
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.    Gambaran Umum Agrofarm Bandungan 

          Agrofarm Bandungan terletak di Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang, tepatnya di wilayah SMK Theresiana Bandungan, sedangkan tempat 

pendistribusian sayuran hidroponik yang sudah panen, berada berada di SMK 

Theresiana Kampung Kali Kota Semarang. Peta Kota Semarang dapat dilihat pada 

Lampiran 2 dan peta Agrofarm Bandungan dapat dilihat pada Lampiran 3. 

          Agrofarm Bandungan berdiri atas kerjasama antara Yayasan SMK 

Theresiana Bandungan dengan warga sekitar. Dukungan warga sekitar terhadap 

budidaya hidroponik ditambah dengan banyaknya sumbangan dari donatur kepada 

Yayasan SMK Theresiana menjadikan Bapak Kabul, Bapak Dipo Pamungkas dan 

Bapak Kunto sebagai orang yang dipercaya oleh para donatur untuk membuat usaha 

sayuran hidroponik. Kemudian terbentuklah Agrofarm dengan Bapak Dipo 

Pamungkas sebagai direktur kebun dan Pastur Marcell sebagai direktur utama. 

Sebelum terbentuknya Agrofarm, Bapak Kabul telah memiliki sayuran hidroponik 

dengan brand farmhill selama 2 tahun. Kemudian setelah sumbangan dari donatur 

terkumpul, sejak Januari 2015 kebun Hidroponik Agrofarm  Bandungan mulai aktif 

beroperasi dengan memakai brand farmhill.  

           Luas lahan yang dimiliki seluas 2,7 ha, dengan 10 buah green house masing-

masing seluas 510 m2. Produk yang dihasilkan dari Agrofarm Bandungan berupa 

berbagai macam sayuran hidroponik antara lain: hidroponik Pak Coy, Caisim, 



Kangkung, Bayam Hijau, Bayam Merah, Sawi Putih, Selada Lolorosa, Selada 

Locarno, Romaine, Kristine, Butterhead, Oakleaf, Ava, Mia, Daun Mint, dan 

Arugula. Direktur utama Agrofarm Bandungan adalah Pastur Marcell dengan 

direktur kebun adalah Bapak Dipo Pamungkas. Jumlah karyawan yang bekerja 

sebanyak 15 orang yang terbagi dalam beberapa divisi.  

     Karyawan yang bekerja di Hidroponik Agrofarm Bandungan diprioritaskan 

lulusan dari SMK Theresiana, lulusan SMK pertanian maupun sarjana pertanian. 

Tidak ada persyaratan khusus yang diperlukan untuk menjadi karyawan di 

Hidroponik Agrofarm, yang diutamakan adalah kemauan untuk bekerja keras dan 

ulet, serta memahami tentang fisiologi dan perawatan tanaman. Tanaman 

hidroponik merupakan jenis tanaman yang mudah stres sehingga memerlukan 

perawatan yang teliti. Perawatan pada tanaman akan menentukan keberhasilan 

usaha hidroponik, dan akan memepengaruhi pendapatan. Ilustrasi 7 menampilkan 

bagan struktur organisasi di Hidroponik Agrofarm Bandungan.  

Tugas masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut: Direktur 

utama bertugas melaksanakan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan 

tujuan perusahaan dengan bantuan konsultan hidroponik yang selanjutnya akan 

diserahkan kepada direktur operasional. Direktur operasional bertugas untuk 

mengatur kegiatan operasional perusahaan (keuangan, kebun, kios, pemasaran) 

sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan dan bertanggungjawab 

terhadap akuntan, kepala kebun, dan pemasaran. Sukirno (2004) menyatakan 

bahwa dalam sebuah perusahaan yang terstruktur dengan baik maka terdapat 

direktur yang bertanggungjawab mengawasi seluruh kegiatan operasional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

              
        

 

Konsultan hidroponik bertugas untuk memberi masukan mengenai teknis 

pembuatan hidroponik kepada direktur utama dan direktur operasional. Akuntan 

bertugas untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan baik 

pendapatan pada kios maupun pengeluaran kebun (bibit, pupuk) yang dicatat oleh 

admin kebun dan diserahkan kepada kepala kebun. Kepala kebun bertugas untuk 

membangun budaya apel pagi, mengontrol kegiatan lapangan, dan melakukan 

evaluasi sore dan bertanggung jawab terhadap admin kebun, asisten kebun, dan 

asisten teknikal agar melaksanakan tugas dengan baik. Pamudji et al. (2013) 

menyatakan bahwa dalam struktur organisasi sebuah kebun hidroponik terdapat 

konsultan hidroponik, akuntan, dan kepala kebun yang mengatur seluruh kegiatan 

kebun agar berjalan dengan lancar. 

Admin kebun bertugas untuk mencatat produksi panen. Asisten kebun 

bertugas untuk melakukan penanaman sayuran hingga panen. Asisten teknikal 

Direktur Utama 

 

Direktur Operasional 

Akuntan Marketing Kepala 

Kebun 

Ilustrasi 7. Bagan Struktur Organisasi Hidroponik Agrofarm  Bandungan 

Konsultan 

Hidroponik 

Staf Kios Admin 

Kebun 

Asisten 

Kebun 

Asisten 

Teknikal 



bertugas untuk memperbaiki atau membuat teknik hidroponik. Marketing bertugas 

untuk memasarkan produk hidroponik baik dalam maupun luar negeri. Staf kios 

bertugas untuk menjaga kios untuk menjual hidroponik. Admin kebun, asisten 

kebun, dan asisten teknikal berfungsi untuk membantu tugas kepala kebun, 

sedangkan marketing dan staf kios bertugas untuk memasarkan produk hidroponik 

(Pamudji et al., 2013). 

 

4.2.    Karakteristik Responden 

          Karakteristik responden yang diteliti pada penelitian ini, yaitu jenis kelamin, 

usia, jumlah anggota keluarga, pendidikan terakhir, pendapatan konsumen, 

pengeluaran konsumsi konsumen, dan frekuensi konsumsi. 

 

4.2.1.  Jenis Kelamin  

           Jenis kelamin merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam 

menentukan pembelian suatu produk (Solomon et al., 2006). Jumlah responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

      Tabel 4. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut Jenis        

                    Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase  

  -------orang-------- ---------%--------- 

1. Perempuan 42 42 

2. Laki-laki 58 58 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data Primer Penelitian (2016). 

             

 



Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 
 

          Tabel 4 menunjukkan bahwa 58% konsumen sayuran hidroponik berjenis 

kelamin laki-laki, sisanya adalah perempuan dengan persentase 48%. Hal ini dapat 

terjadi karena pada umumnya laki-laki merupakan tulang punggung keluarga yang 

memiliki kewajiban untuk membiayai kegiatan konsumsi Rumah Tangga, 

meskipun perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk 

mengatur kegiatan konsumsi. Hal ini berbeda dengan penelitian Hidayati (2014) 

mengenai preferensi sayuran organik yang menyatakan bahwa lebih banyak 

perempuan dengan persentase 92% dibandingkan laki-laki dengan persentase 8% 

yang membeli sayuran organik karena perempuan merupakan pengambil keputusan 

dalam konsumsi rumah tangga. 

 

4.2.2.  Usia 

           Kebutuhan dan kepentingan konsumen berubah seiring bertambahnya usia, 

semakin bertambah usia seseorang maka konsumen semakin loyal dan berhati-hati 

dalam memilih suatu produk (Solomon et al., 2006). Oleh karena itu, penting dalam 

bagi produsen untuk memahami usia seorang konsumen. Karakteristik responden 

menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 5. 

      Tabel 5. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut Kelompok     

                    Umur 

 

No. Kelompok Umur  Jumlah Responden Persentase  

 ---------tahun-------- -------orang-------- ---------%--------- 

1. 18 – 25 14 14 

2. 26 – 33 20 20 

3. 34 – 41 22 22 

4. 42 – 49 19 19 

5. >49 25 25 

 Jumlah 100 100 



Responden terbanyak yang mengkonsumsi sayuran hidroponik berada pada 

umur >49 tahun dengan persentase sebesar 25% (Tabel 5). Hal ini dapat 

menjelaskan bahwa semakin bertambahnya umur seseorang maka konsumen akan 

semakin loyal dan berhati-hati dalam memilih produk yang dibelinya, mereka 

semakin mengerti tentang arti penting sayuran yang sehat bagi tubuh mereka. Hal 

ini didukung oleh penelitian Hariyani (2009) mengenai sayuran bebas residu 

menyebutkan bahwa konsumen yang mengkonsumsi sayuran bebas residu lebih 

banyak yang berusia >49 tahun karena pada usia tersebut konsumen lebih peduli 

tentang masalah kesehatan. 

 

4.2.3.  Jumlah Anggota Keluarga 

           Kebutuhan dan pengeluaran sebuah keluarga dipengaruhi oleh jumlah orang 

yang tinggal bersama, umur masing-masing orang dalam keluarga, dan berapa 

orang yang bekerja dalam satu keluarga, semakin banyak jumlah anggota keluarga 

maka pengeluaran konsumsi akan semakin banyak (Solomon et al., 2006). 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar jumlah anggota 

keluarga responden konsumen sayuran hidroponik adalah 4 orang, dengan 

persentase sebesar 32%. Pada umumnya jumlah keluarga ideal di Indonesia terdiri 

atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Hal ini dapat menjadi pengaruh banyak atau 

sedikitnya konsumen membeli sayuran hidroponik.  



Menurut penelitian Hariyani (2009) mengenai sayuran bebas residu 

menyatakan bahwa sebagian besar konsumen berasal dari keluarga yang terdiri dari 

suami, istri dan 2 – 4 orang anak, jumlah anggota keluarga merupakan salah satu 

pertimbangan dalam menentukan banyak atau sedikitnya pembelian sayuran bebas 

residu. Mujahidah (2013) dalam penelitiannya mengenai analisis faktor pembelian 

sayuran organik menambahkan bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga 

jumlah konsumsi akan semakin sedikit karena berkurangnya kesediaan membayar 

sayuran organik.  

 

      Tabel 6. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut Jumlah    

                    Anggota Keluarga 

 

No. Jumlah Anggota Rumah 

Tangga 

Jumlah Responden Persentase 

 ----------------------------orang-------------------------- ---------%--------- 

1. 1 18 18 

2. 2 14 14 

3. 3 24 24 

4. 4 32 32 

5. 5 9 9 

6. 6 2 2 

7. 9 1 1 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 

 

            

4.2.4.  Pendidikan 

           Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat informasi 

terhadap sebuah produk yang dibeli. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka informasi yang dimiliki semakin banyak, semakin selektif pula dalam 



memilih sebuah produk yang dikonsumsi (Noel, 2009). Karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7. 

      Tabel 7. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut Tingkat  

                    Pendidikan  

 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase 

  -------orang-------- ---------%--------- 

1. SMP 3 3 

2. SMA 23 23 

3. D3 9 9 

4. S1 57 57 

5. S2 6 6 

6. S3 2 2 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016).   

 

           Tingkat pendidikan tertinggi yang tercantum pada Tabel 7 adalah S1 dengan 

persentase sebesar 57% dan tingkat pendidikan terendah adalah SMP dengan 

persentase sebesar 3%. Pendidikan terbanyak adalah S1 yang menunjukan bahwa 

semakin berpendidikan seseorang maka tingkat informasi terhadap apa yang baik 

untuk dikonsumsi semakin banyak.  

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka mereka semakin 

mengetahui nilai gizi yang terkandung dan pengaruhnya terhadap kesehatan yang 

akan mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Hariyani (2009) mengenai sayuran bebas residu yang 

menyatakan bahwa konsumen sayuran bebas residu lebih banyak berpendidikan 

D3/Perguruan Tinggi karena tingkat pendidikan berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan pembelian. 

 

 



4.2.5.  Pendapatan Responden  

           Pendapatan merupakan salah satu komponen karakteristik responden. 

Karakteristik responden menurut pendapatan dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

      Tabel 8. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut Pendapatan 

 

No. Rentang Pendapatan Jumlah Responden Persentase 

 --------------Rp/bln---------------- ------orang------- -------%------- 

1. < 1.000.000 7 7 

2. 1.000.001 – 2.500.000 20 20 

3. 2.500.001 – 5.000.000 29 29 

4. 5.000.001 –10.000.000 23 23 

5. > 10.000.000 21 21 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 

 

          Pendapatan responden menurut Tabel 8 dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu < 

Rp 1.000.000,00 dan Rp 1.000.000,00 – Rp 2.500.000,00 termasuk kelas menengah 

ke bawah, Rp 2.500.001,00 – Rp 5.000.000,00 termasuk kelas menengah, Rp 

5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 dan > Rp 10.000.000,00 termasuk kelas 

menengah ke atas. Hal ini sesuai dengan data BPPK Kementrian Keuangan (2015) 

di Indonesia yang termasuk kelas menengah adalah seseorang yang memiliki 

pendapatan antara Rp 2.600.000,00 – Rp 6.000.000,00, kurang dari Rp 

2.500.000,00 merupakan kelas menengah ke bawah, dan lebih dari Rp 6.000.000,00 

merupakan kelas menengah ke atas. Rata – rata pengeluaran penduduk Semarang 

menurut BPS Jateng (2015) adalah Rp 1.297.895,00/bulan dengan presentase 

pendapatan terbanyak sebesar 42,32% adalah sebesar ≥ Rp 1.000.000,00/bulan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsumen sayuran hidroponik 

di Agrofarm Bandungan sebagian besar merupakan kelompok kelas menengah ke 



atas, yaitu sebanyak 23% memiliki pendapatan Rp 5.000.000,00 – Rp 

10.000.000,00 dan sebanyak 21% memiliki pendapatan > Rp 10.000.000,00 dengan 

total responden menengah ke atas adalah 44%. Hal ini sesuai penelitian Hasibuan 

(2008) mengenai sayuran organik yang menyatakan bahwa konsumen sayuran 

organik berada pada tingkat pendapatan Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 per 

bulan sehingga dianggap mampu untuk membeli sayuran organik yang memiliki 

harga mahal. BPS Jateng (2015) memperkuat data bahwa konsumen sayuran 

hidroponik Agrofarm Bandungan termasuk dari 42,32% konsumen yang memiliki 

pendapatan sebesar ≥ Rp 1.000.000,00/bulan. 

 

4.2.6.  Pengeluaran Konsumsi Sayuran Hidroponik Responden 

           Pengeluaran konsumsi dapat ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota 

keluarga maupun banyaknya jumlah pendapatan seseorang. Karakteristik 

responden menurut pengeluaran konsumsi sayuran hidroponik dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

 

      Tabel 9. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut  

                    Pengeluaran Konsumsi Perminggu 

 

No. Pengeluaran Perminggu Jumlah Responden Persentase 

 ---------------Rp/minggu------------- ------orang------- -------%------- 

1. < 20.000 12 12 

2. 20.000 – 30.000 36 36 

3. 30.001 – 40.000 17 17 

4. 40.001 – 50.000 7 7 

5. > 50.000 28 28 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 

 



           Pengeluaran konsumsi terbanyak untuk membeli sayuran hidroponik dalam 

seminggu yang tercantum pada Tabel 9 adalah antara Rp 20.000,00 – Rp 30.000,00 

dengan persentase sebesar 36%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebulan 

pengeluaran konsumsi sayuran hidroponik berkisar antara Rp 80.000,00 – Rp 

120.000,00. Banyak atau sedikitnya jumlah pengeluaran seorang konsumen 

tergantung tingkat pendapatan dan jumlah keluarga.  

          Hasil penelitian ini berbeda dengan data konsumsi sayuran organik pada 

penelitian Mujahidah (2013) di Bogor yang menyatakan bahwa pengeluaran 

responden sayuran organik terbanyak pertama sebesar 31% berkisar antara Rp 

40.000,00 – Rp 50.000,00/bulan, kemudian terbanyak kedua sebesar 23% berkisar 

antara Rp 50.000,00 – Rp 100.000,00 dan terbanyak ketiga sebesar 18% > Rp 

100.000,00 dengan pendapatan konsumen terbesar Rp 2.500.000,00 – Rp 

3.500.000,00. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan harga, tingkat pendapatan, dan 

ragam pembelian sayur organik dan sayur hidroponik per masing-masing konsumen 

berbeda untuk wilayah yang berbeda. 

  

4.2.7.  Frekuensi Konsumsi Sayuran Hidroponik 

           Frekuensi konsumsi sayuran hidroponik merupakan banyaknya sayuran 

hidroponik yang dibeli konsumen dalam rentang waktu seminggu. Karakteristik 

konsumen menurut frekuensi konsumsi sayuran hidroponik dapat dilihat pada Tabel 

10. 

 

  

 

 



Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 

 

     Tabel 10. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut Frekuensi  

                     Konsumsi Perminggu 

 

No. Banyak Konsumsi 

Perminggu 

Jumlah Responden Persentase 

 -----------------kali------------------ ------orang------- -------%------- 

1. 1 – 2  50 50 

2. 3 – 4 26 26 

3. 5 – 6  9 9 

4. > 7  15 15 

 Jumlah 100 100 

 

           Sebesar 50% responden konsumen sayuran hidroponik lebih banyak 

mengkonsumsi sayuran hidroponik dengan rentang antara 1 – 2 kali dalam 

seminggu (Tabel 10). Hal ini sesuai dengan penelitian Bentarjani (2013) mengenai 

sayuran organik yang menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai membeli 

sayuran organik satu minggu sekali karena konsumen mengkonsumsi sayuran 

organik untuk kesehatan dan tidak suka menyimpan sayuran lebih dari seminggu 

dalam lemari es. Apabila dikalkulasikan dalam sebulan rentang konsumsi sayuran 

hidroponik berkisar antara 4 – 8 kali konsumsi dalam sebulan, sedangkan 

banyaknya konsumsi sayuran hidroponik per ikat dalam satu minggu dapat dilihat 

pada Tabel 11.  

Responden konsumen sayuran hidroponik lebih banyak mengkonsumsi 

sayuran hidroponik dengan rentang antara 1 – 2 ikat dalam seminggu dengan 

presentase sebesar 43% (Tabel 11). Hal ini bersesuaian dengan penelitian Maswadi 

(2012) mengenai perilaku konsumen sayur organik yang menyatakan bahwa dalam 

sehari Hypermart dapat menjual 5 – 15 kg sayur organik atau 1 kg sayuran organik 

setara dengan 2 – 3 ikat sayur hidroponik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 



sehari kemungkinan ada beberapa responden berbeda yang membeli sayuran 

organik sebanyak  1 – 2 ikat dalam sehari. Apabila dikalkulasikan dalam sebulan 

rentang konsumsi sayuran hidroponik berkisar antara 4 – 8 ikat konsumsi dalam 

sebulan. 

 

      Tabel 11. Jumlah dan Persentase Karakteristik Responden Menurut Banyaknya   

                      Konsumsi Perminggu 

 

No. Banyak Konsumsi 

Perminggu 

Jumlah Responden Persentase 

 --------------per ikat------------ -------orang-------- -------%------- 

1. 1 – 2  43 43 

2. 3 – 5  37 37 

3. 6 – 9  14 14 

4. > 10 6 6 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 

 

 Frekuensi konsumsi sayuran hidroponik perminggu adalah 1 – 2 kali dengan 

banyaknya pembelian antara 1 – 2 ikat sehingga dapat disimpulkan konsumen 

sayuran hidroponik membeli sayuran hidroponik 4 – 8 kali dengan pembelian antara 

4 – 8 ikat perbulan. Berdasarkan hasil analisis Chi-Square pada Lampiran 5 ada 

hubungan antara frekuensi konsumsi dengan tingkat pendapatan dan tidak ada 

hubungan antara frekuensi konsumsi dengan jumlah keluarga, artinya semakin 

tinggi jumlah pendapatan maka semakin tinggi pula frekuensi konsumsi. 

 

4.2.8. Hubungan antara Pendapatan, Pengeluaran, Jumlah Keluarga dan 

Frekuensi Konsumsi Sayuran Hidroponik 

 

 

Nilai Korelasi antara frekuensi konsumsi jumlah pembelian sayuran 

hidroponik terhadap pendapatan konsumen sayuran hidroponik dalam satu minggu 



adalah 0,346 untuk korelasi Spearman’s, meskipun nilai koefisien Korelasi rendah, 

namun terjadi hubungan positif yang signifikan antara frekuensi konsumsi sayuran 

hidroponik terhadap pendapatan konsumen sayuran hidroponik dalam satu minggu. 

Korelasi positif artinya hubungan berjalan satu arah/searah, sedangkan Korelasi 

negatif artinya hubungan berjalan berlawanan arah sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara pendapatan terhadap frekuensi konsumsi sayuran 

hidroponik berjalan searah dan berpengaruh lemah, artinya apabila terjadi 

peningkatan pendapatan maka akan meningkatkan frekuensi konsumsi sayuran 

hidroponik dalam jumlah yang sedikit. Keterangan lebih lengkap mengenai 

Korelasi pendapatan dan frekuensi konsumsi dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

      Tabel 12. Hubungan Antara Jumlah Keluarga dengan Frekuensi Konsumsi 

                     Chi-Square Tests 

Kriteria Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,650a 18 0,547 

Likelihood Ratio 17,887 18 0,163 

Linear-by-Linear Association 1,740 1 0,187 

N of Valid Cases 100   

a. 22 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 0,09. 

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian (2016) 

Nilai probabilitas signifikansi pada pengujian adalah α >5% (Tabel 12) 

maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

jumlah keluarga dengan frekuensi konsumsi, sedangkan pada Tabel 14 diperoleh 

nilai α <5% maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara jumlah pendapatan dengan frekuensi konsumsi, artinya apabila pendapatan 

bertambah maka frekuensi konsumsi juga bertambah, tetapi apabila jumlah 



keluarga bertambah maka tidak terjadi perubahan frekuensi konsumsi. Hal tersebut 

sesuai dengan data Tabel 13, yaitu apabila jumlah keluarga 1-4 orang maka 

frekuensi konsumsi terbanyak sebesar 39% adalah 1-2 kali seminggu dan bila 

jumlah anggota keluarga >4 orang maka frekuensi konsumsi menurun drastis dari 

39% hingga menjadi 2% saja pada tingkat frekuensi >7 kali seminggu. Hal ini 

didukung pula oleh nilai korelasi antara jumlah keluarga dan frekuensi konsumsi 

yang bernilai -0,112 artinya hubungan berjalan berlawanan arah dalam jumlah 

sangat rendah sehingga apabila terjadi peningkatan jumlah anggota keluarga maka 

akan menurunkan frekuensi konsumsi sayuran hidroponik dalam jumlah yang 

sangat rendah. Keterangan lebih lengkap mengenai Korelasi pengeluaran dan 

frekuensi konsumsi dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

      Tabel 13. Crosstab Jumlah Keluarga dengan Frekuensi Konsumsi 

 

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian (2016) 

      

 

 

 

Jumlah Anggota 

Keluarga Inti      Frekuensi Konsumsi Sayuran Hidroponik Seminggu 

 1-2 3-4 5-6 > 7 Total  

--------orang------- ----------------------kali----------------------- ----%---- 

1 12 2 3 5 22 

2 5 5 2 1 14 

3 13 5 2 3 24 

4 13 12 2 4 32 

5 6 1 0 2 9 

6 2 0 0 0 2 

9 0 1 0 0 1 

Total 50 26 9 15 100 



 Tabel 14. Hubungan Antara Pendapatan dengan Frekuensi Konsumsi 

                     Chi-Square Tests 

 

Kriteria Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,321a 16 0,005 

Likelihood Ratio 29,725 16 0,003 

Linear-by-Linear Association 9,931 1 0,002 

N of Valid Cases 100   

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 0,63. 

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian (2016) 

 

Penelitian Maswadi (2012) mengenai perilaku konsumen terhadap sayur 

organik menemukan bahwa konsumen yang memiliki pendapatan > Rp 

1.500.000,00 lebih banyak melakukan pembelian sayuran organik, yaitu 10 kali 

dalam sebulan, yang artinya semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen maka 

semakin tinggi minat konsumen untuk mengkonsumsi sayuran organik. Mujahidah 

(2013) dalam penelitiannya mengenai analisis faktor pembelian sayur organik 

menambahkan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap 

pembelian sayuran organik sehingga apabila jumlah keluarga bertambah maka 

kesediaan untuk membeli sayuran organik lebih kecil. Keterangan lebih lengkap 

mengenai analisis Chi-square dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Tingkat pendapatan meningkat maka jumlah frekuensi konsumsi juga 

meningkat, sedangkan pada tingkat pendapatan rendah maka konsumsi juga rendah. 

Terbukti bahwa konsumen yang mengkonsumsi sayuran hidroponik >5 kali 

seminggu sebesar 47% adalah konsumen yang memiliki pendapatan > Rp 

5.000.000,00/bulan (Tabel 15). Keterangan lebih lengkap mengenai analisis 

Crosstab dapat dilihat pada Lampiran 6. 



      Tabel 15. Analisis Crosstab Antara Pendapatan dengan Frekuensi Konsumsi 

 Sumber: Analisis Data Primer Penelitian (2016) 

Tingkat pendapatan meningkat maka jumlah frekuensi konsumsi juga 

meningkat, sedangkan pada tingkat pendapatan rendah maka konsumsi juga rendah. 

Terbukti bahwa konsumen yang mengkonsumsi sayuran hidroponik >5 kali 

seminggu sebesar 47% adalah konsumen yang memiliki pendapatan > Rp 

5.000.000,00/bulan (Tabel 15). Keterangan lebih lengkap mengenai analisis 

Crosstab dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

      Tabel 16. Analisis Crosstab Antara Pengeluaran dengan Frekuensi Konsumsi 

 Sumber: Analisis Data Primer Penelitian (2016)       

Pendapatan Konsumen 

Perbulan 

Frekuensi Konsumsi Sayuran Hidroponik 

Seminggu 

 1-2 3-4 5-6 > 7 Total  

 -----------------------kali------------------ ----%--- 

Kurang dari Rp 1.000.000 4 1 0 0 5 

Rp 1.000.001 - 2.500.000 14 4 1 1 20 

Rp 2.500.001 - 5.000.000 16 9 0 4 29 

Rp 5.000.001 - 10.000.000 10 3 6 7 26 

Lebih dari Rp 10.000.000 6 9 2 3 20 

Total 50 26 9 15 100 

Pengeluaran Konsumen 

Perbulan 

Frekuensi Konsumsi Sayuran Hidroponik 

Seminggu 

 1-2 3-4 5-6 > 7 Total  

 -----------------------kali------------------- ---%--- 

Kurang dari Rp 1.000.000 9 1 0 0 10 

Rp 1.000.001 - 2.500.000 25 10 0 1 36 

Rp 2.500.001 - 5.000.000 5 8 1 2 16 

Rp 5.000.001 - 10.000.000 4 1 1 1 7 

Lebih dari Rp 10.000.000 7 6 7 11 31 

Total 50 26 9 15 100 



Nilai Korelasi antara frekuensi konsumsi jumlah pembelian sayuran 

hidroponik terhadap pengeluaran konsumen sayuran hidroponik dalam satu minggu 

adalah 0,601 untuk korelasi Spearman’s, yang artinya terjadi hubungan yang 

signifikan, kuat dan positif antara frekuensi konsumsi sayuran hidroponik terhadap 

pengeluaran konsumen sayuran hidroponik dalam satu minggu. Korelasi positif 

artinya hubungan berjalan satu arah/searah, sedangkan Korelasi negatif artinya 

hubungan berjalan berlawanan arah sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara pengeluaran terhadap frekuensi konsumsi sayuran hidroponik berjalan 

searah dan berpengaruh kuat, artinya apabila terjadi peningkatan pengeluaran maka 

akan meningkatkan frekuensi konsumsi sayuran hidroponik dalam jumlah besar. 

Keterangan lebih lengkap mengenai Korelasi pengeluaran dan frekuensi konsumsi 

dapat dilihat pada Lampiran 4.    

Pada tingkat pengeluaran konsumen tinggi maka frekuensi konsumsi juga 

tinggi, sedangkan pada tingkat pengeluaran konsumen rendah maka frekuensi 

konsumsi juga rendah. Terbukti bahwa sebanyak 20% responden yang 

mengkonsumsi sayuran hidroponik >5 kali seminggu adalah konsumen yang 

mengeluarkan uang > Rp 40.000/bulan untuk membeli sayuran hidroponik (Tabel 

16). Keterangan lebih lengkap mengenai analisis Crosstab dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

 

4.2.9.   Jenis Sayuran Hidroponik Yang Sering Dikonsumsi Konsumen 

 Sayuran hidroponik yang dijual pada Agrofarm Bandungan beragam 

macamnya. Hasil penelitian terhadap jenis sayuran yang sering dikonsumsi 

konsumen sayuran hidroponik dapat dilihat pada Tabel 17. 



 

Sayuran hidroponik yang lebih disukai konsumen adalah Salada Locarno 

dengan jumlah responden yang memilih sebesar 13,9% kemudian Pak Coy berada 

dengan persentase sebesar 13,6%, dan Kangkung dengan persentase sebesar 13,3% 

dan yang terendah adalah Oakleaf dengan persentase sebesar 0,8%. Hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian Evangelo (2010) mengenai salada di California yang 

menemukan bahwa konsumen lebih menyukai salada Romaine dengan persentase 

41,7% dibandingkan jenis salada yang lainnya.  

      Tabel 17. Jumlah dan Persentase Jenis Sayuran Hidroponik Yang Sering  

                      Dikonsumsi 

 

No. Jenis Sayuran 

Hidroponik 

Jumlah Responden Persentase  

  -------orang-------- ---------%--------- 

1. Salada Lolorosa  24 6,8 

2. Salada Locarno 49 13,9 

3. Salada Kristine  11 3,1 

4. Salada Romaine 31 8,8 

5. Pak Coy 48 13,6 

6. Kangkung 47 13,3 

7. Caisim 30 8,5 

8. Sawi Putih 26 7,4 

9. Bayam Merah 13 3,7 

10. Bayam Hijau 30 8,5 

11. Salada Ava 7 2,0 

12. Salada Mia 6 1,7 

13. Daun Mint 11 3,1 

14. Salada Butterhead 10 2,8 

15. Oakleaf 3 0,8 

16. Arugula 6 1,7 

17. Lainnya 1 0,3 

 Jumlah 353 100 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 

 

 

 

 



4.2.10. Tempat Pembelian Sayuran Hidroponik Selain di Agrofarm 

            Tempat pembelian sayuran hidroponik sering didatangi konsumen (Tabel 

18) adalah Superindo dengan persentase sebesar 27,6%, dan yang terendah adalah 

Hero dengan persentase sebesar 3,7%. Superindo menyajikan sayuran hidroponik 

yang  menarik, kesegaran sayuran yang terjaga, dan sayuran lebih mudah untuk 

dipilih konsumen karena penempatannya langsung menggunakan sistem 

hidroponik NFT (Nutrient Film System) sehingga memberikan kesan unik bagi 

konsumen, dibandingkan dengan Hero yang hanya dikemas dengan plastik. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengalaman berbelanja yang berkesan dapat menarik 

minat beli konsumen. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurrahmanto (2015) 

mengenai pengalaman belanja konsumen yang menyatakan bahwa pengalaman 

berbelanja dapat memberikan kesan baik pada konsumen sehingga dapat menarik 

minat beli konsumen. Hasil penelitian terhadap tempat pembelian yang sering 

kunjungi konsumen untuk membeli sayuran hidroponik selain di Agrofarm 

Bandungan dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

      Tabel 18. Tempat Pembelian Sayuran Hidroponik Selain di Agrofarm 

 

No. Jenis Sayuran Hidroponik Jumlah Responden Persentase 

  -------orang-------- ---------%--------- 

1. Superindo  37 27,6 

2. Giant 17 12,7 

3. Carefour 34 5,2 

4. Gelael 7 25,4 

5. Hero 5 3,7 

6. Lainnya 34 25,4 

 Jumlah 134 100 

Sumber : Data Primer Penelitian (2016). 

 



 

4.2.11. Alasan Membeli Sayuran Hidroponik    

           Alasan terbanyak responden membeli sayuran hidroponik (Tabel 19) adalah 

untuk dikonsumsi dengan presentase jumlah responden yang menjawab sebesar 

92,3%, dan sisanya untuk ditanam kembali serta lainnya (karena sehat, bebas 

pestisida, segar) dengan persentase masing-masing 3,8%. Hal ini bersesuaian 

dengan penelitian Bentarjani (2013) mengenai sayuran organik, yang menyatakan 

bahwa konsumen lebih memilih sayuran organik karena lebih sehat dan aman untuk 

dikonsumsi dibandingkan untuk ditanam kembali. 

 

      Tabel 19. Jumlah dan Persentase Alasan Membeli Sayuran Hidroponik 

 

No. Alasan Membeli Sayuran 

Hidroponik 

Jumlah Responden Persentase 

  -------orang-------- ---------%--------- 

1. Untuk dikonsumsi 96 92,3 

2. Untuk ditanam kembali 4 3,8 

3. Lainnya 4 3,8 

 Jumlah 104 100 

Sumber: Data Primer Penelitian (2016). 

 

4.3.   Preferensi Konsumen Sayuran Hidroponik 

         Preferensi konsumen terhadap sayuran hidroponik di Agrofarm Bandungan  

dapat diketahui dari atribut pemilihan yang dipilih konsumen dalam penelitian ini. 

Atribut tersebut adalah tingkat kesegaran, warna daun, fisik sayuran, dan harga. 

Hasil analisis Konjoin mengenai preferensi sayuran hidroponik di Agrofarm 

Bandungan dapat dilihat pada Tabel 20. 



      Tabel 20. Hasil Analisis Konjoin 

 

Atribut Utility Estimate Std. Error 

Fisik daun Lebar tidak berlubang  0,071 0,029 

Kecil tidak berlubang -0,071 0,029 

Kesegaran <6hari  0,276 0,029 

>6hari -0,276 0,029 

Warna Tua -0,154 0,029 

Muda  0,154 0,029 

Harga >5000 -0,136 0,029 

<5000  0,136 0,029 

(Constant)  2,986 0,029 

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian (2016) 

           Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa komponen fisik daun yang lebar 

tidak berlubang bernilai utilitas positif 0,071 artinya konsumen lebih menyukai 

daun yang memiliki fisik lebar dan tidak berlubang dibanding daun yang kecil dan 

tidak berlubang. Kesegaran yang kurang dari 6 hari juga memiliki nilai utilitas 

positif, yaitu 0,276 artinya konsumen lebih menyukai kesegaran sayuran yang 

kurang dari 6 hari dibanding yang lebih dari 6 hari.  

Warna daun yang disukai konsumen adalah warna daun lebih muda dengan 

nilai utilitas positif, yaitu 0,154 dibandingkan warna daun yang lebih tua. Harga 

yang lebih disukai konsumen adalah kurang dari Rp 5000,00/ikat dengan nilai 

utilitas positif sebesar 0,136, artinya secara keseluruhan konsumen lebih menyukai 

sayuran hidroponik yang memiliki fisik daun lebar dan tidak berlubang, tingkat 

kesegaran kurang dari 6 hari, warna daun lebih muda, dan harga yang kurang dari 

Rp 5.000,00/ikat.  

Menurut Santoso (2012) nilai utility merupakan selisih antara nilai rata-rata 

faktor tertentu dengan nilai constant sebagai penentu positif atau negatif pada nilai 



utility. Hasil output lengkap mengenai analisis Konjoin dapat dilihat pada Lampiran 

7. Urutan kepentingan (importance value) terhadap atribut sayuran hidroponik 

dapat dilihat pada Tabel 21. 

      Tabel 21. Importance Value Sayuran Hidroponik 

 

No. Atribut Persentase 

  --------------%-------------- 

1. Fisik Daun 20,546  

2. Kesegaran Sayuran 34,410  

3. Warna Daun 24,468  

4. Harga 19,576  

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian (2016) 

 

           Menurut Adhi dan Safitri (2011), nilai importance value adalah nilai yang 

paling mempengaruhi atribut yang paling disukai. Pada Tabel 21 terlihat atribut 

yang paling penting pertama adalah kesegaran sayuran (34,410%), kedua adalah 

warna daun (24,468%), ketiga adalah fisik daun (20,546%) dan keempat adalah 

harga (19,576%). Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian Hariyani (2009) 

mengenai sayuran bebas residu yang menyatakan bahwa tingkat kepentingan 

konsumen dari tingkat tertinggi hingga terendah adalah rasa, kesegaran sayuran, 

kesempurnaan fisik, warna sayuran, kemasan sayuran dan harga sayuran karena 

atribut rasa dan kemasan tidak diteliti pada penelitian ini. 

 

4.3.1.  Atribut Kesegaran Sayuran  

           Atribut kesegaran sayuran memiliki nilai importance value sebesar 34,410% 

(Tabel 21). Hal ini berarti konsumen lebih mengutamakan atribut kesegaran 

sayuran dibanding atribut lainnya. Kesegaran sayuran merupakan komponen 

terpenting karena layak atau tidak layak sayuran dikonsumsi terlihat pada 



kesegarannya. Pada penelitian Delita (2008) mengenai perilaku konsumen sayuran 

segar, atribut kesegaran sayuran juga merupakan atribut pertama dalam 

pertimbangan pemilihan oleh konsumen.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dasipah et al. (2010) mengenai 

perilaku konsumen produk sayuran menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai 

sayuran yang memiliki kandungan vitamin yang baik, kesegaran yang terlihat, dan 

sayuran yang cara pembersihannya tidak merepotkan. Sayuran hidroponik 

merupakan salah satu sayuran yang tingkat kesegarannya terjaga, kandungan 

vitaminnya baik, dan higienis dari kotoran.  

           Pada taraf atribut kesegaran sayuran, konsumen lebih memilih tingkat 

kesegaran yang kurang dari 6 hari. Sebagian responden mengatakan lebih memilih 

kesegaran yang kurang dari 6 hari karena biasanya sebelum 6 hari sayuran yang 

mereka beli sudah habis dikonsumsi sehingga tidak sampai lama disimpan. 

Sedangkan apabila sayuran hidroponik dijual dipasaran akar sayuran tersebut masih 

utuh dan tidak dipotong sehingga tingkat kesegaran akan tetap terjaga dibandingkan 

sayuran lainnya. Menurut penelitian Hariyani (2009) mengenai sayuran bebas 

residu, konsumen lebih menyukai tingkat kesegaran antara 2 – 3 hari dibanding 

kurang dari 2 hari.  

 

4.3.2.  Atribut Warna Daun 

          Warna daun merupakan prioritas kedua yang menjadi pertimbangan 

konsumen dalam memilih sayuran hidroponik. Nilai kepentingan relatifnya adalah 

sebesar 24,468% (Tabel 21). Atribut warna disini adalah indikator seorang 



konsumen jika memilih suatu sayuran hidroponik lebih tertarik membeli warna 

yang lebih muda atau lebih tua dengan tidak memperhatikan jenis dari sayuran itu 

sendiri.  

           Pada taraf atribut warna konsumen lebih memilih warna daun yang lebih 

muda. Sebagian responden menyatakan bahwa rasa sayuran hidroponik lebih enak 

bila berwarna hijau muda. Pada penelitian Delita (2008) mengenai perilaku 

konsumen sayuran segar, konsumen lebih menyukai warna sayuran lebih cerah dan 

lebih bersih, hal tersebut dapat menjadi alasan utama konsumen membeli sayuran 

tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian Tangkulung et al. (2015) mengenai 

sayuran organik, bahwa konsumen lebih tertarik membeli sayuran yang berwarna 

cerah.  

 

4.3.3. Atribut Fisik Daun 

          Nilai kepentingan relatif atribut fisik daun adalah sebesar 20,546% (Tabel 

21) yang berada pada urutan ketiga dalam atribut preferensi sayuran hidroponik. 

Fisik daun sayuran hidroponik ada yang besar dan ada yang kecil. Pada saat 

wawancara langsung dengan responden, terungkap bahwa sebagian responden 

konsumen wanita lebih menyukai sayuran hidroponik yang memiliki daun yang 

kecil karena mudah dikonsumsi langsung dibanding daun yang besar. Namun, 

berbeda dengan  sebagian besar responden konsumen pria yang lebih menyukai 

fisik daun yang lebar karena ukurannya besar sehingga apabila dimasak jumlahnya 

akan lebih banyak.  



         Sebagian besar konsumen lebih memilih fisik daun yang lebar dan tidak 

berlubang. Hal ini mungkin saja terjadi karena jumlah responden yang lebih banyak 

membeli sayuran hidroponik adalah pria. Hal ini sesuai dengan penelitian Hariyani 

(2009) mengenai sayuran bebas residu, menyatakan bahwa konsumen lebih 

memilih sayuran yang memiliki daun yang lebar dan tidak berlubang penelitian 

Hariyani juga menemukan bahwa fisik daun pada urutan ketiga setelah kualitas dan 

kesegaran sayuran. Tangkulung et al. (2015) menambahkan bahwa penampilan 

fisik sayuran sangat menentukan keputusan pembelian seorang konsumen.  

 

 

4.3.4.  Harga 

           Pada penelitian ini harga merupakan atribut paling terakhir yang 

diperhatikan oleh responden konsumen sayuran hidroponik. Nilai kepentingan 

relatif harga adalah sebesar 19,576% (Tabel 21) yang merupakan urutan keempat 

atau urutan terakhir dalam atribut preferensi sayuran hidroponik. Harga dapat 

menjadi atribut yang paling tidak diperhatikan karena sebagian besar konsumen 

hidroponik berada pada kalangan menengah yang sudah mengetahui informasi 

tentang sayuran hidroponik, baik gizi yang terkandung, higienitas, kesegaran, 

maupun kualitasnya yang lebih sehat apabila dikonsumsi karena bebas pestisida.  

           Pua et al. (2014) dalam penelitiannya mengenai persepsi konsumen sayuran 

bebas pestisida menemukan bahwa pendapatan konsumen dengan kesadaran 

konsumen membeli sayuran bebas pestisida berbanding lurus, apabila konsumen 

memiliki pendapatan tinggi maka konsumen cenderung membeli sayuran bebas 



pestisida secara rutin. Hal ini didukung oleh penelitian Tangkulung et al. (2015) 

mengenai analisis kepuasan konsumen sayuran organik, yang menyatakan bahwa 

sebagian besar konsumen sayuran organik merupakan konsumen yang menganggap 

sayuran organik adalah sayuran yang terjangkau apabila dilihat dari kualitasnya.  

           Responden lebih memilih memilih harga pada taraf atribut kurang dari Rp 

5.000,00/ikat karena harga tersebut sangat terjangkau bagi konsumen hidroponik. 

Konsumen dengan pendapatan tinggi saat melakukan pembelian sayuran tidak 

keberatan dengan harga yang mereka bayar karena sepadan dengan mutu dan 

kebersihan yang didapatkan. Hasil penelitian di lapangan menemukan bahwa  

sebagian besar responden yang memilih harga kurang dari Rp 5.000,00/ikat adalah 

wanita dan sebagian besar responden yang tidak mempermasalahkan harga dalam 

membeli sayuran hidroponik adalah pria.  

           Hal tersebut sesuai dengan Penelitian Hariyani (2005) mengenai preferensi 

konsumen sayuran bebas residu yang menyatakan bahwa konsumen sayuran bebas 

pestisida lebih menyukai harga yang kurang dari Rp 5.000,00/ikat. Penelitian 

Dasipah (2010) mengenai perilaku konsumen sayuran pasar modern menambahkan 

bahwa konsumen saat melakukan pembelian sayuran tidak keberatan dengan harga 

yang mereka bayar karena sepadan dengan mutu dan kebersihan yang didapatkan. 

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konsumen yang 

lebih memilih membeli sayur hidroponik dan sayur organik adalah konsumen 

yang berasal dari kalangan menengah yang tidak begitu mementingkan atribut 

harga. Namun, apabila konsumen diberikan pilihan yang lebih murah dengan 

kualitas sama, maka konsumen akan membeli dengan harga yang lebih murah.  


