
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Kelurahan Kraton 

 Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, 

Kota Tegal. Secara umum letak geografis Kota Tegal berada pada 109°08’ - 

109°10’ BT dan 6°50’ - 6°53’ LS. Kota Tegal memiliki batas-batas daerah 

sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Laut Jawa 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Tegal 

c. Sebelah Barat  : Kabupaten Brebes 

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal 

 

Kota Tegal terbagi atas 4 Kecamatan yaitu, pertama Kecamatan Tegal Selatan, 

kedua yaitu Kecamatan Tegal Timur, ketiga yaitu Kecamatan Tegal Barat, dan 

yang terakhir Kecamatan Margadana. Kecamatan Tegal Barat terbagi atas 7 

Kelurahan, terdiri atas Kelurahan Pesurungan, Kelurahan Debong, Kelurahan 

Kemandungan, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Kraton, Kelurahan Tegal Sari, 

dan Kelurahan Muarareja. Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat yang memiliki 

penduduk paling padat adalah Kelurahan Kraton. Kelurahan Kraton memiliki luas 

sebesar 1.23 km
2 dan jumlah penduduk sebanyak 15.320 orang dengan jumlah Kk 

(Kepala keluarga) sebanyak 3.273 orang. Kelurahan Kraton terdiri atas 9 RW 

(Rukun Warga) dan 71 RT (Rukun Tetangga). 



4.2. Teh Hijau Celup 

 Teh merupakan minuman yang berasal dari pucuk daun muda tanaman teh 

(Camellia sinensis) melalui beberapa tahapan seperti pelayuan, penggulungan, 

pengeringan dan pengemasan. Salah satu jenis teh adalah teh hijau, teh hijau 

merupakan teh yang tidak mengalami proses fermentasi, sehingga kandungan 

nutrisi didalamnya tidak banyak yang hilang. Seiring berkembangnya teknologi 

terdapat inovasi produk teh dalam kemasan celup. Teh hijau celup berbentuk 

bubuk dalam kantung celup yang diseduh dengan air panas (Sahar dan 

Meilianingsih, 2007). 

 Keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk adalah tempat 

produksi yang dekat dengan tempat tinggal konsumen (Tjiptono, 2006). 

Kecamatan Tegal Barat terdapat industri teh hijau celup yang telah mendapatkan 

beberapa penghargan, antara lain sebagai superbrand pada Tahun 2011, merek teh 

hijau terfavorit di Indonesia pada Tahun 2010 dan penghargaan emas oleh merek 

Indonesia pada Tahun 2014. Kelurahan Kraton merupakan Kelurahan terpadat di 

Kecamatan Tegal Barat, dengan total penduduk 15.230 orang (BPS, 2015). 

 
4.3. Keadaan Penduduk Kelurahan Kraton 

 Kepadatan penduduk disuatu daerah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap aktivitas yang terjadi serta menimbulkan dampak tingginya konsumsi 

pada suatu produk. Kelurahan Kraton merupakan salah satu kelurahan yang 

memiliki penduduk paling padat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sehingga 

berpotensi sebagai pengaruh struktur penduduk sebagai pelaku berbagai aktivitas 



yang terjadi dikawasan tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

perempuan dan laki-laki disajikan pada Tabel 1 : 

 
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
 ---orang--- ---%--- 
Perempuan             7.783                  50,802 
Laki-laki             7.537                  49,197 
Total           15.320                100,000 

Sumber : BPS Kota Tegal, 2015. 

 
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total penduduk Kelurahan 

Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebanyak 15.320 orang, jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-

laki (7.783>7.537).  

 
4.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Jumlah penduduk diatas 5 tahun menurut tingkat pendidikan dibagi atas 5 

kelompok yaitu terdiri atas SD, SMP, SMA, D1/D2/D3, dan S1/S2/S3 disajikan 

pada Tabel 2 : 

 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah  Persentase 
  --- Orang ---  ---%--- 

1 SD    979      9,5 
2 SMP  3.718    36,4 
3 SMA  4.450    43,6 
4 D1/D2/D3   424      4,1 
5 S1/S2/S3   631      6,1 

 Jumlah      10.202  100,00 
Sumber : BPS Kota Tegal, 2015. 



Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa sebanyak 4.450 orang yang tamat 

SMA di Kelurahan Kraton memiliki jumlah yang mendominasi dibandingkan 

dengan lulusan Diploma/Universitas. Penduduk tamatan SMA di Kelurahn Kraton 

memiliki jumlah paling banyak, salah satu faktornya karena belum adanya 

universitas negeri di Kota Tegal dan sedikitnya jumlah universitas swasta di Kota 

Tegal yaitu hanya terdapat 1 universitas jenjang S1 dan 5 universitas jenjang 

Diploma sehingga penduduk enggan untuk melanjutkan pendidikan. 

 
4.3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan terbagi menjadi 11 jenis 

pekerjaan yaitu terdiri atas petani sendiri, buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh 

industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan 

dan lain-lain.  Jenis-jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kelurahan Kraton 

berdasarkan jumlah orang disajikan pada Tabel 3 : 

 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah  Persentase 
  ---Orang---  ---%--- 

1 Petani Sendiri      11      0,07 
2 Buruh Tani      28      0,20 
3 Nelayan    652      4,65 
4 Pengusaha    112      0,80 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Buruh Industri 
Buruh Bangunan 
Pedagang 
Pengangkutan 
PNS/TNI/Polri 
Pensiunan 
Lain-lain 

 1.381 
 1.586 
 2.095 
   333 
   581 
   486 

  6.730 

     9,86 
  11,33 
  14,96 
    2,37 
    4,15 
    3,47 
  48,08 

 Jumlah 10.202  100,00 
Sumber : BPS Kota Tegal, 2015. 



Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang paling 

dominan di Kelurahan Kraton adalah pedagang dibandingkan dengan 

PNS/TNI/Polri. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat penduduk menurut 

pekerjaan di Kelurahan Kraton petani sendiri sebanyak 11 orang atau 0,07%, 

buruh tani 28 orang atau 0,20%, nelayan 652 orang atau 4,65%, pengusaha 112 

orang atau 0,80%, buruh industri 1.381 orang atau 9,86%, buruh bangunan 1.586 

orang atau 11,33%, pedangan 2.095 orang atau 14,96%, pengangkutan 333 orang 

atau 2,37%, PNS/TNI/Polri 581 orang atau 4,15%, pensiunan 486 orang atau 

3,47% dan lain-lain sebanyak 6.730 orang atau 48,08%. 

 
4.4. Keadaan Umum Responden 

 Keadaan umum responden adalah keadaan secara umum konsumen teh 

hijau celup di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang 

meliputi identitas responden dan pekerjaan responden. 

 
4.4.1. Identitas Responden 

 Responden merupakan konsumen di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal 

Barat Kota Tegal. Konsumen adalah pengguna produk teh hijau celup. Identitas 

60 responden teh hijau celup di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat 

meliputi pekerjaan responden, pendidikan responden, pendapatan responden, 

konsumsi gula, jumlah anggota keluarga, selera konsumen, permintaan teh hijau 

celup, nilai willingness to pay/WTP teh hijau celup di Kelurahan Kraton 

Keacamatan Tegal Barat Kota Tegal. 



4.4.2. Pekerjaan Responden 

 Mata pencaharian atau pekerjaan responden digolongkan menjadi 5 

golongan yaitu wiraswasta, swasta, karyawan, ibu rumah tangga dan lain-lain. 

Adapun jumlah responden sesuai dengan masing-masing kelompok mata 

pencaharian disajikan pada Tabel 4 : 

 
 Tabel 4. Jumlah Responden Teh Hijau Celup Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah  Persentase 
  ---Orang---  ---%--- 

1 Wiraswasta 11    18,33 
2 Swasta 13    21,67 
3 Karyawan 11    18,33 
4 Ibu Rumah Tangga 16    26,67 
5 Lain-lain   9    15,00 

 Jumlah 60  100,00 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan responden teh 

hijau celup sebagian besar adalah ibu rumah tangga yaitu sebanyak 16 responden 

atau 26,67 % dari total 60 responden. Ibu rumah tangga memiliki peran yang 

besar dalam pegeluaran belanja keluarga, sehingga keputusan pembelian teh hijau 

celup di Kelurahan Kraton didominasi oleh ibu rumah tangga. Kelompok jenis 

pekerjaan lain-lain pada Tabel 4 adalah terdiri dari PNS, polri, TNI, pensiunan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Raharjani (2005) yang menyatakan bahwa 

pengaruh paling besar dalam keputusan berbelanja dalam suatu keluarga adalah 

ibu rumah tangga. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Saputra (2008) yang 

menyatakan bahwa ibu rumah tangga berpengaruh dalam keputusan pembelian 

teh celup sariwangi. 



4.4.3. Pendidikan Responden 

 Pendidikan responden teh hijau celup di golongkan dalam 5 jenjang yaitu 

SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah 

Menengah Atas), D1/D2/D3 dan S1/S2/S3. Jumlah responden berdasarkan 

masing-masing jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 5 : 

 
Tabel 5. Jumlah Responden Teh Hijau Celup Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah  Persentase 
  ---Orang---  ---%--- 

1 SD    2      3,33 
2 SMP    5      8,33 
3 SMA 22    36,67 
4 D1/D2/D3 11    18,33 
5 S1/S2/S3 20    33,33 

 Jumlah 60  100,00 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Tabel 5 menunjukkan bahwa pendidikan responden teh hijau celup 

sebagian besar lulusan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) sebesar 22 

responden atau 36,67% dari 60 responden. Tingkat pendidikan responden 

mempengaruhi pengetahuan tentang manfaat teh hijau celup sebagai produk 

kesehatan, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian teh hijau celup. Hal 

tesebut sesuai dengan pendapat Alif et al. (2009) yang menyatakan bahwa 

pendidikan konsumen berpengaruh pada keputusan produk yang memiliki nilai 

kesehatan. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Arumsari (2012) yang 

menyatakan bahwa meningkatnya pendidikan konsumen semakin tinggi 

pendidikan konsumen maka merpengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

suatu produk. 



4.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Teh Hijau Celup 

 Teh hijau celup merupakan minuman yang berasal dari pucuk daun muda 

tanaman teh dalam bentuk kemasan celup (ATI, 2015). Permintaan suatu produk 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendapatan, tingkat konsumsi gula, 

jumlah anggota keluarga dan selera konsumen (Tjiptono, 2006). Barang 

pelengkap akan mempengaruhi permintaan barang itu sendiri, kedua barang 

tersebut akan berbanding lurus permintaannya (Daniel, 2009). 

 
4.5.1. Pendapatan Responden 

 Pendapatan konsumen teh hijau celup merupakan besarnya uang yang 

diterima oleh rumah tangga/keluarga dalam satuan rupiah selama satu bulan. 

Jumlah responden teh hijau celup berdasarkan 4 kategori pendapatan disajikan 

pada Tabel 6 : 

 
Tabel 6. Jumlah Responden Teh Hijau Celup Berdasarkan Pendapatan 
 

No Nominal Pendapatan Jumlah  Persentase 
 ---(Rp/Kk/bulan)--- ---Orang---  ---%--- 

1 <1.500.000  8    13,33 
2 >1.500.000 - 3.000.000 29    48,33 
3 >3.000.000 - 5.000.000 16    26,67 
4 >5.000.000 - 7.000.000  7    11,67 

 Jumlah 60  100,00 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Tabel 6 menunjukkan bahwa pendapatan responden teh hijau celup di 

Kelurahan Kraton sebagian besar berpendapatan sebesar Rp. 1.500.000 - Rp. 

3.000.00,-/Kk/bulan dengan jumlah responden sebanyak 29 responden atau 



48,33%, konsumen teh hijau celup merupakan konsumen kalangan menengah ke 

atas yaitu diatas upah  minimun regional (UMR), karena mampu membeli teh 

hijau celup dimana harganya jauh lebih mahal dari teh hitam celup sebesar Rp. 

6500 dan teh hijau celup sebesar Rp. 11.200,-. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Gubernur Jawa Tengah (2016) yang menyatakan bahwa upah minimun 

regional Kota Tegal sebesar Rp. 1.385.000,-/bulan. Hal tersebut didukung pula 

oleh pendapat Ningrum (2012) yang menyatakan bahwa seiring dengan 

pengetahuan tentang khasiat teh, minum teh menjadi budaya dikalangan 

berdasarkan kelas sosial (pendapatan) tertentu. 

 
4.5.2. Konsumsi Gula/Kepala Keluarga 

 Konsumsi gula adalah sejumlah gula pasir yang telah dibeli responden 

dalam satuan rupiah/kg/bulan. Konsumsi tersebut dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu kelompok pertama konsumsi gula kurang dari 1 kg/bulan, kelompok kedua 

1-3 kg/bulan dan kelompok ketiga lebih besar dari 3 kg sampai 5 kg/bulan. 

Jumlah responden dimasing-masing kelompok konsumsi gula per bulan disajikan 

pada Tabel 7 : 

 
Tabel 7. Jumlah Responden Teh Hijau Celup Berdasarkan Kuantitas 

    Gula/kg/bulan 
 

No Kuantitas gula Jumlah  Persentase 
 ---(kg/bulan)--- ---Orang---  ---%--- 

1 <1 12    20 
2 1-3 33    55 
3 > 3-5 15    25 

 Jumlah 60  100 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 



 Tabel 7. menunjukkan bahwa rata-rata konsumen teh hijau celup di 

Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagian besar 

mengkonsumsi gula sebanyak 2 kg/kepala keluarga (Kk) tiap bulan, selain 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk minuman teh hijau celup, gula juga 

biasanya digunakan sebagai bahan tambahan untuk memasak membuat makanan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ramadina (2013) yang menyatakan bahwa gula 

berfungsi sebagai pemanis, pengawet, dan bahkan pengkristal minuman. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat Saparinto dan Hidayati (2006) yang menyatakan 

bahwa gula mengadung sakarosa yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

untuk minuman dan makanan. 

 
4.5.3. Jumlah Anggota Keluarga Responden 

 Jumlah anggota keluarga responden teh hijau celup di Kelurahan Kraton 

dibagi menjadi 5 kelompok. Jumlah responden dimasing-masing kelompok 

disajikan pada Tabel 8 : 

Tabel 8. Jumlah Responden Teh Hijau Celup Berdasarkan Jumlah   
   Anggota Keluarga 

 
No Anggota Keluarga Jumlah  Persentase 
 ---(Orang/Keluarga)--- ---Orang---  ---%--- 

1 <3   8    13,33 
2 3-5 41    68,33 
3 >5-7   7    11,67 
4 >7-9   4      6,67 

 Jumlah 60  100,00 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Tabel 8 menunjukkan bahwa kelompok jumlah responden dengan anggota 

keluarga 3 sampai 5 orang (terdiri atas kepala keluarga ibu/bapak dan anak) yang 



mendominasi mengkonsumsi teh hijau celup yaitu sebanyak 41 responden atau 

68,33%. Jumlah responden dengan anggota keluarga 3 sampai 5 orang 

mendominasi karena, jumlah anggota yang kecil terdiri atas bapak, ibu dan anak 

(3-5 orang) memiliki kesadaran akan mengkonsumsi minuman yang bermanfaat 

bagi kesehatan. Hal tesebut sesuai dengan pendapat Herlambang et al. (2011) 

yang menyatakan bahwa semakin kecil jumlah anggota keluarga semakin besar 

pula tingkat kesadaran untuk mengkonsusmsi barang yang bermanfaat untuk 

kesehatan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Nuraini (2007) yang menyatakan 

bahwa jumlah anggota keluarga mempengaruhi permintaan suatu produk. 

 
4.5.4. Selera Konsumen 

 Selera Konsumen adalah bentuk kesukaan konsumen pada suatu produk. 

Selera konsumen teh hijau celup di Kelurahan Kraton dibagi menjadi 3 pilihan 

kelompok jawaban. Terdiri atas N (Netral) nilai 3, S (Berselera) nilai 4, SS 

(Sangat Berselera) nilai 5. Jumlah responden dimasing-masing kelompok 

disajikan pada Tabel 9 : 

 
 Tabel 9. Jumlah Responden Teh Hijau Celup Berdasarkan Selera   
    Konsumen 
 
No Selera Jumlah  Persentase 
  ---Orang---  ---%--- 

1 Netral 16    26,67 

2 Berselera 43    71,67 

3 Sangat Berselera   1      1,67 

 Jumlah 60  100,00 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016. 



 Tabel 9 menunjukkan bahwa sebanyak 43 Kk (71,67%) dari 60 responden 

berselera karena kepraktisan, aroma wangi, bermanfaat bagi kesehatan dan warna 

yang menarik dari teh hijau celup. Tingkatan selera responden tersebut karena 

responden mengetahui informasi tentang teh hijau celup. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Syah (2006) yang menyatakan bahwa manfaat teh hijau celup yang baik 

untuk kesehatan yaitu mencegah kanker dan teh hijau dapat dikonsumsi oleh 

semua golongan masyarakat. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat ATI 

(2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan akan teh hijau menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi selera konsumen terhadap teh hijau. 

 
4.6. Permintaan Teh Hijau Celup 

 Teh hijau celup merupakan minuman kesehatan yang berkhasiat karena 

kandungan polifenol yang tinggi sehingga memiliki banyak manfaat seperti 

menjaga kesehatan tubuh, menangkal radikal bebas sehingga baik untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan  hasil survei yaitu wawancara dengan 

responden didapatkan hasil bahwa permintaan teh hijau celup dapat diketahui 

melalui jumlah konsumsi teh hijau celup konsumen/pak (50 gr)/Kepala 

keluarga/bulan disajikan pada Tabel 10 : 

 
 Tabel 10. Jumlah Konsumen Teh Hijau Celup Berdasarkan Kuantitas 

No Kuantitas Teh Hijau Jumlah  Persentase 
 ---pak 50gr/bulan--- ---Orang---  ---%--- 

1 <1 27    45,00 
2 1-3 28    46,67 
3 >3-5  5      8,33 

 Jumlah 60  100,00 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 



 Rata-rata konsumen teh hijau celup membeli teh hijau celup 2 pak (50 

gr)/bulan (1 pak berisi 25 kantong teh hijau celup). Konsumen biasanya 

mengkonsumsi teh hijau 2 kali dalam sehari sebagai teman makan ketika pagi dan 

siang hari. Faktor yang mempengaruhi konsumsi teh hijau celup antara lain 

pendapatan, konsumsi barang pelengkap dan selera konsumen. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Syah (2006) yang menyatakan bahwa rata-rata konsumen teh 

hijau celup mengkonsumsi teh hijau celup 2-3 kantong/hari. Hal tersebut 

didukung pula oleh Tjiptono (2006) yang menyatakan bahwa pendapatan, selera, 

dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi permintaan suatu barang. 

 
4.7. Nilai Willingness To Pay Teh Hijau Celup 

 Analisis Kesediaan Membayar Konsumen/WTP Teh Hijau Celup di 

Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan CVM (Contingent Valuation Method). Pendekatan 

CVM terdiri atas 4 langkah, terdiri atas pasar hipotesis, nilai lelang, nilai rataan 

kesediaan membayar konsumen (Willingness To Pay/WTP) dan kurva lelang 

kesediaan membayar konsumen (Willingness To Pay/WTP).  

 
4.7.1. Pasar Hipotesis 

 Hipotesis ini memberikan responden sebuah informasi tentang 

karakteristik dan manfaat dari mengkonsumsi teh hijau celup yang bertujuan 

untuk mengetahui nilai kesediaan membayar konsumen teh hijau celup. Manfaat 

seperti baik untuk kesehatan dan mencegah kanker. Hal tersebut sesuai dengan 



pendapat Fauzi (2006) yang menyatakan bahwa pasar hipotesis bertujuan untuk 

menanyakan langsung kepada responden berapa nilai (harga) maksimum yang 

bersedia dibayarkan untuk teh hijau celup yang terlebih dahulu sebelum 

menanyakan nilai tersebut, diberikan informasi mengenai teh hijau celup. Hal 

tersebut didukung pula oleh pendapat Syah (2006)yang menyatakan bahwa teh 

hijau celup baik untuk kesehatan karena mengandung kadar kafein 15-40 

mg/cangkir lebih rendah dibandingkan kadar kafein teh hitam sebesar 20-80 

mg/cangkir dan mencegah kanker. 

 
4.7.2. Nilai Lelang (Bids) 

 Nilai awal (Starting Point) yang digunakan adalah Rp. 11.200,-/pak 

(50gr). Nilai terendah teh hijau celup yang ditawarkan kepada responden Rp. 

10.000,-/pak (50gr) sedangkan nilai tertinggi harga teh hijau celup yang 

ditawarkan adalah Rp. 12.300,-/pak (50gr). Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Fauzi (2006) yang menyatakan bahwa metode permainan lelang (Bidding Game) 

digunakan dalam penelitian untuk mengetahui nilai kesediaan membayar 

konsumen (Willingness To Pay/ WTP). Hal tersebut didukung pula oleh pendapat 

Ameriana (2006) yang menyatakan bahwa permainan lelang terjadi ketika 

responden diberi pertanyaan tentang keinginan membayar teh hijau celup melalui 

3 katagori yaitu nilai awal, nilai terendah dan nilai tertinggi.  

 Nilai awal (Starting Point) adalah harga asli dari suatu produk yang ada di 

pasaran, dari harga tersebut kemudian dinaikan dan diturunkan sebesar 10%. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Erry et al. (2011) yang menyatakan bahwa 



starting point pada nilai lelang adalah nilai atau harga asli suatu produk yang 

digunakan untuk mengetahui kesediaan membayar konsumen. Hal tersebut 

didukung pula oleh pendapat Dhiska (2012) yang menyatakan bahwa harga asli 

dari suatu produk yang ada di pasaran kemudian dinaikan 10% dan diturunkan 

sebesar 10%, bertujuan agar mendapatkan harga maksimum yang diinginkan 

konsumen. 

 
4.7.3. Nilai Rataan WTP 

 Hasil nilai rataan WTP responden teh hijau celup menunjukkan angka Rp. 

11.300/pak (50gr). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal yang 

ditarwarkan oleh rata-rata produsen teh hijau celup yaitu sebesar Rp. 11.200/pak 

(50gr), artinya bahwa adanya surplus konsumen karena nilai WTP yang 

diinginkan konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan WTP rata-rata. Selisih 

harga normal teh hijau celup dengan hasil dari harga WTP sebesar Rp. 100,- 

(0,44%). Hal ini sesuai dengan pendapat Fauzi (2006) yang menyatakan bahwa 

nilai rataan kesediaan membayar konsumen teh hijau celup diperoleh melalui 

jumlah harga yang bersedia responden bayar dibagi dengan jumlah responden. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Erry et al. (2011) yang menyatakan bahwa 

nilai rataan WTP sebagai acuan adanya surplus atau difisit (nilai rataan) dari hasil 

kesediaan membayar konsumen kemudian dibandingkan dengan nilai yang 

ditawarkan.  

 Faktor yang mempengaruhi karena konsumen sadar akan manfaat dari teh 

hijau celup yaitu untuk menjaga kesehatan dan mencegah kanker. Hal tersebut 



didukung pula oleh pendapat Ameriana (2006) yang menyatakan bahwa manfaat 

yang baik untuk kesehatan mempengaruhi kesediaan membayar konsumen lebih 

tinggi dari suatu produk. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Dhiska (2012)  

yang menyatakan bahwa kesediaan membayar konsumen yang lebih tinggi dari 

harga produk yang ada dipasaran karena adanya kesadaran akan manfaat suatu 

produk, konsumen beranggapan bahwa manfaat yang diperoleh dari suatu produk 

lebih banyak dibanding dengan uang yang dikeluarkan. 

 
4.7.4. Kurva Lelang (Bid Curve) 

 Kurva WTP berdasarkan jumlah respoden yang bersedia membayar teh 

hijau celup pada nilai tertentu. Kurva lelang dapat dilihat pada Ilustrasi 3. 

 

 
 

  Ilustrasi 3. Kurva Lelang Konsumen Teh Hijau Celup. 

 Berdasarkan kurva diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai WTP 

semakin banyak jumlah konsumen. Nilai WTP sebesar Rp. 10.000 sebanyak 22 

responden, nilai WTP sebesar Rp. 11.200 sebanyak 12 responden dan nilai WTP 

sebesar Rp.12.300 sebanyak 26 responden. Pergeseran kurva tersebut 

menunjukkan adanya fluktuasi jumlah konsumen terhadap nilai WTP, karena 



konsumen cenderung memiliki dua karakteristik, pertama yaitu konsumen yang 

menginginkan harga terendah dari suatu produk dan kedua konsumen yang 

bersedia membayar lebih tinggi dari harga normal karena terdapat manfaat yang 

tidak bisa dibandingkan dengan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergeseran kurva lelang WTP tersebut antara lain pendapatan, pendidikan 

keluarga dan selera konsumen. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Najib dan 

Priambodo (2014) yang menyatakan bahwa kurva WTP menunjukkan hubungan 

tingkat yang bersedia dibayarkan dengan jumlah responden yang bersedia 

membayar. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Ladiyance dan Yuliana 

(2014) yang menyatakan bahwa pergeseran kurva WTP dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain pendapatan, pendidikan keluarga dan selera konsumen. 

Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Daulay (2012) yang menyatakan bahwa 

sebagain besar konsumen mengaku bersedia membayar suatu produk dengan 

harga yang lebih tinggi karena memiliki manfaat yang tidak dapat dibandingkan 

dengan uang, yaitu manfaat kesehatan sehingga konsumen bersedia membayar 

harga lebih tinggi dari harga normal produk tersebut. Responden beranggapan 

bahwa manfaat yang didapatkan lebih dari yang dibayarkan, oleh karena itu 

responden rela membayar dengan harga yang lebih tinggi.  

 
4.8 Uji Asumsi Klasik 

 Beberapa uji yang harus dilakukan, sebelum dilakukan analisis data lebih 

lanjut. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 



heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut ini masing-masing hasil dari uji 

asumsi klasik. 

 
4.8.1. Uji Normalitas 

 Berdasarkan Uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan distribusi normal 

karena nilai signifikansi 0,875 (P>0,05) dapat dilihat pada Lampiran 4. Artinya 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal pada permintan 

teh hijau celup (Y), pendapatan (X1), konsumsi gula (X2), jumlah anggota 

keluarga (X3), dan selera konsumen (X4). Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali 

(2011) yang menyatakan bahwa kenormalan data pada uji Kolmogorov Smirnov 

signifikansi lebih besar dari alpha yang berarti Ho di terima, artinya data 

berdistribusi secara normal. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Nugroho 

(2005) yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal pada uji Kolmogorov 

Smirnov apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha (P>0,05). 

 
4.8.2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pendapatan (X1), konsumsi barang pelengkap/gula (X2), jumlah 

anggota keluarga (X3) dan selera kosnumen (X4) dalam satu model. Jika hasil uji 

pada setiap variabel independen nilai VIF lebih besar dari 10 maka hasil uji 

tersebut menunjukkan terjadi multikolinieritas, namun jika nilai VIF pada setiap 

variabel independen kurang dari 10 maka hasil uji menunjukkan tidak terjadi 

multikolinieritas. Data yang tidak menunjukkan multikolinieritas dapat dianalisis 



lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari uji 

multikolinieritas pada tiap variabel dapat dilihat pada Tabel 11. 

 
 Tabel 11. Nilai VIF Variabel Independen Permintaan 

No Variabel Toleransi VIF    Keterangan 
1 Pendapatan Responden 

(X1) 
0,937 1,068 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
2 Konsumsi Gula  (X2) 0,891 1,123 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
3 Jumlah Anggota 

Keluarga (X3) 
0,950 1,052 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
4 Selera Konsumen (X4) 0,979 1,022 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Berdasarkan Tabel 11. hasil dari uji multikolinieritas menunjukkan bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF dari keseluruhan variabel 

independen kurang dari 10. Nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk variabel 

independen pendapatan sebesar 1,068, konsumsi gula sebesar 1,123, jumlah 

anggota keluarga sebesar 1,052, selera konsumen sebesar 1,022. Hal ini sesuai 

dengan pendapat  Nugroho (2005) yang menyatakan bahwa deteksi adanya 

hubungan kuat antar variabel bebas jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa 

nilai VIF < 10 menunjukkan data lolos uji multikolinieritas. 

 
4.8.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas dengan metode uji Glejser untuk mengetahui 

terjadinya varians residual suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. 



Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser pada setiap variabel 

disajikan pada Tabel 12 : 

 
 Tabel 12. Uji Heteroskedastisitas Permintaan Teh Hijau Celup 

No Variabel Signifikansi Keterangan 
1 Konstanta (Y) 0,779 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
2 Pendapatan Responden (X1) 0,143 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
3 Konsumsi Gula  (X2) 0,665 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
4 Jumlah Anggota Keluarga (X3) 0.103 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
5 Selera Konsumen (X4) 0,753 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi 

hitung lebih besar dari nilai alpha (P>0,05). Nilai signifikansi untuk variabel 

independen pendapatan sebesar 0,143, konsumsi gula sebesar 0,665, jumlah 

anggota keluarga sebesar 0.103, selera konsumen sebesar 0,753.Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nugroho (2005) yang menyatakan bahwa deteksi adanya 

heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser adalah jika nilai signifikansi kurang 

dari alpha (P < 0,05). Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Ghozali (2011) 

yang menyatakan bahwa jika pada uji Glejser nilai signifikansi lebih besar dari 

alpha maka data tersebut lolos uji heteroskedastisitas, artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas varians residual suatu periode pengamatan ke pengamatan 

yang lain. 



4.8.4. Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan uji DW (Durbin-Watson) menggunakan SPSS versi 16.00 

pada kolom DW model summary seperti dilihat pada Lampiran 7. Menunjukkan 

bahwa nilai DW 2,135 nilai ini jika dibandingkan dengan nilai t tabel 

menggunakan signifikansi 5% jumlah sampel (n) 60 dan jumlah variabel (k) 4 

maka diperoleh batas bawah (dl) sebesar 1,444 dan batas atas dU sebesar 1,727 

artinya tidak menunjukkan autokorelasi karena 4-dw > dU yaitu nilai dw lebih 

besar dari batas atas (1,865 > 1,727). Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho 

(2005) yang menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e1). Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa deteksi ada tidaknya 

autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson dengan ketentuan batas atas dan batas 

bawah lebih kecil dari nilai dw (dL<(4-d)>dU). 

 Data yang telah diuji telah memenuhi kenormalan data, data tidak terdapat 

multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (Lampiran 4.). 

 
4.9. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

  Hasil analisis regresi linier berganda faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan teh hijau celup terdiri atas variabel independen yaitu variabel 

pendapatan (X1), variabel konsumsi gula (X2), variabel variabel jumlah anggota 

keluarga (X3) dan variabel selera konsumen (X4) terhadap variabel dependen 

yaitu permintaan teh hijau celup (Y) disajikan pada Tabel 13 : 

 



 Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Permintaan 

Variabel Koefisien 
Regresi 

Signifikansi Nilai 

R   0,417 
R Square   0,474 
F Hitung       0,03∗ 2,893 
Konstanta (a)        -0,448      0,767  
Pendapatan Responden (X1) 0,168      0,032∗  
Konsumsi Gula  (X2) 0,360      0,019∗  
Jumlah Anggota Keluarga (X3) 0,178      0,359  
Selera Konsumen (X4) 0,068      0,262  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Berdasarkan Tabel 13 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

 Y= -0,448+0,168 X1 + 0,360 X2 + 0,178  X3 + 0,068 X4 

 Hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,417 cukup rendah karena kurang 

dari 0,5 (50%), ada beberapa variabel penting pada analisis permintaan teh hijau 

celup yang tidak diikutsertakan seperti harga barang itu sendiri dan harga barang 

subtitusi/kopi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan 

bahwa hasil analisis regresi yang baik ditunjukkan melalui nilai koefisien korelasi 

(R) diatas 50%. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Sugiarto et al. (2011) 

yang menyatakan bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi permintaan suatu 

barang terdiri dari harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, 

tingkat pendapatan, selera konsumen, jumlah penduduk dan musim/iklim. 

 Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan hasil sebesar 0,474 artinya 

bahwa pendapatan, selera konsumen, jumlah konsumsi gula, jumlah anggota 

keluarga dan selera konsumen berpengaruh sebesar 47,4% terhadap jumlah 

permintaan teh hijau celup di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota 



Tegal, sedangkan 52,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar 

penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapatn Ghozali (2011) yang menyatakan 

bahwa koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat 

Sarwono (2006) yang menyatakan bahwa hasil dari 100 – koefisien korelasi (R 

Square) adalah pengaruh faktor di luar penelitian. 

 Hasil analisis signifikansi F hitung pada Tabel 13. sebesar 0,03 (P <0,05), 

maka kesimpulanya yang bisa diambil adalah menolak H0 dan menerima H1, 

artinya hasil analisis regresi linier berganda secara serempak variabel pendapatan, 

konsumsi gula, jumlah anggota keluarga dan selera konsumen berpengaruh 

terhadap variabel permintaan teh hijau celup. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Herlambang et al. (2011) yang menyatakan bahwa empat utama yang paling 

mempengaruhi permintaan teh herbal atau teh hijau adalah pendapatan, konsumsi 

barang pelengkap, kelengkapan kandungan produk teh, merek. Hal tersebut 

didukung pula oleh pendapat Daniel (2009) yang menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan suatu produk antara lain pendapatan konsumen, 

jumlah anggota keluarga konsumen, konsumsi barang pelengkap, dan selera 

konsumen. 

 Nilai signifikan pendapatan(X1) sebesar 0,032 (P< 0,05), maka Ho ditolak 

dan H1 diterima, artinya secara parsial variabel pendapatan berpengaruh terhadap 

permintaan teh hijau celup (Y). Pendapatan berpengaruh pada permintaan teh 

hijau celup karena semakin tinggi pendapatan kemampuan membeli teh hijau 

celup semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ningrum (2012) 



yang menyatakan bahwa pendapatan seseorang dengan kelas sosial tertentu 

berpengaruh terhadap pembelian barang dengan harga tertentu. Hal tersebut 

didukung pula oleh pendapat Tjiptono (2006) yang menyatakan jumlah 

pendapatan seseorang mempengaruhi daya beli suatu barang. Konsumen yang 

berpendapatan tinggi akan mempunyai daya beli yang tinggi pula. 

 Nilai signifikansi konsumsi gula/barang pelengkap (X
2
) sebesar 0,019 (P< 

0,05), maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial konsumsi 

gula/barang pelengkap berpengaruh sangat nyata terhadap permintaan teh hijau 

celup. Tingkat konsumsi gula berbanding lurus dengan tingkat konsumsi teh hijau 

celup sehingga berpengaruh terhadap permintaan teh hijau celup. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Daniel (2009) yang menyatakan bahwa konsumsi barang 

pelengkap akan mempengaruhi permintaan barang tersebut, kedua barang tersebut 

akan berbanding lurus permintaannya. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat 

Tjiptono (2006) yang menyatakan bahwa jika barang pelengkap naik maka 

permintaan barang itu sendiri akan naik, begitu pula sebaliknya, karena keduanya 

saling berkaitan. 

 Nilai signifikan variabel independen jumlah anggota keluarga (X3) sebesar 

0,359 (P> 0,05) maka Ho diterima dan H1ditolak, artinya secara parsial jumlah 

anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap permintaan teh hijau celup (Y). 

Jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh karena pembeliaan suatu produk 

dipengaruhi oleh salah satu anggota keluarga (Ibu rumah tangga). Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Herlambang et al. (2011) yang menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi permintaan teh hijau adalah seorang (Ibu/Bapak) dikeluarga 



yang memiliki wewenang pembelian suatu produk. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Ningrum (2012) yang menyatakan bahwa Ibu rumah tangga 

berpengaruh terhadap permintaan suatu produk karena berperan dalam keputusan 

pembelian produk untuk keluarganya. 

 Nilai signifikan variabel independen selera konsumen (X4) sebesar 0,262 

(P> 0,05) maka Ho diterima dan H1ditolak, artinya secara parsial selera konsumen 

tidak berpengaruh terhadap permintaan teh hijau celup (Y). Masyarakat mengaku 

berselera dengan teh hijau celup setelah mengatahui manfaat dari teh hijau celup, 

akan tetapi tidak terbiasa mengkonsumsi teh hijau celup, karena masyarakat di 

Kelurahn Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal lebih banyak mengkonsumsi 

teh hitam, oleh karena itu diperlukan waktu untuk terbiasa sehingga selera 

konsumen terhadap teh hijau celup tersebut menjadi nyata. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Daniel (2009) yang menyatakan bahwa selera konsumen pada suatu 

produk berkaitan dengan kebiasaan konsumen dalam mengkonsumsi produk 

tersebut. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat SWA (2014) yang menyatakan 

bahwa masyarakat lebih banyak mengkonsumsi minuman teh hitam dibandingkan 

dengan teh hijau,  teh hitam menduduki peringkat kedua minuman paling banyak 

dikonsumsi setelah air putih di Indonesia, sedangkan teh hijau sendiri menduduki 

peringkat ke tiga sebagai minuman paling banyak dikonsumsi. Hal tersebut 

didukung pula oleh pendapat Sugiarto et al. (2011) yang menyatakan bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen dalam membeli suatu 

produk/barang adalah selera konsumen yang membeli atau meminta suatu barang 

pada harga dan jangkau waktu/periode tertentu. 



4.10. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Willingness To Pay/ WTP 

 Kesediaan membayar Konsumen (Willingness To Pay/WTP) teh hijau 

celup dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, pendapatan dan 

selera konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Dhiska (2012) yang menyatakan 

bahwa pendapatan, pekerjaan, pendidikan, jumlah anggota keluarga dan selera 

konsumen mempengaruhi kesediaan membayar konsumen. Hal tersebut didukung 

pula oleh pendapat Tjiptono (2006) yang menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pembelian suatu barang adalah pendapatan, selera konsumen, 

pekerjaan dan pendidikan. 

 
4.10.1 Uji Asumsi Klasik 

 Beberapa uji yang dilakukan untuk mengetahui analisis yang harus 

digunakan, sebelum dilakukan analisis data lebih lanjut. Uji asumsi klasik terdiri 

atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. 

Jika data normal terpenuhi maka akan dianalisis lebih lanjut menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Berikut ini hasil dari beberapa uji asumsi klasik 

yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokorelasi. 

 
4.10.2. Uji Normalitas 

 Berdasarkan pada uji normalitas dengan metode uji Kolmogorov Smirnov 

menunjukkan distribusi normal dengan nilai signifikansi 0,550 (P>0,05), artinya 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal pada kesediaan 



membayar konsumen teh hijau celup, pendidikan, pendapatan, dan selera 

konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan 

bahwa kenormalan data pada uji Kolmogorov Smirnov signifikansi lebih besar 

dari alpha yang berarti Ho di terima. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat 

Nugroho (2005) yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal pada uji 

Kolmogorov Smirnov apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha. 

 
4.10.3. Uji Multikolinieritas 

 Salah satu jenis uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas. Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel independen terdiri atas pendidikan, pendapatan konsumen, dan selera 

konsumen dalam satu model. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

Tabel 14. 

 
 Tabel 14. Nilai VIF Variabel Independen WTP 

No Variabel Toleransi VIF Keterangan 
1 Pendidikan (X1) 0,872 1,146 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
2 Pendapatan Konsumen  

(X2) 
0,878 1,139 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
3 Selera Konsumen (X3) 0,978 1,014 Tidak terjadi 

multikolinieritas 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016.  

 Berdasarkan Tabel 14 hasil dari uji multikolinieritas menunjukkan bahwa 

keseluruhan variabel independen yang terdiri dari pendidikan, pendapatan 

konsumen dan selera konsumen tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF 

dari keseluruhan variabel independen kurang dari 10. Nilai VIF (Variance 



Inflation Factor) untuk variabel independen pendidikan sebesar 1,146, 

pendapatan sebesar 1,139, dan selera konsumen sebesar 1,014. Hal ini sesuai 

dengan pendapat  Nugroho (2005) yang menyatakan bahwa deteksi adanya 

hubungan kuat antar variabel bebas jika nilai tolerance <0,1 dan nilai VIF > 10. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa 

nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan data lolos uji multikolinieritas. 

 
4.10.4. Uji Heteroskedastisitas 

 Salah satu jenis uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode Glejser untuk 

mengetahui terjadinya varians residual suatu periode pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dapat dilihat hasilnya 

pada Tabel 15.  

 
 Tabel 15. Uji Heteroskedastisitas Kesediaan Membayar Konsumen Teh  
      Hijau Celup 
 

No Variabel Signifikansi Keterangan 
1 Konstanta (Y) 0,339 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
2 Pendidikan (X1) 0,374 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
3 Pendapatan  (X2) 0,783 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
4 Selera Konsumen (X3) 0,298 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi 



hitung lebih besar dari nilai alpha (P>0,05). Nilai signifikansi untuk variabel 

dependen permintaan teh hijau celup sebesar 0,339. Variabel  independen 

pendidikan sebesar 0,37,  pendapatan sebesar 0,783, selera konsumen sebesar 

0,298. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho (2005) yang menyatakan bahwa 

deteksi adanya heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser adalah jika nilai 

signifikansi kurang dari alpha (P < 0,05). Hal tersebut didukung pula oleh 

pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa jika pada uji Glejser nilai 

signifikansi lebih besar dari alpha maka data tersebut lolos uji heteroskedastisitas 

artinya tidak terjadi heteroskedastisitas varians residual suatu periode pengamatan 

ke pengamatan yang lain. 

 
4.10.5. Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan uji DW (Durbin-Watson) menggunakan SPSS versi 16.00 

pada kolom DW model summary dapat dilihat pada Lampiran 7. Menunjukkan 

bahwa nilai DW 2,206, nilai ini jika dibandingkan dengan nilai t tabel 

menggunakan signifikansi 5% jumlah sampel (n) 60 dan jumlah variabel (k) 3 

maka diperoleh batas bawah (dl) sebesar 1,479 dan batas atas dU sebesar 1,688 

artinya tidak menunjukkan autokorelasi karena 4-dw> dU yaitu nilai dw lebih 

besar dari batas atas (1,794>1,688). Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho 

(2005) yang menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e1). Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa deteksi ada tidaknya 



autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson dengan ketentuan batas atas dan batas 

bawah lebih kecil dari nilai dw (dL<(4-d)>dU). 

 
4.11. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi WTP Teh Hijau Celup 

 Hasil analisis regresi linier berganda kesediaan membayar konsumen 

(Willingness To Pay)/WTP teh hijau celup (Y) dengan pendidikan (X1), 

pendapatan (X2), selera konsumen (X3) dapat dilihat pada Tabel 17. sebagai 

berikut : 

 
 Tabel 16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda WTP 

Variabel Koefisien Regresi Signifikansi Nilai 
R   0,401 
R Square   0,291  0,291 
F Hitung   1,861     0,047∗ 1,861 
Konstanta (a)   3,889     0,001  
Pendidikan (X1) -0,139     0,207  
Pendapatan  (X2)   0,160     0,023∗  
Selera Konsumen (X3) -0,05     0,327  

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016. 

 
 Berdasarkan Tabel 16. maka diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

 Y= 3,889 – 0,139X1 + 0,160X2 –0,05X3 

 Hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,401 cukup rendah karena kurang 

dari 0,5 (50%), ada beberapa variabel penting pada analisis WTP teh hijau celup 

yang tidak diteliti pada penelitian seperti keamanan mengkonsumsi, kandungan 

gizi, bahan baku dan label. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2011) yang 

menyatakan bahwa hasil analisis regresi yang baik ditunjukkan melalui nilai 



koefisien korelasi (R) diatas 50%. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat 

Daulay (2012) yang menyatakan bahwa ada faktor yang mempengaruhi kesediaan 

konsumen membayar suatu produk yaitu faktor intangible Benefit terdiri dari 

keamanan konsumsi, kandungan gizi, kepercayaan, bahan baku dan label. 

 Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan hasil sebesar 0,291 artinya 

bahwa pendidikan, pendapatan, selera konsumen, berpengaruh sebesar 29,1% 

terhadap jumlah kesediaan membayar teh hijau celup di Kelurahan Kraton, 

sedangkan 70,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian, 

karena keterbatasan faktor yang ada dalam penelitian ini yaitu hanya faktor 

pendidikan, pendapatan dan selera konsumen sedangkan ada faktor-faktor penting 

lain yang ada diluar penelitian seperti keamanan konsumsi, kandungan gizi, dan 

bahan baku oleh karena itu nilai koefisien determinasi kecil. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa koefisien determinasi bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal 

tersebut didukung pula oleh pendapat Nugroho (2005) yang menyatakan bahwa 

hasil dari 100 - koefisien determinasi (R Square) adalah faktor di luar pengaruh 

penelitian. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Nawawi (20012) yang 

menyatakan bahwa penyebab hasil koefisien determinasi yang kecil salah satunya 

karena peneliti kurang memperhatikan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam 

sebuah penelitian yang dapat mengambarkan variasi data secara keseluruhan. 

 Hasil analisis signifikansi F hitung pada Tabel 16. sebesar 0,047 (P <0,05), 

maka kesimpulannya yang bisa diambil adalah menolak H0 dan menerima H1, 

artinya secara serempak variabel pendidikan, pendapatan, dan selera konsumen 



berpengaruh terhadap variabel kesediaan membayar teh hijau celup. Hal ini sesuai 

dengan pendapat  Najib dan Priambodo (2014) yang menyatakan bahwa kesediaan 

membayar konsumen dipengaruhi oleh pendapatan, pendidikan dan selera 

konsumen terhadap produk tersebut. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat 

Ladiyance dan Yuliana (2014) yang menyatakan bahwa pendidikan, pendapatan 

dan selera konsumen berpengaruh terhadap kesediaan membayar konsumen. 

 Nilai signifikan analisis pendidikan (X1) sebesar 0,207 (P > 0,05), maka 

Ho diterima dan H1ditolak, artinya secara parsial pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap kesediaan membayar teh hijau celup (Y) karena belum banyak 

masyarakat yang mengetahui informasi tentang teh hijau celup. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Ameriana (2006) yang menyatakan bahwa WTP 

dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen tentang suatu produk. Hal tersebut 

didukung pula oleh pendapat Daniel (2009) yang menyatakan bahwa konsumen 

yang tidak mengetahui informasi suatu produk maka pendidikan konsumen 

tersebut tidak berpengaruh terhadap kesediaan membayar produk tersebut. 

 Hasil uji parsial pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesediaan 

membayar konsumen teh hijau celup karena, pendidikan yang digunakan pada 

penelitian ini hanya pendidikan formal tanpa menyertakan pendidikan nonformal 

serta ada individu yang mengetahui informasi tentang teh hijau celup tapi tidak 

benar-benar peduli dengan informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ameriana (2006) yang menyatakan bahwa variabel pendidikan tidak 

mempengaruhi konsumen dalam membayar premium, karena data yang dianalisis 

hanya mencangkup pendidikan formal, tanpa melibatkan pendidikan nonformal. 



Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Husodo et al. (2009) yang menyatakan 

bahwa responden yang memiliki pengetahuan lebih tentang suatu produk tidak 

benar-benar berati peduli terhadap produk tersebut. 

 Nilai signifikansi variabel pendapatan (X2) sebesar 0,023 (P < 0,05), maka 

Ho ditolak dan H1 diterima, artinya pendapatan berpengaruh terhadap kesediaan 

membayar teh hijau celup (Y). Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen 

maka meningkatkan nilai kesediaan membayar teh hijau celup. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Najib dan Priambodo (2014) yang menyatakan bahwa konsumen 

dengan pendapatan tinggi mampu membayar produk dengan yang lebih tinggi 

pula. Hal tersebut didukung oleh pendapat Husodo dan Bharoto (2009) yang 

menyatakan bahwa konsumen dengan pendapatan menengah keatas cenderung 

memiliki kesadaran pentingnya produk sehat dan ramah lingkungan sehingga 

memiliki kesediaan membayar produk tersebut. 

 Nilai signifikansi selera konsumen (X3) sebesar 0,327 (P > 0,05) maka Ho 

diterima dan H1ditolak, artinya secara parsial selera konsumen tidak berpengaruh 

terhadap kesediaan membayar teh hijau celup (Y), karena intensitas pembelian 

produk teh hijau celup masyarakat masih rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Najib dan Priambodo (2014) yang menyatakan bahwa intensitas pembelian suatu 

produk mempengaruhi kesediaan membayar konsumen. Hal tersebut didukung 

pula oleh pendapat Haryadi (2009) yang menyatakan bahwa selera konsumen 

tidak efektif sebagai predikator pemilihan konsumen karena pilihan konsumen 

lebih didasarkan pada perilaku konsumen, karakteristik perseorangan dan 

intensitas pembelian. 


