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Abstract: The objective of the research was to analyze some factors which influenced
consumers’ interest and decision to buy organic food products. The problems of the
research were as follows: how about the influence of attitude, subjective norm, and
behavioral control on interest in buying organic foods, how about the influence of
behavioral control on decision to buy organic foods, and how about the influence of
buying interest on consumers’ decision to buy organic foods in Brastagi Supermarket,
Medan. The research used a survey method, and the type of the research was descriptive
quantitative and explanatory research. The population was all consumers who go
shopping to Brastagi Supermarket, and 100 of them were used as the samples, taken by
using accidental sampling technique. The hypothesis was tested by using multiple
regression and simple regression analyses at the significance level (α) = 5%. It was found
that, simultaneously, attitude, subjective norm, and behavioral control influenced buying
interest. Partially, subjective norm and behavioral control had significant influence, while
attitude did not. Behavioral control had dominant influence on buying interest (0.319) and
subjective norm on buying interest (0.319), compared with attitude (0.083) and subjective
norm (0.297) on buying interest. Behavioral control had the influence on the decision to
buy organic foods (0.475). Buying interest influenced the decision to buy organic foods at
0.400. This research is expected to become the guidelines for the management of Brastagi
Supermarket as the organic food marketer in maintaining consumers’ attitude, subjective
norm, and behavioral control as the factors which influence consumers to buy organic
foods, and buying interest as the good predictor for the decision to buy organic foods

Keywords: Attitude, Subjective Norm, Behavioral Control, Buying Interest, Decision to
Buy
A. Pendahuluan
Latar Belakang

Isu lingkungan muncul akibat
kerusakan lingkungan yang semakin
parah akibat eksploitasi sumber daya
alam yang berlebihan. Eksploitasi
ditandai dengan pengaruh kandungan
bahan kimia yang digunakan terus-
menerus secara berlebihan dalam
budidaya pertanian sehingga masyarakat
global merasa kuatir akan keamanan dan
kualitas produk pangan, kesehatan
manusia dan hewan, serta kualitas

lingkungan hidup. Kandungan bahan
kimia produk pangan sebagian besar
bersumber dari pupuk, obat pembasmi
hama dan gulma serta hormon
pertumbuhan. Masyarakat yang meyakini
bahwa ketiga hal tersebut erat
hubungannya dengan isu lingkungan
mewujudkan tindakan penyelamatan
lingkungan dengan slogan go green.
Kekuatiran akibat isu lingkungan juga
menyebabkan fenomena tren gaya hidup



sehat melalui pola konsumsi makanan
yang mensyaratkan adanya jaminan
bahwa produk pangan mempunyai atribut
antara lain: aman dikonsumsi,
mempunyai kandungan nutrisi tinggi,
dan ramah lingkungan. Atribut ini
ternyata melekat pada produk pangan
organik (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 2011. Data
konsumsi produk organik di Asia Pasifik
juga menyebutkan bahwa alasan orang
beralih ke pangan organik dari pangan
konvensional adalah alasan kesehatan
pribadi (AC Nielsen, 2005). Indonesia
sebagai negara yang berada di wilayah
Asia Pasifik juga menunjukkan tren
konsumsi produk organik yang terus
meningkat untuk pemenuhan kebutuhan
pangan, obat dan kesehatan (Departemen
Pertanian, 2012).

Tahun 2007, luas area pertanian
organik Indonesia sebesar 40.970 ha.
Luas area pertanian organik Indonesia
terus mengalami peningkatan hingga
pada tahun 2011 mencapai 225.063 ha.
Terjadi penurunan dari tahun 2010 ke
tahun 2011, namun secara keseluruhan
luas area pertanian organik Indonesia
masih mengalami peningkatan. Indonesia
memiliki modal dasar yang luar biasa
besar dalam pengembangan pangan
organic. Perkembangan minat konsumen
terkendala akibat keterbatasan macam
dan ragam produk organik di pasar.
Kendala lain yang sering dihadapi
diantaranya yaitu, harga produk. organik
yang relatif lebih mahal karena produksi
yang minim dibandingkan produk
pangan non-organik, relatif lebih banyak
diimport serta tempat penjualannya yang
masih terbatas di tempat-tempat tertentu
sehingga sulit terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat (Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, 2011.

Kota Medan adalah salah satu kota besar
di Indonesia yang menjadi pasar produk
organik. Produk organik yang
dikonsumsi masyarakat lokal kota Medan
tersedia di ritel-ritel modern.
Supermarket Brastagi Gatot Subroto
merupakan salah satu ritel modern yang
berdiri di kota Medan yang memiliki
kelebihan dibandingkan ritel lain karena
kelengkapan dan ketersediaan produk
organik di lokasi tersebut dari waktu ke
waktu. Ritel tersebut menyediakan
berbagai jenis produk pangan organik
diantaranya sayur-mayur antara lain:
bayam merah, selada, pakchoy,
kangkung, bayam, tomat, bawang, beras
organik. Kendala yang terjadi adalah
penjualan produk organik belum
maksimal. Masalah lain yang dianggap
penting adalah meskipun segmen pasar
Supermarket Brastagi adalah kalangan
menengah dan menengah ke atas yang
secara logika memiliki penghasilan yang
tinggi namun konsumen tersebut tidak
langsung menjadi pengguna produk
organik. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini penulis berharap dapat
mendapatkan informasi yang banyak
tentang perilaku konsumen membeli
produk organik di Supermarket Brastagi.
Perilaku konsumen dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang bergerak secara
dinamis baik bersifat eksternal maupun
internal. Masalah sikap merupakan salah
satu masalah yang penting untuk
memahami kualitas non fisik manusia.
Norma subjektif produk pangan organik
merupakan faktor eksternal konsumen
yang bermanfaat dalam proses
pengambilan keputusan beli. Konsumen
dalam membeli produk organik
cenderung akan mengikuti apa yang
disarankan orang lain atau orang yang
dipercayainya. Dalam melakukan



kegiatan konsumsi atau keputusan
pembelian, seseorang tidak lepas dari
pengaruh orang lain. Kontrol
keperilakuan yang dipersepsikan
ditunjukan melalui tanggapan seseorang
terhadap faktor pendorong dan faktor
hambatan dari dalam maupun dari luar
diri konsumen sewaktu melakukan
pembelian produk organik.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh sikap,
norma subjektif, kontrol perilaku
terhadap minat membeli produk
pangan organik di Supermarket
Brastagi Medan.

b. Untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh kontrol
perilaku terhadap keputusan
membeli produk pangan organik
di Supermarket Brastagi Medan.

c. Untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh minat
konsumen terhadap keputusan
membeli produk pangan organik
di Supermarket Brastagi Medan.

2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Supermarket Brastagi

Medan, selaku ritel yang
menyediakan produk pangan
organik sebagai masukan dalam
menerapkan strategi penjualan.

b. Bagi Fakultas Ekonomi
Universitas Prima Indonesia
Program Manajemen sebagai
pengembangan ilmu dan
wawasan khususnya pemasaran
pangan organik. Bagi Penulis
merupakan wujud penerapan dan
pengembangan ilmu sebagai
tenaga pengajar di Fakultas

Ekonomi Universitas Prima
Indonesia Program Manajemen

c. Bagi Peneliti selanjutnya sebagai
masukan atau memberi informasi
yang berhubungan dengan
pemasaran hasil pertanian
khususnya produk pangan
organik.

Kerangka Teoritis
Sikap yang terbentuk akan

mempengaruhi minat seseorang untuk
berperilaku. Sikap individu terhadap
perilaku meliputi kepercayaan mengenai
suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil
perilaku, norma subjektif, kepercayaan-
kepercayaan normatif dan motivasi untuk
patuh (Achmat, 2011). Sikap membeli
makanan organik berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap minat beli
makanan organik (Wiyaja, 2013; Wijaya,
2014; Voon, 2011).

Norma subjektif adalah faktor
sosial yang mengacu pada tekanan sosial
untuk melakukan atau tidak melakukan
perilaku (Ajzen, 2005). Norma subjektif
berpengaruh positif terhadap intensi beli
makanan organik (Wijaya, 2013; Wijaya,
2014; Voon, 2011).

Kontrol perilaku adalah persepsi
bagaimana konsumen memiliki
pengendalian perilaku yang mengacu
pada kemudahan atau kesulitan
melakukan perilaku dan diasumsikan
untuk menggambarkan pengalaman masa
lalu serta kemampuan mengatasi
hambatan (Ajzen, 2005). Apabila
individu memiliki kontrol perilaku yang
dirasakan tinggi maka ia akan
mengetahui tindakan yang perlu
dilakukan. Semakin tinggi keyakinan
individu untuk mengendalikan faktor-
faktor kontrol perilaku maka semakin
tinggi intensi beli (Wijaya, 2013).



Kontrol perilaku yang
dipersepsikan merefleksikan pengalaman
lampau seseorang termasuk didalamnya
rintangan dan halangan untuk berperilaku
(Ajzen, 2005). Kontrol perilaku
berpengaruh terhadap keputusan beli
konsumen (Sihombing, 2004). Terdapat
keselarasan antara kontrol perilaku yang
aktual dari responden terhadap keputusan
membeli produk organik (Achmat,
2011).

Intensi individu untuk
menampilkan suatu perilaku adalah
kombinasi dari sikap untuk menampilkan
perilaku tersebut, norma subjektif, dan
kontrol perilaku yang dipersepsikan.
Keputusan pembelian makanan organik
salah satunya dapat dipelajari dengan
pendekatan Teori Perilaku Terencana
(Theory of Planned Behavior), dimana
minat sebagai prediktor terdekatnya.
Teori ini menyediakan suatu kerangka
untuk mempelajari sikap terhadap
perilaku. Berdasarkan teori tersebut,
penentu terpenting perilaku seseorang
adalah intensi/minat berperilaku.

B. Metode Penelitian
1. Batasan Operasionalisasi Variabel

Penelitian yang dilakukan
peneliti terbatas pada faktor-faktor
sebagai berikut:

a. Sikap
b. Norma Subjektif
c. Kontrol Perilaku
d. Minat Beli
e. Keputusan Beli

Penelitian yang dilakukan
peneliti terbatas pada produk organik
yang dipasarkan Supermarket Brastagi
Medan.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Sikap, yaitu penilaian kognitif baik
positif maupun negatif sebagai
tanggapan mengenai produk
pangan organik

b. Norma Subjektif, yaitu persepsi
individu terhadap tekanan sosial
yang ada untuk menunjukkan atau
tidak menunjukkan suatu perilaku
mengonsumsi produk pangan
organik

c. Kontrol Perilaku, yaitu
kepercayaan akan adanya faktor
pendorong atau penghambat
perilaku dan seberapa besar
kekuatannya untuk menunjukkan
perilaku pembelian pangan
organik

d. Minat Beli, yaitu keinginan atau
ekspresi niat individu untuk
berkomitmen pada aktivitas-
aktivitas mengonsumsi produk
pangan organik

e. Keputusan Beli, yaitu tindakan
yang dilakukan oleh konsumen
menentukan pilihan untuk
menggunakan produk pangan
organik. Skala pengukuran
menggunakan skala Likert dengan
lima penilaian 1= tidak setuju, 2=
Tidak setuju, 3= Kurang Setuju,
4= Setuju, 5= Sangat setuju

2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian berlangsung bulan

Agustus sampai dengan Desember 2014.
Penelitian dilakukan di Supermarket
Brastagi Jl. Gatot Subroto Medan

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah konsumen yang berbelanja di
Supermarket Brastagi. Jumlah



populasi tidak dapat diketahui dengan
pasti

b. Sampel
Penentuan sampel ditentukan dengan
kesalahan maksimal yang dapat
ditoleransi, ditentukan sebesar 10%.
Rumus penentuan sampel berdasarkan
Israel (2013) sebagai berikut:

n=

n=

n= 98,01

4. Jenis Data
Jenis dan sumber data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
:

a. Data Primer, data primer
diperoleh penulis melalui sumber-
sumber sebagai berikut: daftar
pertanyaan (Questionaire) yang
disebarkan kepada responden yang
berbelanja di Supermarket Brastagi,
wawancara (Interview) kepada pihak
yang berhak dan berwewenang di
Supermarket Brastagi
b. Data Sekunder, data sekunder
diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi yang diterbitkan melalui studi
dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah dengan :
a. Melakukan wawancara
(interview), dilakukan kepada pihak
yang berhak dan berwewenang di
Supermarket Brastagi Medan
sehubungan dengan penelitian.]
b. Daftar pertanyaan (questionaire),
yaitu diberikan kepada konsumen
yang membeli produk pangan organik

sebagai responden penelitian.
kuesioner merupakan salah satu
bentuk instrumen pengumpulan data
yang tepat untuk penelitian survei.
c. Studi dokumentasi, yaitu
mengumpulkan dan mempelajari
dokumen-dokumen, artikel, dan jurnal
yang berkaitan dengan penelitian ini

6. Uji Validitas dan Reliabilitas
Instrumen

Uji validitas dan reliabilitas
instrumen dilakukan kepada 30 (tiga
puluh) konsumen Supermarket Brastagi
di luar sampel penelitian. Rumus statistik
yang digunakan untuk uji validitas
adalah korelasi Product Moment atau
Pearson. Sugiyono (2009) dan Suliyanto
(2011) menyatakan bahwa korelasi
Pearson digunakan untuk mencari
hubungan atau untuk menguji spesifikasi
hipotesis asosiatif, bila masing-masing
variabel yang dihubungkan berbentuk
interval. Jika angka korelasi yang
diperoleh lebih besar daripada angka
kritik  (r hitung> r tabel) maka instrumen
tersebut dikatakan valid. Hasil pengujian
instrumen pernyataan dalam penelitian
ini adalah valid. Pengukuran reliabilitas
dilakukan dengan One Shot atau
pengukuran sekali saja. Teknik yang
digunakan untuk melakukan uji
reliabilitas adalah menggunakan
Cronbach’s Alpha, menunjukkan
bagaimana tingginya butir-butir dalam
kuesioner berkorelasi atau berinteraksi.
Variabel dalam penelitian ini
menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha >
0,70. Sehingga seluruh item pernyataan
layak untuk digunakan

7. Metode Analisis Data
a. Metode Analisis Statistik
Deskriptif. Statistik deskriptif



memberikan gambaran atau deskripsi
suatu data meliputi rata-rata, standar
deviasi, nilai maksimum dan
minimum, modus, dan banyaknya
kasus yang diobservasi.
b. Metode Analisis Statistik
Inferensial. Berdasarkan kerangka
teoritis dan konseptual serta hipotesis
pada penelitian ini, maka model
analisis yang digunakan adalah
analisis regresi berganda dan regresi
sederhana. Analisis data dilakukan
dengan software Statistical Package
for Social Science (SPSS).
Kriteria ketepatan, yaitu:
1) Uji simultan menggunakan uji
statistik F, dengan ketentuan, H0

diterima jika Fhitung< Ftabel pada α 5%.
Sebaliknya, H0 ditolak (H1 diterima)
jika Fhitung> Ftabel pada α 5%.
2) Uji parsial menggunakan uji
statistik t dua arah, dengan ketentuan,
H0 diterima jika –ttabel≤ thitung≤ ttabel

pada α 5%. Sebaliknya, H0 ditolak (H1

diterima) jika thitung< -ttabel atau
thitung>ttabel pada α 5%.
3) Koefisien determinan (R2)
Koefisien determinan untuk
mengetahui tingkat ketepatan paling
baik dalam analisis regresi, dimana
hal yang ditunjukkan oleh besarnya
koefisien determinasi antara 0 (nol)
dan 1(satu).

C. Hasil Penelitian
Analisis Hipotesis Pertama
1. Koefisien Determinasi Hipotesis

Pertama
Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi

Hipotesis Pertama
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,552a ,305 ,283 ,51882
a. Predictors: (Constant), Kontrol, Sikap, Norma

b. Dependent Variable: Minat
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, nilai R
Square atau koefisien determinasi
sebesar 0,305 berarti bahwa variasi minat
beli dapat dijelaskan oleh variasi sikap,
norma subjektif, dan kontrol perilaku
sebesar 30,5%. Sedangkan 69,5%
lainnya adalah merupakan pengaruh dari
variabel bebas lain yang tidak dijelaskan
oleh model penelitian, seperti faktor
bauran pemasaran, faktor pengetahuan.

2. Uji F (Simultan) Hipotesis Pertama
Tabel 2. Uji F (Simultan) Hipotesis

Pertama
ANOVAa

Model Sum of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.

1
Regression 11,349 3 3,783 14,054 ,000b

Residual 25,841 96 ,269

Total 37,190 99
a. Dependent Variable: Minat
b. Predictors: (Constant), Kontrol, Sikap, Norma
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2, dapat
diketahui bahwa Fhitung = 14,054 dan Ftabel

= 2,706 (Fhitung lebih besar dari Ftabel) dan
nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari
nilai alpha 5% (0.05). Hal ini berarti
variabel bebas (sikap, norma subjektif,
kontrol perilaku) secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat (minat beli) atau
model persamaan regresi yang dihasilkan
sudah tepat dan dapat digunakan untuk
memprediksi minat pembelian produk
pangan organik.



3. Uji t (Parsial) Hipotesis Pertama
Tabel 3. Hasil Uji t (Parsial) Hipotesis

Pertama

Berdasarkan Tabel 3, dapat
diketahui bahwa hasil uji pengaruh
variabel terikat terhadap variabel bebas
secara parsial adalah sebagai berikut:
nilai t hitung sikap (0,741) < t tabel
(1.985) dan nilai sig. sikap (0.460) > nilai
alpha (0.05), dengan keputusan H0

diterima yang berarti secara parsial sikap
tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap minat beli produk pangan
organik (Y), nilai t hitung norma
subjektif (2,982) > t tabel (1,985) dan
nilai sig. norma subjektif (0.004) < nilai
alpha (0.05) H0 ditolak yang berarti,
secara parsial norma subjektif memiliki
pengaruh signifikan terhadap minat beli
produk pangan organik (Y), nilai t hitung
kontrol perilaku (3,284) > t tabel (1.985)
dan nilai sig. kontrol perilaku (0.001) <
nilai alpha (0.05) H0 ditolak yang berarti,
secara parsial kontrol perilaku memiliki
pengaruh signifikan terhadap minat beli
produk pangan organik (Y).

4. Regresi Linear Berganda Hipotesis
Pertama
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear

Berganda Hipotesis Pertama

Berdasarkan Tabel 4, maka
persamaan regresi linear yang terbentuk
adalah sebagai berikut:
Y=1,498+0,083X1+0,297X2+0,319X3+ e

Persamaan tersebut dapat
diinterpretasikan bahwa nilai konstanta
menunjukkan jika sikap, norma subjektif,
dan kontrol perilaku sama dengan 0.
maka minat beli akan sebesar 1,498.
Koefisien regresi dari semua variabel
bebas menunjukkan nilai yang positif.
Hal ini berarti bahwa semua variabel
bebas mempunyai hubungan yang
searah/positif terhadap variabel
terikatnya dan memberikan kontribusi
terhadap minat beli. Koefisien regresi
sikap sebesar 0,083 artinya apabila ada
kenaikan variabel sikap maka akan
menyebabkan terjadinya peningkatan
terhadap minat dengan asumsi variabel
yang lain tetap. Koefisien regresi norma
subjektif sebesar 0,297 artinya apabila
terjadi peningkatan pada norma subjektif
maka akan menyebabkan terjadinya
peningkatan minat dengan asumsi
variabel yang lain tetap. Koefisien
regresi kontrol perilaku sebesar 0,319

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std.
Error

Beta

1

(Consta
nt)

1,498 ,444 3,374 ,001

Sikap ,083 ,112 ,072 ,741 ,460

Norma ,297 ,100 ,306 2,982 ,004

Kontrol ,319 ,097 ,308 3,284 ,001

a. Dependent Variable: Minat
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Consta
nt)

1,498 ,444 3,374 ,001

Sikap ,083 ,112 ,072 ,741 ,460

Norma ,297 ,100 ,306 2,982 ,004

Kontrol ,319 ,097 ,308 3,284 ,001

a. Dependent Variable: Minat
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)



artinya apabila ada kenaikan variabel
kontrol perilaku maka akan
menyebabkan terjadinya peningkatan
terhadap minat dengan asumsi variabel
yang lain tetap. Kontrol perilaku
memiliki kontribusi yang lebih besar
dibandingkan sikap dan norma subjektif
dalam meningkatkan minat beli. Hal ini
menunjukan bahwa konsumen memiliki
kontrol perilaku yang kuat dalam
membentuk minat beli produk pangan
organik.
Analisis Hipotesis Kedua
1. Koefisien Determinasi Hipotesis

Kedua
Tabel 5. Koefisien Determinasi

Hipotesis Kedua
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

1 ,401a ,161 ,152 2,58242
a. Predictors: (Constant), Kontrol_Perilaku
b. Dependent Variable: Keputusan_Beli
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat
diketahui nilai R Square atau koefisien
determinasi sebesar 0,161 berarti bahwa
variasi keputusan beli dapat dijelaskan
oleh variasi kontrol perilaku sebesar
16,1%. Sedangkan 83,9% lainnya adalah
merupakan pengaruh dari variabel bebas
lain yang tidak dijelaskan oleh model
penelitian, seperti faktor bauran
pemasaran, faktor pengetahuan,
kesadaran, keterlibatan konsumen, dan
lain sebagainya.

2. Regresi Sederhana Hipotesis
Kedua

Tabel 6. Hasil Koefisien
Regresi Hipotesis Kedua

Coefficientsa

Model Unstandardize
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std.
Error

Beta

1
(Constant) 8,163 1,588 5,141 ,000
Kontrol_P

erilaku
,475 ,110 ,401 4,333 ,000

a. Dependent Variable: Keputusan_Beli
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Persamaan regresi berganda
yaitu:

Y=8,163+0,475X+e
Berdasarkan persamaan tersebut nilai
konstanta menunjukkan jika kontrol
perilaku sama dengan 0 maka keputusan
pembelian akan sebesar 8,163. Koefisien
regresi dari variabel bebas menunjukkan
nilai yang positif. Hal ini berarti bahwa
variabel bebas mempunyai hubungan
yang searah/positif terhadap variabel
terikatnya dan memberikan kontribusi
terhadap keputusan pembelian. Koefisien
regresi kontrol perilaku sebesar 0,475
artinya apabila ada kenaikan variabel
kontrol perilaku sebesar satu satuan
maka akan menyebabkan terjadinya
peningkatan terhadap keputusan
pembelian produk pangan organik
sebesar 0,475.



3. Uji F (Simultan) Hipotesis Kedua
Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

Hipotesis Kedua

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui
bahwa Fhitung = 18,773 dan Ftabel = 3,938
(Fhitung lebih besar dari Ftabel) dan nilai
signifikansi (0.000) lebih kecil dari nilai
alpha 5% (0.05). Keputusan yang
diambil atas hipotesis kedua adalah H0

(Kontrol perilaku tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
produk pangan organik) ditolak. Hal ini
berarti variabel kontrol perilaku
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat (keputusan
pembelian) atau model persamaan regresi
yang dihasilkan sudah tepat dan dapat
digunakan untuk memprediksi keputusan
pembelian produk pangan organik

4. Uji t (Parsial) Hipotesis Kedua
Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Hipotesis Kedua
Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 8,163 1,588 5,141 ,000
Kontrol_
Perilaku

,475 ,110 ,401 4,333 ,000

a. Dependent Variable: Keputusan_Beli
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 8 dapat
diketahui bahwa uji pengaruh variabel
terikat dan variabel bebas secara parsial
dengan kriteria pengujiannya nilai thitung

kontrol perilaku (4,333) > ttabel (1.985)
dan nilai sig. kontrol perilaku (0.000) <

nilai alpha (0.05) maka keputusan yang
diambil adalah H0 ditolak atau kontrol
perilaku memiliki pengaruh signifikan
terhadap keputusan beli produk pangan
organik (Y).
Analisis Hipotesis Ketiga
1. Koefisien Determinasi Hipotesis

Ketiga
Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Hipotesis Ketiga
Model Summary

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1 ,350a ,122 ,113 ,66018
a. Predictors: (Constant), Minat_Beli
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 9, nilai R
Square atau koefisien determinasi
sebesar 0,122 berarti bahwa variasi
keputusan beli dapat dijelaskan oleh
variasi minat beli sebesar 12,2%.
Sedangkan 87,8% lainnya adalah
merupakan pengaruh dari variabel bebas
lain yang tidak dijelaskan oleh model
penelitian, seperti alasan kesehatan, gaya
hidup, harga, dan lain sebagainya.

2. Regresi Sederhana Hipotesis
Ketiga

Tabel 10. Hasil Uji Regresi
Hipotesis Ketiga

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Cons
tant)

2,172 ,428 5,071 ,000

Minat
_Beli

,400 ,108 ,350 3,698 ,000

a. Dependent Variable: Keputusan_Beli
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 10 dapat
ditentukan persamaan regresi berganda
yaitu:

Y = 2,172+0,400X+e

ANOVA
Model Sum of

Squares
Df Mean

Square
F Sig.

1
Regression 125,198 1 125,198 18,773 ,000b

Residual 653,552 98 6,669

Total 778,750 99
a. Dependent Variable: Keputusan_Beli
b. Predictors: (Constant), Kontrol_Perilaku
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)



Persamaan tersebut menunjukkan nilai
konstanta 2,172 yang berarti jika minat
beli sama dengan 0 maka keputusan
pembelian akan sebesar 2,172. Koefisien
regresi dari variabel minat beli
menunjukkan nilai yang positif. Hal ini
berarti bahwa variabel minat beli
mempunyai hubungan yang
searah/positif terhadap variabel
keputusan pembelian dan memberikan
kontribusi terhadap keputusan
pembelian. Koefisien regresi minat beli
sebesar 0,400 artinya jika variabel minat
beli mengalami kenaikan setiap satu
satuan maka akan menyebabkan
terjadinya peningkatan keputusan
pembelian produk pangan organik
sebesar 0,400.
3. Uji F (Uji Simultan) Hipotesis

Ketiga
Tabel 11. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Hipotesis Ketiga
ANOVAa

Model Sum of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.

1
Regression 5,960 1 5,960 13,674 ,000b

Residual 42,712 98 ,436

Total 48,672 99
a. Dependent Variable: Keputusan_Beli
b. Predictors: (Constant), Minat_Beli
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 12 dapat
diketahui bahwa Fhitung = 13,674 dan Ftabel

= 3,938 (Fhitung lebih besar dari Ftabel) dan
nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari
nilai alpha 5% (0.05) sehingga keputusan
yang diambil adalah H0 ditolak dan H1

diterima. Hal ini berarti variabel bebas
(minat beli) mempunyai pengaruh yang
signifikan secara simultan terhadap
variabel terikat (keputusan beli) atau
dapat dikatakan bahwa variabel bebas
yaitu minat beli mampu menjelaskan
keputusan beli pangan organik

4. Uji t (Uji Parsial) Hipotesis Ketiga
Tabel 12. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Hipotesis Ketiga
Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Cons
tant)

2,172 ,428 5,071 ,000

Minat
_Beli

,400 ,108 ,350 3,698 ,000

a. Dependent Variable: Keputusan_Beli
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 12 dapat
diketahui bahwa uji pengaruh variabel
terikat dan variabel bebas secara parsial
dengan kriteria pengujiannya nilai thitung

minat beli (3,698) > ttabel (1.985) dan nilai
signifikansi (0.000) > nilai alpha (0.05).
H0 ditolak artinya bahwa secara parsial
minat beli memiliki pengaruh signifikan
terhadap keputusan beli produk pangan
organik (Y).
Pembahasan
1. Pembahasan Hipotesis Pertama

Variabel sikap, norma subjektif,
kontrol perilaku berpengaruh terhadap
minat beli produk organik secara
simultan. Temuan ini sesuai dengan
temuan Ajzen (2005) dalam model teori
perilaku terencana yang menyatakan
sikap, norma subjektif dan kontrol
perilaku berhubungan positif dengan
minat dalam melakukan suatu perilaku.
Pengujian secara parsial menunjukkan
sikap responden tidak berpengaruh
signifikan terhadap minat beli produk
organik. Besar pengaruh sikap terhadap
minat adalah 0,083 dengan nilai
signifikansi 0,460 (lebih besar dari nilai
alpha 0,05). Hasil penelitian ini
mendukung temuan yang menyatakan
bahwa sikap bukan sebagai prediktor
yang dominan baik dalam teori perilaku
terencana (Sihombing, 2004). Hal ini
bertentangan dengan temuan yang



menyatakan sikap membeli makanan
organik berpengaruh signifikan terhadap
intensi beli makanan organik (Wijaya,
2013; Chan, 2000; Voon et al. 2011;
Tsakiridou, 2005). Faktor yang
menyebabkan sikap tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap minat ini
adalah karena pangan organik bukan
merupakan bahan pangan preferensi
dalam pembelanjaan. Konsumen lebih
mengutamakan pilihan pada pangan non
organik karena ketersediaan pangan non
organik lebih tinggi dan memiliki harga
yang lebih murah dibandingkan pangan
organik.

Norma subjektif secara parsial
memiliki pengaruh signifikan terhadap
minat beli produk organik. Besarnya
pengaruh norma subjektif terhadap minat
adalah 0,297 dengan nilai sig. 0,004.
Koefisien variabel norma subjektif
bernilai positif. Hasil temuan
menjelaskan bahwa semakin tinggi
norma subjektif maka semakin tinggi
minat beli, sebaliknya semakin rendah
norma subjektif maka semakin rendah
juga minat beli konsumen. Pentingnya
peran norma subjektif dalam konteks
konsumen Indonesia dibuktikan dalam
penelitian ini. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Wijaya, 2013 dan Voon,
2011 yang menyatakan bahwa norma
subjektif merupakan prediktor niat beli
pangan organik yang utama.

Hasil penelitian ini juga
menunjukkan koefisien variabel kontrol
perilaku bernilai positif yang berarti
semakin tinggi kontrol perilaku maka
semakin tinggi minat membeli,
sebaliknya semakin rendah kontrol
perilaku maka semakin rendah juga
minat membeli. Kontrol perilaku secara
parsial memiliki pengaruh terhadp minat
beli konsumen. Besarnya pengaruh

kontrol perilaku terhadap minat
pembelian adalah 0,319 dengan nilai sig.
0,001. Hasil temuan ini sejalan dengan
Ajzen (2005). Hasil penelitian ini
menunjukkan variabel yang paling
berpengaruh terhadap minat beli adalah
kontrol perilaku yang dipersepsikan.
Pembahasan Hipotesis Kedua

Kontrol perilaku berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
konsumen. Hasil ini sesuai dengan
temuan Ajzen, 2005 dan Manongko,
2011. Besarnya pengaruh kontrol
perilaku terhadap minat adalah 0,475
dengan nilai sig. 0,000 Kontrol perilaku
berada pada kategori baik. Terdapat
keselarasan antara persepsi mengenai
kendali yang aktual dari responden
terhadap perilaku membeli produk
organik (Achmat, 2011). Keputusan
mengonsumsi produk organik merupakan
perilaku yang sangat membutuhkan
kontrol keperilakuan atau kemampuan
konsumen tersebut dalam berperilaku.
Pembahasan Hipotesis Ketiga

Hasil penelitian menunjukkan
minat merupakan prediktor yang baik
untuk keputusan pembelian. Besarnya
pengaruh minat beli terhadap keputusan
beli adalah 0,400 dengan nilai sig. 0,000.
Beberapa temuan parsial dalam
penelitian perilaku konsumen organik
mendukung adanya pengaruh positif dan
signifikan minat beli pangan organik
secara parsial terhadap perilaku membeli
pangan organik (Ajzen, 2005; Voon,
2011; Chan, 2000; Manongko, 2011).



D. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan pada bab terdahulu, maka
dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut ini:

1. Sikap, norma subjektif, dan
kontrol perilaku secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
minat membeli produk pangan
organik konsumen di
Supermarket Brastagi Medan.
Secara parsial, norma subjektif
dan kontrol perilaku memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli pangan
organik konsumen di
Supermarket Brastagi Medan.
Namun sikap membeli pangan
organik tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap minat beli
produk pangan organik
konsumen di Supermarket
Brastagi Medan..

2. Kontrol perilaku berpengaruh
signifikan terhadap keputusan
membeli pangan organik
konsumen di Supermarket
Brastagi Medan

3. Minat membeli memiliki
pengaruh signifikan terhadap
keputusan membeli pangan
organik konsumen di
Supermarket Brastagi Medan.

Saran
Dari hasil penelitian dan

pembahasan pada bab terdahulu, maka
diberikan saran-saran sebagai berikut ini:

1. Norma subjektif perlu
diperhatikan karena berpengaruh
terhadap minat membeli pangan
organik, disarankan beberapa hal
kepada pihak Supermarket

Brastagi Medan agar minat beli
pangan organik dapat meningkat
yaitu dengan aktif memanfaatkan
promosi maupun iklan yang
menekankan bahwa harga
produk pangan organik yang
berlaku sesuai dengan manfaat
pangan organik. Kontrol perilaku
konsumen perlu diperhatikan
oleh Supermarket Brastagi
karena memiliki pengaruh
terhadap minat beli konsumen.
Pemasar disarankan menambah
varian produk organik, menjaga
kenyamanan konsumen melalui
kerja sama dengan pemerintah
yang mengawasi peredaran
produk organik palsu, menjamin
legalitas keaslian produk
organik.

2. Kontrol perilaku perlu
diperhatikan karena memiliki
pengaruh terhadap keputusan
beli konsumen. Oleh karena itu,
pihak Supermarket Brastagi
diharapkan dapat menyediakan
jenis pangan organik yang lebih
beraneka ragam jenisnya dan
menjaga kontinuitas ketersediaan
sayuran organik.

3. Minat membeli produk organik
harus diperhatikan karena minat
merupakan anteseden keputusan
beli. Oleh karena itu pemasar
disarankan menempatkan produk
organik pada tempat yang
strategis dan mudah dilihat
konsumen, melakukan upaya
agar proses transaksi konsumen
berlangsung singkat dengan
menyediakan tempat
pembayaran untuk pembelian
barang dengan jumlah yang
sedikit.
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