
42 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Hasil Penelitian 

5.1.1 Keadaan Penduduk di Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa  

   Lima Kota Kupang 

 Penduduk merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam 

usaha untuk membangun suatu perekonomian. Dalam usaha untuk meningkatkan 

produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi penduduk memegang peranan yang 

penting karna ia menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan 

tenaga usahawan yang diperlukan untuk mecapai kegiatan ekonomi.  

Tabel 5.1 

Jumlah Penduduk di Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota 

Kupang. 

 

No Laki – laki Perempuan Jumlah 

1 551 572 1.123 

2 587 542 1.129 

3 566 537 1.103 

4 783 674 1.457 

5 1.030 813 1.843 

6 513 536 1.049 

7 378 384 762 

8 397 392 789 

9 340 347 687 

10 342 309 651 

11 238 211 449 

12 152 137 289 

13 101 105 206 

14 63 66 129 

15 34 58 92 

16 41 66 107 

Jumlah 6.116 5.749 11.865 

            Sumber : Data Kelurahan Oesapa Barat, 2018 
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5.1.2 Identitas Responden 

5.1.2.1 Tingkat umur 

 Umur keluarga yang mengkonsumsi garam yodium dan garam biasa di 

kelurahan oesapa barat kecamatan kelapa lima kota kupang bervariasi antara 25-28 

tahun sebanyak 4 orang (13,3%), umur 29-32 tahun sebanyak 4 orang dengan 

presantase (13,3%), umur 33-36 tahun sebanyak 5 orang (16,7%), umur 37-40 tahun 

sebanyak 6 orang dengan presantase sebesar 20%, umur 41-44 tahun sebanyak 4 

orang dengan presentase (13,3%), umur 45-48 tahun sebanyak 3 orang dengan 

presentase 10%, sedangkan umur tertua penggunaan garam yodium dan garam biasa 

berkisar antara 59-63 tahun sebanyak 4 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jumlah keluarga yang mengkonsumsi  garam yodium dan garam biasa berdasarkan 

kelompok umur di kelurahan oesapa barat kecamatan kelapa lima kota kupang adalah 

kelompok umur 37 sampai 40 tahun dengan jumlah 6 KK dengan persentase sebesar 

20%.Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.2  

Jumlah Keluarga Yang Mengkonsumsi Garam Yodium Dan Garam Biasa 

Berdasarkan Kelompok Umur Di Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa 

Lima Kota Kupang 
No Kelompok umur Jumlah Keluarga Yang 

Mengkonsumsi Garam Yodium Dan 

Garam Biasa 

Presentase (%) 

1 25-28 4 13,3 

2 29-32 4 13,3 

3 33-36 5 16,7 

4 37-40 6 20 

5 41-44 4 13,3 

6 45-58 3 10 

7 59-63 4 13,3 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Data Kelurahan Oesapa Barat, 2018 



44 
 

5.1.2.2 Tingkat pendidikaan 

 Pendidikan kelurga pengguna garam yodium dan garam biasa di 

Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang rata-rata orang yang 

tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 orang dengan presentase sebesar 33.3%, 

tamatan SLTP sebanyak 7 orang dengan presentase 23,3%, tamatan SLTA sebanyak 

7 orang dengan presentase sebesar 23,3%, sedangkan orang yang tamatan 

akademik/perguruan tinggi sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar 20% . Dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata responden yang mengkonsumsi garam yodium dan 

garam biasa dalam penelitian ini yaitu berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar 

yaitu sebesar 33,3%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.3 

Jumlah Keluarga Yang Mengkonsumsi Garam Yodium Dan Garam Biasa 

Menurut Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa 

Lima Kota Kupang 

No Tingkat pendidikan Jumlah keluarga yang 

mengkonsumsi garam 

yodium dan garam biasa 

Presentase (%) 

1 Tamat SD 10 33,3 

2 Tamat SLTP 7 23,3 

3 Tamat SLTA 7 23,3 

4 Akademik/Perguruan 

Tinggi 

6 20 

 Jumlah 30 100 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2018 

5.1.2.3 Pendapatan Konsumen 

 Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh responden 

berdasarkan mata pencaharian mereka. Dari pendapatan yang diperoleh dipergunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu kebutuhannya yaitu untuk 
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mengkonsumsi garam, dengan demikian dari pendapatan yang diterima dikeluarkan 

untuk membelli garam. 

 Untuk mengetahui besarnya pendapatan dari tiap-tiap responden dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.4 

Distribusi Tingkat Pendapatan Konsumen di Kelurahan Oesapa Barat 

Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang 

No Tingkat pendapatan 

konsumen  (Rupiah) 

Frekuensi Presentase (%) 

1 750.000 4 13,3 

2 850.000 2 6,7 

3 1.000.000 2 6,7 

4 1.250.000 1 3,3 

5 1.500.000 3 10,0 

6 2.000.000 5 16,7 

7 2.250.000 9 30,0 

8 2.500.000 4 13,3 

9 Jumlah 30 100 

 Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2018 

Dan dari tabel diatas diketahui bahwa total pendapatan konsumen terendah 

yaitu 750.000 dan yang tertinggi yaitu 2.500.000. 

5.1.2.4 Distribusi Permintaan garam yodium dan garam biasa   

 Garam yodium merupakan salah satu mineral penting bagi pertumbuhan 

badan dan perkembangan otak. Akibat kekurangan yodium yang palling banyak 

dikenal adalah pembesaran kelenjar gondok. Selain itu garam merupakan salah satu 

kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Garam tidak hanya berfungsi sebagai 

penyedap masakan tetapi juga membuat orang menjadi sehat. Sedangkan  Garam 

biasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah garam yang belum mengandung zat 
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yodium. Dari tabel 5.5 terlihat bahwa mayoritas responden yang mengkonsumsi 

garam biasa berada pada harga Rp.5.000 sebanyak 6 responden dengan persentase 

20,0%`.Dan responden yang mengkonsumsi garam biasa Rp.10.000 Sebanyak 4 

responden dengan persentase 13,3%  Selanjutnya responden yang mengkonsumsi 

garam yodium dengan  harga Rp.4.000 sebanyak 4 responden dengan persentase 

13,3%, responden yang mengkonsumsi garam yodium  sebanyak Rp.6.000 dengan 

persentase 20%, dan responden yang mengkonsumsi garam yodium dengan harga 

Rp.8.000 sebanyak 8 responden dengan persentase 26,7%. 

 Untuk mengetahui besarnya permintaan akan garam biasa dan garam yodium 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 5.5 

Distribusi Harga Garam Biasa Dan Garam Yodium Di Kelurahan Oesapa Barat 

Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang 

 

No Harga 

(Rupiah) 

Permintaan 

Garam 

Biasa  

Permintaan 

Garam 

Yodium 

Frekuensi Persentase (%) 

1 4.000  4 4 13,3 

2 5.000 6  6 20 

3 6.000  8 8 26,7 

4 8.000  8 8 26,7 

5 10.000 4  4 13,3 

 Jumlah 10 20 30 100 

  Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2018 
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5.2. Analisis Pengaruh Faktor Pendapatan Dan Harga Garam Biasa                  

Terhadap Permintaan Garam Yodium 

5.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 30 orang. 

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh para konsumen yang dinyatakan dalam rupiah. Maka jumlah pendapatan (X1) 

terendah adalah 750.000 dan jumlah yang tertinggi adalah 2.500.000. Dan harga 

barang lain (garam biasa) merupakan harga garam biasa yang diukur dalam rupiah 

perbungkus dalam sebulan. Maka jumlah harga garam biasa terendah (X2) yaitu 

5.000 dan jumlah yang tertinggi sebesar 10.000. Dan jumlah permintaan garam 

yodium terendah yaitu: 4000 dan jumlah tertinggi adalah 10.000. 

 Rata-rata jumlah dari 30 responden untuk klasifikasi Pendapatan (X1) adalah 

1756.67 Harga Barang lain (X2) 7000 dan Permintaan (Y) adalah 6400 dengan 

standar deviasi untuk X1= 643097.7473 X2= 2581.989: Y:1535.544 

 Kurtoris atau Skewness merupakan ukuran untuk melihat apakah X1, X2 dan 

Y di distribusikan secara normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari 

data dan kurtoris mengukur puncak dari distribusi data. Data berdistribusi normal 

mempunyai nilai skewness dan kurtoris mendekati nol. Hasil tampilan output SPSS 

memberikan  nilai Skewness untuk X1=0,531 ; X2=0,076 ; Y=0,098 sedangkan nilai 

kurtoris untuk X1= 1,362 ; X2= 1,668 ; Y= 1,131, sehingga dapat di simpulkan 

bahwa variabel independent X1, X2 dan Y terdistribusi secara normal ketika dilihat 
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dari skewness, sedangkan ketika dilihat dari nilai kurtoris variabel independen X1, 

X2 dan Y juga terdistribusi secara normal. 

 Nilai Range merupakan selisih nilai minimum dan maximum yaitu sebesar 

750.000 untuk X1, 5000 untuk X2 dan untuk Y 4000 . 

 

5.2.2 Statistik Inferensial 

5.2.2.1 Uji Asumsi Klasik 

5.2.2.1.1 Uji Normalitas 

 Dengan dilihat tampilan grafik histogram dibawah tampak bahwa residual 

terdistribusi secara normal dan terbentuk simetris dan tidak condong kekanan atau 

kekiri yang berarti model regresi ini berdistribusi normal. Dan pada grafik normal P 

Plot terlihat bahwa titik-titik berhimpit dan dekat dengan garis diagonal. Dari kedua 

grafik ini menunjukkan bahwa model regresi ini menunjukkan pola data berdistribusi 

normal, dan mode ini telah memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 5.1 

Uji Normalitas 
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5.2.2.1.2 Uji Multikonearitas 

Deteksi Multikonearitas 

1. Dari tampilan output SPSS dapat diketahui nilai R
2
 cukup berarti 

dengan angka 55,2%. Sedangkan variabel independen X1 memiliki nilai t- 

statistik yang signifikan pada 0,147. Variabel X2 memiliki nilai t- statistik 

yang signifikan pada 0,692. Oleh Karena R
2 

cukup berarti dan semua variabel 

independen signifikan, maka tidak ada indikasi terjadi multikolinearitas antara 

variabel independen.  

2. Berdasarkan pada hasil ouput matriks korelasi, pair- wise korelasi antara 

pendapatan (X1) dan harga baranng lain (X2) sebesar 1000. Dari hal ini tidak 

terdapat pire wise korelasi antara variabel independen yang tinggi diatas 0,80. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidal terdapat multikolinearitas antar variabel 

inpenden.  

3. Nilai R
2
 keseluruhan model cukup berarti tinggi sebesar 55,2%, sedangkan 

nilai parsial korelasi berkisar masing-masing pendapatan (X1) sebesar 0,276 

dan harga barang lain (X2)  sebesar 0,77 oleh karena nilai parsial korelasi juga 

tinggi, maka tidak ada indikasi terjadinya multikolineritas. 

4. Berdasarkan pada nilai condition index yang berkisar antara 1 sampai 14.356, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas moderat sampai 

kuat ( nilai CI antara 10 sampai 30), jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas sangat kuat. 
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5. Berdasarkan pada nilai Tolerance dan VIF terlihat bahwa tidak ada nilai 

tolerance dibawah 0,10 (nilai Tolerence antara 740 sampai dengan 740), 

begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang diatas 10 ( nilai VIF berkisar 

antara 1352. Jadi sekali lagi tidak terdapat multikolinearitas. 

 

Gambar 5.2 

Uji multikonearitas 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2018  

5.2.2.1.3 Uji Autokorelasi 

 Nilai DW sebesar 2.285, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan derajat kepercayaan 10%, jumlah sampel atau n = 30 dan jumlah 

variabel bebas 2, maka pada tabel Durbin – Watson akan didapatkan nilai dl = 2 dan 
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nilai du = 27. Oleh karena nilai Durbin Wastonnya 2.285 berada diatas nilai du = 27 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar residual. 

Gambar 5.3 

Uji Autokorelasi 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2018 

 

5.2.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Garis scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara lurus dan 

membentuk suatu pola yang lurus. Grafik titik-titik juga menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini terjadi Heteroskedastisitas. 
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Gambar 5.4 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2018 

5.2.2.2 Uji Hipotesis 

5.2.2.2.1 Uji Simultan (Uji – F) 

 Berdasarkan tabel ANOVA atau F- test diperoleh F – hitung sebesar  1.202 

dengan probalititas signifikan 0,316. Oleh karena probabilitasnya jauh lebih tinggi 

dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen X1, X2 secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan (Y). 

Gambar 5.5 

Uji simultan (Uji – F) 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2018 

5.2.2.2.2 Uji Parsial (Uji – t) 

Gambar 5.6 

Uji Parsial ( Uji – t) 

 

 

 Dari hasil uji-t statistik menunjukkan bahwa variabel independen  

berpengaruh terhadap (Y) karena probabilitasnya jauh di bawah 0,1. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Pendapatan dan harga barang lain dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 Y= 9582.646 + 0.445X1 + 0.557X2 

 Dalam regresi menggunakan analisis uji parsial pengaruh Pendapatan (X1), 

dan harga barang lain (X2) terhadap permintaan garam yodium di kelurahan oesapa 

barat kecamatan kelapa lima kota kupang  dengan menggunakan program SPSS 21 

maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pendapatan (X1) 

Hasil perhitungan statistik diporelah untuk variabel pendapatan (X1), dapat 

diperoeh t-hitung sebesar 1.092 dengan signifikansi t sebesar 0,147. Dengan 
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mengunakan signifikansi (α) = 0.1 dan df sebesar 27, maka diperoleh nilai dari t-tabel 

sebesar 1,3137 maka diperoleh t-hitung 1.092 < 1,3137 yang menunjukkan bahwa 

pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan garam 

yodium di kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, pada taraf 

kepercayaan 90%. 

2. Harga barang lain (X2) 

Hasil perhitungan statistik untuk variabel harga barang lain (X2). Variabel 

harga barang lain diperoleh nilai t- hitung 2,130 sebesar dengan signifikansi t sebesar 

0,692. Dengan mengggunakan signifikansi (α) = 0,1 dan df sebesar 27, maka 

diperoleh nilai dari nilai t-tabel 1,3137 maka diperoleh t-hitung 2,130 > 1,3137 yang 

menunjukkan bahwa harga barang lain memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap permintaan garam yodium di kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa 

Lima Kota Kupang pada tingkat kepercayaan 90%. 

Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa R
2 

diperoleh sebesar 55,2% 

dengan tingkat kelonggaran 10% = (0,1). Dengan demikian variabel yang diteliti 

yaitu Pendapatan (X1), harga barang lain (X2) diperoleh R
2
 sebesar 55,2% dan 

variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap permintaan garam yodium (Y). 

5.2.2.2.3 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Tampilan dari ouput SPSS model Summary menunjukkan bahwa nilai R 

square sebesar 0,552 yang berarti variasi dari kedua variabel independen X1 dan X2 

mampu menjelaskan 55,2% variasi variabel Y jadi model regresi cukup berarti. 
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 Koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel independen 

(X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). nilai koefisien determinasi nilai R
2
 

paling besar 1 dan paling kecil 0 (0 R
2
 < 1). Bila R

2
 sama dengan  0 maka garis 

regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab 

variabel-variabel yang dimasukan kedalam persamaan regresi tidak mempunyai 

pengaruh varian variabel  dependen adalah nol.  

 Dari hasil regresi pengaruh variabel pendapatan dan harga barang lain 

terhadap permintaan garam yodium (Y) diperoleh nilai R square sebesar 0,552. Hal 

ini berarti variasi dari variabel independen (variabel bebas) mampu menjelaskan 

variasi permintaan garam yodium sebesar 55,2%.  

 Nilai koefisien determinasi yang diperoleh bisa dikatakan bahwa cukup tinggi 

yang artinya variasi variabel independen menjelaskan variasi permintaan garam 

yodium sebesar 55,2%. Sehingga R
2
 sebesar 55,2% maka dapat dikatakan bahwa 

model valid apabila menggunakan data lebih dari 55,2% (R
2
 > 0,552).   
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Gambar 5.7 

Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

 

 

 

 

 


