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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Toyota Calya adalah mobil yang berjenis MPV yang diperkenalkan 

di Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2016 dan diluncurkan pada tanggal 

11 Agustus 2016. Mobil ini menggunakan mesin 1,2 liter, memiliki 

kapasitas tangki 36 liter, memiliki 7 tempat duduk, dan beberapa 

teknologi yang terbarukan. Toyota Calya juga memiliki beberapa varian 

tipe yaitu E MT, G MT, E AT, G AT yang memiliki fitur – fitur yang 

berbeda dan harga yang berbeda juga. Responden yang dipilih dalam 

penelitian  ini adalah masyarakat Yogyakarta yang pernah atau telah 

membeli mobil Toyota Calya. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan dari penelitian ini adalah masyarakat 

Yogyakarta yang telah membeli sebuah mobil Toyota Calya.  

B. Uji Kualitas Instrument 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yang telah digunakan dalam penelitian ini telah 

meneliti 130 kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Hasil dari 

pertanyaan dari kuesioner yang telah diuji validitas dapat dikatakan valid 

karena telah memenuhi syarat bahwa suatu item yang memiliki nilai 

signifikansi <0,05 itu dikatakan valid dan dapat dilanjutkan. Uji validitas 
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dalam penelitian ini menggunakan korelasi produk momen (Bivariate 

Pearson). Berikut adalah hasil dari uji validitas; 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pertanyaan 
R 

Hitung 
Sig. Keterangan 

Pemasaran 

Hijau 

Toyota Calya adalah produk yang 

ramah lingkungan 
0,830 0,000 

Valid 

Menurut saya harga Toyota Calya 

sesuai dengan manfaatnya sebagai 

produk yang ramah lingkungan 

0,781 0,000 Valid 

Dealer Toyota Nasmoco 

menyediakan suku cadang yang 

lengkap untuk mobil Toyota Calya 

0,800 0,000 Valid 

Toyota Calya memberikan pesan-

pesan ramah lingkungan dalam 

promosinya 

0,770 0,000 Valid 

Citra Merek 

Reputasi produk yang ramah 

lingkungan dari Toyota Calya 

sudah banyak dikenal 

0,855 0,000 Valid 

Saya percaya kualitas Toyota Calya 

adalah yang terbaik di kelasnya 

0,797 0,000 Valid 

Teknologi Toyota Calya mengikuti 

perkembangan jaman untuk standar 

mobil LCGC 

0,795 0,000 Valid 

Perawatan Toyota Calya tidak 

memerlukan bahan yang 

berdampak buruk bagi lingkungan 

0,794 0,000 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Saya memutuskan untuk memilih 

Toyota Calya karena produknya 

yang ramah lingkungan 

0,795 0,000 Valid 

Saya memutuskan untuk memilih 

Toyota Calya karena memiliki citra 

yang baik dimata orang banyak 

0,725 0,000 Valid 

Saya memutuskan untuk membeli 

Toyota Calya karena banyaknya 

produk yang telah terjual 

0,773 0,000 Valid 
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Saya memutuskan untuk membeli 

Toyota Calya karena di era 

pemanasan global sekarang 

membeli mobil yang ramah 

lingkungan adalah keputusan yang 

tepat 

0,785 0,000 Valid 

Saya memutuskan untuk membeli 

Toyota Calya karena cara 

pembayarannya mudah 

0,784 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2018. Lampiran 3 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa semua nilai signifikansi dari 

pertanyaan – pertanyaan yang digunakan lebih kecil dari 0,05. Berarti 

disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan yang telah di uji validitas semua 

dinyatakan valid. Dikatakan valid karena nilai signifikansi dari setiap item 

<0,05 untuk selanjutnya kuesioner dapat disebarkan. 

1.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur seberapa handal dan tepat 

sebuah instrumen. Sebuah instrumen atau kuesioner dapat dikatakan reliabel 

jika jawaban dari pertanyaan yang diberikan seseorang itu konsisten dari 

waktu ke waktu. Reliabilitas yang tinggi artinya koefisien yang tinggi juga. 

Penelitian ini memakai uji Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitasnya. 

Instrument dikatakan reliabel jika koefisien dari Cronbach’s Alpha>0,70 

(Gozhali, 2018). 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pemasaran Hijau 0,805 Reliabel 
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Citra Merek 0,824 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,830 Reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2018. Lampiran 3 

Menurut tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel – variabel yang 

dipakai dalam penelitian ini memiliki koefisien >0,70 dengan begitu seluruh 

tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang tinggi, sehingga instrumen 

penelitian ini dapat atau layak digunakan untuk mengambil data penelitian. 

 

2. Analisis Deskriptif Statistik 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Kategori Frekuensi Persentase 

20-25 Tahun 13 10.0 

26-30 Tahun 77 59.2 

31-35 Tahun 31 23.8 

> 35 Tahun 9 6.9 

Total 130 100.0 

Sumber: data primer diolah 2018 Lampiran 2 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa karakteristik usia 

dibagi menjadi 4 golongan untuk pengguna yang pernah atau telah 

membeli Toyota Calya. Usia 26-30 tahun mendominasi pengguna 

sekaligus pembeli dari Toyota Calya, sebanyak 77 responden (59,2%). 
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kategori Frekuensi Persentase 

Laki-laki 81 62,3 

Perempuan 49 37,7 

Total 130 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2018. Lampiran 2 

Dapat dilihat dari tabel 4.4 dari 130 responden yang telah mengisi 

kuesioner, dapat diketahui bahwa karakteristik usia dibagi menjadi 2 

golongan untuk pengguna yang pernah atau telah membeli Toyota Calya. 

Jenis kelamin laki-laki mendominasi pengguna sekaligus pembeli dari 

Toyota Calya, sebanyak 81 responden (62,3%). 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pemakaian 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pemakaian 

kategori Frekuensi Persentase 

1-10 Bulan 46 35.4 

11-20 Bulan 70 53.8 

> 20 Bulan 14 10.8 

Total 130 100.0 

Sumber:data primer diolah, 2018 Lampiran 2 
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Dapat dilihat dari tabel 4.5 dari 130 responden yang telah mengisi 

kuesioner, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan 

lama pemakaian Toyota Calya dibagi menjadi 3 golongan. 

C. Deskripsi Variabel 

Deskripsi variabel pada penelitian ini bertujuan untuk mengkategorikan 

skor tingkat kecenderungan pada tiap-tiap variabel. Dari hasil perolehan skor 

berdasarkan rata-rata data per variabel lalu dikelompokan kedalam 4 kategori, 

kategori tersebut antara lain sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Hasil 

kalkulasi data frekuensi skor kuesioner maka diperoleh mean dan pengelompokan 

kategori per variabel yang disajikan pada Tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Pengelompokan Kategori Berdasarkan Hasil Data Frekuensi 

No. Variabel Mean Kategori 

1 Pemasaran Hijau 16,03 Sangat Tinggi 

2 Citra Merek 16,20 Sangat Tinggi 

3 Keputusan Pembelian 20,92 Sangat Tinggi 

Sumber: data primer diolah, 2018. Lampiran 4 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwasanya nilai rata-rata (mean) 

dari frekuensi skor kuesioner masing-masing variabel Pemasaran Hijau (X), Citra 

Merek (Z), dan Keputusan Pembelian (Y) memiliki kalkulasi nilai frekuensi 

dengan kategori sangat tinggi. 
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D. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi linier 

sederhana untuk hipotesis 1, analisis regresi linier berganda untuk menguji 

hipotesis 2 dan 3, lalu untuk hipotesis 4 menggunakan analisis jalur. Berikut 

adalah hasil dari pengujian hipotesis menggunakan SPSS: 

1. Hasil persamaan regresi linier sederhana tahap 1 (Hipotesis 1) 

a. Uji t 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi 

Koefisien 

Regresi 

t Hitung Sig. Adjusted R2 

0,704 11,217 0,000 0,492 

Sumber: data primer diolah, 2018. Lampiran 5 

1) Berdasarkan dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikan dari pemasaran hijau terhadap citra merek yaitu 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 dengan koefisien regresinya mengarah kearah positif 

sebesar 0,704. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

hijau memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra merek. 

Jadi, jika pemasaran hijau dilakukan dengan baik maka akan menciptakan 

citra merek yang baik pula. Dengan begitu hipotesis pertama dalam 

penelitian ini yang menyatakan pemasaran hijau berpengaruh signifikan 
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terhadap citra merek dapat diterima. Dapat diketahui juga hasil uji 

koefisien determinasi adalah 0,492 yang berarti variabel pemasaran hijau 

dapat menjelaskan variasi dari citra merek sebesar 49,2%. Sedangkan 

sisanya 50,8% dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam 

model. 

2. Hasil persamaan regresi linier berganda tahap 2 (Hipotesis 2 dan 3) 

a. Uji t 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi 

Hipotesis Koefisien 

Regresi 

t Hitung Sig. Adjusted R2 

Hipotesis 2 0,282 3,129 0,000 0,472 

Hipotesis 3 0,465 5,164 0,002 0,472 

Sumber: data primer diolah, 2018. Lampiran 6 

1) Berdasarkan dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai signifikan 

dari citra merek terhadap keputusan pembelian yaitu 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 dengan koefisien regresinya mengarah kearah positif 

sebesar 0,465. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa citra 

merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Jadi, jika citra merek yang semakin baik 

maka akan semakin besar keputusan pembelian konsumen terhadap 

Toyota Calya. Dengan begitu hipotesis kedua dalam penelitian ini 
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yang menyatakan citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dapat diterima. Berdasarkan data diatas dapat 

diketahui juga hasil uji koefisien determinasi adalah 0,472 yang 

berarti variabel citra merek dapat menjelaskan variasi dari keputusa 

pembelian sebersar 47,2%. Sedangkan sisanya 52,8% dijelaskan 

oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

2) Berdasarkan dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai signifikan 

dari pemasaran hijau terhadap keputusan pembelian yaitu 0,002 

lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresinya mengarah kearah 

positif sebesar 0,282. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran hijau memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Jadi, jika  yang semakin baik maka 

akan semakin besar keputusan pembelian konsumen terhadap 

Toyota Calya. Dengan begitu hipotesis kedua dalam penelitian ini 

yang menyatakan citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dapat diterima.Jadi, jika pemasaran hijau 

dilakukan dengan baik maka akan semakin besar keputusan 

pembelian konsumen. Dengan begitu hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini yang menyatakan pemasaran hijau berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diterima. 

Berdasarkan pada tabel 4.8 diketahui hasil uji koefisien determinasi 

adalah 0,472 yang berarti variabel pemasaran hijau dapat 



43 
 

 
 

menjelaskan variasi dari keputusa pembelian sebersar 47,2%. 

Sedangkan sisanya 52,8% dijelaskan oleh variabel yang tidak 

dimasukkan ke dalam model. 

3. Uji Hipotesis 4 

Pengujian pengaruh variabel intervening pada hipotesis 4, penelitian 

ini menggunakan metode analisis jalur. Analisis jalur adalah penggunaan 

analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah 

ditetapkan oleh teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Model analisis jalur 

Hasil dari analisis jalur menunjukkan bahwa pemasaran hijau dapat 

berpengaruh signifikan secara langsung terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai koefisien regresinya 0,282. Namun, untuk menentukan besarnya 
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total dari pengaruh tidak langsung harus dilakukan perkalian dari koefisien 

regresi dari nilai regresi H1 dengan H2. 

Dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8bahwa nilai regresi dar H1 adalah 

0,704 dan nilai regresi dari H2 adalah 0,465, jika dikalikan akan mendapat 

hasil 0,327 yang mana nilai itu adalah pengaruh dari variabel intervening 

atau mediasi yaitu citra merek. Kemudian untuk mengetahui singnifikan atau 

tidak, berikut ini adalah pengujian dari uji sobel; 

P1= 0,704   Se1= 0,067 

P2= 0,465   Se2= 0,102 

Se12 =√𝑝12  × 𝑆𝑒22 +  𝑝22 × 𝑆𝑒12 + 𝑆𝑒12 × 𝑆𝑒22 

=√(0,704)2 × (0,102)2 + (0,465)2 × (0,067)2 + (0,067)2 × (0,102)2 

=√0,495616 × 0,010404 + 0,216225 × 0,004489 + 0,004489 × 0,010404 

=√0,005156388864 + 0,000970634025 + 0,000046703556 

=√0,006173726445 

=0,07857306437323 

Dengan demikian nilai uji t dapat diperoleh sebagai berikut: 

t = 
0,32736

0,078573
 

t = 4,166316 

Berdasarkan hasil t hitung diatas, didapatkan nilai sebesar 4,16. Hasil 

ini menyatakan bahwa 4,16>1,96 (t tabel), berarti variabel citra merek 
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mampu memediasi pengaruh variabel pemasaran hijau terhadap variabel 

keputusan pembelian. 

D. Pembahasan 

Pada penelitian ini menggunakan 130 orang yang berdomisili di Yogykarta 

sebagai sampel. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa responden berusia 20-38 

tahun. Terdapat 81 laki – laki dan 49 perempuan, lalu pada penelitian ini juga 

menunjukkan lamanya pemakaian dari para responden, mulai dari 2-26 bulan. 

1. Pengaruh Pemasaran Hijau Terhadap Citra Merek  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran hijau 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek masyarakat 

Yogyakarta yang telah membeli Toyota Calya. Hal tersebut terbukti dengan 

nilai t hitung sebesar 11,217 dengan probabilitas 0,000 dimana angka 

tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Pemasaran Hijau ialah semua kegiatan-kegiatan yang dibuat dan 

dilakukan untuk menciptakan sebuah kepuasan konsumen dengan 

memberikan fokus yang lebih kepada lingkungan agar produk tersebut 

memiliki minim dampak buruk (Polinsky,1994). Grant (2007) menuliskan 

bahwa ada beberapa tahap dalam tujuan pemasaran hijau, yang pertama 

green, yaitu memberikan informasi kepada semua orang atau calon 

konsumen bahwa perusahaan atau merek mempunyai niat peduli kepada 

lingkungan hidup. Kedua yaitu greener, dimaksudkan untuk mengajak para 
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konsumen untuk mengubah cara mengkonsumsi dari sebuah produk dari 

suatu perusahaan dalam bentuk iklan. Ketiga adalah greenest, tahap ini 

adalah tahap dimana perusahaan atau organisasi memiliki niatan untuk 

mengubah kebiasaan konsumen dan mengarahkan mereka untuk peduli 

terhadap lingkungan hidup. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Silvia, 

dkk. (2014), menyatakan bahwa konsumen pada saat ini sudah banyak yang 

menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya 

alam, dengan begitu banyak konsumen akan cenderung memberikan citra 

positif kepada perusahaan – perusahaan yang telah melakukan kegiatan yang 

berorientasi terhadap lingkungan. Dengan adanya pemasaran yang berbasis 

pada lingkungan, dapat membantu membangun citra merek yang positif. 

2. Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian masyarakat Yogyakarta 

yang telah membeli Toyota Calya. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung 

sebesar 11,217 dengan probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan 

karena (p<0,05). 

Kotler dan Armstrong (2009) menyatakan bahwa keputusan 

pembelian konsumen merupakan pembelian merek yang paling disukai. 
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Ketika citra dari sebuah merek dipandang positif oleh konsumen maka 

merek tersebut akan selalu diingat dan disukai di benak konsumen. 

Kotler dan Keller (2012) yang menyatakan ketika hidup konsumen 

menjadi semakin rumit, terburu-buru, dan kehabisan waktu, kemampuan 

merek untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Merek positif yang 

telah melekat pada sebuah merek produk merupakan keuntungan tersendiri 

bagi produsen, karena semakin baik persepsi konsumen terhadap produk 

maka kemungkinan pembelian produk juga semakin besar. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh 

Putripeni dkk. (2014). Citra mempunyai suatu dampak pada persepsi 

konsumen dan memiliki pengaruh apakah konsumen akan memutuskan 

untuk membeli atau tidak. Sikap positif pada merek tertentu memungkinkan 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap merek produk tersebut, 

sebaliknya sikap negatif akan menjadi penghalang bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian produk. 

3. Pengaruh Pemasaran Hijau Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran hijau 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

masyarakat Yogyakarta yang telah membeli Toyota Calya. Hal tersebut 
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terbukti dengan nilai t hitung sebesar 3,129 dengan probabilitas 0,002 

dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

 Hal ini sejalan dengan teori Grant (2007) tentang salah satu 

tujuannya yaitu Greener, memiliki tujuan untuk mengajak kepada seluruh 

konsumen untuk mengubah gaya mengkonsumsi dari sebuah produk dalam 

bentuk komersial.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Istantia dkk. (2016), di dalam penelitiannya di ketahui bahwa pemasaran 

hijau berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Temuan ini 

juga menguatkan pendapat Septifani dkk. (2014), bahwa produk ramah 

lingkungan harus memiliki dukungan dari atribut – atribut  produk yang 

menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk yang memiliki sertifikat 

ramah lingkungan atau bisa juga ecolabel. Selain itu juga kegiatan promosi 

yang berbasis pada lingkungan alam harus dilakukan agar dapat mendukung 

produk tersebut. Usaha – usaha tersebut berfungsi untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat guna meyakinkan masyarakat akan produk 

yang ditawarkan adalah produk yang ramah lingkungan sehingga akhirnya 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

4. Pengaruh Pemasaran Hijau Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Citra 

Merek 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t yang dihasilkan 

adalah 4,16 yang mana lebih besar dari t tabel (1,96) artinya bahwa 
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parameter pemediasi tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran hijau dapat berpengaruh tidak langsung terhadap keputusan 

pembelian melalui citra merek. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia dkk. 

(2014), yang mengatakan bahwa citra merek dapat memediasi hubungan 

antara pemasaran hijau dengan keputusan pembelian pada produk yang 

ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan penyampaian informasi tentang 

produk-produk yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan dengan baik ke 

konsumen, pasti akan memberikan citra merek yang positif. Didukung lagi 

produk-produk yang di produksi tersebut adalah produk yang ramah 

lingkungan. Dari citra merek yang positif akan menimbulkan sikap positif 

dan kesan baik juga dari masyarakat dalam mempertimbangkan keputusan-

keputusan pembelian pada suatu merek tertentu. Begitu pula sebaliknya, jika 

sikapnya negatif terhadap suatu barang maka akan mengurangi poin-poin 

yang dikumpulkan oleh konsumen untuk membeli suatu produk tersebut.  


