan sayur 

organik yang cukup, saya 

berencana membelinya (MB10) 

26 130 54 216 19 57 1 2 1 1 406 4.06 

2. Saya berencana membeli bumbu 

masak dan sayur organik karena 

kontribusi lingkungannya yang 

positif (MB11) 

30 150 46 184 24 72 0 0 0 0 406 4.06 

3. Saya berencana membeli bumbu 

masak dan sayur organik karena 

memberikan dampak positif 

terhadap kesehatan tubuh 

(MB12) 

48 240 42 168 10 30 0 0 0 0 438 4.38 

Rata-rata skor Minat Eksploratif 4.17 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.42, rata-rata skor minat beli berada pada 

kategori tinggi (4.06). Artinya responden memiliki minat yang tinggi 

untuk membeli, mereferensikan, memilih, menggunakan dan juga 

mengkonsumsi ataupun menginginkan produk bumbu masak dan 

sayuran organik. 
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Tabel 4.42. Skor Minat Beli 

Minat Beli 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

1. Saat memiliki dana yang cukup 

saya  berencana untuk membeli 

bumbu masak dan sayur organik 

(MB1) 

41 205 40 160 14 42 5 10 0 0 417 4.17 

2. Jika bumbu masak dan sayur 

organik tersebut tersedia di toko 

dekat tempat tinggal saya atau di 

toko langganan saya, saya  

berencana membelinya (MB2) 

42 210 42 168 14 42 2 4 0 0 424 4.24 

3. Saya berencana membeli bumbu 

masak dan sayur organik jika saya 

menemukan bumbu masak dan 

sayur organik yang saya cari dan 

butuhkan (MB3) 

37 185 50 200 10 30 3 6 0 0 421 4.21 



 
 

Minat Beli 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

4. Saya bersedia membayar harga 

yang lebih mahal demi 

mengkonsumsi makanan organik 

(MB4) 

26 130 48 192 18 54 4 8 4 4 388 3.88 

5. Saya berencana memberi saran 

orang lain untuk membeli bumbu 

masak dan sayur organik (MB5) 

29 145 37 148 28 84 5 10 1 1 388 3.88 

6. Saya berencana menerima saran 

orang lain untuk membeli bumbu 

masak dan sayur organik (MB6) 

28 140 49 196 20 60 2 4 1 1 401 4.01 

7. Saya berencana memberitahu 

orang lain tentang manfaat dari 

bumbu masak dan sayur organik 

(MB7) 

30 150 47 188 21 63 2 4 0 0 405 4.05 



 
 

Minat Beli 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

8. Jika saya akan membeli bumbu 

masak dan sayur, maka bumbu 

masak dan sayur organik menjadi 

pilihan utama saya (MB8). 

28 140 44 176 25 75 2 4 1 1 396 3.96 

9. Saya berniat membeli bumbu 

masak dan sayur organik lebih 

banyak dibandingkan bumbu 

masak dan sayur non-organik 

(MB9). 

27 135 40 160 28 84 4 8 1 1 388 3.88 

10. Jika saya memiliki informasi 

tentang bumbu masak dan sayur 

organik yang cukup, saya 

berencana membelinya (MB10) 

26 130 54 216 19 57 1 2 1 1 406 4.06 



 
 

Minat Beli 

Pernyataan Kuesioner SS S N TS STS TOTAL 

SKOR 

Rata-

rata 

Skor  Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

11. Saya berencana membeli bumbu 

masak dan sayur organik karena 

kontribusi lingkungannya yang 

positif (MB11) 

30 150 46 184 24 72 0 0 0 0 406 4.06 

12. Saya berencana membeli bumbu 

masak dan sayur organik karena 

memberikan dampak positif 

terhadap kesehatan tubuh (MB12) 

48 240 42 168 10 30 0 0 0 0 438 4.38 

Rata-rata skor Minat Beli 4.06 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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4.5. HASIL 

 

4.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

A. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui 

kehandalan kuesioner penelitian. Untuk mengukur validitas, dilakukan 

korelasi antara setiap skor indikator dengan total skor konstruk. Uji validitas 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson 

(Pearson correlations) dengan taraf signifikansi sebesar 5%  atau 0,05 dan 

membandingkan r hitung dengan hasl perhitungan r tabel. Nilai r tabel untuk 

100 sampel dengan tingkat signifikansi 5% adalah 0,1966. Jika r hitung 

positif dan r hitung > r tabel maka variabel tersebut valid. Berikut ini 

merupakan hasil dari uji validitas. 

 

Tabel 4.43. Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Sikap BB1 0,601 0.1966 Valid 

OE1 0,687 0.1966 Valid 

BB2 0,580 0.1966 Valid 

OE2 0,666 0.1966 Valid 

BB3 0,631 0.1966 Valid 

OE3 0,675 0.1966 Valid 

BB4 0,660 0.1966 Valid 

OE4 0,598 0.1966 Valid 

Norma 

Subjektif 

Nbe1 0,463 0.1966 Valid 

MC1 0,432 0.1966 Valid 

Nbe2 0,494 0.1966 Valid 

MC2 0,493 0.1966 Valid 

Nbe3 0,650 0.1966 Valid 

MC3 0,671 0.1966 Valid 

CB1 0,203 0.1966 Valid 



 
 

Variabel Indikator 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Perceived 

Behavior 

Control 

PC1 -0,098 0.1966 Tidak Valid 

CB2 0,273 0.1966 Valid 

PC2 -0,063 0.1966 Tidak Valid 

CB3 0,610 0.1966 Valid 

PC3 0,575 0.1966 Valid 

CB4 0,637 0.1966 Valid 

PC4 0,558 0.1966 Valid 

CB5 0,479 0.1966 Valid 

PC5 -0,076 0.1966 Tidak Valid 

CB6 0,595 0.1966 Valid 

PC6 0,384 0.1966 Valid 

Minat Beli MT1 0,570 0.1966 Valid 

MT2 0,681 0.1966 Valid 

MT3 0,817 0.1966 Valid 

MT4 0,601 0.1966 Valid 

MR1 0,800 0.1966 Valid 

MR2 0,755 0.1966 Valid 

MR3 0,768 0.1966 Valid 

MP1 0,762 0.1966 Valid 

MP2 0,802 0.1966 Valid 

ME1 0,810 0.1966 Valid 

ME2 0,655 0.1966 Valid 

ME3 0,776 0.1966 Valid 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan data uji validitas diatas ditemukan bahwa tiga indikator 

dari variable Perceived behavior control ditemukan tidak valid yaitu 

indikator PC1, PC2 dan PC5 karena nilai r hitung lebih kecil dari r tabel. 

  



 
 

B. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas (reliability) dari suatu pengukuran adalah indikasi 

mengenai konsistensi dan stabilitas di mana instrumen mengukur konsep 

yang ada serta membantu menilai ketepatan dari sebuah pengukuran. 

Variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,7. 

Dan variabel PC1, PC2 dan PC5 tidak dimasukan kedalam penghitungan uji 

reliabilitas karena ditemukan tidak valid. Berikut ini merupakan hasil uji 

reliabilitas: 

Tabel 4.44. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Hasil Cronbach’s Alpha Keterangan 

X1 (Sikap) 0.877 Reliable 

X2 (Norma Subjektif) 0.784 Reliable 

X3 (perceived behavior control) 0.749 Reliable 

Y (Minat Beli) 0.939 Reliable 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
 

Berdasarkan data uji reliabilitas diatas ditemukan bahwa semua 

variable merupakan variable yang reliable karena nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,7. 

 

4.5.2. Asumsi Klasik 

 

Asumsi Klasik merupakan uji pra-syarat yang harus dilakukan 

sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan 

analisis regresi linear berganda dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah  

data harus berdistribusi normal dan bebas dari gangguan multikolinearitas, 

autokorelasi dan heterokedasitas. 



 
 

A. Normalitas 

Uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah 

metode statistik. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Dalam 

penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai lebih 

dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.45.  

Tabel 4.45. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal 

Parametersa 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
4.12669510 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .060 

Positive .043 

Negative -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z .602 

Asymp. Sig. (2-tailed) .862 

a. Test distribution is Normal. 

 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa seluruh variabel dalam 

penelitian ini memperoleh nilai signifikansi 0.862 > 0.05, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. 



 
 

B. Multikolineritas 

Uji multikolinearitas ‘bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel 

independen’. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gangguan 

multikoloniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Apabila nilai VIF menunjukkan 

angka kurang dari 10  dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi 

terbebas dari gangguan multikoliniearitas, dan apabila nilai VIF 

menunjukan angka lebih dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1 maka model 

regresi mengalami gangguan multikolinearitas. Hasil uji multikolienaritas 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.46. 

Tabel 4.46. Hasil Uji Multikolienaritas 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 
-15.588 4.349 

 
-3.584 .001 

  

Sikap .825 .115 .477 7.142 .000 .701 1.426 

Norma 

Subjektif 
-.051 .098 -.033 -.515 .608 .769 1.300 

Perceived 

behavior 

control  

.772 .095 .522 8.166 .000 .765 1.307 

a. Dependent Variable: Minat Beli       

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 



 
 

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa seluruh variabel 

independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance > 0.1 dan VIF 

< 10, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini 

bebas dari masalah multikolinearitas. 

 

C. Heterokedasitas  

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian pada residual (error) dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 1. Jika tidak terlihat pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedasitas, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.47 

Tabel 4.47. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 



 
 

4.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan.  

Tabel 4.48. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.588 4.349  3.584 .001 

Sikap .825 .115 .477 7.142 .000 

Norma Subjektif -.051 .098 -.033 -.515 .608 

Perceived behavior 

control  
.772 .095 .522 8.166 .000 

a. Dependent Variable: Minat 

Beli 

    

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau 

rasio.Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y’ = α + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y’   =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2  =   Variabel independen 

α    =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 



 
 

b   =   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Berdasarkan persamaan rumus regresi linier berganda diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

 

Y= 15,588 + 0,825 X1 + -0,051 X2 + 0,772 X3 

 

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi linier berganda diatas, 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Konstanta (α) sebesar 15,588 berarti jika sikap, norma subjektif 

dan perceived behavior control tidak ada perubahan maka minat 

beli cenderung positif. 

b. b1 (nilai koefisien regresi X1) 0,825 sikap bernilai positif. 

Koefisien positif berarti terdapat hubungan searah antara sikap dan 

minat beli sehingga ketika sikap ditingkatkan sedangkan variable 

yang lainnya tetap (konstan) maka minat beli juga akan meningkat 

sehingga apabila sikap konsumen terhadap makanan organik 

semakin positif yaitu yakin bahwa makanan organik ramah 

lingkungan, bebas pengawet dan bebas dari bahan kimia maka 

konsumen akan semakin berminat untuk membeli produk makanan 

organik. 

c. b2  (nilai koefisien regresi X2)  -0,051 norma subjektif bernilai 

negatif. Koefisien negatif berarti semakin tinggi norma subjektif 

maka akan mengurangi minat beli konsumen. Jika seseorang 

menerima lebih banyak tekanan sosial dari orang-orang yang 

berpengaruh dihidup mereka untuk membeli makanan organik, 

konsumen malah cenderung kurang berminat untuk membeli 

produk makanan organik. 

d. b3 (nilai koefisien regresi X3) 0,772 perceived behavior control 

bernilai positif. Koefisien positif berarti terdapat hubungan searah 

antara perceived behavior control dan minat beli sehingga ketika 

perceived behavior control ditingkatkan sedangkan variable yang 

lainnya tetap (konstan) maka minat beli juga akan meningkat. 



 
 

 

A. Koefisien Determinasi 

Uji determinasi diigunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependent. 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Koefisien 

determinasi dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi 

atau R Squared (R2). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel 4.49. 

 

Tabel 4.49. Hasil Uji Determinasi 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Berdasarkan output diatas didapatkan nilai R2 sebesar 0.700, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sikap (X1), Norma Subjektif 

(X2) dan Perceived behavior control  (X3) mempengaruhi Minat Beli (Y) 

sebesar 70% dan dapat menjelaskan minat beli terhadap makanan organik 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .837a .700 .691 4.191 

a. Predictors: (Constant), Perceived behavior control , Norma Subjektif, Sikap 

b. Dependent Variable: Minat Beli  



 
 

(Y) sebesar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% dijelaskan oleh 

variabilitas variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

 

B. Uji T 

Analisis pengujian individual atau parsial (Uji t) diperlukan untuk 

mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen Pengambilan keputusan dalam 

uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji 

T dapat dilihat pada tabel 4.50 

 

Tabel 4.50. Hasil Uji T 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.588 4.349  3.584 .001 

Sikap .825 .115 .477 7.142 .000 

Norma Subjektif -.051 .098 -.033 -.515 .608 

Perceived behavior 

control  
.772 .095 .522 8.166 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli     

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Hasil pengujian hipotesis: 

a. Hasil pengujian hipotesis sikap terhadap minat beli 

Sikap (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 7.142 > 1.988 

dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa Sikap (X1) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Minat Beli (Y). Artinya bahwa setiap peningkatan sikap 

akan meningkatkan minat beli terhadap makanan organik. 

Ini berarti semakin yakin seorang konsumen terhadap 

dampak dari mengkonsumsi makanan organik (rasa yang lebih baik, 

sehat, ramah lingkungan) akan meningkatkan minat beli konsumen 

serta semakin kuat evaluasi konsekuensi dimana seseorang 

mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dan lebih ramah 

lingkungan (makanan organik) merupakan hal yang dianggap 

penting maka minat beli konsumen juga lebih tinggi.  

Hal ini didukung dengan skor keyakinan perilaku (behavior belief) 

dan evaluasi konsekuensi (outcome evaluation) yang tinggi. Responden 

memiliki keyakinan yang tinggi (keyakinan perilaku / behavior belief)  

terhadap atribut-atribut positif yang dimiliki oleh makanan organik seperti 

ramah lingkungan, bebas dari bahan pengawet,  bebas dari pestisida kimia 

dan dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Serta evaluasi responden 



 
 

(evaluasi konsekuensi / outcome evaluation) menunjukan bahwa penting 

bagi mereka untuk membeli makanan organik karena atribut-atribut postif 

dari makanan organik yang mereka yakini tersebut memiliki skor yang 

tinggi. 

Hasil penelitian ini yaitu sikap (X1) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Minat Beli produk makanan organik (Y) sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu dari Grunert dan Juhl, 1995; 

Magnusson, Arvola, Hursti, Åberg, & Sjödén, 2001. 

 

b. Hasil pengujian hipotesis norma subjektif terhadap minat beli 

Norma Subjektif (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar -

515 < 1.988 dan nilai signifikansi sebesar 0.618 > 0.05, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa Norma Subjektif (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli (Y). Artinya bahwa 

setiap peningkatan norma subjektif akan mengurangi minat beli 

terhadap makanan organik. 

Hal ini didukung dengan keyakinan normatif (normative 

belief) dan motivasi untuk mematuhi (motivation to comply) yang 

sedang. Responden memiliki keyakinan yang sedang terhadap 

terhadap saran dari orang lain yang mereka anggap penting,  baik 

dari keluarga, teman ataupun dokter untuk membeli makanan 

organik. Sama halnya dengan motivasi responden untuk mengikuti 

saran dari keluarga, teman dan dokter yang berada pada kategori 

sedang (motivation to comply). 



 
 

Hasil penelitian ini yaitu norma subjektif (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli produk makanan 

organik (Y) sesuai dengan hasil penelitian terdahulu  Sparks dan 

Shepherd, 1992; Kalafatis et al., 1999; dan Magnuson, et al, 2001. 

 

c. Hasil pengujian hiotesis perceived behavior control terhadap 

minat beli 

Perceived behavior control (X3) memperoleh nilai t hitung 

sebesar 8.166 > 1.988 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Perceived behavior 

control  (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Beli 

(Y). Artinya bahwa setiap peningkatan perceived behavior control 

akan meningkatkan minat beli terhadap makanan organik. 

Ini berarti semakin mudah dan semakin sedikit hambatan 

yang diyakini seorang konsumen untuk mengkonsumsi makanan 

organik (harga, pendapatan yang cukup, resiko mengkonsumsi 

makanan non-organik, kemudahan mencari produk dan ketersediaan 

waktu) akan meningkatkan minat beli konsumen serta kekuatan 

faktor pengendalian (power of control factor) akan semakin tinggi 

jika seseorang yakin bahwa memang makanan organik memiliki 

kemudahan dan sedikit hambatan seperti harga, pendapatan yang 

cukup, resiko mengkonsumsi makanan non-organik, kemudahan 

mencari produk dan ketersediaan waktu. 



 
 

Hal ini didukung dengan keyakinan pengendalian (control 

belief) yang tinggi dan faktor pengendalian (power of control factor) 

yang memiliki skor sedang. Responden yakin akan hambatan dan 

dukungan yang ada untuk membeli makanan organik seperti harga, 

dana, informasi tentang manfaatnya, resiko makanan non-organik, 

kemudahan menemukan dan kesediaan toko online yang menjual 

dapat mendorong maupun menghambat mereka. Responden tidak 

terlalu yakin dengan kekuatan dari faktor-faktor penghambat dan 

pendukung tersebut karena memiliki skor sedang.  

Hasil penelitian ini yaitu perceived behavior control  (X3) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Beli produk makanan 

organik (Y) sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Tuu, Olsen, 

Thao, dan Anh, 2008; dan Baker, Al-Gahtani dan Hubona, 2007. 

 

C. Uji F 

Uji F dikenal dengan Uji serentak untuk melihat bagaimanakah 

pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya. ‘Uji simultan (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen 

(terikat) secara bersama-sama atau simultan. Uji ini dapat dilakukan melalui 



 
 

X dikatakan berpengaruh simultan terhadap variabel Y jika nilai 

signifikansinya < 0.05.  Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.51 

Tabel 4.51. Hasil Uji F 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3931.778 3 1310.593 74.628 .000a 

Residual 1685.932 96 17.562   

Total 5617.710 99    

a. Predictors: (Constant), Perceived behavior control , Norma Subjektif, 

Sikap 

b. Dependent Variable: Minat Beli    

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 

< 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa Sikap (X1), Norma Subjektif 

(X2) dan Perceived behavior control  (X3) berpengaruh secara 

simultan/memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Minat Beli (Y). 

  


