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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

  Obyek pada penelitian ini adalah produk yang dijual oleh perusahaan The 

Body Shop yaitu sebuah produk kecantikan atau kosmetik yang aman dan berbahan 

dasar alami. 

Visi The Body Shop adalah Against Animal Testing (Lawan Uji Coba 

terhadap Hewan), Support Community Trade, Activate Self Esteem, Defend Human 

Rights (Tegakkan HAM), Protect Our Planet  (Proteksikan Planet Kita), Ethical 

trade. The Body Shop berkomitmen untuk menjadi sebuah bisnis kecantikan yang 

mendukung kebaikan, dan juga sebuah bisnis yang beretika. 

2. Subyek Penelitian 

   Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat yogyakarta yang pernah 

membeli dan menggunakan produk The Body Shop. Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 132 namun dikarenakan terdapat 2 kuesioner yang 

rusak maka dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebanyak 130 yang 

berbentuk form online. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui 

media jejaring sosial seperti Line, BBM, Whatsapp, Instagram, Facebook dan 

email kepada responden yang berada di Yogyakrta. Berdasarkan data yang 

dikumpul, berikut adalah data karakteristik responden: 

a. Jenis Kelamin Responden 
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Responden masyarakat Yogyakarta secara umum yang pernah 

menggunakan dan membeli produk The Body Shop berdasarkan karakteristik jenis 

kelamin dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: 

   Tabel 4.1 

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

NO Jenis Kelamin Jumlah  Persentase (%) 
1 Laki-laki 27 20,77 
2 Perempuan 103 79,23 

 Total 130 100% 
  Sumber: data primer yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel menunjukan bahwa jumlah responden perempuan lebih 

banyak dibandingkan jumlah responden laki-laki yaitu berjumlah 20,77(%) 

responden perempuan dan 79,23(%) responden laki-laki. Hal ini menunjukan 

adanya perbedaan niat menggunakan produk kosmetik The Body Shop 

berdasarkan jenis kelamin. 

b. Usia Responden 

Responden masyarakat Yogyakarta secara umum yang pernah membeli 

dan menggunakan produk The Body Shop berdasarkan karakteristik usia dapat 

dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 
 

 

No Umur Jumlah 
1 ≤ 20 tahun 27 
2 21-30 tahun 99 
3 31-40 tahun 4 
4 ≥ 41 tahun 1 
 Total 130 
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Berdasarkan tebel menunjukan tabel menunjukan bahwadari 130 responden yang 

tertinggi adalah responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 99 responden, 

sedangkan yang terendah adlah berusia ≥ 41 tahun sebanyak satu responden, hal ini 

menunjukan pada usia 21-30 tahun tersebut merupakan usia yang mempunyai intensitas 

tingi dalam menggunakan produk The Body Shop. 

3. Uji Kualitas Instrumen 

Sebelum melakukan analisis data, langkah pertama dalam menganalisis data 

penelitian adalah dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap daftar 

pertanyaan pada kuesioner yang diajukan, responden diberikan 22 butir pertanyaan yang 

mewakili setiap variabel.Hasil data menggunakan SPSS 16. Berdasarkan hasil survei 

dengan 130 responden ditemukan bahwa seluruh komponen dalam variabel penelitian ini 

valid. Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas. 

 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan suatu instrumen penelitian.Uji 

validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011). Kriteria pengambilan uji validitas yaitu : 

a. Apabila terdapat nilai signifikan pada taraf  α < 0,05 maka dapat dinyatakan 

bahwa item kuesioner tersebut valid. 

b.  Apabila terdapat nilai signifikan pada taraf α  ≥  0,05  maka dapat dinyatakan 

item kuesioner tersebut tidak valid. 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Sig 
(2-tailed) 

α < 0,05 Keterangan 

 
 

Citra Merek 

CM1 0,000 0,05 Valid 
CM2 0,000 0,05 Valid 
CM3 0,000 0,05 Valid 
CM4 0,000 0,05 Valid 
CM5 0,000 0,05 Valid 

 
 
 

Kualitas 
Produk 

KP1 0,000 0,05 Valid 
KP2 0,000 0,05 Valid 
KP3 0,000 0,05 Valid 
KP4 0,000 0,05 Valid 
KP5 0,000 0,05 Valid 
KP6 0,000 0,05 Valid 
KP7 0,000 0,05 Valid 

 
 

Promosi 

PRO1 0,000 0,05 Valid 
PRO2 0,000 0,05 Valid 
PRO3 0,000 0,05 Valid 
PRO4 0,000 0,05 Valid 

 
 

Kepuasan 

KEP1 0,000 0,05 Valid 
KEP2 0,000 0,05 Valid 
KEP3 0,000 0,05 Valid 
KEP4 0,000 0,05 Valid 
KEP5 0,000 0,05 Valid 
KEP6 0,000 0,05 Valid 

Sumber: data primer yang telah diolah 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner pada penelitian ini adalah 

denggan menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, yaitu (Alni, dkk 2014) 

a. Apabila hasil koefisien α ≥ taraf signifikansi 0,6 maka kuesioner tersebut 

reliable. 
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b. Apabila hasil koefisien α ≤ taraf signifikansi 0,6 maka kuesioner tersebut 

tidak reliable. 

Tabel4.4  
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Kriteriaa Keterangan 
Citra Merek 0,818 0,6 Reliabel 

Kualitas Produk 0,794  0,6 Reliabel 
Promosi 0,828 0,6 Reliabel 

Kepuasan Konsumen 0,828  0,6 Reliabel 
Sumber: data primer yang telah diolah 

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel diatas, semua variabel memiliki Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,6. Hal itu menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini 

adalah reliable atau semua kuesioner yang digunakan adalah handal.  
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3. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda untuk 

menguji hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Hasil uji regresi dari pengaruh citra merek, (X1), 

kualitas produk (X2), promosi (X3) terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik 

hijau The Body Shop (Y) disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Regresi 

 

Hasil uji regresi pada Tabel diperoleh persamaan regresi: 

Y= 0,343X1 + 0,315X2 + 0,321X3 

Interpretasi Persamaan Regresi 

Hasil pengujian signifikansi menunjukan bahwa variabel Citra Merek (X1) 

diperoleh nilai koefisien sebesar 0,343, hal ini menunjukan bahwa pengaruh Citra 

Merek terhadap Kepuasan Konsumen adalah positif yang artinya semakin tinggi Citra 

Merek maka kepuasan konsumen akan meningkat. 

Hasil pengujian signifikansi menunjukan bahwa variabel Kualitas Produk (X2) 

diperoleh nilai koefisien sebesar 0,315, hal ini menunjukan bahwa pengaruh Kualitas 

 Standard 
Koefisien 

Sig. T Kriteria Keterangan 

Citra merek 
(X1) 

0,343 0,000 0,05 Signifikan 

Kualitas 
Produk 
(X2) 

0,315 0,001 0,05 Signifikan 

Promosi 
(X3) 

0,321 0,000 0,05 
 

Signifikan 

F hitung 136,426 
0,000 
0,759 

Sig. F 
Adjusted 𝑅2 
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Produk terhadap Kepuasan Konsumen adalah positif yang artinya semakin tinggi 

Kualitas Produk maka Kepuasan Konsumen akan meningkat. 

Hasil pengujian signifikansi menunjukan bahwa Promosi (X3) diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0,312, hal ini menunjukan bahwa pengaruh Promosi terhadap 

Kepuasan Konsumen adalah positif yang artinya semakin tinggi Promosi maka 

Kepuasan Konsumen akan meningkat. 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Hasil perhitungan diperoleh nilai sig.f 0,000 ≤ 0,05 yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel-varibel citra merek, kualitas produk dan 

promosi secara simultan terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau The 

Body Shop dengan begitu menunjukan hipotesis pertama diterima. 

2.Uji Signifikansi Parsial (t) 

a. Pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau The 

Body Shop. 

  Variabel citra merek memiliki koefisien positif sebesar 0,343 dan 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Dikarenakan nilai signifikan  lebih 

kecil dari 0,05, maka dinyatakan variabel citra merek memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau The Body Shop. 

Semakin baik citra merek dari suatu perusahaan juga akan meningkatkan 

kepuasan konsumen yang memakai produk tersebut. Hal itu menunjukan 

hipotesis ke dua diterima. 

b. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau 

The Body Shop. 
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   Variabel kualitas produk memiliki koefisien positif sebesar 0,315 dan 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,001. Dikarenakan nilai signifikan  lebih 

kecil dari 0,05, maka dinyatakan variabel kualitas produk memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau The Body Shop. 

Semakin baik kualitas suatu produk maka akan semakin memberikan kepuasan 

kepada konsumen. Hal ini menunjukan hipotesis ke tiga diterima. 

c. Pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau The 

Body Shop. 

 Variabel promosi memiliki koefisien positif sebesar sebesar 0,312 dan 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Dikarenakan nilai signifikan  lebih kecil 

dari 0,05, maka dinyatakan variabel kualitas produk memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau The Body Shop. 

Semakin baik promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka itu akan 

memberikan kepuasan untuk konsumen terhadap produk. Hal ini menunjukan 

hipotesis ke empat diterima. 

d. Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

  Nilai Adjusted R² yang diperoleh sebesar 0,759 atau 75,9% menunjukan 

bahwa variabel-variabel independen yaitu citra merek, kualitas produk dan 

promosi mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi-variasi variabel dependenyaitu kepuasan konsumen produk 

kosmetik hijau The Body Shop. Sedangkan sisanya sebesar 24,1% dijelaskan 

oleh variabel yang tidak di jelaskan pada penelitian ini. 

4. Pembahasan 
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1. Citra merek, kualitas produk dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen pada produk kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

Hasil uji regresi dalam penelitian iniyaitu mendapatkan hasilbahwa citra 

merek, kualitas produk dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

konsumen pada produk kosmetik hijau The Body Shop. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Christian Lasander (2013) yang menyatakan Citra  

merek,  kualitas  produk  dan  promosi  secara  bersama  berpengaruh  terhadap  

kepuasan konsumen.Hal ini menunjukan bahwa citra merek menjadi bahan 

pertimbangan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk sehingga dengan 

citra yang baik juga mendorong konsumen untuk berasumsi bahwa produk yang 

akan mereka beli dan gunakan adalah produk yang berkualitas. Di dukung dengan 

adanya faktor promosi yang semakin memperkuat sebuah citra di benak konsumen 

dan memberikan informasi menegnai kualitas produk tersebut sehingga dengan 

begitu konsumen akan merasakan kepuasan dengan produk yang mereka beli dan 

mereka gunakan. 

2. Citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik hijau 

The Body Shop di Yogyakarta. 

Kedua hasil uji regresi secara parsial menunjukan citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau merek The 

Body Shop. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kurniawati 

Suharyono dan Andriani Kusumawati (2014) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan hasil pengujian faktor-faktor citra merek seperti mudah dikenali selalu 
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diingat, terkenal, memiliki ciri khas dan ekuitas merekdapat dijadikan sebagai penentu 

kepuasan konsumen akan sebuah produk. Image konsumen yang positif terhadap suatu 

brand akan memungkinkan konsumen untuk melakukan pembeliandan pemakaian 

terhadap produk. Brand yang lebih baik tentunya juga menjadi dasar untuk 

membangun sebuah  citra perusahaan yang positif. Pengertian citra menurut Kotler 

(2002) bahwa Citra adalah seperngkat keyakinan, ide, dan kesan, yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu objek atau produk. Oleh karena itu membangun citra positif 

bagi perusahaan The Body Shop sangatlah penting, karena melalui citra yang baik yang 

dimiliki perusahaan The Body Shop tentu akan memberikan rasa puas kepada 

konsumen yang membeli dan menggunakan produk The Body Shop. 

3. Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada produk                

kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

Ketiga hasil uji regresi secara parsial menunjukan kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik 

hijau merek The Body Shop. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Jefry F.T. Bailia, Agus Supandi Soegoto, Sjendry Serulo R. Loindong (2014) hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil pengujian faktor-faktor kualitas 

produk seperti daya tahan, kesesuaian,keandalan, kinerja, pelayanan, keindahan dan 

fitur dapat dijadikan sebagai penentu faktor kepuasan konsumen. Kualitas produk 

menjadi faktor terpenting dan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebagai penentu 

kepuasan konsumen akan produk The Body Shop. Karena melalui kualitas produk 

dampaknya akan dapat dirasakan secara langsung oleh konsumen, maka dari itu faktor 
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penentu dari kepuasan pelanggan akan dapat terus di pertahankan dengan adanya 

kualitas yang baik dari produk tersebut. Dengan kualitas yang baik yang perusahaan 

berikan tentunya akan memberika pengaruh yang besar terutama pada kepuasan 

pelangaan yang akan berdampak pada keberlangsungan suatu perusahaan. 

4. Promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik hijau The 

Body Shop di Yogyakarta. 

Keempat hasil uji regresi secara parsial menunjukan promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau merek The 

Body Shop. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Resty Avita Haryanto 

(2013) penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel promosi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil pengujian faktor-

faktorIklan di media (elektronik, cetak), pameran, penjualan langsung, dan pemberian 

brosur faktor tersebutdapat dijadikan sebagai faktor penentu kepuasan konsumen akan 

suatu produk. Promosi juga menjadi faktor pendukung yang memberikan dampak pada 

kepuasan pelanggan, karena tidak mungkin perusahaan akan menjadaptkan citra yang 

baik oleh konsumen jika konsumen saja kesusahan mengenal produk dan perusahaan 

The Body Shop. Pada indikator promosi didapatkan hasil bahwa memiliki nilai 

koefisien yang lebih kecil dibandingkan dengan citra merek dan kualitas produk tetapi 

promosi terbukti berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 


