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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah Unilever 

Pada tahun 1920-an, Jurens memiliki pabrik margarin di Skotlandia, 

Irlandia serta Inggris, dan Lord Leverhulme mengendalikan 60% dari hasil 

produk sabun Inggris. Tetapi, selama dekade tersebut, pasar margarin 

menderita penurunan permintaan karna mentega menjadi lebih tejangkau. 

Sebelum meninggal pada tahun 1925, pendiri Lever Brothers, lord 

Leverhulme membangun portofolio perusahan pribadi yang menyatakan 

beberapa kesepakatan dengan produksi dari estate yang baru diakuisisinya di 

kepulauan Barat Skotlandia. Banyak dari perusahan ini, termaksuk Mac 

Fisheries Ltd, pada akhirnya akan dibeli oleh Lever Brother.  

Di akhir dekade ini, aliansi berhasil mencapai kesimpulan akhir, dan 

sejarah resmi Unilever dimulai. Pertama, Jurgens dan Van den Bergh 

bergabung dan mendirikan Margarine Unie. Lalu, dua tahun kami, dalam 

salah satu marger terbesar dimasanya, Margarine Unie bergabung dengan 

Lever Brother dan menciptakan Unilever seperti sekarang ini. Di Indonesia 

sendiri khususnya, perusahaan Unilever berdiri pada masa penjajahan 

Belanda, yaitu pada 5 Desember 1935 dengan nama Lever’s Zeep Fabrieken 

N.V. Baru Pada tanggal 22 Juli 1980 kemudian dirubah namanya 

menjadi Unilever Indonesia. Adapun produk-produk Unilever antara 

lain: Sunsilk, Dove, Walls, Lux, Bango, Clear, Axe, Wipol, Rinso, Citra, 
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Vaseline, Domestos Nomos, Pureit, Lifebuoy, Pepsodent, Ponds, Rexona, 

Sunlight, dll. Mengingat sejarah yang panjang di Indonesia, produk – produk 

dari perusahaan Unilever itu sendiri nampakanya sudah menjadi bagian dari 

kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia. (Sumber : Molto.co.id). 

 

2. Sejarah Molto Ultra 

Molto adalah brand pelembut dan pewangi pertama di Indonesia dan 

tim Research and Development Unilever. Molto merupakan salah satu produk 

dari Unilever yang setiap tahunnya meluncurkan inovasi-inovasi baru, 

Unilever meluncurkan produk Molto Ultra sebagai dengan tujuan membantu 

dunia mengurangi air tanpa harus membilas berkali – kali setelah memakai 

deterjen, hanya dengan menuangkan varian ini para ibu hanya butuh 

membilas satu kali saja (Sumber : Molto.co.id). Dengan Molto Ultra sekali 

bilas, pada saat mencuci konsemen tidak perlu membilas cucian hingga tiga 

kali, cukup dengan satu kali bilas maka akan menghemet penggunaan air 

hingga 20 liter setiap kali mencuci. Produk Molto dari Unilever ini juga dijual 

lebih dari 28 negara didunia dan merupakan peraih penghargaan Top Brand 

Awards selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2013.  

 

3. Visi dan Misi Unilever 

a. Visi 

Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan 

menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. 
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b. Misi 

1) Bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari 

2) Membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan menarik dan lebih 

menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan 

orang lain 

3) Menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya 

yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar pada dunia 

4) Senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang 

memungkinkan tumbuh dua kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap 

lingkungan dan meningkatkan dampak sosial 

 

4. Profil Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan produk Molto Ultra. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Terdapat dua 

karakteristik responden yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu jenis 

kelamin dan usia. Berikut ini adalah perhitungan tingkat pengembalian 

kuesioner yang di sajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Kuesioner 

No Kuesioner Jumlah 

1 Kuesioner disebar 100 

2 Kuesioner kembali 100 

3 Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria 0 

4 Kuesioner yang dapat dianalisis 100 

Response Rate  100% 

                Sumber : lampiran 1 
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Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 

kuesioner yang disebarkan pada responden,  kuesioner yang kembali sebanyak 

100 kuesioner. Pada penelitian ini, responden penelitian berdasarkan usia 

diabagi kedalam 7 golongan yaitu responden berusia 18 tahun 1 orang, 19 

tahun 1 orang, 20 tahun 7 orang, 21 tahun 27 oang, 22 tahun 47 orang, 23 

orang 13 tahun, 24 tahun 4 orang. Selanjutnya data tersebut akan diolah 

menggunakan SPSS. 

 

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Kategori Frekuensi Prosentase 

Laki-Laki 56 56.0 

Perempuan 44 44.0 

Total 100 100.0 

   Sumber : lampiran 1 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jenis kelamin keseluruhan 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan 

produk Molto Ultra dalam penelitian ini adalah 100 orang. Kuesioner yang 

disebarkan menghasilkan data bahwa frekuensi responden laki laki berjumlah 

56 orang dengan persentase 56% sedangkan frekuensi responden perempuan 

berjumlah 44 orang dengan persentase 44%. Dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan 

produk Molto Ultra mayoritas didominasi oleh laki-laki. 



42 
 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji validitas pretest 

Uji validitas pretest dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah instrumen pernyataan dapat digunakan untuk selanjutnya apa tidak. 

Tingkat signifikansi 5% jika probabilitas < 0,05 maka pernyataan tersebut 

valid. Sedangkan jika nilai probabilitas ≥ 0,05 maka pernyataan tersebut 

tidak valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas pretest sampel kecil : 

Tabel 4.3 

 Hasil Uji Validitas Pretest 

 

Variabel Item Pertanyaan 
R 

hitung 
Sig Keterangan 

Pemasaran 

Hijau 
Kemasan yang recyclable 0,883 0,000 Valid 

Tingkat keramahan 

lingkungan 
0,793 0,000 Valid 

Keamanan produk 0,623 0,000 Valid 

Harga 0,567 0,000 Valid 

Kesesuaian harga dengan 

manfaat 
0,843 0,000 Valid 

Kebersediaan membayar lebih 0,69 0,000 Valid 

Media promosi 0,837 0,000 Valid 

Cara promosi 0,831 0,000 Valid 

Memberikan edukasi untuk 

peduli terhadap lingkungan 
0,742 0,000 Valid 

Citra Merek Mengenal merek 0,895 0,000 Valid 

Populer 0,869 0,000 Valid 

Merek terpercaya 0,933 0,000 Valid 

Keputusan 

Pembelian 
Pilihan produk 0,916 0,000 Valid 

Informasi produk 0,851 0,000 Valid 

Evaluasi produk 0,94 0,000 Valid 

  *. Corelations significant at the 0,05 level (2-tailed) 

**. Corelations significant at the 0,01 level (2-tailed) 

 Sumber: hasil olah data 2017 



43 
 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji validitas dengan jumlah 35 responden 

dapat diketehui bahwa seluruh pernyataan yang di ajukan untuk responden 

konsumen produk Molto Ultra adalah valid, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat 

dikategorikan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. 

b. Uji Realibilitas pretest 

Uji realibilitas pretest dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pernyataan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya atau tidak. 

Pernyataan dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpa> 0,6. Berikut 

adalah hasil reliabel pretest  sampel kecil : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabelitas Pretest 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pemasaran Hijau 0,970 Reliabel 

Citra Merek 0,945 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,918 Reliabel 

Sumber : Hasil olah data 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji reliabilitas dari 35 responden dapat 

diketehui bahwa nilai Cronbach’s Alpaha  dari variabel pemasaran hijau 

sebesar 0,970, citra merek sebesar 0,945, keputusan pembelian sebesar 

0,918, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan 

dinyatakan reliabel karna telah memenuhi nilai yang disayaratkan yaitu 

dengan nilai Cronbach’ Alpaha > 0,6. 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 a. Uji Validitas 

Hal yang dilakukan sebelum menunjukkan bahwa semua indikator 

pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji 

sampel besar sebanyak 100 responden. Tingkat signifikansi 5% jika 

probabilitas < 0,05 maka pernyataan tersebut valid. Sedangkan jika nilai 

probabilitas ≥ 0,05 maka pernyataan tersebut tidak valid. Berikut ini adalah 

hasil uji validitas: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian 

Variabel Item Pertanyaan 
R 

hitung 
Sig Keterangan 

Pemasaran 

Hijau 
Kemasan yang recyclable 0,895 0,000 Valid 

Tingkat keramahan 

lingkungan 
0,909 0,000 Valid 

Keamanan produk 0,887 0,000 Valid 

Harga 0,882 0,000 Valid 

Kesesuaian harga dengan 

manfaat 
0,899 0,000 Valid 

Kebersediaan membayar 

lebih 
0,896 0,000 Valid 

Media promosi 0,9 0,000 Valid 

Cara promosi 0,898 0,000 Valid 

Memberikan edukasi untuk 

peduli terhadap lingkungan 
0,909 0,000 Valid 

Citra Merek Mengenal merek 0,949 0,000 Valid 

Populer 0,941 0,000 Valid 

Merek terpercaya 0,959 0,000 Valid 

Keputusan 

Pembelian 
Pilihan produk 0,945 0,000 Valid 

Informasi produk 0,885 0,000 Valid 

Evaluasi produk 0,952 0,000 Valid 

 

  *. Corelations significant at the 0,05 level (2-tailed) 

**. Corelations significant at the 0,01 level (2-tailed) 

 Sumber: hasil olah data 2017 
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Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden dapat 

diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai pemasaran hijau, citra merek 

dan keputusan pembelian yang diajukan untuk responden mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan produk Molto 

Ultra adalah valid karena dilihat dari tingkat signifikan < 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner 

tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data 

penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel 

pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji 

sampel besar sebanyak 100 responden. Pernyataan dapat di katakan reliabel 

jika nilai Cronbach’s Alpha> 0,6. Berikut ini adalah hasil uji reliabel: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pemasaran Hijau 0,970 Reliabel 

Citra Merek 0,945 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,918 Reliabel 

 Sumber: hasil olah data 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji reliabilitas dari 100 responden dapat 

diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari variabel pemasaran hijau 

sebesar 0,970, citra merek sebesar 0,945, dan keputusan pembelian sebesar 

0,918, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan 
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dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu 

dengan nilai Cronbach Alpha> 0,6. 

C. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis 1, 2 dan 3 dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda, Sedangkan untuk hipotesis 4 menggunakan uji 

sobel. Berikut ini adalah tampilan output SPSS untuk regresi; 

1. Analisis Persamaan Regresi Linier Sederhana Tahap I (Hipotesis 1 ) 

Hasil analisis regresi berganda untuk hipotesis 1 disajikan pada tabel 4.7 

sebagai berikut; 

a. Uji t 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji t 

Variabel Bebas Std. Error Beta t hitung Sig. 

Pemasaran Hijau 0,032 0,723 10,356 0,000 

           Sumber: hasil olah data 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh hasil persamaan regresi sebagai 

berikut; 

CM = 0,723 X + e 

1) Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa uji t untuk pemasaran hijau 

terhadap citra merek memiliki nilai signifikan sebesar (p=0,000) lebih 

kecil dari α = 0,05 dengan koefisien regresi arah positif sebesar 0,723. 

Dapat disimpulkan bahwa pemasaran hijau memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap citra merek. Jadi, semakin baik 
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pemasaran hijau produk Molto Ultra, maka semakin baik pula citra 

merek Molto Ultra. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang 

menyatakan pemasaran hijau berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap citra merek dapat diterima. 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .723a .523 .518 2.236 

a. Predictors: (Constant), Citra Merek, Pemasaran Hijau 

 

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur 

besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 4.8 besarnya hasil uji koefisien determinasi adalah 

0,518 menunjukkan variabel pemasaran hijau mampu menjelaskan 

variasi citra merek sebesar 51,8%, Sedangkan sisanya sebesar 48,2% 

dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model. 

2. Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda Tahap II (Hipotesis 2 

dan 3 ) 

Hasil analisis regresi berganda untuk hipotesis 1 disajikan pada 

tabel 4.9 sebagai berikut; 
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a. Uji t 

Tabel 4.9 

 Hasil Regresi 

Variabel Bebas Std. Error Beta t hitung Sig. 

Pemasaran Hijau 0.042 0.280 2.536 0.013 

Citra Merek 0.091 0.427 3.863 0.000 

           Sumber: hasil olah data 2017 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diperoleh hasil persamaan regresi 

sebagai berikut; 

KP = 0,280 PM + 0,427 CM +e 

1) Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa uji t untuk pemasaran hijau 

terhadap keputusan pembelian memiliki nilai signifikan sebesar 

(p=0,013) lebih kecil dari α = 0,05 dengan koefisien regresi arah positif 

sebesar 0,280. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran hijau memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Semakin baik pemasaran hijau produk Molto Ultra semakin tinggi pula 

keputusan pembelian konsumen terhadap produk Molto Ultra. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyatakan Pemasaran hijau berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (H2) pada penelitian 

ini dapat diterima. 

2) Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa uji t untuk citra merek 

terhadap keputusan pembelian memiliki nilai signifikan sebesar 

(p=0,000) lebih kecil dari α = 0,05 dengan koefisien regresi arah positif 

sebesar 0,427. Dapat disimpulkan bahwa citra merek memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi, semakin 

baik citra merek produk Molto Ultra, maka, semakin besar pula 
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keputusan pembelian konsumen terhadap produk Molto Ultra. Dengan 

demikian hipotesis ketiga yang menyatakan citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (H3) dapat diterima. 

b. Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinan 

Mode 

1 
R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,659a 0,434 0,422 2,006 

a. Predictors: (Constant), Citra merek, Pemasaran Hijau 

Koefisien determinasi (adjusted square) digunakan untuk mengukur 

besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan Tabel 4.10 besarnya hasil koefisien determinasi adalah 0,422 

menunjukkan variabel pemasaran hijau dan citra merek mampu menjelaskan 

variabel keputusan pembelian sebesar 42,2% sehingga sisanya sebesar 

51,8% dijelaskan olleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model. 

 3. Uji Sobel / Sobel Test (Pengujian Hipotesis 4) 

Pengujian peran mediasi variabel intervening dari variabel dependen 

terhadap variabel independen dilakukandengan perhitungan rumus Sobel; 

a. Uji hipotesis 4  

Hasil Analisis jalur menunjukkan bahwa pemasaran hijau (PH) dapat 

berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian (KP) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,280. Sementara dapat berpengaruh tidak 
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langsung yaitu dari pemasaran hijau (PH) terhadap keputusan pembelian 

(KP) melalui citra merek (CM) yang di dapatkan dengan cara perkalian 

koefisien regresi nya yaitu 0,723*0,427 = 0,309. Selanjutnya untuk 

mengetahui signifikan ataupun tidak, diuji menggunakan Sobel Test sebagai 

berikut: 

P4 = 0,723       Se 4 = 0,032  

P3 = 0,427      Se 3 = 0,091 

Perhitungan standar error dari koefisien indirect effect (Se43) sebagai 

berikut: 

    Se43 =√𝑃42 ∙ 𝑆𝑒32 + 𝑃32 ∙ 𝑆𝑒42 + 𝑆𝑒42 ∙ 𝑆𝑒32 

 =√(0,723)2 · (0,091)2 + (0,427)² · (0,032)2 + (0,032)2 · (0,091)2 

 =√0,004329 + 0,00019 + 0,0000085 

 =√0,0045275 

 =0,06729 

Dengan demikian nilai uji t dapat diperoleh sebagai berikut : 

𝑃43 

𝑆𝑒43 

         0,309 

                0,06729 

 =  4,592 

t =  

= 
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Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai t yang dihasilkan 

adalah 4,592 yang mana lebih besar dari t tabel ± (1,96) artinya bahwa 

parameter pemediasi tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran hijau dapat berpengaruh tidak langsung terhadap keputusan 

pembelian melalui citra merek. Dengan demikian hipotesis keempat yang 

menyatakan pemasaran hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek (H4) dapat diterima. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pemasaran Hijau terhadap Citra Merek Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran hijau berpengaruh 

positif terhadap citra merek mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 10,356 

dengan probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena 

(p<0,05). 

Pemasaran hijau jika dikembangkan dengan baik dapat menjadi 

metode pemasaran yang efektif untuk membangun citra merek yang baik. 

Adanya pemasaran hijau membuat perusahaan memperoleh keuntungan 

ganda, yakni kepercayaan konsumen akan produk akan semakin baik dan 

perusahaan akan dinilai sebagai perusahaan yang peduli terhadap 

lingkungan sehingga tercipta suatu citra merek yang baik (Silvia, 2014). 
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Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Romadhon, dkk 

(2014) menyatakan bahwa pemasaran hijau bertujuan untuk menunjukan 

bahwa merek suatu perusahaan tersebut peduli terhadap lingkungan hidup 

sehingga dapat memunculkan citra merek yang baik dibenak konsumen. 

2. Pengaruh Pemasaran Hijau terhadap Keputusan Pembelian 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran hijau berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung 

sebesar 2,536 dengan probabilitas 0,013 dimana angka tersebut signifikan 

karena (p<0,05). 

Dahlstrom (2010) Green marketing adalah proses perencanan dan 

pelaksanaan bauran pemasaran untuk memfasilitasi konsumsi, produksi, 

distribusi, promosi, kemasan, dan produk reklamasi dengan cara yang 

sensitif atau responsif terhadap kepentingan ekologi. 

Konsumen yang semakin cerdas dalam memilih produk yang akan di 

konsumsi membuat produsen mengubah strategi pemasarannya. Para 

produsen pun mulai melakukan strategi-strategi untuk menarik konsumen 

dengan berbagai cara salah satunya menggunakan strategi pemasaran hijau 

untuk menarik minat konsumen, konsumen biasanya mencari informasi 

sebelum mengembil keputusan pembelian. Ada beberapa aspek yang di 

perhatikan konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian salah 

satunya keamanan produk, dengan menggunakan strategi pemasaran hijau 
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akan menambah keyakinan konsumen untuk mengambil keputusan 

pembelian. 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Belawara (2013) Hasil 

penilitian menunjukan bahwa pemasaran hijau berpengaruh langsung 

terhadap keputasan membeli konsumen terhadap produk organik. Dimana 

masyarakat sadar akan pentingnya pemasaran hijau dalam meningkatkan 

pola hidup sehat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Amirullah (2002) 

menjelaskan bahwa kekuatan yang mempengaruhi keputusan membeli 

konsumen dapat dibagi dua kekuatan, yaitu: a) kekuatan internal, seperti 

pengalaman belajar, kepribadian dan konsep diri, motivasi dan keterlibatan, 

sikap dan keinginan; b) kekuatan eksternal, seperti: faktor budaya, sosial, 

lingkungan dan bauran pemasaran. 

3. Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung 

sebesar 3,863 dengan probabilitas 0,013 dimana angka tersebut signifikan 

karena (p<0,05). 

Menciptakan kesan menjadi salah satu karateristik dasar dalam 

orientasi pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta 

menciptaan merek yang kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek 

suatu produk menciptakan image dari produk itu sendiri di benak konsumen 
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dan menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk 

(Agustin, 2015). 

Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa keputusan 

pembelian konsumen merupakan pembelian merek yang paling disukai. 

Ketika citra dari sebuah merek dipandang positif oleh konsumen maka 

merek tersebut akan selalu diingat dan disukai di benak konsumen.  

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan Romadon (2014) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel brand image 

terhadap variabel struktur keputusan pembelian. Artinya bahwa, semakin 

tinggi citra merek yang  mampu dihasilkan oleh perusahaan terhadap produk 

yang ramah lingkungan, maka semakin besar pula keputusan pembelian 

yang akan dilakukan oleh konsumen. 

4. Pengaruh Pemasaran Hijau terhadap Keputusan Pembelian yang 

dimediasi oleh Citra Merek 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t yang dihasilkan adalah 

4,592 yang mana lebih besar dari t tabel ± (1,96) artinya bahwa parameter 

pemediasi tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran hijau dapat berpengaruh tidak langsung terhadap keputusan 

pembelian melalui citra merek. 

Pemasaran hijau mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan 

sebagai pilihan metode pemasaran di era modern karena isu lingkungan 

hidup ini dapat membangun citra yang baik. Konsumen cenderung 

memberikan citra positif terhadap perusahaan yang mulai melakukan 
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kegiatan yang berorientasi terhadap lingkungan. Suatu keunggulan bersaing 

akan dimiliki oleh perusahaan yang memasarkan produk-produknya dengan 

mengunakan strategi pemasaran hijau. Dengan memiliki jika perusahan 

memiliki citra merek yang baik maka keuntungan besar bagi perusahaan 

tersebut karena konsumen akan mudah mengingat merek tersebut sehingga 

peluang konsumen untuk mengambil keputusan dalam membeli produk 

tersebut pun semakin besar (Silvia, 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Silvia, dkk (2014), 

menemukan hasil bahwa citra merek (brand image) memediasi hubungan 

antara pemasaran hijau (green marketing) terhadap keputusan pembelian 

pada produk ramah lingkungan. Hal tersebut dikarenakan semakin 

banyaknya informasi yang didapat oleh konsumen mengenai manfaat suatu 

produk akan menimbulkan kepercayaan terhadap produk tersebut, dan 

kepercayaan tersebut akan dapat mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen pada produk tersebut. 


