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ABSTRACT 

This study aims to analyze THE INFLUENCE OF GREEN MARKETING TO 
BRAND IMAGE AND THE IMPACT TO PURCHASING DECISION. The Subject of this 
study were students of Muhammadiyah University of Yogyakarta. In this study, 100 
respondent were selected using convenience sampling from questionnaire. Analysys tool used 
in this study is the SPSS statictic.  

Based on the analysis that have been made the results Green Marketing positive and 
significantly influence to Brand Image, Green Marketing positive and significantly influence 
to Purchasing Decision, Brand Image positive and significantly influence to Purchasing 
Decision, and Green Marketing positive and significantly influence to Purchasing Decision 
that are mediated by Brand Image . 

 
Keywords: Green Marketing, Brand Image, Purchasing Decision. 
 
PENDAHULUAN 

Jumlah populasi manusia semakin hari semakin bertambah sehingga lebih 

banyak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Saat ini seiring dengan 

pertambahan penduduk dan perkembangan berbagai industri maka isu lingkungan 

menjadi masalah serius bagi masyarakat khususnya pada isu krisis air bersih. Pada 

tahun 2013, dari sekitar dua ratus juta orang Indonesia, hanya 20% yang memiliki 

akses ke air bersih. Sebagian besar berada di daerah perkotaan. Ada pun sisanya 

atau sekitar 80% masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi air yang tidak layak 

untuk kesehatan.  

Laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), di tahun 2015 hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di 

Indonesia dalam status tercemar berat (National Geographic Indonesia). sumber 

utama pencemar air sungai Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik 

atau rumah tangga. Kesadaran dan kepedulian akan lingkungan sangat diperlukan, 
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kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha tentang lingkungan 

menyebabkan kerusakan pada keseimbangan ekosistem bumi. 

Konsumen sering terlihat menentang keputusan produk yang mempengaruhi 

lingkungan alam. Namun salah satu studi riset memperlihatkan bahwa meskipun 

80% konsumen AS menyatakan bahwa lingkungan mempengaruhi keputusan 

mereka untuk membeli sebuah produk, hanya setengah lebih sedikit yang 

menyatakan bahwa mereka membeli produk daur ulang atau produk yang aman 

lingkungan (Kotler dan Keller, 2009). Pelaku bisnis yang pandai melihat peluang di 

balik isu – isu lingkungan tersebut dan dapat mengubahnya menjadi peluang untuk 

menarik minat beli konsumen sehingga menimbulkan strategi baru dalam dunia 

pemasaran berupa konsep green marketing.  

Salah satu produk dari strategi pemasaran hijau yang dapat mengurangi 

penggunaan air yang berlebihan saat mencuci ialah salah satu produk dari Unilever 

yaitu Molto Ultra. Molto merupakan salah satu produk dari Unilever yang setiap 

tahunnya meluncukan 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). 

Riset ini merupakan replikasi dari riset yang disusun oleh Silvia 2014, dkk 
dengan judul ”Pengaruh Pemasaran Hijau terhadap Citra Merek serta Dampak pada 
Keputusan Pembelian (Survey pada konsultan Independen di Orifleme Cabang 
Surabaya)”. Berdasarkan latar belang masalah tersebut dimana peneliti tertarik ingin 
melakukan menelitian dengan topik “Pengaruh Persepsi pemasaran hijau terhadap 
Citra Merek serta Dampaknya terhadap Keputusan pembelian” 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, dapat di rumuskan 

permasalah sebagai berikut: 
1. Apakah pemasaran hijau berpengaruh terhadap citra merek ? 
2. Apakah pemasaran hijau berpengaruh terhadap keputusan pembelian ? 
3. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian ? 
4. Apakah pemasaran hijau berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang di 

mediasi oleh citra merek ? 
 

KAJIAN TEORI 

Pemasaran Hijau 

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. 

Green marketing mengacu pada proses menjual produk atau jasa berdasarkan 

manfaat lingkungan mereka. Seperti produk atau jasa ramah lingkungan di 

dalamnya atau produksi dengan cara yang ramah lingkungan (Bukharia, 2011). 
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a. Faktor-faktor penting dalam green marketing : 

1) Produk (green product) 

2) Harga (green price) 

3) Tempat (green place) 

4) Promosi (green promotion) 

 

Prilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupaka studi tentang cara individu, kelompok, dan 

organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mendisposisikan barang, 

jasa, dan gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

(Kotler dan Keller, 2009). 

Citra Merek 

Citra merek memiliki dua komponen yaitu asosiasi merek (brand association) dan 

“persona” merek (brand “persona”). Asosiasi merek membantu memahami 

manfaat merek yang diterima konsumen dan “persona” merek adalah deskripsi 

dalam merek dalam konteks karakteristik manusia. Hal ini mambantu 

memahami kekuatan dan kelemahan merek. (Davis, 2000) dalam Ismail (2012). 

Keputusan Pembelian 

Keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau 

lebih. Seorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternatif. 

Suatu keputusan tanpa pembelian disebut “pilihan Hobson” (Schiffman dan 

Kanuk, 2000. Dalam Sangadji dan Sopiah, 2013). 

Hipotesis 

1. H1 : Pemasaran hijau berpengaruh terhadap Citra Merek. 
2. H2 : Pemasaran Hijau berpengaruh terhadap KeputusanPembelian. 
3. H3 : Citra Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
4. H4 : Pemasaran Hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian yang Dimediasi Oleh Citra Merek. 
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Model Penelitian 
 

 
Gambar 1. 

Model penelitian 
 

Metode Penelitian 
Objek/ Subjek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan sesuatu data sesaui 

dengan pendapat. Obyek penelitian menjelaskan tentang apa dan untuk siapa yang 

menjadi obyek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan (Umar, 

2005). Subjek adalah satu anggota dari sampel, sebagai elemen adalah satu anggota 

dari populasi (Sekaran, 2006). 

Objek pada penelitian ini adalah produk dari Unilever yaitu Molto Ultra atau 

pelembut dan pewangi pakaian satu kali bilas sebagai produk hijau (green produc) 

sedangkan untuk subjeknya adalah pengguna produk Molto Ultra di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

malalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab  pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Sedangkan  menurut 

Tjahjono, H.K, (2015), populasi mengacu pada keseluruhan dari kelompok, 

peristiwa dan juga segala sesuatu yang menarik bagi peneliti untuk di investigasi. 
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Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota 

yang terdiri dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua anggota, 

elemen populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2006). Sedangkan menurut 

Tjahjono, H.K, (2015) sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang terdiri dari 

sebagian anggota yang dipilih dari populasi. Dengan mempelajari sampel, 

penelitian akan mempu menarik kesimpulan yang akan di generalisasi ke 

populasi. Sampel pada penelitian ini adalah pengguna produk Molto Ultra di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan produk Molto Ultra. 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan peneliti adalah sampel non-

probabilitas. Dalam pengambilan sampel cara nonprobabilitas, probabilitas 

elemen dalam populasi untuk terpilih sebagai subyek sampel tidak diketahui. Hal 

tersebut berarti bahwa temuan dari studi terhadap sampel tidak dapat secara 

meyakinkan digeneralisasikan pada populasi. Tetapi, peneliti bisa saja suatu 

waktu kurang memperdulikan generalisasi dibanding memperoleh beberapa 

informasi pendahuluan secara cepat dan murah (Sekaran, 2006). 

Desain pengambilan sampel yang di gunakan ialah pengambilan sampel 

yang mudah (convenience sampling) yang merupakan metode pengambilan sampel 

dengan mengumpulkan informasi dari anggota populasi yang dengan senang 

hati bersedia memberikannya, sehingga mempermudah peneliti (Sekaran, 2006). 

Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa/i Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang pernah menggunakan produk Molto 

Ultra. Alasan penulis menggunakan mahasiswa/i di universitas agar 

mempermudah peneliti mencari sempel. 

Hair (2010) yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimum adalah 100 

orang. Selain itu di dukung dengan Roscoe dalam Yunita (2012) yang menyatakan 

bahwa sampel yang layak berkisar antara 30-500 sampel. Jadi dalam penelitian ini 

akan di gunakan 100 orang sebagai sampel. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan skala liker untuk mengukur citra merek dan 

keputusan pembelian konsumen, mahasiswa khususnya pengguna Molto Ultra 

akan diberikan pertanyaan atau pernyataan terkait pengaruh green marketing 

terhadap citra merek serta dampaknya pada keputusan pembelian Molto Ultra. 

Menurut Tjahjono (2015) skala liker dirancang untuk menguji seberapa kuat 

subyek menyetujui atau tidak menyetujui suatu pernyataan pada 5 skala poin. 
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Skala liker disusun untuk menguji seberapa kuat subyek menyetujui atau tidak 

suatu pernyataan atau pertanyaan. Adapun skala liker yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel I. 
Instrumen Skala Liker 

No Keterangan Skor 

Positif 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap 

dalam definisi konsep tersebut secara optimal, praktis, dan nyata dalam 

lingkungan obyek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas, variabel terikat dan variabel intervening. 

a. Variabel bebas (variabel independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mengambil variabel terikat, entah 

secara positif maupun secara negatif. 

b. Variabel terikat (variabel independen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti (Sekaran, 2006). 

c. Variabel intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan di ukur (Sugiyono, 2007) . 

UJI KUALITAS INSTRUMEN 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

 Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan 

untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya di ukur. Suatu data yang dikatakan valid apabila taraf 

signifikan < 0,05 atau 5 % (Sugiyono, 2014).  
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal 

ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden 

yang akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas 

instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Nilai koefisien reliabilitas yang baik 

adalah  > 0,006 (Sugiyono, 2014). 

 

Analisis Data 

Suatu penelitian membutuhkan teknik analisis data dan interpretasi dengan 

tujuan menjawab pertanyan – pertanyaan peneliti. Analisis data merupakan 

proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. 

Alat uji untuk menganalis data harus sesuai dengan kebutuhan dengan melihat 

pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. Disini peneliti menggunakan. 

Analisis jalur (path analaysis) dengan menggunakan software SPSS 20 dalam 

pengujian hipotesis dan di gunakan dalam model. 

 

a. Analisis Jalur (path analaysis) 

Analisis jalur (path analaysis) adalah suatu teknik pengembangan dari regresi 

linier berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan 

(kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari 

hubungan kasusal antara variabel PH berpengaruh langsung terhadap KP serta 

dampaknya terhadap CM. (Basuki dan Prawoto, 2016:155) 

 

Hubungan analisis jalur didapat persamaan sebagai berikut : 

1) Pengaruh langsung PH → KP 

2) Pengaruh tidak langsung PH → KP = p3 x p2 

Diman jika : 

A < B = Mediasi 

B < A = Tidak terjadi mediasi 

Pada analisis jalur dalam penelitian didasarkan pada asumsi berikut 

(Sugiyono, 2015): 

1) Hubungan antara variabel yang akan di analisis berbentuk linier, adiktif dan 

kausal. 

2) Variabel residual tidak berkorelasi dengan variabel yang mendahuluinya. 

Dan tidak berkorelasi juga dengan variabel lain. 

3) Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal atau sebab-

akibat searah. 

4) Data setiap variabel yang di analisis adalah data interval dan berasal dari 

sumber yang sama.  
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Langkah-langkah yang perlu di lakukan dalam analisis jalur (Path analysis) 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Membuat diagram jalur 

Diagram jalur disusun berdasarkan kerangka pikiran yang di kembangkan 

dari teori yang digunakan. Dalam penelitian ini diagram jalur yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2. 

b. Menghitung koefisien jalur 

 Hubungan jalur antar variabel dalam diagram jalur yaitu suatu hubungan 

korelasi, oleh karna itu perhitungan angka koefisien jalur menggunakan angka 

standar skor CM. Pada setiap variabel eksogen tidak di pengaruhi oleh variabel 

lainnya dalam diagram, sehingga yang ada hanya suku residualnya yang beri 

notasi (Sugianto, 2015). 

 

c. Pengujian model / hipotesis 

 Uji dapat menggunakan hipotesis, maka korelasi antar variabel dalam 

diagram jalur tersebut terlebuh dahulu disusun ke dalam matriks korelasi. Jika 

matriks korelasi yang dihitung mendekati R2, maka diagram jalur yang 

dihipotesiskan tersebut diterima, tetapi apa bila matriks korelasi yang dihitung 

jauh dari R2, maka diagram jalur yang di hipotesiskan tersebut ditolak dan 

diganti model lain. Matriks yang di hipotesiskan dan matriks hasil perhitungan 

dikatakan tidak menyimpang apa bila koefisien korelasi yang ada pada diagram 

jalur perbedaan antara yang di hipotesiskan dengan perhitungan yaitu tidak 

lebih dari 0,05 (Sugiyono, 2015). 

 

Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji t 

Uji t (Uji parsial) untuk menguji hipotesis kedua. Uji ini adalah untuk 

mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 
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membandingkan antara nilai thitung masing- masing variabel bebasa dengan nilai 

ttabel dengan toleransi kesalahn 5% dalam arti (α =0.05). Apabila nilai thitung ≥ ttabel, 

maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terdap variabel terikat 

(Basuki dan Prawoto, 2016). 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen.  Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

sampai satu. Bila R2 = 0 berarti antara variabel bebas dengan variabel terikat 

tidak ada hubungan signifikan. Bila R2 = 1 berarti antara variabel bebas dengan 

variabel terikat mempunya hubungan yang signifikan (Ghazali, 2011). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

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 II. 
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 
 

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: 
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Tabel III. 
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 
 

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: 
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Tabel IV. 
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 IV 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 
dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu 
dengan nilai Cronbach Alpha> 0,6. 

 
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 V 
sebagai berikut; 

a. Uji t 
Tabel V. 

 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 V diatas diperoleh hasil persamaan regresi sebagai 
berikut; 

CM = 0,723 X + e 
1) Berdasarkan Tabel Vdapat 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 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. 
 
 
 
 



12 
 

b. Uji Koefisien Determinasi 
Tabel VI. 

 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 IV 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 VII. 
sebagai berikut; 

 
a. Uji t 

Tabel VII. 
 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 VII. diatas diperoleh hasil persamaan regresi 
sebagai berikut; 

KP = 0,280 PM + 0,427 CM +e 
1) Berdasarkan Tabel VII. 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 VII. 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 keputusan pembelian 
konsumen terhadap produk Molto Ultra. Dengan demikian hipotesis ketiga 
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yang menyatakan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian (H3) dapat diterima. 

 
b. Uji Koefisien Determinasi  

Tabel VIII. 
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 

Predictors: (Constant), Citra merek, Pemasaran Hijau 
 
Koefisien determinasi (adjusted square) digunakan untuk mengukur 

besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan Tabel VIII. 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 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 
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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 

 
PENUTUP 
Kesimpulan 

1. Pemasaran hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Hal 
ini menunujukkan bahwa pemasaran hijau yang dilakukan Molto Ultra 
mampu meningkatkan citra merek yang baik terhadap konsumen. 

2. Pemasaran hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini menunjukan bahwa pemasaran hijau yang dilakukan Molto 
Ultra mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen untuk 
menggunakan produk Molto Ultra tersebut. 

3. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkat citra merek pada produk 
Molto Ultra makan juga akan mampu meningkatkan keputusan pembelian 
konsumen untuk menggunakan produk Molto Ultra tersebut. 

4. Citra merek memediasi pengaruh pemasaran hijau terhadap keputusan 
pembelian. Citra merek memediasi pengaruh pemasaran hijau terhadap 
keputusan pembelian pada produk yang merupakan produk Pemasaran hijau 
dari Unilever yaitu Molto Ultra  
 

Keterbatasan  
1. Sampel penelitian terbatas hanya pada konsumen produk Molto Ultra yang 

merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bagi peneliti 
selanjutnya sampel dapat diperluas untuk daerah kota Yogyakarta pada 
kelompok ibu rumah tangga. 

2. Variabel yang diteliti dalam mempengaruhi Pemasaran hijau citra merek hanya 
citra merek dan keputusan pembelian, bagi peneliti selanjutnya agar dapat 
menambahkan variabel lain. 

3. Indikator Pemasaran hijau dapat ditambahkan pada green product untuk 
memperbaiki kuesioner sehingga menggambarkan Pemasaran hijau secara lebih 
baik. 
 

Saran 
1.  Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan tambahan informasi berharga bagi produsen produk-
produk hijau lainnya khususnya dalam merancang strategi, serta hasil dari 
studi ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Pemasaran hijau 
terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek pada produk 
ramah lingkungan. 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Penelitian yang akan datang hendaknya memperluas sampel penelitian 

pada  
b. konsumen produk Molto Ultra di kota Yogyakarta. 
c. Bagi peneliti yang akan datang, penulis menyarankan untuk menambah 

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Pemasaran hijau dan keputusan 
pembelian. 
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