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ABSTRAK 

 
Kedelai merupakan salah satu tanaman pangan yang paling penting ketiga 

setelah padi dan jagung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
karakteristik, proses pengambilan keputusan, sikap, kepuasan, dan loyalitas petani 
dalam penggunaan varietas unggul benih kedelai di desa Sukasirna. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, multiatribut 
Fishbein, Customer Satisfaction Index (CSI), Importance Performance Analysis (IPA) 
dan Piramida Loyalitas. Berdasarkan multiatribut Fishbein diperoleh benih kedelai 
varietas unggul Dapros merupakan benih yang lebih disukai oleh petani dibandingkan 
Grobogan dan Orba. Berdasarkan Customer Satisfaction Index (CSI) diperoleh petani 
responden telah merasa puas terhadap kinerja dari atribut benih kedelai varietas 
unggul Dapros dibandingkan Grobogan dan Orba. Berdasarkan analisis loyalitas 
konsumen, petani responden loyal terdahap benih kedelai varietas unggul Dapros 
dibandingkan Grobogan dan Orba. 
Kata kunci: Kedelai, kepuasan, loyalitas, perilaku, sikap 

 
ABSTRACT 

 
Soybean is one of the most three important food  after rice and corn. The 

purpose of this study was to identify the characteristics, decision-making processes, 
attitudes, satisfaction, and loyalty of farmers in the use of improved varieties of 
soybean seeds in the village Sukasirna. The method of analysis used in this study is 
descriptive analysis method, multiatribut Fishbein, Customer Satisfaction Index 
(CSI), Importance Performance Analysis (IPA) and Loyalty Pyramid. Based on 
Fishbein multiatribut obtained Dapros soybean seed is the seed of improved varieties 
preferred by farmers compared Grobogan and Orba. Based on Customer Satisfaction 
Index (CSI) has been obtained by the farmer respondents were satisfied with the 
performance of improved varieties of soybean seed attributes Dapros compared 
Grobogan and Orba. Based on the analysis of customer loyalty, loyal farmer 
respondents terdahap superior varieties of soybean seed Dapros compared Grobogan 
and Orba. 
 
Keywords: Attitude, behavior, loyalty, satisfaction, soybean. 
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PENDAHULUAN 
 
Kedelai merupakan salah satu dari 

komoditas tanaman pangan terpenting 
ketiga setelah padi dan jagung, yang kaya 
akan protein dan memiliki arti penting 
dalam industri pangan dan pakan. 
Kebutuhan akan kedelai terus meningkat 
dari tahun ke tahun seiring dengan 
pertumbuhan penduduk. Dalam kurun 
waktu lima tahun ke depan (tahun 2010-
2014) kebutuhan kedelai setiap tahunnya 
sebesar ±2.300.000 ton biji kering, akan 
tetapi kemampuan produksi kedelai dalam 
negeri pada tahun 2012 hanya sebesar 
843,15 ribu ton biji kering atau mengalami 
penurunan sebesar 8,13 ribu ton (0,96 
persen) dibandingkan tahun 2011 (ATAP 
Tahun 2012, BPS), sedangkan berdasarkan 
ARAM I  tahun 2013 produksi kedelai 
diperkirakan sebesar 847,16 ribu ton biji 
kering atau mengalami peningkatan 
sebesar 4,00 ribu ton (0,47 persen) 
dibandingkan tahun 2012. Perkembangan 
produksi kedelai di Indonesia ini masih 
rendah jika dibandingkan dengan negara-
negara produsen utama kedelai dunia. Data 
negara-negara produsen utama kedelai 
dunia dapat dilihat pada lampiran 1. 

Kebutuhan kedelai dalam negeri 
yang besar belum bisa dipenuhi oleh 
produksi dalam negeri. Hal ini mendorong 
pemerintah mengimpor kedelai dari pasar 
dunia untuk memenuhi konsumsi 
domestik. Saat ini, Indonesia menjadi salah 
satu negara pengimpor kedelai terbesar di 
dunia. Hal ini tentunya tidak dapat 
dibiarkan begitu saja mengingat potensi 
untuk meningkatkan produksi kedelai di 
dalam negeri dapat dilakukan. 

Peningkatan produksi kedelai 
nasional menuju swasembada, baik melalui 
peningkatan produktivitas maupun melalui 
perluasan areal tanam, pasti memerlukan 
penyediaan benih bermutu dari varietas 
unggul. Benih kedelai yang bermutu 
adalah benih yang telah bersertifikasi, yang 

telah memenuhi syarat-syarat dan telah 
memiliki izin dari penangkaran benih. 

Sejalan dengan swasembada 
kedelai yang dicanangkan pemerintah, 
maka dibutuhkan peningkatan sektor 
produksi kedelai terutama sentra produksi 
kedelai nasional salah satunya Kabupaten 
Cianjur. Kabupaten Cianjur merupakan 
salah satu penghasil kedelai terbesar di 
Jawa Barat. Luas panen dan produksi 
kedelai di Jawa Barat tahun 2013 dapat 
dilihat pada lampiran 2. 

Peran Kabupaten Cianjur menjadi 
sangat besar sebagai salah satu daerah 
penghasil kedelai terbesar di Indonesia 
dalam menjaga konsistensi dan 
kontinyuitas untuk memproduksi kedelai. 
Salah satu strategi pencapaian swasembada 
kedelai yaitu melalui sistem pembenihan, 
sehingga dengan pemilihan benih yang 
tepat diharapkan dapat menghasilkan sikap 
positif dan kepuasan yang tinggi. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu penelitian 
perilaku konsumen untuk mengetahui 
sikap dan kepuasan petani terhadap atribut 
benih kedelai unggul di Kabupaten 
Cianjur, khususnya di Desa Sukasirna. 

Dari penjelasan tersebut, 
perumusan masalah dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik dan 
proses pengambilan keputusan 
petani dalam penggunaan benih 
kedelai varietas unggul di Desa 
Sukasirna. 

2. Bagaimana sikap petani terhadap 
benih kedelai varietas unggul di 
Desa Sukasirna. 

3. Bagaimana kepuasan petani 
terhadap penggunaan benih 
kedelai varietas unggul di Desa 
Sukasirna. 

4. Bagaimana tingkat loyalitas petani 
terhadap penggunaan benih 
kedelai varietas unggul di Desa 
Sukasirna. 
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Berdasarkan perumusan masalah 
yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik 
petani kedelai dan proses 
keputusan pembelian benih 
kedelai varietas unggul di Desa 
Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, 
Kabupaten Cianjur. 

2. Menganalis sikap dan kepuasan 
petani terhadap penggunaan benih 
kedelai varietas unggul di Desa 
Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, 
Kabupaten Cianjur. 

3. Mengukur tingkat loyalitas petani 
terhadap benih kedelai varietas 
unggul di Desa Sukasirna, 
Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten 
Cianjur. 

 
Kerangka Pemikiran Operasional 

Kedelai merupakan salah satu dari 
komoditas tanaman pangan terpenting 
ketiga setelah padi dan jagung. Selain itu, 
kedelai juga merupakan tanaman palawija 
yang kaya akan protein yang memiliki arti 
penting dalam industri pangan dan pakan. 
Sebagai sumber protein nabati, kedelai 
umumnya dikonsumsi dalam bentuk 
produk olahan, yaitu tempe, kecap, tauco, 
susu kedelai, tahu, dan berbagai bentuk 
makanan ringan (Sudaryanto dan Swastika, 
2007). 
 Meningkatnya konsumsi kedelai 
penduduk Indonesia seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk serta 
berkembangnya industri pangan olahan 
yang berbahan baku kedelai tidak 
diimbangi dengan produksi dalam negeri 
yang mencukupi sehingga impor kedelai 
terus dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. Untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri maka produksi 
dalam negeri harus ditingkatkan. 

Produksi kedelai yang 
berfluktuasi setiap tahunnya menjadi hal 
yang sangat serius untuk dibenahi, 
terutama dalam mendukung program 

swasembada kedelai yang dicanangkan 
pemerintah. Peran Kabupaten Cianjur 
menjadi sangat besar sebagai salah satu 
daerah penghasil kedelai terbesar di 
Indonesia dalam menjaga konsistensi dan 
kontinyuitas untuk memproduksi kedelai. 
Salah satu strategi pencapaian swasembada 
kedelai yaitu melalui sistem pembenihan, 
sehingga dengan pemilihan benih yang 
tepat diharapkan dapat menghasilkan sikap 
positif dan kepuasan yang tinggi. Kondisi 
ini tentunya akan membentuk sikap petani 
dalam penggunaan benih, sehingga pada 
akhirnya petani mampu mengevaluasi 
benih tertentu dalam memenuhi kebutuhan 
mereka. Preferensi petani terhadap 
penggunaan benih unggul menjadi hal 
yang sangat berpengaruh untuk menjaga 
konsistensi dan kontinyuitas produksi 
kedelai dalam negeri, sehingga pada 
akhirnya dapat memperkecil jumlah impor 
kedelai dari negara lain dan dapat 
mendukung program swasembada kedelai 
pemerintah 2014. Alur pemikiran kerangka 
operasional secara ringkas dapat dilihat 
pada lampiran 3. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian sikap dan kepuasan 
petani sebagai konsumen terhadap atribut 
benih kedelai ini dilaksanakan di Desa 
Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemilihan 
lokasi penelitian ditentukan secara sengaja 
(purpossive) dengan pertimbangan bahwa 
Kabupaten Cianjur sebagai sebagai salah 
salah satu wilayah penghasil kedelai 
terbesar di Indonesia dan Desa Sukasirna 
sebagai salah satu desa yang memiliki 
produktivitas kedelai terbesar di Cianjur. 
Selain itu, didukung juga oleh topografi 
dari Kabupaten Cianjur yang cocok untuk 
penanaman kedelai. Penelitian di lapangan 
dilaksanakan pada bulan Maret sampai 
dengan April 2014. 
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Jenis dan Sumber Data 
Pencarian informasi data 

penelitian menggunakan data primer dan 
data sekunder. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa data primer 
dan data sekunder yang bersifat kualitatif 
maupun kuantitatif. Data primer diperoleh 
melalui pengisian kuesioner yang 
dilaksanakan dengan wawancara secara 
langsung responden yaitu petani kedelai. 
Kuesioner yang diajukan meliputi 
beberapa pertanyaan yang berkaitan 
dengan sikap dan keputusan pembelian 
serta tingkat kepuasan petani sebagai 
konsumen terhadap atribut benih kedelai. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
berbagai instansi seperti BPS (Badan Pusat 
Statistik), perpustakaan LSI (Lembaga 
Sumber Informasi), perpustakaan Fakultas, 
dinas pertanian Kabupaten Cianjur, BP3K 
Wilayah Kecamatan Sukaluyu, dan 
berbagai literatur seperti buku, skripsi, 
artikel-artikel dari internet, majalah 
pertanian, jurnal, dan sebagainya. 

 
Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive. Purposive sampling adalah 
teknik pengambilan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). 
Dengan menggunakan purposive sampling, 
diharapkan pertimbangan kriteria sampel 
yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan. Pertimbangan 
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 
responden yang pernah menggunakan 
benih kedelai varietas unggul Dapros, 
Grobogan, dan Orba. 

Jumlah sampel yang akan 
dijadikan responden diperoleh berdasarkan 
penggunaan rumus Slovin. Rumus Slovin 
yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 = N1 + Ne  

dimana: 
n = jumlah sampel 

N = ukuran populasi (jumlah petani 
kedelai) 
e = persen kesalahan sampel yang masih 
dapat ditolerir 

Berdasarkan rumus diatas, jika 
toleransi kesalahan sampel yang masih 
ditolerir adalah 10 persen dan jumlah 
petani kedelai yang berada di Desa 
Sukasirna adalah 53 petani kedelai maka 
jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar 
34.64 responden. Oleh karena itu, jumlah 
sampel sebanyak 35 dianggap telah 
mewakili atau telah memenuhi syarat 
minimal yang telah ditentukan. 

 
Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan 
secara kualitatif dan kuantitatif. Secara 
kualitatif dilakukan  dengan  alat analisis 
deskriptif yaitu analisis yang dilakukan 
untuk mengetahui karakteristik petani dan 
proses pengambilan keputusan yang 
dilakukan petani. Analisis data secara 
kuantitatif dilakukan dengan alat analisis 
Multiatribut Fishbein, Importance and 
Performance Analysis (IPA), Customer 
Satisfaction Index (CSI), dan piramida 
loyalitas. Multiatribut Fishbein digunakan 
untuk memahami sikap konsumen terhadap 
atribut  benih kedelai varietas unggul, 
metode IPA digunakan untuk mengukur 
sejauh mana tingkat kinerja atribut benih 
kedelai varietas unggul, metode CSI 
digunakan untuk mengukur tingkat 
kepuasan petani terhadap penggunaan 
benih kedelai varietas unggul, sedangkan 
piramida loyalitas digunakan untuk 
mengukur tingkat loyalitas konsumen 
terhadap benih kedelai varietas unggul. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Karakteristik Responden 
Petani responden yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 29 orang dan 
perempuan 6 orang, didominasi usia antara 
25-44 tahun dan keseluruhan sudah 
menikah Umumnya tingkat pendidikan 
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terkahir petani responden adalah  SD atau 
sederajat. Semua petani responden 
menjadikan usahatani kedelai sebagai 
pekerjaan utama dan memiliki pekerjaan 
sampingaan  dengan penghasilan kurang 
dari Rp 500.000 yang diperoleh dari 
berdagang. Petani responden sudah 
memiliki pengalaman dalam usahatani 
kedelai yang cukup lama sekitar 11 hingga 
15 tahun. Sebagian besar petani responden 
menyewa lahan dengan luas lahan antara 
0,3 hingga 0,5 Ha serta total budidaya 1 
kali dalam setahun. 
 

Proses Keputusan Pembelian 
Pada tahap proses pengenalan 

kebutuhan alasan petani menggunakan 
benih kedelai varietas Unggul Dapros 
karena ingin memperoleh keuntungan dan 
petani berharap dengan menggunakan 
benih kedelai varietas Unggul Dapros 
adalah kualitas kedelai yang lebih baik.  

Pada tahap pencarian informasi, 
sumber informasi yang digunakan petani 
dalam mengetahui benih kedelai varietas 
Unggul Dapros adalah keluarga atau 
teman. Pada tahap evaluasi alternatif, 
petani responden lebih mempertimbangkan 
atribut produktivitas, harga benih, dan 
harga jual.  

Pada tahap proses keputusan 
pembelian, sebagian besar petani 
responden menggunakan benih kedelai 
varietas Unggul Dapros terencana dan 
melakukan pembelian di kios saprotan, 
dengan alasan dekta denga rumah. Petani 
responden sebagian besar menggunakan 
benih kedelai varietas Unggul Dapros satu 
kali dalam setahun yang berasal dengan 
kebutuhan berkisar 10 Kg setiap petani 
responden. Harga benih tersebut dipasaran 
berkisar Rp 11.000/kg hingga Rp 
14.000/kg, untuk lebih lengkapnya dapat 
dilihat pada tabel 4. 

Pada tahap perilaku setelah 
pembelian, 88,57 persen responden merasa 
puas dengan menggunakan benih kedelai 
varietas unggul dapros dan 11,43 persen 

responden yang merasa tidak puas. 
Ketidakpuasan ini dikarenakan terdapat 
beberapa atribut yang masih belum sesuai 
dengan harapan petani, seperti atribut 
harga benih yang terbilang mahal. 
 

Analisis Sikap Petani Terhadap Benih 
Kedelai Varietas Unggul Dapros, 

Grobogan, dan Orba 
Analisis sikap yang digunakan 

terhadap ketiga varietas kedelai diatas 
menggunakan model sikap multiatribut 
Fishbein. Model Fishbein menunjukkan 
bahawa sikap terhadap objek tertentu 
(misalnya merek) dievaluasi berdasarkan 
atribut-atribut yang dimiliki oleh produk. 
Model ini menggambarkan produk tertentu 
dinilai baik atau buruk oleh konsumen 
berdasarkan atribut-atribut yang dievaluasi 
terlebih dahulu. Analisis sikap petani 
terhadap benih kedelai didapatkan dengan 
mengalikan skor kepercayaan atribut (bi) 
terhadap skor evaluasi kepentingan (ei) 
masing-masing atribut. Kemudian 
menjumlahkan hasil dari setiap perkalian 
masing-masing atribut, Semakin besar total 
skor sikap maka produk tersebut semakin 
dapat memenuhi harapan dan kebutuhan 
petani. 
 Hasil perhitungan yang diperoleh 
dari model sikap multiatribut Fishbein 
diketahui total skor sikap petani terhadap 
benih kedelai varietas unggul Dapros 
(187,77), Grobogan (121,44), dan Orba 
(146,54) terdapat pada lampiran 5. Hasil 
sikap multiatribut Fishbein menunjukkan 
bahwa  sikap petani responden berbeda-
beda terhadap ketiga varietas kedelai. 
Sehingga berdasarkan hasil total skor dari 
model sikap multiatribut Fishbein 
menunjukkan bahwa benih kedelai varietas 
unggul Dapros cenderung lebih disukai 
oleh petani responden di Desa Sukasirna, 
Kecamatan Sukaluyu dan dianggap lebih 
mampu memenuhi harapan dan kebutuhan 
petani dibandingkan benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba. Benih kedelai varietas 
Orba yang memiliki skor sikap total 146,54 
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cenderung lebih disukai dan memenuhi 
harapan serta kebutuhan petani jika 
dibandingkan dengan benih kedelai 
varietas Grobogan yang memiliki skor 
sikap total lebih rendah. Benih kedelai 
varietas Grobogan dengan skor sikap total 
sebesar 121,44 dianggap kurang  disukai 
petani responden dibandingkan benih 
kedelai varietas unggul Dapros dan Orba 
yang memiliki skor sikap total lebih tinggi, 
dan belum mampu memenuhi harapan dan 
kebutuhan petani.  
 

Kepuasan Petani terhadap Benih 
Kedelai Varietas Unggul Dapros, 

Grobogan, dan Orba 
 Analisis Kepuasan petani 
terhadap benih kedelai varietas unggul 
Dapros dan pembandingnya benih kedelai 
varietas Grobogan dan Orba menggunakan 
analisis Customer Satisfaction Index (CSI). 
Customer satisfaction Index (CSI) atau 
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)  
merupakan metode yang menggunakan 
indeks untuk mengukur tingkat kepuasan 
konsumen secara menyeluruh berdasarkan 
tingkat kepentingan dan kinerja atribut-
atribut suatu produk tertentu. Hasil analisis 
CSI ini akan menggambarkan tingkat 
kepuasan petani pada tahap sangat tidak 
puas, tidak puas, sukup puas atau netral, 
puas, dan sangat puas.  
 Perhitungan nilai Customer 
Satisfaction Index pada benih kedelai 
varietas unggul Dapros dengan 
pembandingnya varietas Grobogan dan 
Orba dimulai dengan cara menentukan 
weight factor yang telah diperoleh dari 
nilai rata-rata kepentingan setiap atribut 
dibagi dengan total keseluruhan tingkat 
kepentingan atribut. Nilai weight factor 
digunakan untuk menghitung nilai weight 
score. Nilai weight score diperoleh dari 
hasil perkalian antara weight factor dengan 
nilai rata-rata kinerja tiap atribut atau 
disebut mean satisfaction score (MSS). 
Nilai indeks kepuasan konsumen diperoleh 
dari total weight score atau disebut weight 

average score dibagi skal maksimum yang 
digunakan (5) dan dikalikan dengan 100 
persen.  
 

Kepuasan Petani terhadap Benih 
Kedelai Varietas Unggul Dapros 

 Hasil perhitungan analisis 
Customer Satisfaction Index (CSI) pada 
benih kedelai varietas unggul Dapros 
memperoleh skor sebesar 64 persen. Hasil 
perhitungan tersebut termasuk dalam 
rentang skala 60% < CSI ≤ 80% (lampiran 
6) yang berarti bahwa tingkat kepuasan 
petani responden terhadap penggunaan 
benih kedelai varietas unggul Dapros 
termasuk dalam kategori puas. Tingkat 
kepuasan petani ini dipengaruhi kinerja 
dari atribut-atribut benih kedelai varietas 
unggul Dapros yang sudah berjalan 
maksimal sesuai harapan petani sehingga 
menjadikan tingkat kepuasan didalam diri 
petani tinggi. Oleh karena itu, benih 
kedelai varietas unggul Dapros lebih sering 
dibeli dan ditanam oleh para petani di Desa 
Sukasirna. 
 

Kepuasan Petani terhadap Benih 
Kedelai Varietas Grobogan dan Orba 

 Hasil perhitungan analisis 
Customer Satisfaction Index (CSI)  benih 
kedelai varietas Grobogan dan Orba. 
Berdasarkan hasil analisis Customer 
Satisfaction Index benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba memperoleh skor 
sebesar 42 persen (lampiran 7) dan 50 
persen (lampiran 8). Hasil perhitungan 
tersebut termasuk dalam rentang skala 40% 
< CSI ≤ 60% yang berarti bahwa tingkat 
kepuasan petani responden terhadap 
penggunaan benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba termasuk dalam 
kategori biasa atau netral. 

Tingkat kepuasan petani 
responden dari benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba memang tidak jauh 
berbeda kerena kinerja kedua atribut-
atribut yang dimiliki kedua varietas belum 
bisa memenuhi harapan petani sehingga 
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petani merasa tidak puas menggunakan 
benih kedelai tersebut. Sedangkan untuk 
atribut pedoman umum/petunjuk 
teknis/brosur dan promosi toko masih perlu 
ditingkatkan kinerjanya karena menurut 
petani menurut petani kedua atribut 
tersebut dinilai cukup penting dan penting 
sedangkan kinerjanya tidak sesuai harapan 
petani. Sehingga diharapkan pemerintahan 
terkait penghasil benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba dapat memperbaiki 
kekurangan tersebut  untuk meningkatkan 
tingkat kepuasan petani. 
 

Perbaikan Atribut Benih Kedelai 
Varietas Unggul Dapros, Grobogan, dan 

Orba dengan Metode Importance 
Performance Analysis (IPA) 

Perbaikan atribut metode 
Importance Performance Analysis (IPA) 
dilakukan untuk mengetahui atribut-atribut 
mana saja yang memiliki nilai tingkat 
kepentingan dan kinerja yang telah sesuai 
dengan harapan dari petani kedelai varietas 
unggul Dapros serta petani kedelai varietas 
Grobogan dan Orba. Indeks kepuasan 
petani kedelai varietas unggul Dapros 
maupun varietas Grobogan dan Orba yang 
berada dibawah 100 persen 
mengindikasikan bahwa memang perlu 
dilakukan upaya peningkatan kepuasan 
konsumen dengan berbagai kelemahan di 
atributnya. Oleh sebab itu, usaha yang 
dapat dilakukan pemerintah terkait dalam 
meningkatkan kepuasan petani adalah 
dengan pendekatan peningkatan kinerja. 
 

Kuadran Pertama (Prioritas Utama) 
Benih Kedelai Varietas Unggul Dapros, 

Grobogan, dan Orba 
 Kuadran pertama merupakan area 
ketidakpuasan konsumen (petani kedelai). 
Atribut-atribut yang terdapat dalam 
kuadran ini dianggap penting oleh petani, 
namun kinerjanya masih rendah. Gambar 
pada lampiran 9, lampiran 10, dan 
lampiran 11 menujukkan bahwa semua 
atribut kedelai varietas Unggul Dapros, 

Grobogan, dan Orba dibagi kedalam empat 
diagram kartesius. Atribut-atribut benih 
kedelai varietas unggul Dapros yang 
masuk kuadran ini adalah tahan hama 
penyakit, harga benih, dan harga jual. 
Atribut-atribut benih kedelai varietas 
Grobogan yang masuk kedalam kuadran 
pertama adalah produktivitas, tahan hama 
penyakit, ukuran polong, harga jual, 
ketersediaan benih, kemudahan diperoleh. 
Sedangkan untuk atribut benih kedelai 
varietas Orba adalah harga jual, 
ketersediaan benih, kemudahan diperoleh. 
Implikasinya, semua atribut tersebut harus 
diprioritaskan untuk diperbaiki pemerinta 
terkait sehingga performance dalam atribut 
ini meningkat dan memenuhi harapan 
petani. 
 
Kuadran Kedua (Pertahankan Prestasi) 
Benih Kedelai Varietas Unggul Dapros, 

Grobogan, dan Orba 
 Kuadran kedua menunjukkan area 
kepuasan petani kedelai varietas unggul 
Dapros, Grobogan, dan Orba. Atribut-
atribut yang terdapat dalam kuadran ini 
menunjukkan kinerja atribut benih kedelai 
varietas unggul Dapros, Grobogan, dan 
Orba yang dianggap penting oleh 
konsumen telah sesuai dengan apa yang 
konsumen harapkan. Atribut-atribut benih 
kedelai varietas unggul Dapros yang 
masuk kuadran pertama adalah 
produktivitas, ukuran polong, ketersediaan 
benih, kemudahan diperoleh. Atribut-
atribut benih kedelai varietas Grobogan 
yang masuk kudran kedua adalah harga 
benih, sedangkan untuk atribut benih 
kedelai varietas Orba adalah produktivitas, 
tahan hama penyakit, ukuran polong, dan 
harga benih.. Setiap atribut yang terdapat 
dalam kuadran ini merupakan kekuatan 
atau keunggulan benih, sehingga perlu 
dipertahankan kinerja dan kualitasnya 
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Kuadran Ketiga (Prioritas Rendah) 
Benih Kedelai Varietas Unggul Dapros, 

Grobogan, dan Orba  
Kuadran ketiga merupakan area 

yang menunjukkan persepsi dan harapan 
sama-sama rendah. Atribut-atribut yang 
terdapat dalam kuadran ini dianggap 
kurang penting bagi petani dan kinerjanya 
juga kurang baik. Atribut-atribut benih 
kedelai varietas unggul Dapros yang 
masuk kuadran ini adalah umur panen, 
benih bersertifikat, promosi dari 
toko/perusahaan, dan pedum/juknis/SOP. 
Atribut-atribut benih kedelai varietas 
Grobogan yang masuk kuadran ini adalah 
daya tumbuh, pemasaran hasil panen, 
promosi dari toko/perusahaan, dan 
demplot,  sedangkan untuk atribut benih 
kedelai varietas Orba adalah pemasaran 
hasil panen, promosi dari toko/perusahaan, 
demplot, dan pedum/juknis/SOP. 
Perbaikan kinerja terhadap atribut-atribut 
tersebut perlu dipertimbangkan karena 
manfaat yang dirasakan petani sangat 
kecil. 
 

Kuadran Keempat (Berlebihan) Benih 
Kedelai Varietas Unggul Dapros, 

Grobogan, dan Orba 
 Area yang menunjukkan bahwa 
pelanggan sangat puas, namun sebenarnya 
harapan pelanggan lebih rendah dari itu. 
Atribut-atribut yang terdapat dalam 
kuadran ini dianggap kurang penting oleh 
petani namun dirasakn terlalu berlebih 
dalam kinerjanya, sehingga meski kinerja 
benih kedelai  atas atribut-atribut dalam 
kuadran ini baik, malah dianggap sesuatu 
yang berlebihan. Atribut-atribut benih 
kedelai varietas unggul Dapros yang 
masuk kuadran ini adalah daya tumbuh, 
pemasaran hasil panen, dan demplot. 
Atribut-atribut benih kedelai varietas 
Grobogan yang masuk kuadran ini adalah 
umur panen, benih bersertifikat, dan 
pedum/juknis/SOP, sedangkan untuk 
atribut benih kedelai varietas Orba adalah 
daya tumbuh, umur panen, benih 

bersertifikat. Pemerintah terkait penghasil 
benih dapat menghemat biaya dengan 
mengurangi atribut dalam kuadran ini. 
 

Analisis Loyalitas 
Analisis loyalitas konsumen 

dilakukan pada penelitian ini untuk 
memetakan tingkat loyalitas konsumen 
terhadap penggunaan benih kedelai 
varietas unggul Dapros, Grobogan, dan 
Orba berdasarkan bentuk piramida yang 
dibentuknya.  
 Pada penelitian ini, analisis 
loyalitas konsumen petani benih kedelai 
varietas unggul diukur berdasarkan 
beberpa pertanyaan indikator yang 
ditujukan untuk masing-masing kategori 
loyalitas, yaitu switcher buyer, habitual 
buyer, satisfied buyer,liking the brand, dan 
committed buyer. Sebagai contoh untuk 
kategori switcher buyer diberikan 
pertanyaan  mengenai reaksi petani apakah 
petani tetap membeli atau berpindah 
membeli benih lain jika terjadi kenaikan 
harga pada benih kedelai yang 
dibudidayakan.  

Setelah dilakukan analisis 
menggunakan metode piramida loyalitas 
didapatkan kesimpulan bahwa bahwa 
tingkat loyalitas petani kedelai varietas 
unggul Dapros, Grobogan, dan Orba  
memiliki tingkat loyalitas yang berbeda-
beda, tetapi dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat loyalitas 
petani terhadap benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba masih rendah. Hal ini 
terlihat dari piramida loyalitas yang tidak 
membentuk piramida terbalik . Berbeda 
dengan tingkat loyalitas petani benih 
kedelai varietas unggul Dapros yang 
termasuk kategori loyal. Hal ini 
ditunjukkan  dengan bentuk piramida yang 
berbentuk piramida terbalik terhadap 
penggunaan benih kedelai varietas unggul 
Dapros. Piramida loyalitas benih kedelai 
varietas unggul Dapros, Grobogan, dan 
Orba dapat dilihat pada lampiran 12 
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Analisis Switcher Buyer Benih Kedelai 
Varietas Unggul Dapros, Grobogan, dan 

Orba 
 Switcher buyer adalah pelanggan 
yang berada pada tingkat loyalitas yang 
paling dasar. Konsumen yang masuk 
dalam tingkatan ini adalah konsumen yang 
sensitif terhadap perubahan harga produk. 
dan ciri paling jelas pada tingktan ini 
adalah konsumen membeli suatu merek 
karena harganya yang murah sehingga 
banyak konsumen lain yang membeli 
merek tersebut 
 Berdasarkan hasil analisis 
piramida loyalitas kepuasan yang 
ditunjukkan pada lampiran 12 diperoleh 
responden petani terhadap benih kedelai 
yang masuk kategori switcher buyer untuk 
varietas unggul Dapros tidak ada atau 0 
persen (dari 35 orang responden). 
Sedangkan untuk varietas Grobogan dan 
Orba sebesar 97,14 persen dan 2,86 persen 
(dari 35 orang responden). Petani kedelai 
varietas Grobogan dan Orba sangat sensitif 
terhadap perubahan harga, ketika terjadi 
peningkatan harga maka petani lebih 
memilih tidak akan membeli benih 
tersebut.   
 

Analisis Habitual Buyer Benih Kedelai 
Varietas Unggul Dapros, Grobogan, dan 

Orba 
 Konsumen habitual buyer adalah 
konsumen yang mengkonsumsi suatu 
produk hanya berdasarkan kebiasaan 
selama ini, sehingga tidak ada alasan yang 
kuat baginya untuk membeli merek produk 
lain atau berpindah merek, terlebih jika 
peralihan tersebut membutuhkan 
pengorbanan seperti mengeluarkan biaya 
(switching cost) atau suatu usaha tertentu 
seperti waktu, biaya, tenaga.  Konsumen 
pada kategori ini adalah konsumen yang 
tidak mempertimbangkan switching cost 
yang harus ditanggunya sebagai akabat 
dari perubahan merek yang dibelinya. 
 Berdasarkan hasil analisis 
piramida loyalitas kepuasan yang 

ditunjukkan pada lampiran 12 diperoleh  
petani kedelai varietas unggul Dapros yang 
masuk kategori habitual buyer tidak ada 
berbeda dengan petani kedelai varietas 
Grobogan dan Orba sebanyak 1 orang 
(2,86 persen) dan 27 orang (77,14 persen). 
Petani kedelai varietas Grobogan dan Orba 
pada kategori ini merasa puas namun tidak 
bersedia untuk mengeluarkan biaya 
peralihan jika benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba mengalami perubahan. 
Perubahan yang dimaksud adalah petani 
tidak dapat menerima perubahan pada 
varietas benih yang sering dibelinya 
misalnya mengalami perubahan yaitu 
pindah lokasi dan penyediaan benih yang 
habis maka petani akan langsung 
berpindah membeli benih lain tanpa 
mempertimbangkan switching cost yang 
dikeluarkannya untuk tetap membeli benih 
tersebut.  
 

Analisis Satisfied Buyer Benih Kedelai 
Varietas Unggul Dapros, Grobogan, dan 

Orba 
 Konsumen yang termasuk dalam 
kategori satisfied buyer adalah konsumen 
yang puas terhadap merek yang 
dikonsumsinya dan mempertimbangkan 
switching cost (biaya peralihan) yang akan 
dikeluarkannya jika terjadi perubahan pada 
merek yang dikonsumsinya. 
 Perubahan yang terjadi seperti 
tenaga, waktu, uang, dan resiko kinerja jika 
petani berpindah membeli varietas benih 
lain. Pada tahap ini petani akan tetap 
memilih benih yang mereka gunakan yaitu 
benih kedelai varietas unggul Dapros, 
Grobogan, dan Orba jika biaya peralihan 
yang dikeluarkan lebih kecil dari kepuasan 
yang akan diperoleh apabila dalam 
penyediaan benih kedelai mengalami 
perubahan lokasi penjualan. Sebaliknya 
Petani akan memilih varietas benih lain 
jika biaya peralihan yang akan dikeluarkan 
petani lebih besar dari kepuasan yang 
diperoleh apanila dalam penyediaan benih 
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kedelai mengalami perubahan lokasi 
penjualan. 
 Berdasarkan hasil analisis 
piramida loyalitas kepuasan diperoleh 
responden petani yang masuk kategori 
satisfied buyer untuk kedelai varietas 
unggul Dapros sebanyak 14 orang (11,43 
persen), petani kedelai varietas Grobogan 
tidak ditemukan dan Orba sebanyak 6 
orang (17,14 persen). Petani kedelai 
varietas unggul Dapros dan Orba pada 
kategori ini adalah konsumen yang puas 
terhadap benih yang mereka gunakan. 
Petani pada kategori ini rela membeli 
benih tersebut kelokasi yang lebih jauh 
apabila kios penjualan benih kedelai 
pindah lokasi ketempat yang lebih jauh. 
Petani juga tidak langsung berpindah 
menggunakan benih kedelai lain jika stok 
benih kedelai tersebut disuatu kios 
saprotan habis, biasanya petani mencari 
alternatif seperti kios saprotan lain yang 
menyediakan benih tersebut. 
 
Analisis Liking The Brand Benih Kedelai 
Varietas Unggul Dapros, Grobogan, dan 

Orba 
 Konsumen yang termasuk dalam 
kategori konsumen liking the brand adalah 
konsumen yang benar-benar menyukai 
suatu merek. Pada tingkatan ini petani 
memiliki perasaan emosional yang tinggi 
terhadap penggunaan benih. Petani 
responden yang termasuk kategori ini 
adalah mereka yang merasa puas ketika 
memilih benih yang mereka gunakan selain 
mereka puas dengan menggunakan varietas 
benih unggul mereka juga benar-benar 
menyukainya. Sehingga konsumen atau 
dalam hal ini petani tidak akan berpindah 
menggunakan benih lain. 
 Dari hasil analisis piramida 
loyalitas kepuasan diperoleh responden 
petani yang masuk dalam kategori liking 
the brand untuk petani kedelai varietas 
unggul Dapros sebanyak 11 orang (31,43 
persen), sedangkan petani kedelai varietas 
Grobogan dan Orba tidak ada. Indikasi 

petani pada kategori ini adalah petani 
benar-benar menyukai benih kedelai 
varieta unggul Dapros dan petani merasa 
ada yang hal yang kurang jika tidak 
menggunakan benih kedelai tersebut dalam 
kurun waktu satu musim tanam. Petani 
juga rela membayar lebih jika benih 
mengalami peningkatan mutu yang lebih 
baik seperti daya tahan terhadap hama 
penyakit. 
 
Analisis Committed Buyer Benih Kedelai 
Varietas Unggul Dapros, Grobogan, dan 

Orba 
 Committed buyer adalah 
konsumen yang setia terhadap suatu merek 
produk. Committed buyer merupakan 
tingkatan teratas dalam tahap loyalitas 
konsumen. Konsumen yang berada pada 
tingkatan ini memiliki suatu kebanggaan 
sebagai pengguna suatu merek bahkan 
merek tersebut menjadi sangat penting bagi 
mereka, baik dipandang dari segi 
fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi 
mengenai siapa sebenarnya mereka. 
Konsumen pada tingkatan ini ditunjukkan 
oleh tindakan mereka dalam 
merekomendasikan dan mengajak pihak 
lain untuk melakukan pembelian terhadap 
merek yang mereka promosikan atau 
gunakan. 
 Berdasarkan hasil analisis 
piramida loyalitas kepuasan diperoleh 
responden petani yang masuk dalam 
kategori committed buyer untuk petani 
kedelai varietas unggul Dapros sebanyak 
20 orang (57,14 persen), sedangkan untuk 
petani kedelai varietas Grobogan dan Orba 
tidak ada. Indikasi petani yang masuk 
dalam kategori ini adalah petani telah 
merekomendasikan bahkan mengajak 
petani lain untuk menggunakan benih 
kedelai varietas unggul Dapros. Pengguna 
benih kedelai pada tingkatan ini perlu 
dipertahankan dan ditingkatkan karena 
merekalah yang menjadi orang yang 
melakukan promosi melalui mulut ke 
mulut. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan 

1. Karakteristik petani responden di 
Desa Sukasirna yang berjenis kelamin 
laki-laki sebanyak 29 orang dan 
perempuan sebanyak 6 orang, 
didominasi usia 25-44 tahun, 
berstatus menikah, dengan tingkat 
pendidikan terakhir sekolah dasar, 
berusahatani kedelai sebagai 
pekerjaan utama dan memiliki 
pekerjaan sampingan dengan 
penghasilan kurang dari Rp 500 000. 
Petani memilik pengalaman usahatani 
kedelai cukup lama antara 11-15 
tahun dengan status lahan sewa 
sebesar kurang dari 0.3-0.5 hektar dan 
bercocok tanam kedelai satu kali 
dalam setahun. 

2. Motivasi petani dalam menggunakan 
benih kedelai varietas unggul Dapros 
dalam pengenalan kebutuhan untuk 
memperoleh keuntungan dengan 
harapan kualitas kedelai yang lebih 
baik. Sumber informasi untuk 
mengetahui benih kedelai varietas 
unggul Dapros didapatkan dari 
keluarga/teman. Petani 
mempertimbangkan atribut 
produktivitas, harga benih, dan harga 
jual sebagai evaluasi alternatif. Petani 
membeli benih kedelai varietas 
unggul Dapros secara terencana di 
kios saprotan karena dekat dengan 
rumah, dengan harga Rp 11 000/kg - 
Rp 14 000/kg, membeli dan budidaya 
benih kedelai varietas unggul Dapros 
satu kali dalam setahun sebanyak 
10kg setiap pembelian. Pada tahap 
perilaku setelah pembelian, 
seluruhnya petani merasa puas 
terhadap benih kedelai varietas 
unggul Dapros  

3. Berdasarkan hasil analisis sikap multi 
atribut Fishbein didapatkan hasil 
yang berbeda pada setiap benih. 

Benih kedelai varietas unggul Dapros 
mendapatkan nilai tertinggi yang 
berarti benih tersebut lebih disukai 
dan lebih mampu memenuhi harapan 
serta kebutuhan petani. Kemudian 
nilai terbesar kedua didapatkan oleh 
kedelai varietas Orba yang berarti 
bahwa benih kedelai tersebut lebih 
disukai dari pada benih kedelai 
varietas unggul Grobogan.  

4. Berdasarkan hasil analisis Customer 
Satisfaction Index (CSI) atau indeks 
kepuasan konsumen menunjukan 
bahwa kepuasan tertinggi didapatkan 
oleh benih kedelai varietas unggul 
Dapros sebesar 64 persen yang 
termasuk dalam kategori puas. 
Kepuasan tertinggi kedua sebesar 50 
persen didapatkan oleh benih kedelai 
varietas Orba yang termasuk dalam 
kategori biasa ata netral. Sedangkan 
benih kedelai varietas Grobogan juga 
masuk dalam kategori biasa atau 
netral dengan nilai sebesar 42 persen. 

5. Berdasarkan hasil analisis loyalitas 
konsumen pada benih kedelai varietas 
unggul Dapros masuk dalam kategori 
loyal karena konsumen berada pada 
tingkatan commited buyer dengan 
persentase sebesar 57.14 persen, 
liking the brand sebesar 31.43 persen, 
dan satisfied buyer sebesar 11.43 
persen. Sedangkan, pada benih 
kedelai varietas Grobogan dan Orba 
menyatakan bahwa petani tidak loyal 
karena konsumen berada pada 
tingkatan switcher buyer dan habitual 
buyer. 

 
Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh, maka beberpa saran yang dapat 
direkomendasikan adalah : 
1. Produsen/Pemerintah terkait benih 

kedelai varietas unggul Dapros 
diharapkan memperhatikan harga 
benih yang ditawarkan karena 
berdasarkan hasil penelitian pada 
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atribut harga petani merasa harga 
benih kedelai varietas unggul Dapros 
sangat mahal. Harga merupakan 
atribut yang penting untuk 
dipertimbangkan untuk membeli atau 
mengkonsumsi kembali benih kedelai 
varietas unggul Dapros. Untuk benih 
kedelai varietas Grobogan dan Orba 
diharapkan memperhatikan berbagai 
atribut yang dirasa sangat kurang oleh 
petani responden, salah satunya 
produktivitas karena atribut 
produktivitas sangat menentukan 
sikap, kepuasan, dan loyalitas petani 
terhadap benih tersebut. Di lapangan, 
produktivitas benih kedelai varietas 
Grobogan dan Orba sangat rendah, 
sehingga sikap, kepuasan, dan 
loyalitas petaninya pun rendah, 

2. Pemerintah dapat menggunakan benih 
kedelai varietas unggul Dapros 
sebagai benih subsidi kepata petani 
karena benih kedelai varietas unggul 
Dapros telah memenuhi harapan dan 
kebutuhan petani responden. Dalam 
tingkat kinerja, petani responden telah 
merasa puas terhadap kinerja dari 
atribut-atribut benih kedelai varietas 
unggul Dapros.  

3. Atribut-atribut yang digunakan dalam 
penelitian ini tersebut mengacu pada 
4P (Price, Product, Promotion, 
Place), wawancara pemulia benih dan 
breeder, serta penelitian terdahulu, di 
mana disesuaikan dengan topik 
penelitian. Penelitian selanjutnya 
sebaiknya ditambahkan atribut-atribut 
yang mengacu pada 7P (Price, 
Product, Promotion, Place,People, 
Physical evidence, Process. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1   Produksi kedelai Indonesia dan beberapa negara produsen utama 

kedelai dunia tahun 2012 

Rangking Negara Produksi 

1 Amerika Serikat 82.054.800 

2 Brazil 65.848.857 

3 Argentina 40.100.197 

4 China 12.800.000 

5 India 11.500.000 

6 Paraguay 8.350.000 

7 Kanada 4.870.160 

8 Uruguay 3.000.000 

9 Ukraina 2.410.200 

10 Bolivia 2.400.000 

11 Rusia 1.806.203 

12 Indonesia 851.647 
Sumber : FAO, Production Yearbook, 2012 
 
 
Lampiran 2  Luas panen dan produksi kedelai di Jawa Barat tahun 2013 

Tahun Luas Panen(Ha) Produksi(Ton) 

2003 14971.00 19822.00 

2004 20997.00 29090.00 

2005 17934.00 23845.00 

2006 17878.00 24495.00 

2007 12429.00 17438.00 

2008 23810.00 32921.00 

2009 41775.00 60257.00 

2010 36700.00 55823.00 

2011 35674.00 56166.00 

2012 30345.00 47426.00 

2013 32813.00 48636.00 

Sumber : BPS, 2013 
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Lampiran 3  Kerangka pemikiran operasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Berkembanganya ilmu pengetahuan teknologi di bidang perbenihan  menghasilkan 
berbagai macam benih kedelai varietas unggul di petani 

Respon petani kedelai terhadap banyaknya varietas 
unggul baru 

Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat mengakibatkan meningkatnya permintaan 
kedelai nasional 

Upaya peningkatan produksi kedelai oleh pemerintah, salah satunya dengan 
memanfaatkan benih kedelai varietas unggul 

Rekomendasi pengembangan benih kedelai

Sikap, kepuasan, dan loyalitas petani kedelai terhadap benih kedelai varietas 
unggul

Kepuasan

 Importance and  
Performance 
Analysis 

 Costumer 
Satification 
index 

Karakteristik 
petani dan 
proses keputusan 
pembelian 

 Analisis 
Deskriptif 

Sikap 

 Model 
sikap 
Multiatribut 
Fishbein 

Loyalitas 

 Switcher Buyer 
 Habitual Buyer 
 Satisfied Buyer 
 Liking the Brand 
 Committed Buyer  
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Lampiran 4  Sebaran responden dalam karakteristik dan keputusan pembelian 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

Laki-laki 29 82,86 

Perempuan 6 17,14 

Total 35 100,0 

Usia (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

15-24 0 0 

25-44 17 48,6 

45-64 16 45,7 

≥65 2 5,7 

Total 35 100,0 

Status Pernikahan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Menikah 35 100,0 

Belum Menikah 0 0 

Total 35 100,0 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Tidak Sekolah 0 0 

SD 26 74,3 

SMP 2 5,7 

SMA 7 20 

Lain 0 0 

Total 35 100,0 

Pendapatan Di Luar Usaha 
Tani Per Bulan 

Jumlah (orang) Persentase (%) 

< Rp 500.000 34 97,1 

Rp 500.000-Rp 999.999 1 2,9 

Rp 1.000.000-Rp 1.999.999 0 0 

>Rp 2.000.000 0 0 

Lain 0 0 

Total 35 100,0 

Status Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Utama 34 97,1 

Sampingan 1 2,9 

Total 35 100,0 
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Lama Berusahatani Jumlah (orang) Persentase (%) 

≤5 5 14,3 

6-10 11 31,4 

11-15 17 48,6 

≥16 2 5,7 

Total 35 100,0 

Budidaya Dalam Setahun Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 35 100,0 

2 0 0 

3 0 0 

Total 35 100,0 

Status Kepemilikan Lahan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Milik Sendiri 9 25,7 

Sewa 26 74,3 

Total 35 100,0 

Luas lahan (m2) Jumlah (orang) Persentase (%) 

<1.500 0 0 

1.500-2.900 4 11,4 

3.000-5.000 16 45,7 

>5.000 15 42,9 

Total 35 100,0 
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Lampiran 5  Hasil model sikap Multiatribut Fishbein untuk benih kedelai varietas 
unggul Dapros, Grobogan dan Orba 

Atribut Skor 
Evaluasi 

Kepentingan 
(ei) 

Skor Kepercayaan (bi) 
Dapros Grobogan Orba 

bi ei bi bi ei bi bi ei bi 

Produktivitas 5,00 3,69 18,45 1,00 5,00 3,00 15,00 

Harga benih 4,77 2,51 11,97 2,97 14,17 3,17 15,12 

Harga jual 4,77 3,17 15,12 2,00 9,54 2,06 9,83 

Ketersediaan 
benih 

4,66 3,46 16,12 2,00 9,32 2,03 9,46 

Kemudahan 
diperoleh 

4,66 3,54 16,50 2,00 9,32 2,03 9,46 

Ketahanan 
hama 
penyakit 

4,20 2,74 11,51 1,89 7,94 2,91 12,22 

Ukuran 
polong 

4,17 4,00 16,68 2,06 8,59 3,00 12,51 

Pemasaran 
hasil panen 

4,14 3,66 15,15 2,00 8,28 2,14 8,86 

Daya tumbuh 4,06 3,69 14,98 1,54 6,25 2,63 10,68 

Umur panen 3,94 3,00 11,82 3,00 11,82 3,00 11,82 

Demplot 3,77 3,37 12,70 2,06 7,77 2,00 7,54 

Pedum / 
juknis / SOP 

3,71 2,74 10,17 2,37 7,94 2,40 8,90 

Benih 
bersertifikat 

3,20 3,06 9,79 2,94 9,41 2,77 8,86 

Promosi toko 
/ perusahaan 

3,14 2,17 6,81 1,94 6,09 2,00 6,28 

Total Skor (Σei bi)  187,77  121,44  146,54 
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Lampiran 6   Perhitungan Customers Satisfaction Index pada benih kedelai varietas 
unggul Dapros 

Atribut Means 
Important 

Score (MIS) 

Means 
Satisfaction 
Score (MSS) 

Weight 
Factors 
(WF) 

Weight 
Score 
(WS) 

Produktivitas 5,00 3,69 0,09 0,32 

Ketahanan terhadap 

hama penyakit 4,20 2,74 0,07 0,20 

Daya tumbuh 4,06 3,69 0,07 0,26 

Ukuran polong 4,17 4,00 0,07 0,29 

Umur panen 3,94 3,00 0,07 0,20 

Benih bersertifikat 3,20 3,06 0,05 0,17 

Pemasaran hasil 

panen 4,14 3,66 0,07 0,26 

Harga benih 4,77 2,51 0,08 0,21 

Harga jual 4,77 3,17 0,08 0,26 

Promosi dari toko / 

perusahaan 3,14 2,11 0,05 0,11 

Demplot 3,77 3,46 0,06 0,22 

Pedum / juknis / SOP 3,71 2,74 0,06 0,18 

Ketersediaan benih 4,66 3,34 0,08 0,27 

Kemudahan 

diperoleh 4,66 3,37 0,08 0,27 

Total 58,20 Weight Average Total 3,21 

CSI 64% 
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Lampiran 7   Perhitungan Customers Satisfaction Index pada Benih kedelai varietas 

Grobogan 

Atribut Means 
Important 

Score (MIS) 

Means 
Satisfaction 
Score (MSS) 

Weight 
Factors 
(WF) 

Weight 
Score 
(WS) 

Produktivitas 5,00 1,00 0,09 0,09 

Ketahanan terhadap 

hama penyakit 4,20 1,89 0,07 0,14 

Daya tumbuh 4,06 1,54 0,07 0,11 

Ukuran polong 4,17 2,06 0,07 0,15 

Umur panen 3,94 3,00 0,07 0,20 

Benih bersertifikat 3,20 2,94 0,05 0,16 

Pemasaran hasil panen 4,14 2,00 0,07 0,14 

Harga benih 4,77 2,97 0,08 0,24 

Harga jual 4,77 2,00 0,08 0,16 

Promosi dari toko / 

perusahaan 3,14 1,94 0,05 0,10 

Demplot 3,77 2,06 0,06 0,13 

Pedum / juknis / SOP 3,71 2,37 0,06 0,15 

Ketersediaan benih 4,66 2,00 0,08 0,16 

Kemudahan diperoleh 4,66 2,00 0,08 0,16 

Total 58,20 Weight Average Total 2,10 

CSI 42% 
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Lampiran 8  Perhitungan Customers Satisfaction Index pada benih kedelai varietas 

Orba 

Atribut Means 
Important 

Score (MIS) 

Means 
Satisfaction 
Score (MSS) 

Weight 
Factors 
(WF) 

Weight 
Score 
(WS) 

Produktivitas 5,00 3,00 0,09 0,26 

Ketahanan terhadap 

hama penyakit 4,20 2,91 0,07 0,21 

Daya tumbuh 4,06 2,63 0,07 0,18 

Ukuran polong 4,17 3,00 0,07 0,22 

Umur panen 3,94 3,00 0,07 0,20 

Benih bersertifikat 3,20 2,77 0,05 0,15 

Pemasaran hasil panen 4,14 2,20 0,07 0,16 

Harga benih 4,77 3,17 0,08 0,26 

Harga jual 4,77 2,06 0,08 0,17 

Promosi dari toko / 

perusahaan 3,14 2,00 0,05 0,11 

Demplot 3,77 2,00 0,06 0,13 

Pedum / juknis / SOP 3,71 2,40 0,06 0,15 

Ketersediaan benih 4,66 2,03 0,08 0,16 

Kemudahan diperoleh 4,66 2,03 0,08 0,16 

Total 58,20 Weight Average Total 2,52 

CSI 50% 
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Lampiran 9  Diagram kartesius Importance Performance Analysis kedelai 
varietas unggul Dapros 

 

Keterangan :   
 Kuadran I  Kuadran II 

2 Ketahanan terhadap hama penyakit 1 Produktivitas 
8 Harga benih 4 Ukuran polong 
9 Harga jual 13 Ketersediaan benih 
  14 Kemudahan diperoleh 
    
 Kuadran III  Kuadran IV 

5 Umur panen 3 Daya tumbuh 
6 Benih bersertifikat 7 Pemasaran hasil panen 

10 Promosi dari toko/perusahaan 11 Demplot 
12 Pedum/juknis/SOP   
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Lampiran 10  Diagram kartesius Importance Performance Analysis kedelai 
varietas Grobogan 

 
Keterangan :   
 Kuadran I  Kuadran II 

1 Produktivitas 8 Harga benih 
2 Ketahanan terhadap hama penyakit   
4 Ukuran polong   
9 Harga jual   

13 Ketersediaan benih   
14 Kemudahan diperoleh   

    
 Kuadran III  Kuadran IV 

3 Daya tumbuh 5 Umur panen 
7 Pemasaran hasil panen 6 Benih bersertifikat 

10 Promosi dari toko/perusahaan 12 Pedum/juknis/SOP 
11 Demplot   
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Lampiran 11  Diagram kartesius Importance Performance Analysis kedelai 
varietas Orba 

 

 
Keterangan :   
 Kuadran I  Kuadran II 

9 Harga jual 1 Produktivitas 
13 Ketersediaan benih 2 Ketahanan terhadap hama penyakit 
14 Kemudahan diperoleh 4 Ukuran polong 
  8 Harga benih 
    
 Kuadran III  Kuadran IV 
7 Pemasaran hasil panen 3 Daya tumbuh 

10 Promosi dari toko/perusahaan 5 Umur panen 
11 Demplot 6 Benih bersertifikat 
12 Pedum/juknis/SOP   
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Lampiran 12  Piramida loyalitas benih kedelai varietas unggul Dapros, Grobogan, 
dan Orba (urut) 

 

 
Keterangan: 
  : committed buyer (57,14 persen, 0 persen, 0 persen) 
 : liking the brand (31,43 persen, 0 persen, 0 persen) 
 : satisfied buyer (11,43 persen, 0 persen, 17,14 persen) 
 : habitual buyer (0 persen, 2,86 persen, 77,14 persen) 
 : switcher buyer (0 persen, 97,14 persen, 5,72 persen) 

 

 


