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ABSTRAKSI  

 

Dwi Esti Agustin, 2009, Analisis Penerapan Pemasaran Hijau 

(Green Marketing) Untuk Meningkatkan Brand Image Produk 

Ramah Lingkungan Pada Prigel Art & Gallery Arjosari, Malang, 

Skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang, Dosen Pembimbing Dr. Djasly By, SE, MS. 

 

Kata kunci: Penerapan, Pemasaran Hijau, Brand Image, Prigel Art & Gallery, 

Produk Ramah Lingkungan 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pemasaran 

hijau untuk meningkatkan brand image produk ramah lingkungan berdasarkan 

variabel pengetahuan konsumen, perasaan konsumen, kepercayaan konsumen, 

kemampuan produk dan harga produk. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian explanatory dimana penelitian ini adalah penelitian penjelasan untuk 

menggambarkan hubungan antar variabel dalam pemasaran hijau terhadap brand 

image produk. Analisa yang digunakan adalah  analisa kuantitatif dengan model 

statistik inferensial. Data yang dianalisa berasal dari 60 responden (pelanggan 

Prigel Art & Gallery).  

 Berdasarkan hasil analisis data melalui regresi linier berganda diketahui 

bahwa variabel pemasaran hijau yang terdiri dari pengetahuan konsumen (X1), 

perasaan konsumen (X2), kepercayaan konsumen (X3), kemampuan konsumen 

(X4), dan harga produk (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(Y) yaitu brand image dengan nilai Fhitung  5.764. Dari kelima variabel independen, 

variabel kepercayaan konsumen (X3) mempunyai pengaruh dominan terhadap 

peningkatan brand image produk. 

 Dari hasil yang didapat diketahui bahwa kepercayaan konsumen 

berpengaruh sangat kuat terhadap peningkatan brand image produk. Maka 

kepercayaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan harus selalu 

diperhatikan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia industri sepanjang tahun selalu mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat. Namun pertumbuhan ini bukan hanya memberikan dampak positif 

terhadap perekonomian dunia, tetapi juga memberikan kontribusi negatif terhadap 

permasalahan sosial dan lingkungan. Perusahaan sebagai salah satu pihak yang 

memiliki andil besar dalam pemanfaatan sumberdaya dituntut untuk berperan 

dalam menciptakan masyarakat yang bersahabat dengan lingkungan 

(environmentally friendly)  dan memiliki kepedulian terhadap pelestarian 

lingkungan. Sejak era 80-an, permasalahan lingkungan mendapat perhatian yang 

sangat besar dari masyarakat dunia, khususnya isu-isu yang berhubungan dengan 

kerusakan-kerusakan lingkungan yang hampir terjadi di seluruh belahan dunia. 

Beberapa contoh kerusakan lingkungan antara lain lapisan ozon yang rusak, suhu 

bumi dan permukaan laut yang meningkat, perubahan cuaca secara global, 

peningkatan curah hujan, luas areal hutan yang semakin berkurang, 

keanekaragaman hayati yang menuju kepunahan, pencemaran air, tanah dan udara 

yang semakin meluas (http://www.sabhawana.com). 

Sebagai bentuk wujud kepedulian lingkungan maka diadakan Konferensi 

Internasional di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007. Hasil dari konferensi ini 

merekomendasikan peningkatan peran serta media, pemerintah, dunia industri dan 

masyarakat untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Media massa dan forum 

http://www.sabhawana.com/
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diskusi berperan sebagai penyampai pesan untuk mengedukasi masyarakat agar 

lebih memahami dan memperhatikan dampak aktifitasnya, baik produksi maupun 

konsumsi bagi kelestarian lingkungan. Pemerintah dapat berperan dalam 

menentukan regulasi yang berkaitan dengan standar produksi dan proses industri 

yang ramah lingkungan. Pelaku industri dalam hal memproduksi tidak hanya 

melihat dari segi keuntungan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dampak 

lingkungan yang akan ditimbulkan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, 

karena salah satu penyebab masalah-masalah lingkungan yang terjadi saat ini 

adalah masalah yang berkaitan dengan persoalan produksi barang dan jasa yang 

tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Kesadaran tentang pelestarian, keamanan dan keramahan lingkungan yang 

meningkat, membuat masyarakat bertindak sebagai konsumen yang sebelumnya 

dalam mengkonsumsi produk tidak memikirkan dampaknya bagi lingkungan, 

mulai mengalami pergeseran dengan mengkonsumsi produk yang lebih 

memperhatikan lingkungan. Hal ini disebabkan karena mayoritas konsumen 

menyadari bahwa perilaku pembelian mereka secara langsung berpengaruh pada 

berbagai permasalahan lingkungan. Konsumen beradaptasi pada situasi itu dengan 

mempertimbangkan isu lingkungan ketika berbelanja dan melalui perilaku 

pembelian mereka (Laroche et al, 2008). Selain itu hal ini juga mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Konsumen cenderung untuk 

memberikan respon positif terhadap perusahaan yang memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan. Peluang dan fenomena ini telah dapat dibaca oleh para 

pemilik perusahaan. Banyak perusahaan yang mulai melakukan kegiatan yang 

berorientasi terhadap lingkungan, salah satunya adalah kegiatan pemasaran yang 
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berbasis lingkungan atau yang lebih dikenal dengan pemasaran hijau (green 

marketing).  

Perusahaan yang saat ini telah menerapkan  konsep pemasaran hijau 

(green marketing) adalah perusahaan Prigel Group dimana perusahaan ini 

merupakan perusahaan keluarga yang terdiri dari berbagai usaha seperti Prigel 

Organizer, Prigel Entertainment, Prigel Collection dan Prigel Art & Gallery. Oleh 

karena hal itulah yang mendasari peneliti untuk membahas tentang   ”Analisis 

Penerapan Pemasaran Hijau (Green Marketing) Untuk Meningkatkan Brand 

Image Produk Ramah Lingkungan Pada Prigel Art & Gallery Arjosari, 

Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

yang ingin dibahas antara lain: 

1.  Bagaimanakah pengaruh penerapan pemasaran hijau (Green Marketing) untuk 

meningkatkan brand image produk ramah lingkungan pada Prigel Art & 

Gallery?  

2.  Diantara variabel green marketing yaitu, pengetahuan konsumen, perasaan 

konsumen, kepercayaan konsumen, kemampuan produk dan harga produk, 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap peningkatan brand 

image produk ramah lingkungan pada Prigel Art & Gallery? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan fokus permasalahan di atas 

antara lain:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan pemasaran hijau 

(Green Marketing) untuk meningkatkan brand image produk ramah 

lingkungan pada Prigel Art & Gallery.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel green marketing yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap peningkatan brand image produk 

ramah lingkungan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan khazanah mengenai 

penerapan pemasaran hijau (Green Marketing) untuk meningkatkan 

brand image produk ramah lingkungan pada Prigel Art & Gallery. 

2. Bagi akademis, sebagai tambahan referensi tentang pentingnya 

penerapan  pemasaran hijau (Green Marketing) untuk meningkatkan 

brand image produk ramah lingkungan Prigel Art & Gallery. 

3. Bagi pemimpin perusahaan, sebagai masukan bagi pemimpin perusahaan 

yaitu Prigel Art & Gallery agar menciptakan dan melaksanakan 

pemasaran hijau dalam pelaksanaan pemasaran produknya untuk 

meningkatkan brand image produk ramah lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pemasaran Hijau 

 Pemasaran hijau adalah pemasaran yang berorientasi kepada lingkungan 

mulai dari proses produksi, produk yang dihasilkan hingga proses pemasaran 

produk. Tujuan utama dari pemasaran hijau meliputi 2 hal penting yaitu 

meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Menurut Jaquelyn (2008) tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk 

mensukseskan pemasaran hijau dan mencegah adanya myopia pemasaran hijau 

yaitu: 

1) Positioning nilai konsumen.  Perusahaan harus membuat produk yang 

ramah lingkungan yang ditujukan untuk menunjukkan alternatif terbaik 

bagi konsumen, menaikkan perhatian terhadap keinginan konsumen 

tentang produk ramah lingkungan dan memilih segmen pasar yang tepat. 

Serta menambah daya tarik produk dengan menambah nilai dari produk 

ramah lingkungan. 

2) Pengujian terhadap pengetahuan konsumen. Mendidik konsumen melalui 

pesan pemasaran bahwa ada hubungan yang erat antara atribut dari produk 

ramah lingkungan dengan peningkatan nilai konsumen, memasang atribut 

produk ramah lingkungan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, dan membuat situs di internet tentang produk ramah 

lingkungan yang dapat meningkatkan nilai konsumen. 



 

 

59 

59 

3) Pernyataan tentang kredibilitas produk. Adanya pernyataan dari karyawan 

dan konsumen tentang manfaat dari produk tersebut, memperoleh 

keabsahan produk dari pihak ketiga atau lembaga yang terpercaya dan 

menjelaskan makna sertifikat itu kepada konsumen.  

 Jacquelyn Ottman dalam bukunya Green Marketing “Opportunity for 

Innovation” menyebutkan hambatan yang seringkali dihadapi perusahaan pada 

saat  menjalankan pemasaran hijau antara lain: 

1) Pemaparan berlebih dan kurangnya kredibilitas. Begitu banyak perusahaan 

melakukan klaim lingkungan yang membuat masyarakat merasa skeptis 

akan keabsahan pemasaran perusahaan tersebut. Investigasi pemerintah 

terhadap beberapa klaim “ramah lingkungan” dan laporan media tentang 

track record lingkungan yang turun naik di belakang track record lain 

hanya meningkatkan keraguan konsumen. Reaksi keras semacam ini 

mengakibatkan banyak konsumen berpikir bahwa klaim lingkungan 

hanyalah tipu muslihat pemasaran. 

2) Perilaku konsumen. Riset telah menunjukkan bahwa konsumen mungkin 

tidak ingin membayar harga premium untuk mendapatkan manfaat 

lingkungan, walaupun segmen pasar tertentu akan membayarnya. 

Kebanyakan konsumen tampaknya enggan menghentikan penggunaan 

alternatif lain dan memilih produk-produk ramah lingkungan. Sebagai 

contoh beberapa konsumen tidak menyukai kinerja, penampilan, atau 

tekstur kertas dan produk-produk rumah tangga yang didaur ulang. 

Sementara ada konsumen yang tetap senang dengan kenyamanan dari 

produk-produk sekali pakai seperti popok. 
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3) Implementasi yang jelek. Dengan melompat ke dalam gerbong pemasaran 

ramah lingkungan, banyak perusahaan tidak melakukan implementasi 

yang baik pada program pemasaran mereka. Produk-produk tidak 

dirancang dengan baik dari segi nilai lingkungan, harga yang ditetapkan 

terlalu mahal, dan produk dipromosikan secara tidak memadai. Beberapa 

iklan gagal menciptakan hubungan antara apa yang dilakukan perusahaan 

untuk lingkungan dan bagaimana ia memengaruhi para konsumen 

individual.  

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa prakarsa 

lingkungan diimplementasikan, beberapa perusahaan merekomendasikan 

pengandalan usaha “Green Champion” yaitu suatu gerakan lingkungan yang 

bekerja secara internal untuk membuat perusahaan lebih ramah lingkungan. 

 Saat ini juga dikenal adanya hukum Ottman tentang pemasaran hijau yang 

berisi antara lain (Jaquelyn:2008) 

1) Konsumen harus mengetahui dan memahami tentang produk 

perusahaan yang telah diakui secara global. 

2) Konsumen harus mampu merasakan sesuatu hal yang berbeda saat 

menggunakan produk tersebut. Program pemasaran yang pintar akan 

memberikan pendidikan dan perlengkapan kepada konsumen untuk 

membuat pilihan yang cermat. 

3) Konsumen harus percaya terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Transparansi adalah kebijakan yang terbaik. Perusahaan 

tidak akan pernah kehilangan sesuatu tetapi justru akan mendapatkan 

keuntungan melalui keterbukaan proses perusahaan kepada publik. 



 

 

61 

61 

4) Produk harus mampu bekerja.  

5) Jika perusahaan menetapkan harga premium, maka konsumen akan 

merasa bahwa produk ini adalah produk yang bernilai. 

 

 

 

 

2.2 Brand Image 

2.2.1 Brand (Merek) 

 Di dalam berbagai  seminar eksekutif yang digelar oleh Don Sexton  

mengenai pengelolaan brand, dapat didefinisikan tentang brand sebagai berikut : 

a) ”Logo atau nama khusus yang menciptakan suatu preferensi tersendiri” 

b) ”Kepercayaan, janji” 

c) ”Suatu asosiasi yang mengidentifikasikan brand dan yang pantas dibeli” 

d) ”Sifat dasar dan kekuatan dari hubungan yang dimiliki konsumen dengan 

brand” 

e) ” Seberapa kuat konsumen mengaitkan nama Anda dengan suatu kepribadian 

tertentu” 

f) ”Perbedaan milik sendiri yang memungkinkan produsen untuk mengenakan 

harga premium” 

Secara garis besar sebuah brand memiliki tiga komponen utama yaitu 

(Sexton, 2007:164) : 

1. Pengenal : nama, logo, warna, bentuk, aroma, cita rasa, rasa jika diraba- apa 

pun yang memperkenalkan konsumen pada atribut-atribut brand itu. Pengenal-
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pengenal Anda mengisyaratkan posisi brand Anda pada konsumen Anda. 

Pengenal itu harus tampak dengan jelas karena merupakan petunjuk yang 

memicu asosiasi di dalam benak konsumen Anda. Jika Anda mengubah salah 

satu pengenal, berarti Anda tengah mengubah brand itu.  

2. Atribut : apapun yang terkait dengan brand itu di dalam benak konsumen. 

Atribut-atribut mencakup produk atau jasa itu sendiri, fitur, manfaat, dan 

kebutuhan. Pada umumnya, saat Anda menyinggung sebuah brand, atribut 

pertama yang disebutkan orang adalah produk atau jasa itu sendiri. Brand 

harus menunjukkan atribut yang lebih dari sekedar produk atau jasa yang 

bersangkutan. Brand harus membuat konsumen Anda memikirkan manfaat 

atau kebutuhan. Sebagian besar brand dibangun dengan atribut yang terdiri 

dari manfaat fungsional. Jika memungkinkan Anda harus mencoba untuk 

membangun brand Anda berdasarkan manfaat emosional. Manfaat emosional 

lebih sulit ditiru oleh kompetitor dan mungkin memberi lebih banyak dampak 

terhadap keputusan pembelian konsumen dibandingkan manfaat fungsional 

saja.  

3. Asosiasi : koneksi-koneksi antara pengenal dan atribut. Asosiasi merupakan ” 

pengikat” dalam benak konsumen yang menggiring mereka dari pengenal 

brand ke atribut. Karena membutuhkan waktu untuk membangun asosiasi 

dalam benak seorang konsumen, akan membutuhkan waktu pula untuk 

membangun brand. Jika tidak mempertahankan kekinian dari asosiasi brand 

Anda seiring dengan perubahan waktu, brand Anda beresiko tenggelam. 

Membangun asosiasi untuk sebuah brand membutuhkan konsistensi. Begitu 
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posisi sebuah brand telah dipilih, maka semua poin kontak dengan para 

konsumen harus disusun guna menyampaikan pesan brand yang konsisten. 

Secara global pendekatan dengan menggunakan konsep brand-based 

relationship ini memiliki competitive advantage yang unik bila relatif 

dibandingkan dengan technology-base relationship yaitu (Sexton, 2007:165):  

a) Brand umumnya menciptakan long-term relationship 

b) Brand sebagai competitive advantage tidak mudah ditiru/dicopy oleh 

kompetitor  

c) Dampak dari brand lebih luas 

d) Brand loyalty menciptakan loyalty customer 

e) Brand image berkaitan dengan company image  

 

 

  Untuk membangun sebuah brand, langkah yang harus dilakukan adalah : 

1. Memilih pasar sasaran 

2. Memilih manfaat utama pada positioning produk atau jasa Anda 

3. Menentukan atribut yang saat ini dianggap terkait dengan brand Anda oleh 

konsumen di pasar sasaran Anda (audit asosiasi) 

4. Mengidentifikasi perbedaan apapun antara atribut yang menurut para 

konsumen terkait dengan brand Anda dengan atribut yang Anda harapkan 

dikaitkan oleh mereka dengan brand Anda. 

5. Mengembangkan strategi komunikasi untuk membangun asosiasi yang 

diinginkan. (Sexton, 2007 : 168) 

2.2.2 Brand Image (Citra Merek) 
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Brand image mempresentasikan keseluruhan persepsi dari suatu merek dan 

dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Rangkuti 

(2002:244) mendefinisikan citra merek sebagai sekumpulan asosiasi yang 

terbentuk dan melekat di benak konsumen.  

Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan 

dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang terbiasa menggunakan 

merek tertentu, dan cenderung mempunyai konsistensi terhadap brand image, hal 

ini disebut brand personality (kepribadian merek). Selanjutnya Rangkuti 

menjelaskan apabila konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara fisik 

berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat secara terus-

menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan merek (Brand Loyalty).  

Kotler & Fox (Sutisna,2001:83) secara luas mendefinisikan citra sebagai 

jumlah dari gambaran-gambaran, kesan-kesan, dan meyakinkan keyakinan-

keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu obyek. Obyek yang 

dimaksud bisa berupa orang, organisasi, kelompok, atau yang lainnya yang dia 

ketahui.  

 

2.2.2.1 Peranan Citra 

Citra yang baik dari suatu organisasi merupakan asset, karena citra 

mempunyai suatu dampak pada persepsi konsumen dari komunikasi dan operasi 

organisasi dalam berbagai hal. Gronros (Sutisna,2001:332-333) 

mengidentifikasikan terdapat empat peran citra bagi suatu organisasi, yaitu : 

1. Citra menceritakan harapan, bersama kampanye pemasaran eksternal 

seperti periklanan, penjualan pribadi dan komunikasi dari mulut ke mulut. 
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2. Citra adalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada 

kegiatan perusahaan.  

3. Citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan konsumen. 

4. Citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen. 

Empat peran citra tersebut diatas untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Citra menceritakan harapan, bersama kampanye pemasaran eksternal 

seperti periklanan, penjualan pribadi, dan komunikasi dari mulut ke mulut. 

Citra yang positif lebih memudahkan bagi organisasi.  

2. Citra adalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada 

kegiatan perusahaan. 

3. Citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan konsumen. 

4.  Citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen. Citra yang kurang 

nyata dan jelas nyata mungkin akan mempengaruhi sikap karyawan 

terhadap organisasi yang memperkerjakannya. Citra yang negatif dan tidak 

jelas, mungkin akan berpengaruh negatif pada kinerja karyawan juga pada 

hubungan dengan konsumen dan kualitas. Sebaliknya, citra yang  jelas dan 

positif akan menguatkan sikap positif terhadap organisasi. 

Menurut Kotler (2002:338) citra yang efektif  melakukan tiga hal, yaitu : 

1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan karakter pesaing. 

3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. 

2.2.2.2 Pengembangan Citra 
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Sering kita mendengar bahwa suatu organisasi mempunyai citra yang 

buruk dan tidak jelas. Mereka berusaha menjawab mengapa citranya buruk dan 

tidak jelas. Sering sekali jawaban mereka tanpa disertai analisa yang benar dan 

alasan yang  jelas dibalik buruknya citra. Seperti yang dikemukakan Bernstein 

(Sutisna,2001:333), image adalah realitas. Oleh karena itu, program 

pengembangan dan perbaikan citra harus didasarkan pada realitas. Jika salah (citra 

tidak sesuai dengan realitas), dan kinerja kita baik, itu adalah kesalahan kita dalam 

berkomunikasi. Jika citra itu benar dan merefleksikan kinerja kita yang jelek, itu 

berarti kesalahan kita dalam mengelola organisasi.  

Satu hal yang harus dianalisis mengapa terlihat ada masalah citra, pada 

dasarnya ada dua atau lebih alasan. Pertama, organisasi dikenal, tetapi mempunyai 

citra yang buruk, dan kedua, organisasi dikenal dengan baik, dan oleh karena itu 

mempunyai citra yang tidak jelas atau citra didasarkan pada pengalaman yang 

telah lama berlalu. Jika citra negatif, mungkin salah satu disebabkan oleh 

pengalaman buruk konsumen. Dalam hal demikian, terdapat masalah berkenaan 

dengan kualitas teknis atau fungsional. Dalam situasi demikian, jika manajemen 

menggunakan biro iklan untuk merencanakan kampanye iklan dan menyampaikan 

pesan seperti perusahaan adalah berorientasi pelayanan, kesadaran konsumen, 

modern, atau apapun isinya, hal itu hanya akan menghasilkan bencana bagi 

organisasi.  

Citra adalah realitas, oleh karena itu jika komunikasi pasar tidak cocok 

dengan relitas, secara normal realitas akan menang. Periklanan (secara lebih luas 

komunikasi) yang tidak didasarkan pada realitas hanya akan menciptakan harapan 

yang lebih tinggi daripada kenyataan yang dirasakan. Akibatnya, ketidakpuasan 
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akan muncul dan akhirnya konsumen mempunyai persepsi yang buruk terhadap 

citra organisasi.  

Jika masalah citra adalah problem yang nyata, hanya tindakan nyata 

pulalah yang akan menolong. Masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan 

kinerja organisasi yaitu kualitas teknis atau fungsional lah yang sebenarnya 

menyebabkan masalah citra. Tindakan internal yang memperbaiki kinerja 

organisasi dibutuhkan jika citra yang buruk ingin diperbaiki. 

Jika citra tidak diketahui, berarti terdapat masalah komunikasi. Dalam 

kondisi seperti itu organisasi/perusahaan mungkin baru saja memasuki pasar baru 

yang tidak diketahui, atau sifat-sifat usaha yang menyebabkan kontak dengan 

konsumen secara sporadis, yang berarti bahwa konsumen tidak pernah 

mengembangkan citra perusahaan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, citra 

masih negatif atau tidak seperti seharusnya. Citra akhirnya akan menjadi baik, 

ketika konsumen mempunyai pengalaman yang cukup dengan realitas baru. 

Realitas baru dimaksud yaitu bahwa sebenarnya organisasi bekerja lebih efektif 

dan mempunyai kinerja yang baik. Penyampaian realitas itu bisa dilakukan 

dengan iklan, brosur, kemasan, kop surat, desain kantor dan lain-lain. 

Penting didasari bahwa citra itu ada dalam realitas. Citra bukan apa yang 

dikomunikasikan, jika citra yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan realitas. 

Ketika tidak ada konsistensi antara kinerja nyata dan citra yang dikomunikasikan, 

realitas akan menang. Komunikasi organisasi yang dirasakan tidak percaya, akan 

merusak citra bahkan mungkin lebih parah lagi. Jika terdapat masalah citra, 

manajemen harus menganalisis sifat-sifat masalah secara keseluruhan sebelum 

melakukan tindakan. Masalah komunikasi seharusnya diperbaiki dengan 
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memperbaiki komunikasi. Bagaimanapun jika terdapat masalah yang nyata, 

misalnya jika citra buruk disebabkan kinerja yang jelek, citra hanya dapat 

diperbaiki dengan tindakan internal, yang bertujuan memperbaiki kinerja.      

2.3 Perilaku Konsumen 

 Seiring dengan perkembangan perekonomian, kini titik pandang 

perusahaan tidak hanya sekedar menghasilkan produk dan menjualnya tetapi 

sudah berubah konsentrasi kepada konsumen guna memuaskan kebutuhan 

mereka. Hal seperti ini yang ditulis oleh Joseph P. Guiltinan dan Gordon N. 

Paul (1994 : hal 4) yaitu pergeseran dramatis dari titik pandang produsen kini 

ke titik pandang konsumen, ini merupakan komponen pokok yang kita 

namakan konsep pemasaran. Seperti yang ada dalam konsep pemasaran, 

konsumen merupakan bagian penting bagi pemasaran, sehingga manajemen 

pemasaran lebih menekankan kepada sejumlah pertanyaan “mengapa” 

konsumen berperilaku tertentu. 

 Kebutuhan dan keinginan konsumen berkaitan dengan sikap dan 

perilaku konsumen. Sikap dan perilaku konsumen akan mempunyai peran 

yang cukup besar dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Perilaku 

konsumen menurut David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta (1993 : hal 5) 

didefinisikan sebagai : “……… the decision process and physical activity 

individuals engage in when evaluating, acquiring, using or disposing of goods 

and services”. Yang maksudnya adalah suatu proses pengambilan keputusan 

dan aktivitas individual secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan/mengatur barang dan jasa. Banyak orang yang 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk membeli, masing-masing orang 
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akan mempunyai peran sendiri-sendiri baik sebagai inisiator, influensa, 

decider, buyer maupun user. 

 James R. Engel dalam bukunya Consumer Hehaviour (1994 : hal 

3) memberikan pengertian dari perilaku konsumen yang dikutip oleh Basu 

Swasta DH dan T. Hani Handoko (1987 : hal 9) sebagai berikut : “Perilaku 

konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan tersebut. “Sedangkan A.A Anwar Prabu Mangkunegara (1998 : hal 

4) memberikan pengertian perilaku konsumen yakni : “Perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang dan jasa ekonomis yang dapat 

dipengaruhi lingkungan”. 

Dari pengertian di atas ada dua hal penting dari perilaku konsumen yakni : 

1. Proses pengambilan keputusan. 

2. Kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa ekonomis. 

 Winardi (1991 : hal 6) memberikan pengertian perilaku konsumen 

yakni : “Perilaku konsumen sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh orang-

orang dalam hal merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang 

ekonomis dan jasa”. 

 Memperhatikan perilaku konsumen tidak terlepas dari perilaku 

individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor dimana individu 
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tersebut saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Perilaku konsumen juga menyangkut masalah keputusan yang diambil 

seseorang dalam persiapan dan penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. Untuk itu maka suatu perusahaan sangat 

diperlukan untuk mempelajari, mengenal dan merumuskan perilaku konsumen 

agar mengetahui bagiamana konsumen memberikan tanggapan terhadap 

berbagai rangsangan pemasaran yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan 

yang benar-benar mampu memahami bagaimana konsumen memberikan 

tanggapan dan jawaban terhadap ciri-ciri produk yang berbeda, harganya, 

daya tarik periklanan dan lainnya akan meraih keuntungan yang lebih besar 

daripada pesaingnya. 

2.3.1 Model Perilaku Konsumen 

 Gambar di bawah ini merupakan suatu model perilaku konsumen 

dimana penekanannya pada hubungan antara konsumen dan pemasar. 

Komponen penting dari model ini menurut Henry Assael (1992 : hal 13-14) 

(adalah consumer decision making yaitu ) : “…….the process of perceiving 

and evaluating brand information, considering how brand altgernatives meet 

the consumer’s needs and deciding on a brand”. Jadi consumer decision 

making adalah suatu proses dimana konsumen memilih dan mengevaluasi 

informasi tentang berbagai merk, memperbandingkan bagaimana berbagai 

merk dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang akhirnya konsumen 

memilih suatu merk. 

 



 

 

71 

71 

 

Gambar 1 

Model Sederhana dari Perilaku Konsumen 

The Individual Consumer

Feed back to Consumer :

Postpurchase evaluation

Environmental Influences

Applications of 

Consumer Behavior to 

Marketing Strategies

Consumer Decision Making Consumer Response

Feed back to Marketer :

Development of Marketing Strategies

 

 Dari gambar 1 terlihat tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses 

pengambilan Keputusan oleh seorang konsumen, yaitu : 

1. Faktor pribadi (individual consumer) 

Dimana pemilihan terhadap merk dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen, 

persepsi terhadap karakteristik konsumen dan sikap mereka terhadap 

merk. 

2. Pengaruh lingkungan (enviromental influences) 

Dimana lingkungan yang mempengaruhi pembelian seorang konsumen 

adalah kultur, kelas sosial, keluarga/kelompok masyarakat dan situasi pada 

saat itu. 

3. Strategi pemasaran (marketing strategies) 

Dimana variabel-variabel yang berpengaruh dari strategi pemasaran adalh 

produk, harga, promosi dan distribusi. Pemasar harus mendapatkan 
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informasi tentang tanggapan konsumen terhadap strategi pemasaran yang 

baru. 

Setelah konsumen membuat keputusan dan melakukan pembelian, konsumen 

akan melakukan pengevaluasian setelah pembelian yang merupakan umpan 

balik konsumen. Yang terjadi selama pengevaluasian yakni konsumen akan 

belajar dari pengalaman dan mungkin pula konsumen melakukan erubahan 

dalam pencarian informasi, menilai suatu merk dan menyeleksi merk. 

Selanjutnya, apakah konsumen akan membeli merk yang sama merupakan 

tugas perusahaan selanjutnya untuk  mengetahui lebih lanjut. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk 

bersedia membeli barang atau jasa perusahaan. Penting bagi perusahaan, 

khususnya pemasar untuk mengetahui dan memahami “mengapa” dan 

“bagaimana” konsumen berperilaku tertentu, sehingga perusahaan dapat 

mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

produknya secara lebih baik. Elemen utama dalam perilaku konsumen adalah 

proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian akan berbeda bagi masing-masing konsumen, selain memang 

produk yang dibeli dan waktu pembeliannya berbeda. Pada dasarnya perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh : 

1. Variabel intra-personal / faktor-faktor internal yaitu psikologis dan 

pribadi. 
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2. Variabel inter-personal / faktor eksternal yaitu keluarga, kelas sosial, 

kelompok, referensi dan kebudayaan. 

 Faktor-faktor Intern 

 Faktor Psikologis, terbagi atas : motivasi, persepsi, proses belajar, 

sikap 

a. Motivasi 

Adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang 

diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan atau dapat dikatakan 

suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan, 

oleh sebab itu sebenarnya perilaku manusia dimulai dengan adanya suatu 

motivasi. Perbedaan motivasi seseorang disebabkan oleh adanya tingkat 

kebutuhan yang mendesak. Menurut konsep hirarki Abraham Maslow 

menjelaskan ada lima tingkatan keinginan dan kebutuhan yakni : 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan rasa 

memiliki dan cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan 

aktualisasi diri. 

Motif-motif manusia dalam melakukan pembelian utnuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya menurut Basu Swasta (1987 : hal 77) 

dibedakan menjadi : 

1. Menurut dasar pengaruhnya pada proses pembelian yakni : 

a) Motif pembelian primer yaitu motif yang menimbulkan perilaku 

pembelian terhadap kategori-kategori umum suatu produk, contoh : 
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motif untuk menikmati kesenangan, motif ingin tahu, kebutuhan 

untuk berafiliasi dengan orang lain. 

b) Motif pembelian selektif yaitu motif yang mempengaruhi 

keputusan tentang model dan merk dari kelas-kelas produk atau 

macam penjual yang dipilih untuk suatu pembelian, diantaranya : 

motif ekonomi, status, keamanan dan prestasi. Contoh dalam 

pembelian tape compo, motif ini akan mempengaruhi apakah 

membeli merk Sony / Polytron / Philips. 

2. Menurut faktor penyebab seseorang melakukan pembelian yakni : 

a) Motif rasional yaitu motif yang berdasarkan pada kenyataan seperti 

yang ditunjukkan oleh suatu produk kepada konsumen bisa berupa 

faktor ekonomi, kualitas, pelayanan, ketersediaan barang, ukuran, 

kebersihan, efisiensi, keawetan, dapat dipercaya dan keterbatasan 

waktu yang ada pada konsumen. 

b) Motif emosional yaitu motif pembelian yang berkaitan dengan 

perasaan/emosional individu, seperti pengungkapan rasa cinta, 

kebanggaan, kenyamanan, kesehatan, keamanan, kepraktisan. 

Motif-motif ini bersifat subyektif sehingga sulit untuk menentukan 

hubungan antara motif pembelian dengan produk yang dibeli, 

misal perilaku pembelian kosmetika, mode pakaian, hadiah untuk 

kekasih, kenang-kenangan, dll. 

b. Persepsi 

Adalah suatu proses dimana konsumen menyadari dan 

menginterprestasikan aspek lingkungannya baik intern maupun ekstern. 
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Menurut Philip Kotler (1996 : hal 248) merumuskan “Persepsi sebagai 

proses seorang individu memilih, mengorganisasi dan menafsirkan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar yang 

bermakna tentang dunia. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh 

pengalaman masa lalu dan sikap seseorang. Perbedaan pandangan 

konsumen akan menciptakan proses pengamatan dalam perilaku 

pembelian yang berbeda pula. Seseorang memunyai persepsi yang 

berbeda-beda terhadap obyek rangsangan yang sama disebabkan oleh 

tiga proses yang berkenaan dengan persepsi yaitu : penerimaan 

rangsangan secara selektif, perubahan makna informasi secara selektif 

dan mengingat kembali secara selektif. 

 

 

c. Proses belajar 

Menurut Basu Swasta (1987 : hal 84), belajar didefinisikan sebagai 

perubahan perilaku individu yang diakibatkan adanya pengalaman. 

Kebanyakan perilaku manusia diperolah dari mempelajarinya. Hasil 

belajar ini akan embmerikan tanggapan tertentu yang cocok dengan 

rangsangan-rangsangan dan yang mempunyai tujuan tertentu. Proses 

belajar terjadi karena adanya interaksi antara manusia yang pada dasarnya 

bersifar individual dengan lingkungan khusus tertentu. Proses belajar pada 

suatu pembelian terjadi apabila konsumen ingin menanggapi dan 

memperoleh suatu kepuasan atau sebaliknya konsumen merasa 

dikecewakan oleh produk yang kurang baik. Philip Kotler (1996 : hal 
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259) mengatakan bahwa perubahan perilaku seseorang terjadi melalui 

keadaan saling mempengaruhi dari empat unsur yakni : 

a) Dorongan (drive) yaitu rangsangan (stimuli) intern yang kuat yang 

mendorong adanya tindakan guna memenuhi rangsangan itu. 

b) Isyarat / petunjuk-petunjuk penting (clues) yakni suatu rangsangan 

kecil tetapi sangat menentukan pola dari tanggapan, petunjuk ini 

akan menentukan kapan, dimana dan bagaimana seseorang 

menanggapi suatu obyek. 

c) Penguatan (reinforcement) adalah kondisi yang terjadi apabila 

perilaku individu terbutkti dapat memperoleh kepuasan, ini berarti 

perilaku individu yang sama akan terulang apabila penguatan itu 

positif dan sebaliknya tidak terulang jika negatif. 

d) Tanggapan (responses) merupakan reaksi perilaku seseorang 

terhadap dorongan dan petunjuk yang diperoleh. 

d. Sikap 

Menurut Philip Kotler(1996 : hal 251), sikap adalah : “Penilaian 

kognitif yang baik maupun yang tidak baik, perasaan-perasaan 

emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu 

tertentu terhadap beberapa obyek atau gagasan. Sikap dilakukan 

konsumen berdasarkan pandangan terhadap produk dan proses belajar, 

baik dari pengalaman maupun dari yang lain. Sikap menyebabkan orang 

berperilaku secara tetap terhadap obyek yang sama, orang tidak akan 

bereaksi atau membuat suatu penafsiran terhadap setiap obyek dengan 

cara yang polos. 
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 Faktor Pribadi, terbagi atas : kepribadian, konsep, usia dan tahap 

daur hidupnya, pekerjaan, keadaan ekonomi dan gaya hidup. 

a. Kepribadian 

Adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, ciri-ciri psikologis 

yang membedakan seseorang dan sosiologis yang mendasari 

perilaku individu yang menyebabkan terjadinya jawaban secara 

relatif tetap dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap dll, ciri sifat 

watak yang khas yang menentukan perbedaan perilaku tiap-tiap 

individu, dan yang berkembang apabila orang tersebut 

berhubungan dengan orang lain. 

b. Konsep Diri 

Adalah cara memandang diri sendiri sehingga pengetahuan tentang 

konsep diri ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 

konsep diri konsumen dengan image merk, image penjual atau 

tujuan pengiklanan. Keuntungan mempelajari perilaku konsumen 

dengan memakai teori konsep diri adalah bahwa kita dapat 

membandingkan antara diskripsi konsep diri konsumen yang di 

tunjukkan sendiri dengan konsep diri konsumen tersebut yang 

buatan. Dan setiap orang memiliki konsep diri yang berbeda-beda 

sehingga memungkinkan adanya pandangan yang berbeda terhadap 

usaha-usaha pemasaran perusahaan. 

c. Usia dan Tahap Daur Hidup 
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Seseorang membeli suatu barang dan jasa yang berubah-ubah 

selama hidupnya. Selera seseorang dalam memilih pakaian, perabot 

dan rekreasi berhubungan dengan usianya. Konsumsi dibentuk 

berkat daur hidup keluarga yang sejalan dengan situasi keuangan 

dan jenis produk yang menarik bagi tiap kelompok keluarga. Para 

pemasar sering menetapkan pasar sasaran mereka berdasarkan 

kelompok-kelompok dari tahap kehidupan tertentu dan 

mengembangkan produk dan rencana pemasaran yang tepat bagi 

kelompok tersebut.  

d. Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya dan 

para pemasar mencoba mengidentifikasikan kelompok pekerjaan 

atau jabatan yang memiliki kecenderungan minat di atas rata-rata 

dalam produk dan jasa mereka dimana sebuah perusahaan bahkan 

dapat mengkhususkan diri dalam memproduksi produk yang 

dibutuhkan oleh sekelompok pekerjaan tertentu. 

e. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap 

pilihan produk. Menurut Philip Kotler (1996 : hal 241), gaya 

hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari yang dit;unjukkan dalam kegiatan, minat dan pendapat 

(opini) yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan keseluruhan 

pribadi yang berinteraksi pada lingkungannya. Gaya hidup 

mencerminkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial di satu pihak 
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dan kepribadian di lain pihak. Gaya hidup mencoba menunjukkan 

rupa keseluruhan pola perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-

hari.dalam mempersiapkan strategi pemasaran bagi sebuah produk, 

para pemasar harus meneliti hubungan antara produk ;mereka atau 

merk-merk dagang tertentu dengan gaya hidup kelompok. 

 

 Faktor-faktor Ektern 

 Kebudayaan 

Kebudayaan menurut William J. Stanton (1996 : hal 131) adalah simbol 

dari fakta yang komleks (barang buatan manusia/artifacts) yang diciptakan 

oleh manusia untuk diturunkan dari generasi ke generasi sebagai faktor 

penentu (determinants) dan pengatur (regulator) perilaku manusia dalam 

masyrakat yang ada. Sedangkan menurut James F. Engel (1994 : hal 69)  

kebudayaan diartikan sebagai seperangkat nilai, gagasan, artefak dan simbol 

bermakna lainnya yang membantu individu untuk berkomunikasi, 

melakukan penafsiran dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Perilaku 

manusia sangat ditentukan oleh budaya yang melingkupinya, dan 

pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan 

jaman dari masyarakat tertentu. Makrobudaya (macroculture) mengacu pada 

seperangkat nilai dan simbol yang berlaku pada keseluruhan masyarakat 

sedangkan makrobudaya (microculture) mengacu pada perangkat nilai dan 

simbol dari kelompok yang lebih terbatas seperti : kelompok agama, etnis 

atau subbagian dari keseluruhan, sehingga kebudayaan bersifat kompleks 

dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia meliputi : pengetahuan, 
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kepercayaan, seni moral, hukum, adat dan tradisi serta kebiasaan yang 

diterima oleh orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Dengan 

pemahaman terhadap kebudayaan memungkinkan pemasar 

menginterpretasikan  reaksi konsumen ke dalam strategi pemasaran. 

Konsumen secara biologis mungkin serupa, tetapi pandangannya terhadap 

dunia, nilai-nilai yang mereka anut, bagaimana cara mereka bertindak 

berbeda sesuai dengan latar belakangnya. 

 Kelas Sosial 

Philip Kotler (1996 : hal 233) yang mendefinisikan kelas sosial adalah : 

“sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah 

masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota 

dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama”. 

Sedangkan menurut James F. Engel (1994 : hal 121) : kelas sosial mengacu 

pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan 

posisi ekonomi mereka di dalam pasar dan keanggotaan kelas ada dan dapat 

dideskripsikan sebagai kategori statistik entah individunya sadar atau tidak 

akan situasi mereka yang sama. Status sosial kerap menghasilkan bentuk-

bentuk perilaku konsumen yang berbeda-beda dari status sosio ekonomi 

yang berjajar dari rendah ke tinggi. Kelas sosial mempunyai beberapa ciri 

yakni :  

1. Orang yang berada dalam setiap kelas sosial cenderung berperilaku 

serupa dibanding orang yang berasal dari dua kelas sosial yang 

berbeda. 
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2. Seseorang dipandang mempunyai pekerjaan yang rendah / tinggi 

sesuai dengan kelas sosialnya. 

3. Kelas sosial seseorang dinyatakan dengan beberapa variabel, seperti : 

jabatan, pendapatan, kekayaan, pendidikan dan orientasi terhadap nilai 

daripada hanya berdasarkan sebuah variabel. 

4. Seseorang mampu berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial 

lainnya (ke atas / ke bawah) tergantung pada ketat longgarnya lapisan 

sosial pada suatu masyarakat. 

Variabel-variabel yang menentukan kelas sosial seseorang adalah : 

a) Pekerjaan 

Analis konsumen mempertimbangkan pekerjaan sebagai indikator tunggal 

terbaik mengenai kelas sosial. Pekerjaan yang dilakukan konsumen sangat 

mempengaruhi gaya hidup mereka dan merupakan satu-satunya basis 

terpenting untuk menyampaikan prestise, kehormatan dan respek. 

b) Prestasi pribadi 

Status seseorang dapat pula dipengaruhi oleh keberhasilannya yang 

berhubungan dengan status orang lain di dalam pekerjaan yang sama oleh 

prestasi pribadi individu. 

c) Interaksi 

Orang merasa paling senang bila mereka berada bersama orang dengan 

nilai dan perilaku yang sama. Di dalam ancaman seperti, keanggotaan 

kelompok dan interaksi dianggap sebagai determinan utama dari kelas 

sosial seseorang. Interaksi sosial biasanya terbatas pada kelas sosial 

langsung seseorang, walaupun peluang ada untuk kontak yang lebih luas.  
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d) Pemilikan 

Adalah simbol keanggotaan kelas, tidak hanya jumlah pemilikan, tetapi 

sifat pilihan yang dibuat. Produk dan merk kerap berusaha agar 

ditempatkan sebagai simbol status sebagai produk yang digunakan oleh 

kelas menengah ke atas.  

e) Orientasi nilai 

Nilai kepercayaan bersama mengenai bagaimana orang harus berperilaku 

menunjukkan kelas sosial dimana seseorang termasuk di dalamnya. Nilai 

dapat digunakan oleh para analis konsumen untuk mencirikan pasar yang 

spesifik dimana nilai-nilai umum mengenai cita-cita politik, praktek 

keagamaan, motivasi kerja, sistem ekonomi kapitalis, yang lebih spesifik 

adalah : pengasuhan anak, struktur keluarga, perilaku seksual, abortus dan 

keimpulsifan dalam pengambilan keputusan. 

f) Kesadaran kelas 

Kelas sosial seseorang ditunjukkan hingga jangkauan tertentu dengan 

kesadaran orang yang bersangkuntan akan kelas sosial di dalam suatu 

masyarakat. Orang yang relatif sadar akan perbedaan kelas lebih mungkin 

berasal dari kelas yang lebih tinggi, walaupun orang dari kelas sosial yang 

lebih rendah mungkin lebih sadar akan realitas kelas sosial secara 

keseluruhan. Ini berarti bahwa organisasi pemasaran dengan target pasar di 

dalam kelas atas perlu lebih banyak mempelajari kelas sosial dan 

mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan perbedaan kelas sosial 
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yang lebih halus daripada perusahaan yang mengimbau kelas sosial yang 

lebih rendah. 
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 Kelompok Referensi 

Menurut James F. Angel (1994 : hal 167), definisi kelompok referensi 

adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. 

Jenis-jenis kelompok referensi yakni : 

1. Primer versus sekunder 

 Kelompok primer dimana terdapat interaksi yang berkesinambungan, 

seperti keluarga, sahabat karib, tetangga dan rekan sekerja. 

 Kelompok sekunder cenderung lebih resmi dan kurang terjadi interaksi 

yang berkesinambungan, seperti : organisasi keagamaan, himpunan 

profesi dan serikat buruh. 

2. Aspirasi versus disosiatif 

 Kelompok aspirasi yakni kelompok yang ingin dimasuki seseorang dan 

orang tersebut ingin menjadi anggotanya. 

 Kelompok disosiasi adalah suatu kelompok yang nilai-nilai dan 

perilakunya ditolak seseorang. 

3. Formal versus informal 

 Kelompok formal dicirikan dengan daftar anggota yang didefinisikan 

dan sudah dikenal, dan organisasi serta struktur dikodifikasi secara 

tertulis, contoh : gereja, badan persaudaraan. 

 Kelompok informal mempunyai jauh lebih sedikit struktur dan 

mungkin didasarkan pada persahabatan atau asosiasi perguruan tinggi, 

norma dapat bersifat keras tetapi jarang tampak secara tertulis, terdapat 

pula tingkat keintiman yang tinggi, interaksi bersemuka yang 
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menguatkan lebih jauh kekuasaan yang dengannya harapan dan sanksi 

diekspresikan dan dikukuhkan. 

Seseorang dipengaruhi oleh kelompok referensinya sekurang-kurangnya 

melalui 3 cara yakni : 

1. Menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. 

2. Mempengaruhi sikap dan gambaran diri seseorang karena secara normal 

orang menginginkan untuk menyesuaikan diri. 

3. Menciptakan suasana untuk penyesuaian yang dapat mempengaruhi 

pilihan orang terhadap mereka dan produk. 

Biasanya masing-masing kelompok mempunyai pelopor opini yang 

dapat mempengaruhi anggota-anggotanya untuk membeli sesuatu. 

Interaksi mereka sering dilakukan secara individual, sehingga seseorang 

akan mudah terpengaruh oleh orang lain untuk membeli sesuatu, maka 

dalam hal ini pemasar perlu mengetahui siapa yang menjadi pelopor 

opini dari suatu kelompok yang bersangkutan. Seorang pelopor opini 

dari suatu kelompok dapat menjadi pengikut opini dari suatu kelompok 

yang lain, juga bila tak terjadi interaksi langsung antara kelompok 

referensi dengan individu, pemasar dapat memanfaatkan kelompok 

referensi untuk mempengaruhi konsumen. 

 Keluarga 

“……. Is a group of two or more persons related by blood, 

marriage or adaption who reside together.” Menurut James F. Engel 

(1994 : hal 194), keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau 

lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi 
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dan tinggal bersama dengan sebuah rumah tangga. Keluarga adalah 

suatu unit ekonomi yang mengatur penerimaan dan pengeluaran uang. 

Di sini anggota keluarga harus berpijak pada prioritas konsumsi individu 

dan kolektif, memutuskan produk dan merk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka, memutuskan dimana produk-produk itu dibeli dan 

bagaimana hal itu digunakan lebih lanjut dalam pencapaian tujuan setiap 

anggota keluarga. Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap perilaku pembeli, dapat dibedakan dua macam 

keluarga dalam kehidupan pembeli, yakni : 

1. Keluarga sebagai sumber orientasi, yang terdiri dari orang tua. 

Pengaruh orang tua sangat menonjol dan kuat melekat pada perilaku 

bawah sadar pembeli. Orang tua merupakan sumber orientasi terhadap 

agama, politik, ekonomi, harga diri, ambisi pribadi dan cinta kasih. 

2. Keluarga sebagai sumber keturunan, yakni pasangan suami istri 

beserta anaknya dimana pengaruhnya langsung terhadap perilaku 

pembelian sehari-hari. 

  Keseluruhan anggtoa keluarga merupakan pihak yang terlibat 

dalam mengkonsumsi suatu produk atau jasa, dengan demikian mempunyai 

pengaruh besar dalam pengambilan keputusan pembelian. Keluarga 

memberikan peranan yang paling penting pada tingkah laku, sikap dan 

pendapat seseorang dalam komunikasi sehari-hari yang disebabkan karena 

keluarga adalah kelompok yang pertama kali membina sikap dasar 

seseorang. Pengaruh keluarga terhadap anggotanya dalam melakukan suatu 

pembelian menimbulkan adanya peranan bagi anggota keluarga. Peranan 



 

 

87 

87 

setiap anggota dalam membeli berbeda menurut macam barang tertentu yang 

dibelinya, karena setiap keluarga memiliki selera dan keinginan yang 

berbeda. Oleh sebab itu, pemasar perlu mengetahui informasi siapa 

sebenarnya anggota keluarga yang bertindak sebagai : 

 Initiator yakni individu sebagai inisiator pemikiran keluarga mengenai 

pembelian keluarga dan pengumpulan informasi untuk membantu 

pengambilan keputusan. 

 Influencer yakni inidividu yang opininya dicari sehubungan dengan 

kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian dan 

produk atau merk mana yang paling mungkin cocok dengan kriteria 

evaluasinya. 

 Decider yakni individu dengan wewenang dan atau kekuasaan 

keuangan untuk memilih bagaimana uang keluarga akan dibelanjakan 

dan produk atau merk mana yang akan dipilih. 

 Buyer yakni individu yang bertindak sebagai agen pembelian yang 

mengunjungi toko, menghubungi penyuplai, menulis cek, membawa 

produk ke rumah, dst. 

 User yakni individu yang menggunakan produk. 

Dimana masing-masing mempunyai pengaruh besar dalam 

pengambilan keputusan pembelian produk atau jasa. 

 

 Proses Pembelian Konsumen 

 Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembelian merupakan 

suatu proses dimana kegiatan itu sendiri merupakan salah satu tahap dari 
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keseluruhan proses pembelian konsumen, yang dimulai dari pengenalan 

terhadap kebutuhan dan keinginan sampai pada perilaku sesudah pembelian. 

 Model Proses Pembelian Konsumen 

Untuk memahami perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, 

dapat dibedakan dua model proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

menurut Basu Swasta (1987 : hal 97) yakni : 

1. Model Phenomenologis 

Model perilaku konsumenini berusaha mereprodusir perasaan mental 

dan emosional yang dialami konsumen dalam memecahkan masalah 

pembelian yang sesungguhnya. Istilah phenomenologis berarti bahwa 

fenomena yang diperhatikan adalah fenomena (proses pembelian) 

ditinjau dari gudut pandang konsumen, dalam hal ini adlah urutan-urutan 

pkiran (keadaan netral) dan perasaan (keadaan mental)yang terjadi 

dalam dirinya mulai saat dia merasakan kebutuhan akan guatu produk 

sampai pada saat setelah ia menggunakan produk / jasa tersebut. Model 

phenomenologis ini mempunyai banyak kegunaan bagi manajemen 

pemasaran, antara lain : 

1. Dapat diperoleh gambaran umum mengenai tahap-tahap yang dilalui 

dalam proses pembelian, perusahaan harus memehami apa yang 

terjadi dalam tiap tahap dari proses pembelian dan mendasarkan 

progam pemasarannya atas dasrtahap-tahap tersebut. 

2. Dapat diperoleh petunjuk mengenai variabel-variabel terpenting di 

dalam proses pembelian, misal :harga, penjual, sifat-sifat barang, 

dsb. 
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3. Dapat membantu perusahaan untuk memehami dunia emosi dadn 

mental konsumen, sehingga perusahaan dapat merencanakan saat 

dan cara yang tepat mempengaruhi konsumen melalui promosinya. 

2. Model Logis 

Model ini menggambarkan struktur dan tahap-tahap keputusan yang 

diambil konsumen mengenai : 

1. Jenis, bentuk model dan jumlah yang dibeli. 

2. Tempat dan saat pembelian. 

3. Harga dan cara pembayaran 

Model ini dapat digunakan oleh penjual untuk dapat memahami arah 

keputusan yang akan diambil sebagian besar calon konsuman, agar dapat 

menyelenggarakan model, ukuran, penyalur, dan syarat-syarat pembayaran 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 Tahap-tahap Proses Pengambilan Membeli 

Dari penjabaran perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian prodok / jasa. Keputusan adalah 

salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh seyiap orang dalam setiap waktu 

dan dimana  saja, yang diambil karena menyangkut kegiatan individu. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dimulai dari 

pemikiran tentang suatu masalah, merumuskan berbagai alternatif tertentu 

untuk mencapai sasaran yang dapat memuaskan kebutuhan individu yang 

dilakukan secara sadar, rasional, obyektif dan terencam. Berdasarkan 

pengkajian terhadap penelitian yang dilakukan terhadap konsumen, maka 

proses membeli dapat dikonseptualisasi ke dalam model-model tahap proses 
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pembelian. Model ini telah dianggap paling serasi bila dihubungkan dengan 

proses pengambilan keputusan yang kompleks, yakni membeli suatu produk 

yang memerlukan katerlibatan konsumen yang mendalam dan pengambilan 

keputusan kompleks. Model ini menjelaskan bahwa suatu proses membeli 

dimulai jauh sebelum tindakan membeli dilakukan dimana konsumen secara 

aktif mecari informasi untuk menilai dan mempertimbangkan brbagai 

alternatif merk dangan kriteria tertentu dan mempunyai konsekuensi panjang 

setelah pembelian dilakukan. Model ini juga menjelaskan bahwa proses 

pengambilan keputusan pembelian dapat dibagi dalam lima tahap yakni : 

 

 

 Menganalisa kebutuhan dan keinginan (need arousal ). 

 Pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber (consumer 

information procesing ). 

 Penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian (brand evalution). 

 Keputusan untuk membeli ( purchase ). 

 Evaluasi paska pembelian ( post puchase evalution ). 

Seluruh proses tersebut tidak selalu dilakukan oleh konsumen dalam 

pembeliannya. Tidak dilaksanakannya beberapa proses tersebut hanya 

mungkin terdapat pada pembelian yang bersifat emosional. Jadi keseluruhan 

proses tersebut biasanya dilakukan pada situasi tertentu saja, misal pada 

pembelian pertama atau pda pembelian barang yang mempunyai harga 

tinggi. Konsumen akan lebih mudah mengambil keputusan dalam pembelian 

ulang atau pembelian yang bersifat terus menerus terhadap produk  yang 
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sama.Kemudian dapat dilihat pada urutan di atas bahwa proses pemilihan 

dimulai sebelum dilakukan pembelian.Dari setiap tahapan tersebut seorang 

pemasar dapat melakukan suatu tindakan tertentu untuk mempengaruhi 

proses tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka proses tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

 Menganalisa Kebutuhan dan Keinginan Proses Pembelian  

 (Need Arousal) 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah kebutuhan, 

timbulnya kebutuhan ini dibangkitkan melalui rangsangan internal (dari 

dalam dirinya sendiri, misal : haus, lapar yang kesemuanya menimbulkan 

dorongan untuk dipuaskan) dan juga rangsngan eksternal (dari orang lain / 

situasi). Dalam hal ini ada dua komunikasi pemasaran impersonal (pengaruh 

ransangan dari iklan, majalah, koran,dll) dan komunikasi pemasaran 

personal (pengaruh ransangan dari tetangga,teman,dsb) Tetapi dalam halini 

tampakmya komunikasi pemasaran impersonal punya pengaruh langsung 

unyuk membangkitkan kebutuhan seseorang. 

Pencarian Informasi dan Penilaian Sumber-sumber (consumer 

Information Procesing) 

Pencarian sumber-sumber informasi yang dilakukan konsumen 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang dirasakan. Ada 

dua tingkat dalam pencarian informasi yang dibutuhkan yakni : 

 Perhatian yang meningkat artinya pencarian informasi 

dilakukan sedang-sedang dan bersikap lebih menerima saja. 
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 Mencari informasi secara aktif artinya kegiatan mencari dan 

mempelajari sumber-sumber informasi dilakukan dengan 

giat, tergantung pda kuat lemahnya dorongan yang ada. 

Semakin kuat dorngan konsumen dan obyek yang dapat memuaskan 

kebutuhan iti tersedia maka konsumen akan cenderung membeli produk 

itu,tetapi jika tidak ada maka kebutuhan konsumen akan produk itu tinggal 

mengendap dalam ingatan. Pemorosesan informasi terdiri atas kegiatan 

penggalian dan pengorganisasian informasi. 

Menurut Philip Kotler ( 1996  :  hal 206 ), sumber-sumber informasi 

konsumen terbagi menjadi empat kelompok yakni : 

1. Sumber pribadi :keluarga, teman, tetangga, kenalan 

2. Sumber niaga :periklanan, petugas penjualan, penjual, 

kemasan. 

3. Sunber umum : media massa, organisasi konsume. 

4. Sumber pengalaman: penah menangani, menguji, 

mempergunakan produk. 

Bagi pemasar yang perlu diperhatikan adalah sumber informasi pokok 

yang diperhatikan konsumen dan pengaruh relatif dan informasi itu terhadap 

keputusan pembelian.  

Penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian (Brand Evaluasi) 

Dengan bantuan informasi yang tersedia memudahkan konsumen 

untuk melakukan pengamatan alternatif yang ada. Pencarian informasi akan 

merubah penilaian konsumen dan adanya merk baru akan dipertimbangkan. 

Kriteria yang digunakan akan berubah / kepercayaan terhadap suatu merk 
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mulai berubah bila ada model tertentu yang baru. Proses evaluasi konsumen 

adalah orientasi kognitif yang memandang konsumen sebagai pembuat 

pertimbangan mengenai produk terutama berlandaskan pertimbangan yang 

sadar dan rasional. Ada beberapa konsep dasar yang dapat membantu 

konsumen memperjelas proses penilaian alternatif yang berkaitan dengan : 

1. Sifat  produk, yang memperhatikan sifat-sifat berkaitan langsung 

dengan kebutuhan mereka dalam segmen-segmen tertentu. 

2. Sifat produk yang berhubungan dengan perbedaan derajat 

kegunaan produk tersebut bagikonsumen. 

3. Mengembangkan pendapat tentang bagaimana setiap merk dari 

produk tersebut mempunyai sifat-sifat yang melekat didalamnya. 

Sikap konsumen ini terbentuk melalui beberapa pilihan merk 

dengan prosedur penilaian. 

Dalam melakukan prosedur penilaian, konsumen dibantu informasi 

yang berasal dari bauran pemasaran serta komunikasi pemasaran 

personal.Tetapi pemasaran personal ini mempunyai pengaruh langsung 

dibandingkan bauran pemasaran. 

Keputusan untuk membeli (Purchase)      

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam pembelian yang 

nyata. Pada tahap ini konsumen telah punya persepsi dalam bentuk 

preferensi merk-merk yang ada, sehingga sudah punya fungsi guna dari 

setiap sifat produk, yang menggambarkan bagaimana ia mengharapkan 

pemenuhan dari produk yang bervariasi dengan berbagai tingkat kombinasi 

dari sifat produk itu, maka konsumen memutuskan untuk membeli sesuatu 
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akan membuat 5 macam sub keputusan membeli yang akan diambil yaitu : 

keputusan tentang merk, penjual, kuantitas, waktu pembelian, dan cara 

pembayaran. Keputusan itu tidak selalu dilakukan menurut urutan itu, 

tergantung tujuan pemenuhan kebutuhan atas produk yang akan dibeli, maka 

pada tahap inipun pengaruh komunikasi pemasaran personal adalah kuat dan 

juga situasi pada saat membeli. 

Evaluasi Paska Pembelian (Post Purchase Evaluation) 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan / ketidakpuasan, maka bagi perusahaan perilaku dalam 

pembelian sangat penting karena perilaku mereka akan mempengaruhi 

penjualan ulang dan penilaian konsumen tentang produk perusahaan itu. 

Menurut Philip Kotler (1996 : hal 268) kepuasan pembeli adalah : 

fungsi menetapkan jauh dekatnya produk menurut ekspektasi (E) konsumen 

dan pandangan prestasi (P), yakni S – f (E,P). jika produknya memenuhi 

harapan, konsumen puas, jika melebihi harapam maka konsumen sangat 

puas, tetapi jika produk tersebut di bawah tingkat harapan maka konsumen 

tidak puas. Konsumen membentuk pengharapan mereka berdasarkan pesan-

pesan yang diperoleh dari penjual, teman-temannya / dari sumber informasi 

lain. Jika penjual melebih-lebihkan keuntungan yang akan diperoleh, 

konsumen akan mengalami penghargaan yang tidak terpenuhi yang 

menyebabkan ketidakpuasaan. Makin besar jurang antara pengharapan dan 

prestasi, makin besar rasa ketidakpuasaan konsumen, maka penjual harus 

jujur dan terus terang tentang prestasi produknya agar konsumen puas. 

Menurut Festinger dan Bremel bahwa pembelian keperluan yang bukan 
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sehari-hari tidak dapat menghindari keterlibatan beberapa hal yang tak 

memuaskan setelah produk itu dibeli : ketika seseorang memilih di atanra 

dua alternatif atau lebih, perasaan tidak puas / tidak cocok tak dapat 

dihindari pemunculannya karena pada waktu dia membuat keputusan, dia 

tahu keuntungan dan kerugian yang berkenaan dengan keputusannya. 

Ketidakcocokan itu muncul setelah hampir setiap keputusan dibuat dan 

untuk selanjutnya langkah-langkah yang diambil seseorang untuk 

mengurangi ketidakcocokan itu akan berbeda. Untuk mengurangi 

ketidaksesuaian itu, produk dapat bertindak dengan menekankan segi-segi 

pelayanan yang baik, yang menyertai pembelian produk. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 
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Kerangka Pikir 

 
 

          
          Sumber: Data diolah (2009) 

 

 

 

 

 

 

2.5  Hipotesis 

Landasan Teori 

Variabel Green Marketing yang 

diteliti: 

 Pengetahuan konsumen 

 Perasaan konsumen 

 Kepercayaan konsumen 

 Kmampuan produk 

 Harga produk 

Alat analisa 

1. Uji Validitas 

2. Uji Reliabilitas 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

4. Uji Signifikansi Simultan 

5. Uji Signifikansi Parsial 

6. Uji Asumsi  Klasik (Multikolinieritas, 

Heterokskedastistas, Normalitas) 

Penilaian konsumen terhadap brand  image  produk ramah lingkungan : 

1. Kuat = jika manfaat produk itu sesuai atau melebihi harapan konsumen 

2. Lemah = jika manfaat produk ini tidak sesuai dengan harapan konsumen 

Brand image kuat Brand image lemah 
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  Menurut Arikunto (2002:64) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Hipotesis sebagai langkah awal dari penelitian untuk membuktikan 

suatu kebenaran. 

Gambar 2.2 

Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: Data diolah (2009) 

 

Keterangan: 

   Pengaruh secara parsial 

   Pengaruh secara simultan 

                                    Pengaruh dominan 

 

Hipotesis  untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

o Adanya pengaruh secara simultan dan parsial antara penerapan green 

marketing dengan peningkatan brand image produk ramah lingkungan. 

o Variabel pengetahuan konsumen menjadi variabel yang dominan dalam 

mempengaruhi peningkatan brand image produk ramah lingkungan 

(Jaquelyn:2008). 

 

VARIABEL GREEN MARKETING 

Pengetahuan Konsumen (X1) 

Perasaan Konsumen (X2) 

Kepercayaan Konsumen (X3) 

Kemampuan Produk (X4) 

Harga Produk (X5) 

Brand Image 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian explanatory 

(penjelasan). Penelitian explanatory adalah penelitian yang digunakan untuk 

menguji hipotesis tentang adanya hubungan variabel-variabel (hubungan sebab 

akibat). Dalam penelitian explanatory persoalan dirumuskan dengan jelas dalam 

bentuk hipotesis dan penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut. Di 

dalam penelitian ini nantinya akan diberikan penjelasan tentang hubungan kausal 

antara variabel independen yaitu 5 aktivitas dalam green marketing (yang terdiri 

dari pengetahuan konsumen, perasaan konsumen, kepercayaan konsumen, 

kemampuan produk dan harga produk ) dengan variabel dependen yaitu brand 

image produk. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan subyek dan obyek yang menjadi sasaran 

penelitian. Populasi menurut Husaini (2006:43) yaitu ”semua nilai baik hasil 

perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada 

karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas”. 

Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu yang 

berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang 
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dicakup. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah konsumen dan 

pengunjung Prigel Art & Gallery yang berada di Kota Malang. Konsumen  yang 

dimaksud adalah pembeli produk ramah lingkungan, sedangkan pengunjung 

merupakan para tamu yang datang untuk melihat produk Prigel Art & Gallery. 

Jumlah populasi dari penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti karena 

jumlah pengunjung yang datang ke gallery setiap hari berbeda-beda dan tidak 

dapat diprediksi. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi yang ada 

dimana jumlah populasinya tidak diketahui oleh peneliti. 

b. Sampel 

Menurut Iqbal Hasan (2002:58) “Sampel adalah bagian dari populasi yang 

diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas 

,dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi”. Sedangkan pengambilan 

sampel menurut Nasir (1999 : 325), adalah teknik yang diambil dari beberapa 

banyak elemen populasi yang akan dijadikan sebagai anggota sampel. 

Roscoe (1975) dalam Umar Sekaran (1992) memberikan pedoman 

penentuan jumlah sampel sebagai berikut : 

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen 

2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki/perempuan, 

SD/SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum subsampel harus 30 

3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) 

ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah 

variable yang akan dianalisis. 
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4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang 

ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen. 

 

 

 

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Berdasarkan perhitungan Roscoe, maka jumlah minimum yang dapat 

diambil sebanyak 10 kali variabel yang dianalisis. Dengan demikian sampel 

minimumnya didapat dari 6 variabel X 10 yaitu 60 responden. 

Pengambilan sampel ini menggunakan non-probability sampling karena 

jumlah populasi dari penelitian ini tidak diketahui dan menyebar sangat luas 

sehingga cluster sampling menjadi tidak efisien. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dimana peneliti 

memilih seseorang yang sedang berkunjung ke Prigel Art & Gallery untuk 

dijadikan responden berdasarkan karakteristik tertentu yaitu: 

1. Memiliki pemahaman tentang produk ramah lingkungan,  

2. Responden yang telah memasuki usia produktif (15-64 tahun). 

(Ekonomi:2003). 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu usaha keluarga dari Prigel 

Group yaitu Prigel Art & Gallery, Jl. Teluk Etna VI/75 Arjosari, Malang. 

 

3.4 Sumber Data 
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 Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian yaitu  dari responden melalui penyebaran kuesioner, dalam hal 

ini yang menjadi obyek penelitian adalah konsumen dan pengunjung 

produk ramah lingkungan Prigel Art & Gallery. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari informan yang 

diperlukan sebagai pelengkap dan penunjang penelitian ini. Dalam hal ini 

data sekunder berasal dari literatur dan skripsi yang mendukung penelitian 

ini. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan tujuan dan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik: 

1.  Dokumentasi 

Yaitu membaca laporan penelitian-penelitian sebelumnya serta artikel 

yang diakses dari internet. Pada teknik ini peneliti memindahkan data 

yang relevan dari suatu sumber informasi atau dokumen yang 

diperlukan. 

2. Wawancara atau interview 

Menurut Husaini (2006:57) wawancara adalah ”tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan 

data di tangan pertama (primer), sebagai pelengkap teknik pengumpulan 
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data lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya”. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak pemilik dan pengelola dari 

Prigel Art & Gallery . 

 3. Kuisioner  

Menurut Husaini (2006:60) angket atau kuisioner adalah ”daftar 

pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik 

secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara)”. 

Pemberian kuisioner ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan 

memilih responden yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian.  

Sehingga kuisoner ini dijawab dan diisi secara langsung responden 

tersebut. 

 

3.6 Variabel  

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Menurut Husaini (2006:9) variabel bebas adalah ”ubahan yang 

menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel 

terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya 

pengaruh variabel independen”.   

1. Variabel bebas (x)  

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemasaran hijau yang 

mendasarkan pada Green Marketing yang memiliki komponen sebagai berikut: 

1. Pengetahuan konsumen (x1). 

2. Perasaan konsumen (x2). 

3. Kepercayaan konsumen (x3). 
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4. Kemampuan produk (x4). 

5. Harga produk (x5). 

2. Variabel terikat (y) 

  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang diduga 

sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Dalam 

penelitian ini yang termasuk variabel dependen adalah brand image produk Art & 

Gallery.  

 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan 

skala Likert yang menggunakan interval setiap jawaban responden dengan skala 

1-5. Skala Likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat serta persepsi 

seseorang atau sekelompok orang (responden), tentang suatu fenomena sosial 

yang akan diteliti. Sebagai alternatif jawaban yang akan digunakan dalam 

penelitian ini serta skala yang digunakan untuk setiap butir pertanyaan untuk 

pertanyaan variabel X dan Y adalah sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju   dengan skala  5 

b. Setuju      dengan skala  4 

c. Cukup Setuju   dengan skala  3 

d. Kurang Setuju   dengan skala  2 

e. Tidak Setuju    dengan skala  1  

 

3.8 Pengujian Data 
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   Instrumen data yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu 

valid dan reliabel. 

3.8.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Iman Ghozali (2005:45) “instrumen data yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu  

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.” 

 

 

3.8.1.1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam 

Ghozali, 2005: 45). Suatu alat ukur (pengukuran) yang  validitasnya atau tingkat 

keabsahannya tinggi secara otomatis biasanya dapat diandalkan (reliable). Namun 

sebaliknya, suatu pengukuran yang andal, belum tentu memiliki keabsahan yang 

tinggi (Fredy Rangkuti, 2001:129).  

 Cara pengujian validitas konstruk yaitu dengan menghitung korelasi antara 

masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik 

korelasi Product Moment (Singarimbun dan Effendi, 1995:137) : 

2222 YYNXXN

YXXYN
r

 

Dimana: 
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r =  koefisien korelasi 

X  =  skor item atau pernyataan  

Y =  total skor item atau pernyataan 

N =  banyaknya sampel dalam penelitian 

 Untuk membuktikan apakah item pernyataan dalam variabel adalah valid 

yaitu dengan membendingkan taraf signifikansi dan r hitung dengan taraf nyata α 

= 0,05 dan r Tabel sebesar 0.211. Item pernyataan dikatakan valid jika memiliki 

tingkat signifikansi kurang dari 0,05 dan r hitung di atas 0,211.        

 

  

3.8.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variable atau konstruk. Suatu variable dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2005: 45). 

   Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antar item 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto,2002:171) yaitu: 

  
2

1

2

11 1
1

b

k

k
r  

dimana: 

11r   =   reabilitas instrumen 

k  =   banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

2

b  =   jumlah varians butir 
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2

1  =   varians total 

Instrumen kuisioner dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien Alpha 

sebesar >0,6. (Umar, 2003:125) 

 

3.9 Analisis Data 

 Berdasarkan pendapat Karlinger dalam Suryadi (2003:43) analisis berarti 

menggolongkan, mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data untuk 

mendapatkan jawaban dari pernyataan di dalam kuisioner. Tujuan dari analisis 

adalah untuk mengurangi data menjadi data yang penting dan dapat 

diinterpretasikan sehingga dapat ditemukan permasalahan yang sedang diteliti.   

 

 

3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Teknik ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaaan (naik 

turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi 

berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua 

(Sugiyono dalam Usahawan, 2005). Rumusnya adalah: 

       Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 +  b4X4 + b5X5+… + e 

Dimana: 

Y =   Brand Image 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Skor variabel pengetahuan konsumen 
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X2 = Skor variabel perasaan konsumen 

X3 = Skor variabel kepercayaan konsumen 

X4 = Skor variabel kemampuan produk 

X5 = Skor variabel harga produk 

e = Kesalahan Prediksi (error)   

  Besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat 

dilihat berdasarkan besarnya koefisien dari masing-masing variabel bebas (X) 

tersebut. Sehingga variabel bebas (X) yang memiliki koefisien terbesar menjadi 

variabel dominan dalam mempengaruhi variabel terikat (Y).    

 

 

3.9.2 Uji Simultan (Uji F) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

secara signifikan dan bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian 

simultan diketahui melalui uji F, uji F dilakukan dengan cara membandingkan 

antara nilai signifikansi dengan α sebesar 0,05 atau 5%. 

 Jika nilai signifikansi F > α maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya 

secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat 

 Jika nilai signifikansi F < α maka Ho ditolak dan Hi diterima, artinya 

secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat 
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Selain itu uji F juga dilakukan dengan cara membandingkan antara F-

Hitung dengan F-Tabel. Hipótesis dapat diterima apabila nilai F-Hitung > F-

Tabel. 

Rumus yang digunakan (Riduwan, 2003) adalah : 

F = 

1
1 2

2

kn
R

k
R

  

Keterangan : 

  F = Fhitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Ftabel 

  R
2
 = Koefisien determinasi 

  k = Jumlah variabel bebas 

  n = Jumlah sampel 

 

 

 

3.9.3 Uji Parsial (Uji t) 

 Uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel yang ada 

di dalam green marketing secara parsial terhadap brand image produk. 

Pengujian parsial diketahui melalui uji t. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai signifikansi dengan α sebesar 0,05 atau 5%. 

 Jika nilai signifikansi t > α maka Ho diterima dan Hi ditolak, artinya 

secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 
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 Jika nilai signifikansi t < α maka Ho ditolak dan Hi diterima, artinya 

secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

 Selain itu uji t juga dilakukan dengan cara membandingkan antara t-

Hitung dengan t-Tabel. Hipótesis dapat diterima apabila nilai t-Hitung > t-Tabel. 

Menurut Riduwan (2003) rumusnya adalah :  

  thitung = 
ns

x

/

0  

 Keterangan :  

  thitung = t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel.  

  x  = Rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

  0  = Nilai yang dihipotesiskan 

 s = Standar deviasi sampel yang dihitung 

  n = Jumlah sampel penelitian 

 

 

 

     3.9.4. Uji Pengaruh Dominan 

 Pengaruh dominan dari variabel independen dapat dilihat dengan melihat 

koefisien β standar yang terbesar. Menurut Sritua Arief (1993:12), untuk 

menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam 

mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linear maka 
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digunakan koefisien Beta (Beta Coefficient). Koefisien tersebut disebut 

standardized coefficient. Nilai terbesar menunjukkan adanya pengaruh dominan 

dari variabel independen terhadap variabel dependen.  

 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

   Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan 

terhadap variabel yang ada dalam model dan untuk mendapatkan kesimpulan 

statistik yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam regresi berganda ada 

beberapa uji asumsi yang harus dapat dipenuhi, yaitu : 

3.10.1 Uji Asumsi Multikolinieritas 

  Multikolinieritas adalah bahwa ada hubungan (korelasi) diantara atau 

semua variabel penjelas dalam model regresi yang sempurna atau pasti. Tujuan 

dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi berganda ditemukan 

ada kolerasi yang kuat antar variabel bebas. Jika ada, maka terdapat problem 

multikolinieritas dan pada model yang baik seharusnya tidak ada multikolinieritas. 

Pedoman yang digunakan adalah jika besarnya nilai VIF > 10, maka terjadi 

multikolinieritas. Sebaliknya apabila VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas (Aliman, 2000). 

 

 

3.10.2 Uji Asumsi Homokedastisitas  

   Uji asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan 

yang muncul adalah homokedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai 
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varians yang sama. Tujuan asumsi regresi berganda heterokedastisitas adalah 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan 

varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. 

Jika varians berbeda  disebut heterokedastisitas. Dan dalam model regresi yang 

baik adalah tidak terdapat atau tidak terjadi heterokedastisitas (Singgih Santoso, 

2004). Dasar untuk pengambilan keputusan ini adalah bahwa apabila pada 

tampilan grafik titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 ada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.10.3 Uji Normalitas 

 “Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal 

atau mendekati normal” (Singgih Santoso, 2004). Tujuan dari uji normalitas ini 

adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal, 

dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas dan dan data tersebut layak digunakan sebagai prediksi. Sedangkan 

jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Hasil 

penelitian memberikan deskripsi tentang karakteristik responden yang diteliti. 

Sementara analisis hasil penelitian menyajikan analisis data sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 

4.1  Gambaran Umum Prigel Group 

Berawal dari tawaran kepada Sulistyowati untuk mengatur acara 

pernikahan teman pada  awal tahun 1999, mulai dari rias pengantin, dekorasi 

panggung, katering, susunan acara hingga tempat diadakannya acara yang 

ternyata sukses, Sulistyowati mulai tertarik untuk menjadikan ini sebuah usaha 

dan mengembangkannya. Setelah beliau belajar untuk lebih mengetahui seluk 

beluk tentang pengaturan sebuah acara, Sulistyowati mulai menekuninya. Dan 

berawal dari sinilah Sulistyowati mulai banyak mendapat tawaran untuk 

pengaturan sebuah acara. Tidak hanya acara pernikahan saja, tetapi merambat 

untuk pengaturan acara pertemuan baik itu formal hingga nonformal. Dari sinilah 

muncul gagasan dari Sulistyowati untuk lebih mengatur usahanya dan agar 

mendapatkan pencitraan tersendiri pada usaha yang dijalankannya. Maka beliau 

mendirikan Prigel Organizer.  

Tidak lama kemudian, pada pertengahan tahun 1998 muncul tawaran 

untuk mengisi acara mulai dari menyediakan peralatan musik hingga 

menyediakan penyanyi. Berawal dari sini juga mulai muncul banyak tawaran 
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untuk mengisi acara dengan menyediakan penyanyi. Lalu munculah ide 

Sulistyowati untuk mendirikan Prigel Entertainment dimana usahanya ini 

dikhususkan untuk menghimpun para penyanyi muda berbakat dalam 

menyalurkan hobinya dimana suatu hobi tersebut lebih bisa dikomersilkan.  

Ide Sulistyowati tidak hanya berhenti pada Prigel Organizer dan Prigel 

Entertainment. Melihat semakin berkembangnya zaman terutama dalam dunia 

mode, maka Sulistyowati mampunyai gagasan untuk mendirikan sebuah butik 

yang dikhususkan untuk ibu-ibu dengan busana muslim. Beliau melihat sekarang 

sudah banyak butik busana muslim untuk para remaja dan agak susah untuk 

mendapatkan ukuran ibu-ibu yang pada umumnya mengalami kelebihan berat 

badan. Maka itu Sulistyowati melihat celah yang cukup menjanjikan untuk 

menekuni usaha ini. Dari berbagai macam usaha yang ditekuninya, maka  

Sulistyowati dan keluarga menyatukan smua jenis usaha yang ditekuninya 

dibawah satu naungan usaha yang diberi nama ”Prigel Group”. 

 

4.2  Gambaran Umum Prigel Art & Gallery 

Mengubah sampah menjadi mutiara seolah mustahil untuk dilakukan. 

Namun Sulistyowati benar-benar dapat merubah sampah menjadi barang yang 

lebih berharga. Awalnya tahun 2001, Sulistyowati mencoba membuat bunga dari 

seruan kayu. Begitu ditekuni ternyata Sulis yang merupakan sapaan akrabnya 

semakin merasa nyaman karena dari karya tersebut inspirasi dan hasil karyanya 

dapat dituangkan.  

Sejak kepulangan dari ibadah haji, Sulis mengaku mendapat hidayah 

karena banyak bermunculan ide-ide kreatif. Ia pun mencoba membuat bunga dari 
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kulit bawang putih dan bawang merah. Hingga kini Sulis mampu menghasilkan 

32 karya yang berasal dari sampah dapur, sampah buah, putung rokok dan lain 

sebagainya. 32 karya yang dibuat berasal dari serutan kayu, kulit kedelai, kulit 

bawang putih, kulit kacang, kulit manggis, kulit apokat, kulit bengkoang, bijikura, 

kulit bawang Bombay, batang dan biji cabe merah, biji sawo, kulit koro, serutan 

pensil, biji buah jeruk bali, biji sirsak, biji bunga matahari, petai, kwaci, kulit 

singkong, kulit jeruk, kulit salak, daun bawang, petai cina, kacang arab, biji melon 

dan putung rokok.  

Karya Sulis ini dirangkai berdasarkan inspirasi yang berasal dari hati. 

Maka dari itu hampir semua karyanya dibuat tanpa menggunakan pola dan tanpa 

gambar. Inspirasi tersebut muncul tiba-tiba yang kemudian dituangkan dalam 

karyanya. Pernah ada pembeli dari Jepang yang memintanya untuk membuat hasil 

karya yang sama persis dengan salah satu hasil karyanya. Pembeli tersebut ingin 

membeli dalam jumlah yang banyak. Namun, sebagai seniman dan pengarajin 

Sulis tidak berani mengambil resiko, karena tidak mungkin karya yang satu dan 

lainnya bisa sama atau bisa diduplikat dalam jumlah yang banyak. Sulis 

mengatakan pembeli dari Jepang bahwa tidak mungkin hasil karya yang dipesan 

sama dengan hasil karya yang dibuat sebelumnya karena nilai seni yang 

terkandung di dalamya tentu berbeda. 

Proses pembuatan untuk satu hasil karya membutuhkan waktu 15 hari 

hingga satu bulan. Lama tidaknya proses sebenarnya tergantung suasana hati 

dalam diri Sulis. Memang terlihat simpel tapi pembuatan untuk merangkai 

menjadi karya seni membutuhkan ketelatenan dengan tingkat kesulitan berbeda. 
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Menurut Sulis suatu karya harus dijiwai seperti orang yang sdang melukis agar 

menghasilkan karya seni yang bernilai.  

Inspirasi wanita kelahiran 1948 ini untuk memanfaatkan sampah dapur 

dan buah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual, 

merupakan karya yang pertama kali ada di Indonesia. Sulis berharap agar 

karyanya mampu menjadi ikon bagi Kota Malang, seprti keripik tempe khas 

Malang atau apel khas Batu. Oleh karena itu, untuk memperkenalkan produk-

produknya Sulis juga sering mengikuti pameran yang mengangkat tema tentang 

lingkungan hidup, sering diundang untuk mengisi seminar tentang kreasi seni 

yang diciptakna dari barang ramah lingkungan dan pernah bekerja sama dengan 

pihak Sampoerna dalam menciptakan kreasinya yang berasal dari puntung rokok. 

Ada keinginan dari Sulis yang sampai sekarang belum terwujud, Sulis ingin 

menciptakan sebuah pusat pelatihan  bagi para remaja yang berbakat dan 

mempunyai jiwa seni agar mampu memperbanyak karya yang berasal dari sampah 

yang tidak bisa di daur ulang.  

Pada dasarnya Sulis memang ingin memanfaatkan limbah yang terbuang 

ini untuk bisa menjadi cinderamata atau oleh-oleh khas Malang. Hasil karya Sulis 

ini sudah dipasarkan di Bali dan tersebar ke Batam, Belanda, Australia, dan 

Jepang.    
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4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan   

4.3.1. Hasil Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Prigel Art & Gallery dengan mengambil konsumen 

dan pengunjung sebagai responden. Penyebaran kuisioner dilakukan selama 1 

bulan mulai hari Kamis, 28 Mei 2009 sampai dengan hari minggu, 28 Juni 2009.  

4.3.1.3 Gambaran Umum Profil Demografis Responden 

 Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden, yang diperoleh 

berdasarkan pada pendapat dari Roscoe. Di dalam kuisioner, responden diminta 

untuk memberikan keterangan mengenai profil responden yang meliputi: nama 

pemilik, jenis kelamin,  dan umur. Adapun gambaran umur profil demografi 

responden dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

No  Jenis kelamin Jumlah  Prosentase  

1 Laki-laki 17 28,33 

2 Perempuan  43 71,67 

 Jumlah   60 100 

      Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

 Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa perempuan lebih tertarik terhadap 

produk ini dari pada laki-laki. Hal yang menjadi pertimbangan perempuan labih 

suka terhadap produk ini dikarenakan rasa keingintahuan perempuan terhadap 

produk ramah lingkungan ini lebih besar, selain itu pertimbangan lain adalah 

ketrampilan perempuan dalam membuat produk-produk handicraft ini juga lebih 

besar, sehingga mereka lebih tertarik untuk berlatih dan membuat produk ini.    
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Tabel 4.2 

Umur Responden 

No  Umur  Jumlah  Prosentase  

1 15-30 45 75 

2 >30-45 8 13,33 

3 >45-60 7 11,67 

 Jumlah  60 100 

      Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

 Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli dan 

pengunjung gallery merupakan usia remaja (15-30 tahun) dimana hal ini 

mengindikasikan bahwa para remaja sudah mulai dan lebih tertarik terhadap 

barang-barang ramah lingkungan, dan mereka menyadari akan pentingnya 

menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu mereka pada usia produktif  

lebih tertantang untuk lebih mengetahui secara rinci tentang produk ini. Mulai dari 

pemilihan bahan baku hingga proses pembuatan. 

4.3.1.2 Distribusi Frekuensi Hasil Pendapat Responden 

Bagian berikut ini akan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk 

pendapat responden terhadap pernyataan penelitian. 

 Variabel Independen 

 Dalam penelitian ini ditentukan lima variabel independen dengan berbagai 

item yang digunakan. Bagian berikut ini akan menyajikan kelima varibel tersebut 

dan menampilkan hasil pendapat responden.  

1. Pernyataan Untuk Variabel Pengetahuan Konsumen (X1) 

 Dalam variabel ini memiliki empat item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuisioner. Dari empat item diperoleh hasil pendapat responden yang 

ditampilkan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.3 

Hasil Pendapat Responden untuk Variabel Pengetahuan Konsumen 

Item  Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X1.1 0 0 4 6,7 27 45 17 28,3 12 20 

X1.2 0 0 0 0 27 45 23 38,3 10 16,7 

X1.3 0 0 8 13,3 24 40 13 21,7 15 25 

X1.4  0 0 6 10 24 40 18 30 12 20 

Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

X.1.1 Pernyataan “Saat ini sudah banyak produk ramah lingkungan yang 

mempunyai nilai ekonomis dan mampu menyaingi produk manufaktur”. 

 Dari tabel 4.3 yang merupakan hasil pendapat dari 60 responden di dalam 

penelitian ini, untuk pertanyaan ke 1 (X1.1) maka dapat dikemukakan bahwa saat 

ini banyak produk ramah lingkungan yang memiliki nilai ekonomis dan mampu 

menyaingi produk manufaktur. Produk ramah limgkungan mulai berlomba dengan 

produk manufaktur untuk mendapat image tersendiri di mata masyarakat. Dalam 

hal ini menunjukkan bahwa eksistensi produk ramah lingkungan dalam pasar 

mulai mendapatkan perhatian yang dapat menciptakan nilai ekonomis tersendiri.  

X1.2 Pernyataan “Produk Prigel Art & Gallery mempunyai nilai seni dan 

ekonomis yang tinggi dengan beragam variasi”.  

 Untuk pernyataan ke 2 (X1.2) mengenai “Produk Prigel Art & Gallery 

mempunyai nilai seni dan ekonomis yang tinggi dengan beragam variasi”. Dari 

hasil pendapat 60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

bahwa Produk Prigel Art & Gallery cukup mempunyai nilai seni dan ekonomis 

yang tinggi dengan beragam variasi. Sehingga sebagian besar konsumen tertarik 
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untuk membeli produk Prigel Art & Gallery dikarenakan terdapat banyak pilihan 

produk dimana setiap produk memiliki ciri khas tersendiri.  

X.1.3 Pernyataan ”Produk-produk Prigel Art & Gallery sepenuhnya 

merupakan produk ramah lingkungan”.  

 Untuk pernyataan ke 3 (X1.3) mengenai “Produk-produk Prigel Art & 

Gallery sepenuhnya merupakan produk ramah lingkungan”. Dari hasil pendapat 

60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa produk-

produk Prigel Art & Gallery memang sepenuhnya merupakan produk ramah 

lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi pendorong terciptanya produk ramah 

lingkungan ini adalah faktor bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang 

digunakan adalah bahan-bahan alami yang merupakan sisa-sisa dari sampah 

rumah tangga, seperti kulit bawang, putung rokok dan lain-lain.  

X1.4  Pernyataan “Saya percaya bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh 

Prigel Art & Gallery benar-benar diproses secara alami”.  

Untuk pernyataan ke 4 (X1.4) mengenai “Saya percaya bahwa produk-

produk yang dihasilkan oleh Prigel Art & Gallery benar-benar diproses secara 

alami.”. Dari hasil pendapat 60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan bahwa produk-produk Prigel Art & Gallery memang diproses secara 

alami. Proses pengolahan dari produk Prigel Art & Gallery hanya memanfaatkan 

sumber daya alam seperti panas sinar matahari. Selain itu proses produksinya 

menggunakan sistem manual dengan tenaga manusia.  
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2. Pernyataan Untuk Variabel Perasaan Konsumen (X2) 

Dalam variabel ini memiliki tiga item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuisioner. Dari tiga item diperoleh hasil pendapat responden yang 

ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Pendapat Responden untuk Variabel Perasaan Konsumen 

Item  Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X2.1 0 0 0 0 28 46,7 10 16,7 22 36,7 

X2.2 0 0 1 1,7 30 50 19 31,7 10 16,7 

X2.3 0 0 3 5 28 46,7 24 40 5 8,3 

Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

X2.1 Pernyataan “Saya merasa bangga dapat membeli produk ramah 

lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan”.  

 Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama (X2.1) 

mengenai kebanggaan dapat membeli produk ramah lingkungan dalam rangka 

menjaga kelestarian lingkungan. Dari hasil pendapat 60 responden di dalam 

penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat kebanggaan dapat 

membeli produk ramah lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. 

Sebagian besar responden merasa bangga jika membeli produk Prigel Art & 

Gallery karena tindakan tersebut secara tidak langsung dapat mendukung program 

pelestarian lingkungan.  
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X2.2 Pernyataan “Produk dari Art & Gallery memiliki unsur estetika yang 

tinggi”.  

 Untuk pernyataan ke 2 (X2.2) mengenai unsur estetika yang tinggi yang 

dimiliki oleh produk-produk Prigel Art & Gallery. Dari hasil pendapat 60 

responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa Produk Prigel 

Art & Gallery cukup mempunyai nilai seni yang bisa diterima oleh para 

konsumen. Bukti eksistensi nilai seni yang dimiliki oleh produk Prigel Art & 

Gallery adalah dapat diterima oleh masyarakat dalam negeri dan luar negeri 

seperti Belanda, Australia dan Jepang. 

X2.3 Pernyataan “Saya merasa mendapatkan banyak manfaat setelah 

membeli produk Prigel Art & Gallery”.  

 Untuk pernyataan ke 3 (X2.3) mengenai manfaat yang didapatkan setelah 

membeli produk Prigel Art & Gallery”. Dari hasil pendapat 60 responden di 

dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa cukup banyak konsumen 

yang mendapatkan kepuasan tersendiri setelah membeli produk dari Prigel Art & 

Gallery. Mereka merasa puas setelah membeli produk dikarenakan dapat ikut 

ambil bagian dalam pelestarian lingkungan dan produk yang mereka beli 

merupakan produk yang limited edition.   
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3. Pernyataan Untuk Variabel Kepercayaan Konsumen (X3) 

Dalam variabel ini memiliki tiga item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuisioner. Dari tiga item diperoleh hasil pendapat responden yang 

ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Pendapat Responden untuk Variabel Kepercayaan Konsumen 

Item  Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X3.1 0 0 8 13,3 16 26,7 25 41,7 11 18,3 

X3.2 0 0 4 6,7 25 41,7 25 41,7 6 10 

X3.3 0 0     9 15 18 30 24 40 9 15 

Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

X.3.1 Pernyataan “Saya percaya bahwa produk Prigel Art & Gallery benar-

benar berasal dari sampah yang tidak bisa di daur ulang”. 

 Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama (X3.1) 

mengenai kepercayaan konsumen bahwa produk Prigel Art & Gallery benar-benar 

berasal dari sampah yang tidak bisa di daur ulang. Dari hasil pendapat 60 

responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat 

konsumen percaya bahwa produk-produk Prigel Art & Gallery benar-benar 

berasal dari sampah yang tidak bisa di daur ulang. Sampah yang digunakan 

sebagai bahan baku produk merupakan sampah yang tidak bisa diolah lagi 

menjadi produk lain.  
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X.3.2 Pernyataan “Saya percaya bahwa produk Art & Gallery telah diakui 

dalam skala lokal dan nasional”.  

 Untuk pernyataan ke 2 (X3.2) mengenai kepercayaan konsumen bahwa 

produk Art & Gallery telah diakui dalam skala lokal dan nasional. Dari hasil 

pendapat 60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa 

Produk Prigel Art & Gallery telah diakui dalam skala lokal dan nasional. Hal ini 

terbukti dari banyaknya permintaan produk baik dari konsumen dalam negeri 

(Malang, Batam dan Bali) maupun konsumen luar negeri (Jepang, Belanda dan 

Australia). 

X.3.3 Pernyataan “Saya percaya bahwa produk Art & Gallery memiliki 

kualitas yang tinggi”.  

 Untuk pernyataan ke 3 (X3.3) mengenai kepercayaan konsumen terhadap 

produk  Prigel Art & Gallery yang memiliki kualitas tinggi. Dari hasil pendapat 

60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa konsumen 

percaya akan kualitas yang tinggi yang dimiliki oleh produk-produk Prigel Art & 

Gallery. Salah satu bukti yang mendukung bahwa produk Prigel Art & Gallery 

memiliki kualitas yang tinggi adalah adanya kerjasama dengan salah satu 

perusahaan rokok yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, Prigel Art & Gallery 

juga mendapatkan banyak penghargaan baik dari pemerintah dan pihak swasta.  
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4. Pernyataan Untuk Variabel Kemampuan Produk (X4) 

Dalam variabel ini memiliki satu item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuisioner. Dari satu item diperoleh hasil pendapat responden yang 

ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Pendapat Responden untuk Variabel Kemampuan Produk 

Item  Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X4 0 0 0 0 23 38,3 26 43,3 11 18,3 

Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

X.4. Pernyataan “Produk dari Prigel Art & Gallery mampu memberikan 

nilai keindahan tersendiri dimanapun produk ini dipasang”.  

 Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama (X4) 

mengenai “Produk dari Prigel Art & Gallery mampu memberikan nilai keindahan 

tersendiri dimanapun produk ini dipasang”. Dari hasil pendapat 60 responden di 

dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa mengakui percaya bahwa 

produk-produk Prigel Art & Gallery mampu memberikan nilai keindahan tersndiri 

dimanapun produk ini dipasang. Desain produknya mencerminkan unsur 

kemewahan terutama jika dibingkai dengan pigura yang menarik. Apalagi 

sebagian besar konsumen dari produk ini merupakan konsumen yang menyukai 

dan menggemari keunikan produk-produk ramah lingkungan.   
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5. Pernyataan Untuk Variabel Harga Produk (X5) 

Dalam variabel ini memiliki dua item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuisioner. Dari dua item diperoleh hasil pendapat responden yang 

ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Pendapat Responden untuk Variabel Harga Produk 

Item  Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % F % 

X5.1 0 0 6 10 21 35 31 51,7 2 3,3 

X5.2 0 0 1 1,7 29 48,3 24 40 6 10 

Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

X.5.1. Pernyataan “Harga produk Prigel Art & Gallery terjangkau semua 

kalangan”.  

 Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama (X5.1) 

mengenai “Harga produk Prigel Art & Gallery terjangkau semua kalangan”. Dari 

hasil pendapat 60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

bahwa produk-produk Prigel Art & Gallery harganya dapat dijangkau untuk 

semua kalangan. Hal ini terbukti dari konsumen Prigel Art & Gallery yang berasal 

dari kalangan remaja hingga pebisnis dengan rentan usia 15-64 tahun. 

X.5.2. Pernyataan “Harga produk Art & Gallery yang ditetapkan sesuai 

dengan nilai estetika yang terkandung di dalamnya”.  

 Untuk pernyataan ke 2 (X5.2) mengenai “Harga produk Art & Gallery 

yang ditetapkan sesuai dengan nilai estetika yang terkandung di dalamnya”. Dari 

hasil pendapat 60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

bahwa konsumen tidak keberatan terhadap harga yang ditetapkan pada setiap 
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produk-produk Prigel Art & Gallery hal ini didasarkan terhadap unsur estetika 

yang terkandung di dalamnya sesuai dengan harganya. Unsur estetika tersebut 

terlihat dari adanya beragam bentuk dan beragam bahan baku yang digunakan. 

 Variabel Dependen 

 Dalam penelitian ini ditentukan satu variabel dependen mengenai brand 

image. Bagian berikut ini akan menyajikan varibel tersebut dan menampilkan 

hasil pendapat responden.  

1. Pernyataan Untuk Variabel Brand Image (Y) 

Dalam variabel ini memiliki dua item pernyataan yang telah terlampir 

dalam kuisioner. Dari dua item diperoleh hasil pendapat responden yang 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Pendapat Responden untuk Variabel Brand Image 

Item  Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Y1.1 7 11,7 5 8,3 23 38,3 25 41,7 0 0 

Y1.2 0 0 2 3,3 35 58,3 19 31,7 4 6,7 

Sumber : data primer diolah, Juli 2009 

Y1.1. Pernyataan “Merek produk Prigel Art & Gallery sudah dikenal 

masyarakat secara luas.” 

 Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama (Y1.1) 

mengenai “Merek produk Prigel Art & Gallery sudah dikenal masyarakat secara 

luas.”. Dari hasil pendapat 60 responden di dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan bahwa produk-produk Prigel Art & Gallery memang sudah dikenal 

oleh mesyarakat luas. hal ini terbukti dengan adanya liputan dari salah satu stasiun 
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tv swasta nasional dan media massa yang memberitakan tentang keunikan produk-

produk Prigel Art & Gallery.    

Y.1.2 Pernyataan “Saya berniat intuk melakukan pembelian produk Prigel 

Art & Gallery”.  

 Untuk pernyataan ke 2 (Y1.2) mengenai niat para pengunjung untuk 

melakukan pembelian produk Prigel Art & Gallery. Dari hasil pendapat 60 

responden di dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa para 

pengunjung berniat melakukan pembelian produk-produk Prigel Art & Gallery 

setelah melakukan kunjungan. Ini dapat dilihat dari omzet penjualan yang terus 

meningkat selama beberapa tahun terakhir.  
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4.3.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.3.2.1 Hasil Uji Validitas  

 Hasil yang ditunjukkan dari uji validitas ini akan menggambarkan valid 

atau tidaknya instrumen yang diajukan di dalam kuisioner. Instrumen pertanyaan 

yang diajukan dalam kuisioner harus bersifat valid karena pertanyaan itu harus 

mencerminkan variabel yang ingin diteliti. Hasil uji validitas dari setiap variabel 

di dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Uji Validitas  

Variabel  Item  
hitungr  Signifikan Keterangan  

X1 X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,518 

0,445 

0,702 

0,742 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid  

Valid 

X2 X2.1 

X2.2 

X2.3 

0,391 

0,234 

0,510 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid  

Valid 

Valid 

X3 X3.1 

X3.2 

X3.3 

0,694 

0,399 

0,711 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid  

Valid 

X4 X4 0,999 0,000 Valid  

X5 

 

X5.1 

X5.2 

0,801 

0,790 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Y1 Y1.1 

Y1.2 

0,612 

0,354 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer diolah, Juli 2009  

Untuk mengetahui tingkat validitas suatu data, maka besarnya nilai r 

hitung > r tabel. r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,211 karena jumlah sampel 

yang digunakan sebanyak 60. Berdasarkan tabel 4.9 diketahui semua pernyataan 
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yang diajukan dalam kuisioner adalah valid. Oleh karena itu hasil pendapat dari 

kuisioner dalam penelitian ini dapat  diproses lebih lanjut 

4.3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 Hasil yang ditunjukkan dari uji reliabilitas akan menunjukkan suatu data 

memiliki keandalan atau jawaban responden konsisten dengan pertanyaan yang 

diajukan. Hasil uji reliabilitas dari penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Koefisien Alpha 

Cronbach 

Keterangan  

X1 0,782 Reliabel  

X2 0,689 Reliabel 

X3 0,795 Reliabel  

X4 0,999 Reliabel  

X5 0,887 Reliabel  

Y1 0,763 Reliabel  

Sumber : Data primer diolah, Juli 2009  

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu data maka besarnya koefisien 

Alpha Cronbach > 0,6. Berdasarkan tabel 4.10, semua variabel yang diteliti 

mempunyai koefisien alpha > 0,6. Dengan demikian berarti bahwa item 

pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan reliabel. 
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4.3.2.3 Hasil Analisis Linier Regresi Berganda 

Perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya 

hubungan antara variabel terikat (dependen) yaitu brand image (Y), dengan 

variabel bebas (independen) yaitu variabel green marketing yang meliputi 

pengetahuan konsumen, perasaan konsumen, kepercayaan konsumen, kemampuan 

produk, dan harga produk (X1, X2, X3, X4, X5,).  

Hasil regresi linier berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel bebas Standardized 

coefficients (Beta) 

 

Sig. 

Pengetahuan konsumen (X1) 0,113 0, 386 

Perasaan konsumen (X2) 0,034 0,811 

Kepercayaan konsumen (X3) 0,454 0,002 

Kemampuan produk (X4)  -0,012 0,929 

Harga produk (X5) 0,137 0,333 

Variabel terikat : Brand image (Y) 

Sumber : Data primer diolah, Juli 2009  

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda tersebut, maka dapat dibuat 

suatu persamaan regresi sebagai berikut: 

54321 137,0012,0454,0034,0113,0 XXXXXY
 

Dari hasil persamaan regresi, dapat diketahui bahwa : 

1.  Pengetahuan konsumen (X1) 

Koefisien variabel pengetahuan konsumen (X1) sebesar 0,113, yang 

menunjukkan bahwa  setiap terdapat peningkatan pengetahuan konsumen 
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terhadap produk Prigel Art & Gallery  akan meningkatkan brand image 

produk di hadapan konsumen, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, X3, 

X4 dan X5 = 0)  atau cateris paribus. Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa 

variabel pengetahuan konsumen secara parsial mempengaruhi brand image 

produk sebesar 0.875. Namun nilai signifikansi dari hubungan secara parsial 

ini  >0,05. Hal ini disebabkan adanya faktor lain seperti kondisi atau 

karakteristik dari responden yang berbeda-beda. Misalkan dari tingkat 

kesadaran dari konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan yang 

berbeda-beda dan berapa kali pelanggan tersebut berkunjung atau melakukan 

pembelian di Prigel Art & Gallery. 

2. Perasaan Konsumen (X2) 

Koefisien variabel perasaan konsumen (X2) sebesar 0,034, tanda positif 

menunjukkan bahwa variabel perasaan konsumen (X2) dengan variabel brand 

image mempunyai sifat hubungan yang searah. Setiap terdapat langkah untuk 

meningkatkan kebanggaan dan kepuasan konsumen terhadap produk Prigel 

Art & Gallery (karena tanda +) maka akan meningkatkan brand image produk 

di hadapan pelanggan dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X3, X4 dan 

X5 = 0)  atau cateris paribus. Contoh tindakan untuk meningkatkan 

kebanggaan konsumen terhadap produk Prigel Art & Gallery adalah melalui 

variasi dan kualitas produk. Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa variabel 

perasaan konsumen secara parsial mempengaruhi brand image produk sebesar 

0.240. Namun nilai signifikansi dari hubungan secara parsial ini >0,05. Hal ini 

disebabkan adanya faktor lain seperti kondisi atau karakteristik dari responden 

yang berbeda-beda. Misalkan dari tingkat kesadaran dari konsumen untuk 
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membeli produk ramah lingkungan yang berbeda-beda dan berapa kali 

pelanggan tersebut berkunjung atau melakukan pembelian di Prigel Art & 

Gallery. 

3. Variabel kepercayaan konsumen (X3) 

Koefisien variabel kepercayaan konsumen (X3) sebesar 0,454,  yang 

menunjukkan bahwa  setiap peningkatan kepercayaan konsumen akan akan 

meningkatkan brand image produk di hadapan pelanggan dengan asumsi 

variabel yang lain tetap (X1, X3, X4 dan X5 = 0)  atau cateris paribus.  Pada 

tabel 4.13 dapat diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel 

kepercayaan konsumen untuk meningkatkan brand image cukup besar dan 

signifikan karena besarnya nilai signifikansi <0,05 dan nilai koefisien 0,454, 

sehingga variabel kepercayaan konsumen (percaya bahwa produk berasal dari 

sampah, percaya bahwa produk berskala internasional, dan percaya bahwa 

produk memiliki kualitas yang tinggi) menjadi variabel dominan pada 

penelitian ini dalam mempengaruhi brand image produk.  

4. Variabel kemampuan produk (X4) 

Koefisien variabel kemampuan produk (X4) sebesar -0,012, tanda negatif 

menunjukkan bahwa variabel kemampuan produk (X4) dengan variabel brand 

image mempunyai sifat hubungan yang berbanding terbalik. Setiap 

penambahan (karena tanda -) kemampuan produk, maka justru akan 

mengurangi brand image produk di hadapan pelanggan dengan asumsi 

variabel yang lain tetap (X1, X3, X3 dan X5 = 0)  atau cateris paribus. 

Kemampuan produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi utama 

yang dimiliki oleh produk Prigel Art & Gallery. Fungsi utama dari produk 
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Prigel Art & Gallery adalah sebagai barang hiasan dinding. Dan fungsi 

tersebut telah menjadi fungsi yang tepat jika dikaitkan dengan barang-barang 

hasil karya Sulistyowati ini. Jika produsen berusaha mengubah hasil karyanya 

maka justru akan menurunkan brand image yang selama ini melekat pada 

Prigel Art & Gallery. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen sudah cukup 

puas dengan adanya produk dari Prigel Art & Gallery sebagai barang hiasan 

dinding. Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa variabel kemampuan produk 

secara parsial mempengaruhi brand image produk sebesar 0.090. Namun nilai 

signifikansi dari pengaruh secara parsial ini >0,05. Hal ini disebabkan adanya 

faktor lain seperti kondisi atau karakteristik dari responden yang berbeda-

beda. Misalkan dari tingkat kesadaran dari konsumen untuk membeli produk 

ramah lingkungan yang berbeda-beda dan berapa kali pelanggan tersebut 

berkunjung atau melakukan pembelian di Prigel Art & Gallery. 

5. Variabel harga produk (X5) 

Koefisien variabel harga produk (X5) sebesar 0,137, tanda positif 

menunjukkan bahwa variabel harga produk (X5) dengan variabel brand image 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Angka koefisien sebesar 0,137 

menunjukkan setiap penambahan (karena tanda +) harga produk akan 

memperbaiki brand image, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X3, X3 

dan X4 = 0)  atau cateris paribus. Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa 

variabel harga produk secara parsial mempengaruhi brand image produk 

sebesar 0.978. Namun  nilai signifikansi hubungan parsial ini >0,05. Hal ini 

disebabkan adanya faktor lain seperti kondisi atau karakteristik dari responden 

yang berbeda-beda. Misalkan dari tingkat kesadaran dari konsumen untuk 
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membeli produk ramah lingkungan yang berbeda-beda dan berapa kali 

pelanggan tersebut berkunjung atau melakukan pembelian di Prigel Art & 

Gallery. 

4.3.2.4 Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil analisis ini dapat diperoleh 

dengan melihat tingkat signifikansi dan F hitung dibandingkan dengan F tabel.  

Tabel 4.12 

     Uji F 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

30.268 5 6.054 5.764 .000(a) 

Residual 56.715 54 1.050     

Total 86.983 59       

 

 Hasil analisis uji simultan dari penelitian ini adalah besarnya Sig = 0,000 

dan besarnya F hitung = 5,764. Sedangkan F tabel = 3,481 (yang diperoleh dari 

rumusan =FINV (0.05,5,9). Nilai 0,05 adalah taraf signifikansi, nilai 5 adalah 

numerator (jumlah variabel – 1), dan nilai 9 adalah denumerator (jumlah kasus 

dalam kuisioner – jumlah variabel). Oleh karena itu dengan tingkat signifikansi < 

0,05 (0,000) dan F hitung > F tabel (5,764>3,481 ), maka  data dalam penelitian 

ini signifikan dan variabel bebas berpengaruh secara simultan kepada variabel 

terikat.  
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4.3.2.5 Hasil Analisis Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil analisis ini dapat diperoleh 

dengan melihat tingkat signifikansi. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai uji t 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Parsial (Uji t) 

Variabel bebas Uji t Sig. 

Pengetahuan konsumen 

(X1) 

0,875 0,386 

Perasaan konsumen 

(X2) 

0,240 0,811 

Kepercayaan konsumen 

(X3) 

3,284 0,002 

Kemampuan produk 

(X4)  

-0,090 0,929 

Harga produk (X5) 0,978 0,333 

Variabel terikat : Brand image 

 

  Sumber : Data primer diolah, Juli 2009  

 Berdasarkan tabel 4.13 dapat dikemukakan bahwa diantara 5 variabel 

bebas dari green marketing, terdapat 4 variabel yang tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap brand image produk Prigel Art & Gallery yaitu 

pengetahuan konsumen, perasaan konsumen, kemampuan produk dan harga 

produk. Hal ini disebabkan karena adanya faktor lain yang tidak terduga 

sebelumnya yaitu kondisi atau karakteristik dari responden yang berbeda-beda 

yang tidak mungkin disamakan. Misalkan dari tingkat kesadaran dari konsumen 

untuk membeli produk ramah lingkungan yang berbeda-beda dan berapa kali 

pelanggan tersebut berkunjung atau melakukan pembelian di Prigel Art & 

Gallery. Keragaman usia dari pengunjung Prigel Art & Gallery ini disebabkan 
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beberapa faktor. Kalangan remaja lebih menyukai berkunjung ke Prigel Art & 

Gallery untuk belajar tentang proses pembuatan produk dan nilai seni yang 

dimiliki produk tersebut. Sedangkan kalangan setengah baya, bertujuan untuk 

membeli produk yang berkualitas, unik dan ramah lingkungan.  

Berdasarkan koefisien regresi (tabel 4.11), variabel yang dominan adalah 

variabel kepercayaan konsumen yang mempunyai pengaruh parsial paling besar 

terhadap Y senilai 3,284.  

 

4.3.2.6 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik. 

 Di dalam pengujian asumsi klasik ini ada 4 hal yang harus diuji yaitu: 

4.3.2.6.1 Uji Asumsi Multikolinieritas 

Dari hasil pengujian asumsi multikolinieritas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel bebas (X) VIF 

Pengetahuan konsumen (X1) 1,387 

Perasaan konsumen (X2) 1,614 

Kepercayaan konsumen (X3) 1,582 

Kemampuan produk (X4)  1,463 

Harga produk (X5) 1,636 

Variabel terikat (Y): Brand Image 

Sumber : Data primer diolah, Juli 2009  

Berdasarkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) pada tabel 4.14 yang bernilai  

<10, maka data dari penelitian ini terbebas dari multikolinieritas. Oleh karena itu 

antara variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkolerasi. 
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4.3.2.6.2. Uji Asumsi Homokedastisitas  

Dari hasil pengujian asumsi homokedastisitas diperoleh pola sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Gambar Uji Asumsi Homokedastisitas 
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  Sumber: Data primer diolah, Januari 2009 

Dari hasil pengujian homokedastisitas terlihat tidak ada pola yang jelas pada 

grafik sumbu X dan sumbu Y yang dianalisis. Oleh karena itu data dari penelitian 

ini tidak mengalami heterokedastisitas atau bersifat homokedastisitas. 
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4.3.2.6.3 Uji Normalitas 

Dari hasil pengujian normalitas diperoleh pola sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Gambar Uji Normalitas 
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    Sumber: Data primer diolah, Juli 2009 

Dari hasil pengujian normalitas terlihat pada gambar 4.2 data menyebar di 

sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu model 
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regresi memenuhi asumsi normalitas dan dan data tersebut layak digunakan 

sebagai prediksi. 

 

4.3.2.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini yaitu untuk menguji kebenaran hipotesis dari 

penelitian  yaitu: 

o Adanya pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel green 

marketing dengan peningkatan brand image. 

o Variabel pengetahuan konsumen menjadi variabel yang paling dominan 

dalam mempengaruhi peningkatan brand image produk. 

Tetapi pada kenyataannya, setelah peneliti melakukan penelitian terhadap 

konsumen dari Prigel Art & Gallery, diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:  

o Adanya pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel green 

marketing dengan peningkatan brand image. 

o Variabel kepercayaan konsumen menjadi variabel yang paling dominan 

dalam mempengaruhi peningkatan brand image produk. 

Adanya indikasi perbedaan hasil penelitian di dalam penelitian ini, menunjukkan 

bahwa konsumen di Kota Malang (Indonesia) cenderung bersifat emotional dalam 

memilih suatu produk dibandingkan konsumen di luar negeri yang menggunakan 

unsur rational.  

 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

 Dari pembahasan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pemasaran 

berbasis lingkungan (green marketing) sangat berpengaruh terhadap brand image 
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produk, maka strategi yang diterapkan untuk Prigel Art & Gallery terutama dalam 

bidang pemasaran berbasis lingkungan harus dapat dilaksanakan dengan baik. 

Adapun strategi yang dapat diterapkan Prigel Art & Gallery berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan adalah : 

1. Variabel Pengetahuan Konsumen (X1) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan konsumen (X1) merupakan variabel ketiga yang berpengaruh 

terhadap brand image produk Prigel Art & Gallery. Variabel ini terdiri dari 

banyaknya produk ramah lingkungan yang mempunyai nilai ekonomis dan 

mampu menyaingi produk manufaktur, produk yang dihasilkan mempunyai 

nilai seni dan ekonomis yang tinggi dengan beragam variasi, produk yang 

dihasilkan sepenuhnya merupakan produk ramah lingkungan, dan konsumen 

percaya bahwa produk yang dihasilkan oleh Prigel Art & Gallery benar-benar 

diproses secara alami. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Prigel Art & 

Gallery untuk meningkatkan pengetahuan konsumen tentang produk ini adalah 

dengan menjelaskan tentang produk ramah lingkungan dan segala macam 

kelebihan dari produk ramah lingkungan untuk meningkatkan citra merek bila 

dibandingkan dengan produk manufaktur lainnya terhadap kelestarian 

lingkungan. Sehingga konsumen dapat membandingkan serta memikirkan 

dapak secara tidak langsung yang akan diakibatkan terhadap lingkungan bila 

konsumen dalam mengkonsumsi produk tidak memikirkan kelestarian 

lingkungan. 

 

 



 

 

141 

141 

2. Variabel Perasaan Konsumen (X2) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

perasaan konsumen (X2) merupakan variabel keempat yang berpengaruh 

terhadap brand image produk Prigel Art & Gallery. Variabel ini terdiri dari 

kebanggaan dapat membeli produk ramah lingkungan dalam menjaga 

kelestarian lingkungan, unsur estetika yang tinggi yang dimiliki oleh produk 

Prigel Art & Gallery, dan manfaat yang didapatkan setelah membeli produk 

Prigel Art & Gallery. Upaya yang dapat dilakukan pihak Prigel Art & Gallery 

adalah dengan berusaha mamahami keinginan dan kebutuhan konsumen 

secara artistik. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada konsumen 

bahwa produk dari Prigel Art & Gallery mempunyai image seni yang tinggi 

sehingga akan lebih baik lagi apabila Prigel Art & Gallery dalam brosurnya 

mencantumkan pendapat konsumen tentang produknya  yang memiliki 

pencitraan terhadap seni yang tinggi.  

3. Variabel Kepercayaan Konsumen (X3) 

 Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

daya tanggap (X3) merupakan variabel dominan yang berpengaruh terhadap 

brand image produk Prigel Art & Gallery. Hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Variabel ini terdiri dari 

kepercayaan konsumen terhadap produk yang benar-benar berasal dari sampah 

yang tidak bisa di daur ulang, diakui dalam skala lokal dan nasional, dan 

memiliki kualitas yang tinggi. Dengan kepercayaan konsumen yang tinggi 

terhadap produk ini, seharusnya Prigel Art & Gallery harus memilih tempat, 

memperbaiki penataan serta menciptakan suasana yang mendukung yang 
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dapat mencitrakan produknya sebagai produk yang benar-benar memiliki nilai 

seni yang tinggi.  

4. Variabel Kemampuan Produk (X4) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

jaminan (X4) merupakan variabel kelima yang berpengaruh terhadap brand 

image produk Prigel Art & Gallery. Variabel ini terdiri dari  kemampuan 

produk memberikan nilai keindahan tersendiri dimanapun produk ini 

dipasang. Dari hal ini seharusnya Prigel Art & Gallery lebih giat dan aktif lagi 

dalam menciptakan kreasi seni ramah lingkungan yang lebih bervariasi, 

seperti memanfaatkan lebih banyak lagi sampah-sampah rumah tangga yang 

tidak bisa didaur ulang untuk diciptakan sebagai sebuah hasil karya yang 

bernilai seni tinggi.   

5.   Variabel Harga Produk  

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

harga produk (X5) merupakan variabel kedua yang berpengaruh terhadap 

brand image produk Prigel Art & Gallery. Variabel ini terdiri dari harga yang 

terjangkau untuk semua kalangan dan harga yang ditetapkan sesuai dengan 

nilai estetika yang terkandung. Dengan penilaian konsumen yang seperti ini, 

Prigel Art & Gallery seharusnya  lebih memiliki variasi harga. Hal ini 

mengingat produk yang dihasilkan merupakan produk yang limited edition. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis penerapan pemasaran 

hijau (green marketing) untuk meningkatkan brand image produk ramah lingkungan pada 

Prigel Art & Gallery Arjosari, Malang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa 

pemasaran hijau (green marketing) dapat meningkatkan brand image produk ramah 

lingkungan khususnya produk Prigel Art & Gallery sehingga konsumen percaya 

bahwa produk ini benar-benar merupakan produk ramah lingkungan. Prigel Art & 

Gallery mampu menciptakan citra produknya tersendiri pada konsumen. Hal ini 

terbukti dengan adanya banyak pengahargaan yang diberikan kepada Prigel Art & 

Gallery yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Malang dan Departemen 

Lingkungan Kota Malang. Responden di dalam penelitian ini berasal dari berbagai 

usia, kalangan dan latar belakang yang berbeda. Mulai dari usia remaja, dewasa 

hingga tua, kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai hingga ibu-ibu rumah tangga. 

Dan mereka berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda juga.   

2. Diantara variabel green marketing yaitu pengetahuan konsumen, perasaan 

konsumen, kepercayaan konsumen, kemampuan produk dan harga produk yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap peningkatan brand image produk ramah 

lingkungan adalah variabel kepercayaan konsumen. Hal ini dikemukakan 

berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear berganda dimana nilai koefisien 
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variabel kepercayaan konsumen bertanda positif dan bernilai paling besar 

dibandingkan variabel yang lain. 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti berkenaan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menurut hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

kepercayaan konsumen mempunyai  pengaruh dominan terhadap peningkatan 

brand image produk ramah lingkungan. Oleh karena itu dalam rangka melakukan 

peningkatan brand image, Prigel Art & Gallery harus mampu mempertahankan 

keaslian dan kealamian bahan dasar untuk membuat produknya. Mulai dari proses 

pemilihan bahan baku yang benar-benar berasal dari sampah, proses pencucian, 

proses pengeringan dengan menggunakan tenaga panas matahari, hingga 

penyusunan produk secara manual dan pengawetan produk menggunakan kapur 

barus.  

2. Prigel Art & Gallery harus lebih memahami variabel-variabel green marketing, 

walaupun hanya variabel kepercayaan konsumen yang menunjukkan signifikan, 

dan seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman alangkah lebih baiknya 

jika variabel-variebel yang lain dapat diwujudkan  dengan baik agar brand image 

produk dapat meningkat. Misalnya untuk variabel pengetahuan konsumen, 

seharusnya dari pihak Prigel Art & Gallery sering mengadakan pameran dan 

seminar tentang produk ramah lingkungannya. Sedangkan untuk variabel 

perasaan konsumen, Prigel Art & Gallery harus mampu memberikan nilai estetika 

yang lebih menyentuh perasaan konsumen tentang keindahan sampah yang didaur 
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ulang. Untuk variabel kemampuan produk, Prigel Art & Gallery mampu 

memberikan contoh pencitraan yang bgus untuk produknya bila dipasang di 

berbagai tempat dan lebih giat lagi dalam menciptakan produk baru yang lebih 

berkualitas. Dan untuk yang terakhir, yaitu variabel harga produk, Prigel Art & 

Gallery memberikan variasi harga pada produknya sesuai dengan tingkat 

kesulitan pembuatan, ukuran dan nilai seni yang terkandung di dalamnya. 

3. Prigel Art & Gallery harus lebih memperhatikan tata letaknya. Baik dari segi 

lokasi yang mudah diketahui, ditemukan dan dijangkau oleh konsumen. Selain itu 

perbaikan penataan ruang yang disesuaikan dengan tema dari produk yaitu produk 

ramah lingkungan, penataan hasil karya yang dibuat semenarik mungkin untuk 

para konsumen. 

4. Lebih sering ikut serta dalam pameran lingkungan hidup atau bahkan mengadakan 

pergelaran seni hasil karya ramah lingkungan serta penambahan lokasi atau 

pembukaan cabang di tempat-tempat yang lebih strategis agar konsumen lebih 

menjangkau dan mengenal produk dari Prigel Art & Gallery.  
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LAMPIRAN I 

Nomor Responden 

 

KUISIONER 

Penelitian Tentang ”Analisis Penerapan Pemasaran Hijau (Green 

Marketing) Berdasarkan Hukum Ottman Untuk Meningkatkan Brand Image 

Produk Ramah Lingkungan (Studi Pada Prigel Art & Gallery Arjosari, Malang)”.  

Oleh : Dwi Esti Agustin 

 

 Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer 

tentang Penerapan Pemasaran Hijau (Green Marketing) Berdasarkan Hukum Ottman 

Untuk Meningkakan Brand Image Produk Ramah Lingkungan. Hasil penelitian data 

primer yang sekaligus sebagai jawaban dari saudara/saudari sebagai konsumen dan 

pengunjung, sangat berguna sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat 

penyelesaian studi di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 Peneliti sangat mengharapkan kesediaan saudara/saudari untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. Jawaban yang disampaikan akan dijaga 

kerahasiaannya, atas kerjasama dan bantuan yang diberikan, peneliti mengucapkan terima 

kasih. 

Hormat kami, 

Peneliti 

 

 

Dwi Esti Agustin 

 

Identitas Pribadi Responden 

Isi dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang paling sesuai menurut 

Saudara/Saudari! 

 

1. Nama   :…………………………………………………… 

2. Jenis Kelamin  :             laki-laki                      perempuan 

3. Umur   :……………………………………………………..  

 

 

 

 

I .VARIABEL BEBAS 
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Petunjuk : 

Dibawah ini merupakan daftar pernyataan yang berhubungan dengan penerapan 

Pemasaran Hijau (Green Marketing) berdasarkan Hukum Ottman untuk meningkatkan 

Brand Image produk Ramah Lingkungan. Berilah tanda (X) pada kolom yang anda pilih. 

 

Keterangan :  SS : Sangat Setuju   KS : Kurang Setuju 

  S   : Setuju    TS : Tidak Setuju 

  CS : Cukup Setuju  

 

No.  Pernyataan penerapan bentuk-bentuk Green 

Marketing untuk meningkatkan Brand Images.  

SS S CS KS TS 

PENGETAHUAN KONSUMEN (X1) 

1 Saat ini sudah banyak produk ramah lingkungan 

yang mempunyai nilai ekonomis dan mampu 

menyaingi produk manufaktur. 

     

2 Produk Prigel Art & Gallery mempunyai nilai seni 

dan ekonomis yang tinggi dengan beragam variasi.  

     

3 

 

4. 

Produk-produk Prigel Art & Gallery sepenuhnya 

merupakan produk ramah lingkungan. 

Saya percaya bahwa produk-produk yang 

dihasilkan oleh Prigel Art & Gallery benar-benar 

diproses secara alami. 

     

PERASAAN KONSUMEN (X2) 

1 Saya merasa bangga dapat membeli produk ramah 

lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian 

lingkungan.  

     

2. 

 

Produk dari Art & Gallery memiliki unsur estetika 

yang tinggi. 

     

3. Saya merasa mendapatkan banyak manfaat setelah 

membeli produk Prigel Art & Gallery. 

     

 

 

 

KEPERCAYAAN KONSUMEN (X3) 
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1 Saya percaya bahwa produk Prigel Art & Gallery 

benar-benar berasal dari sampah yang tidak bisa di 

daur ulang. 

     

2 

 

3. 

Saya percaya bahwa produk Art & Gallery telah 

diakui dalam skala lokal dan nasional.  

Saya percaya bahwa produk Art & Gallery 

memiliki kualitas yang tinggi. 

     

KEMAMPUAN PRODUK ( X4 ) 

1 Produk dari Prigel Art & Gallery mampu 

memberikan nilai keindahan tersendiri dimanapun 

produk ini dipasang. 

     

HARGA PRODUK ( X5 ) 

1 Harga produk Prigel Art & Gallery terjangkau 

semua kalangan. 

     

2 Harga produk Art & Gallery yang ditetapkan 

sesuai dengan nilai estetika yang terkandung di 

dalamnya. 
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II . VARIABEL TERIKAT  
 

Petunjuk : 

Beri tanda (X) pada kolom yang anda pilih yang sesuai dengan penerapan Pemasaran 

Hijau (Green Marketing) berdasarkan Hukum Ottman untuk meningkatkan Brand Image 

produk Ramah Lingkungan.  

Keterangan :  SS   : Sangat Setuju  KS : Kurang Setuju  

S     : Setuju     TS : Tidak Setuju                           

CS  : Cukup Setuju  

 

No.  Pernyataan penerapan bentuk-bentuk Green 

Marketing untuk meningkatkan Brand Images. 

SS S CS KS TS 

BRAND IMAGES ( Y ) 

1 Merek produk Prigel Art & Gallery sudah dikenal 

masyarakat secara luas. 

     

2 Saya berniat intuk melakukan pembelian produk 

Prigel Art & Gallery. 

     

 

Apakah harapan, kritik dan saran Anda terhadap Prigel Art & Gallery dan perusahaan 

yang menciptakan produk ramah lingkungan lainnya ? 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Disetujui oleh 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

 

Dr. Djasly By, SE, MS 
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NO 
X1 PENGETAHUAN  
KONSUMEN 

X2 PERASAAN 
KONSUMEN 

X3 KEPERCAYAAN  
KONSUMEN X4  X5 HARGA PRODUK Y1 BRAND IMAGE 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3 X4 X5.1 X5.2 X5 Y1.1 Y1.2 Y 

1 2 4 2 3 11 5 3 3 11 4 4 2 10 4 3 3 6 2 2 4 

2 3 3 3 3 12 3 5 3 11 4 3 3 10 3 3 3 6 4 3 7 

3 4 3 5 4 16 4 5 4 13 4 3 4 11 3 4 3 7 4 3 7 

4 3 3 3 3 12 3 5 3 11 4 3 3 10 3 3 3 6 4 3 7 

5 3 4 3 3 13 5 4 4 13 4 4 5 13 4 3 3 6 4 4 8 

6 4 4 3 4 15 4 4 3 11 5 3 4 12 5 4 4 8 4 3 7 

7 5 5 4 4 18 3 4 4 11 4 3 5 12 5 4 4 8 3 4 7 

8 4 4 2 2 12 5 4 4 13 2 4 2 8 4 4 4 8 1 4 5 

9 5 3 5 4 17 3 4 3 10 5 5 4 14 4 4 4 8 3 3 6 

10 3 5 5 5 18 3 3 3 9 3 2 2 7 3 3 3 6 3 3 6 

11 3 3 4 4 14 3 3 4 10 4 5 3 12 4 3 3 6 3 4 7 

12 5 5 3 4 17 3 3 4 10 4 3 3 10 4 4 4 8 4 3 7 

13 3 4 3 3 13 5 4 5 14 5 4 5 14 5 4 5 9 4 5 9 

14 3 3 5 5 16 4 3 5 12 3 3 5 11 5 4 3 7 4 4 8 

15 3 3 4 4 14 5 3 4 12 3 4 4 11 3 4 4 8 4 3 7 

16 4 3 3 4 14 4 3 3 10 4 3 3 10 3 4 3 7 4 3 7 

17 3 3 4 4 14 5 3 4 12 4 4 4 12 4 4 4 8 4 3 7 

18 4 4 5 5 18 3 5 3 11 4 3 4 11 4 2 3 5 3 3 6 

19 3 3 4 4 14 5 3 4 12 4 4 4 12 3 4 4 8 3 4 7 

20 3 4 4 3 14 4 3 2 9 2 4 4 10 3 2 3 5 1 2 3 

21 3 3 4 4 14 5 3 4 12 4 4 4 12 3 4 4 8 4 3 7 

22 3 3 3 3 12 3 5 3 11 4 3 3 10 3 4 4 8 4 3 7 

23 5 4 4 5 18 3 3 4 10 4 4 4 12 4 4 5 9 4 4 8 

24 4 4 2 2 12 5 4 4 13 2 4 2 8 4 4 4 8 4 4 8 

25 4 4 2 2 12 5 4 4 13 2 4 2 8 4 4 4 8 1 4 5 

26 2 3 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 6 3 3 6 

27 2 3 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 6 3 3 6 

28 4 4 2 2 12 5 4 4 13 2 4 2 8 4 4 4 8 1 4 5 

29 4 4 2 2 12 5 4 4 13 2 4 2 8 4 4 4 8 1 4 5 

30 2 3 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 6 3 3 6 

31 4 4 5 5 18 4 5 3 12 5 5 4 14 4 2 5 7 3 5 8 

32 4 5 4 4 17 3 4 3 10 5 4 4 13 4 4 4 8 4 3 7 

33 3 4 3 3 13 5 3 3 11 4 2 3 9 5 3 3 6 3 3 6 
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34 3 3 5 5 16 3 5 5 13 5 3 5 13 3 5 4 9 4 3 7 

35 3 4 4 3 14 3 3 4 10 4 4 4 12 4 4 3 7 4 3 7 

36 5 5 5 5 20 5 4 3 12 4 5 5 14 5 4 4 8 4 5 9 

37 5 3 3 3 14 5 3 3 11 3 2 3 8 3 3 3 6 1 3 4 

38 3 3 3 3 12 3 5 3 11 4 3 3 10 5 3 4 7 2 3 5 

39 4 3 2 3 12 5 3 2 10 3 3 3 9 3 2 2 4 3 3 6 

40 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 3 3 8 3 3 3 6 3 4 7 

41 4 5 5 3 17 4 3 4 11 5 3 4 12 5 3 3 6 3 4 7 

42 3 5 5 3 16 4 2 3 9 3 4 4 11 3 4 3 7 4 4 8 

43 3 3 3 3 12 4 3 2 9 3 3 4 10 3 3 3 6 4 3 7 

44 4 3 3 3 13 5 3 4 12 3 4 3 10 3 3 3 6 2 4 6 

45 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 6 2 3 5 

46 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 4 4 11 4 3 3 6 3 3 6 

47 5 4 3 5 17 4 4 5 13 5 4 4 13 5 5 5 10 4 3 7 

48 3 3 3 4 13 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 8 3 3 6 

49 3 4 3 3 13 5 3 3 11 3 3 4 10 3 4 3 7 2 3 5 

50 5 4 4 4 17 5 4 4 13 5 4 4 13 4 4 5 9 3 3 6 

51 5 4 5 5 19 5 3 3 11 3 4 5 12 4 3 4 7 4 4 8 

52 4 4 5 5 18 3 5 3 11 4 3 4 11 4 2 3 5 3 3 6 

53 4 4 5 5 18 3 5 3 11 4 3 4 11 4 2 3 5 3 3 6 

54 5 5 4 4 18 3 4 4 11 4 3 5 12 5 4 4 8 3 4 7 

55 4 4 2 2 12 5 4 4 13 2 4 2 8 4 4 4 8 1 4 5 

56 5 3 5 4 17 3 4 3 10 5 5 4 14 4 4 4 8 3 3 6 

57 3 5 5 5 18 3 3 3 9 3 2 2 7 3 3 3 6 3 3 6 

58 3 3 4 4 14 3 3 4 10 4 5 3 12 4 3 3 6 3 4 7 

59 5 5 3 4 17 3 3 4 10 4 3 3 10 4 4 4 8 4 3 7 

60 3 4 3 3 13 5 4 5 14 5 4 5 14 5 4 5 9 4 5 9 



Frequencies 
 
 Notes 
 

Output Created 16-JUL-2009 11:18:06 

Comments   

Input Data D:\DATA\esti\SKRIPSI GREEN 
NEW\olah data_esti.sav 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 60 

Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax 
FREQUENCIES  VARIABLES=x1.1  

/BARCHART  FREQ  /ORDER=  
ANALYSIS . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.26 

Total Values 
Allowed 

149796 

 
 
 Statistics 
 

x1.1  

N Valid 60 

Missin
g 

0 

 
 
 x1.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 6.7 6.7 6.7 

3 27 45.0 45.0 51.7 

4 17 28.3 28.3 80.0 

5 12 20.0 20.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 



 

 

1 

2 3 4 5

x1.1

0

5

10

15

20

25

30

F
re

q
u

e
n

c
y

x1.1

 
 

x1.2  

N Valid 60 

Missin
g 

0 

 
 
 x1.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 27 45.0 45.0 45.0 

4 23 38.3 38.3 83.3 

5 10 16.7 16.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 



 

 

2 

3 4 5

x1.2

0

5

10

15

20

25

30

F
re

q
u

e
n

c
y

x1.2

 
 Statistics 
 

  x1.3 x1.4 

N Valid 60 60 

Missin
g 

0 0 

 
 

 
 x1.3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 13.3 13.3 13.3 

3 24 40.0 40.0 53.3 

4 13 21.7 21.7 75.0 

5 15 25.0 25.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 x1.4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 10.0 10.0 10.0 

3 24 40.0 40.0 50.0 

4 18 30.0 30.0 80.0 

5 12 20.0 20.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 

 



 

 

3 

2 3 4 5

x1.3

0
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10
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2 3 4 5

x1.4

0

5

10

15
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25

F
re

q
u

e
n

c
y

x1.4

 

 
 x2.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 28 46.7 46.7 46.7 

4 10 16.7 16.7 63.3 

5 22 36.7 36.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 x2.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.7 1.7 1.7 

3 30 50.0 50.0 51.7 

4 19 31.7 31.7 83.3 

5 10 16.7 16.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 x2.3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 5.0 5.0 5.0 

3 28 46.7 46.7 51.7 

4 24 40.0 40.0 91.7 

5 5 8.3 8.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 x3.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 13.3 13.3 13.3 

3 16 26.7 26.7 40.0 

4 25 41.7 41.7 81.7 

5 11 18.3 18.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 x3.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 6.7 6.7 6.7 

3 25 41.7 41.7 48.3 

4 25 41.7 41.7 90.0 

5 6 10.0 10.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

x3.3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 9 15.0 15.0 15.0 

3 18 30.0 30.0 45.0 

4 24 40.0 40.0 85.0 

5 9 15.0 15.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 kemampuan produk 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 23 38.3 38.3 38.3 

4 26 43.3 43.3 81.7 

5 11 18.3 18.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 x5.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 10.0 10.0 10.0 

3 21 35.0 35.0 45.0 

4 31 51.7 51.7 96.7 

5 2 3.3 3.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 x5.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.7 1.7 1.7 

3 29 48.3 48.3 50.0 

4 24 40.0 40.0 90.0 

5 6 10.0 10.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

y1.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 11.7 11.7 11.7 

2 5 8.3 8.3 20.0 

3 23 38.3 38.3 58.3 

4 25 41.7 41.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 
 
 y1.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 3.3 3.3 3.3 

3 35 58.3 58.3 61.7 

4 19 31.7 31.7 93.3 

5 4 6.7 6.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   
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Reliabilitas dan Validitas 
 
 Notes 
 

Output Created 01-SEP-2009 11:05:25 

Comments   

Input Data D:\DATA\esti\SKRIPS~1\OLAHDA~1.
SAV 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 60 

Matrix Input   

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY  /VARIABLES=x1.1 
x1.2 x1.3 x1.4 x1  

/FORMAT=NOLABELS  
/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPH

A  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 
SCALE CORR COV  

/SUMMARY=TOTAL . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.01 

Memory Available 524288 bytes 

Largest Contiguous 
Area 

524288 bytes 

Workspace Required 488 bytes 

 
 
  
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excluded
(a) 

0 .0 

Total 60 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.782 .821 5 

 
 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

x1.1 3.62 .885 60 

x1.2 3.72 .739 60 

x1.3 3.58 1.013 60 

x1.4 3.60 .924 60 

pengetahuan konsumen 14.52 2.541 60 

 
 
 
 
 
 
 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 
pengetahuan 

konsumen 

x1.1 1.000 .402 .178 .286 .640 

x1.2 .402 1.000 .179 .154 .558 

x1.3 .178 .179 1.000 .778 .796 

x1.4 .286 .154 .778 1.000 .818 

pengetahuan konsumen .640 .558 .796 .818 1.000 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 
 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 
pengetahuan 

konsumen 

x1.1 .783 .262 .160 .234 1.439 

x1.2 .262 .545 .134 .105 1.047 

x1.3 .160 .134 1.027 .729 2.049 

x1.4 .234 .105 .729 .854 1.922 

pengetahuan konsumen 1.439 1.047 2.049 1.922 6.457 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x1.1 25.42 20.857 .518 . .765 

x1.2 25.32 22.186 .445 . .785 

x1.3 25.45 18.658 .702 . .716 

x1.4 25.43 18.995 .742 . .715 

pengetahuan konsumen 14.52 6.457 1.000 . .671 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

29.03 25.829 5.082 5 

 
 
 
 Notes 
 

Output Created 01-SEP-2009 11:07:27 

Comments   

Input Data D:\DATA\esti\SKRIPS~1\OLAHDA~1.
SAV 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 60 

Matrix Input   

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY  /VARIABLES=x2.1 
x2.2 x2.3 x2  /FORMAT=NOLABELS  

/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPH
A  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE CORR COV  
/SUMMARY=TOTAL . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.01 

Memory Available 524288 bytes 

Largest Contiguous 
Area 

524288 bytes 

Workspace Required 344 bytes 
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 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excluded
(a) 

0 .0 

Total 60 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.689 .656 4 

 
 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

x2.1 3.90 .915 60 

x2.2 3.63 .780 60 

x2.3 3.52 .725 60 

perasaan konsumen 11.05 1.455 60 

 
 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 

  x2.1 x2.2 x2.3 
perasaan 
konsumen 

x2.1 1.000 -.171 .207 .640 

x2.2 -.171 1.000 .101 .479 

x2.3 .207 .101 1.000 .683 

perasaan konsumen .640 .479 .683 1.000 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 
 

  x2.1 x2.2 x2.3 
perasaan 
konsumen 

x2.1 .837 -.122 .137 .853 

x2.2 -.122 .609 .057 .544 

x2.3 .137 .057 .525 .719 

perasaan konsumen .853 .544 .719 2.116 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x2.1 18.20 5.892 .391 . .672 

x2.2 18.47 6.897 .234 . .743 

x2.3 18.58 6.112 .510 . .626 

perasaan konsumen 11.05 2.116 1.000 . .103 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.10 8.464 2.909 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Notes 
 

Output Created 01-SEP-2009 11:07:58 

Comments   

Input Data D:\DATA\esti\SKRIPS~1\OLAHDA~1.
SAV 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 60 

Matrix Input   

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY  /VARIABLES=x3.1 
x3.2 x3.3 x3  /FORMAT=NOLABELS  

/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPH
A  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE CORR COV  
/SUMMARY=TOTAL . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.01 

Memory Available 524288 bytes 

Largest Contiguous 
Area 

524288 bytes 

Workspace Required 344 bytes 
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 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excluded
(a) 

0 .0 

Total 60 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.795 .809 4 

 
 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

x3.1 3.65 .936 60 

x3.2 3.55 .769 60 

x3.3 3.55 .928 60 

kepercayaan konsumen 10.75 1.945 60 

 
 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 

  x3.1 x3.2 x3.3 
kepercayaan 

konsumen 

x3.1 1.000 .154 .557 .808 

x3.2 .154 1.000 .186 .558 

x3.3 .557 .186 1.000 .819 

kepercayaan konsumen .808 .558 .819 1.000 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 
 

  x3.1 x3.2 x3.3 
kepercayaan 

konsumen 

x3.1 .875 .111 .484 1.470 

x3.2 .111 .591 .133 .835 

x3.3 .484 .133 .862 1.479 

kepercayaan konsumen 1.470 .835 1.479 3.784 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x3.1 17.85 10.130 .694 . .725 

x3.2 17.95 12.387 .399 . .831 

x3.3 17.95 10.082 .711 . .719 

kepercayaan konsumen 10.75 3.784 1.000 . .577 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.50 15.136 3.890 4 

 
 

 
 Notes 
 

Output Created 01-SEP-2009 11:08:31 

Comments   

Input Data D:\DATA\esti\SKRIPS~1\OLAHDA~1.
SAV 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 60 

Matrix Input   

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY  /VARIABLES=x5.1 
x5.2 x5  /FORMAT=NOLABELS  

/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPH
A  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE CORR COV  
/SUMMARY=TOTAL . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.01 

Memory Available 524288 bytes 

Largest Contiguous 
Area 

524288 bytes 

Workspace Required 224 bytes 
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 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excluded
(a) 

0 .0 

Total 60 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.887 .915 3 

 
 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

x5.1 3.48 .725 60 

x5.2 3.58 .696 60 

harga produk 7.07 1.260 60 

 
 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 

  x5.1 x5.2 harga produk 

x5.1 1.000 .574 .892 

x5.2 .574 1.000 .882 

harga produk .892 .882 1.000 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 
 

  x5.1 x5.2 harga produk 

x5.1 .525 .290 .815 

x5.2 .290 .484 .774 

harga produk .815 .774 1.589 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x5.1 10.65 3.621 .801 . .855 

x5.2 10.55 3.743 .790 . .871 

harga produk 7.07 1.589 1.000 . .729 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14.13 6.355 2.521 3 

 
 

 
 Notes 
 

Output Created 01-SEP-2009 11:09:32 

Comments   

Input Data D:\DATA\esti\SKRIPS~1\OLAHDA~1.
SAV 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 60 

Matrix Input   

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax 

RELIABILITY  /VARIABLES=y1.1 
y1.2 y  /FORMAT=NOLABELS  

/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPH
A  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE CORR COV  
/SUMMARY=TOTAL . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.01 

Memory Available 524288 bytes 

Largest Contiguous 
Area 

524288 bytes 

Workspace Required 224 bytes 
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 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excluded
(a) 

0 .0 

Total 60 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.763 .739 3 

 
 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

y1.1 3.10 .986 60 

y1.2 3.42 .671 60 

brand image 6.52 1.214 60 

 
 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 

  y1.1 y1.2 brand image 

y1.1 1.000 .038 .834 

y1.2 .038 1.000 .584 

brand image .834 .584 1.000 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Inter-Item Covariance Matrix 
 

  y1.1 y1.2 brand image 

y1.1 .973 .025 .998 

y1.2 .025 .451 .476 

brand image .998 .476 1.474 

The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

y1.1 9.93 2.877 .612 . .662 

y1.2 9.62 4.444 .354 . .899 

brand image 6.52 1.474 1.000 . .069 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

13.03 5.897 2.428 3 

 

 

REGRESI 

  
 Notes 
 

 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 

harga 
produk, 

pengetahua
n 

konsumen, 
kemampuan 

produk, 
kepercayaa

n 
konsumen, 

perasaan 
konsumen(a

) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: brand image 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Model R 

R 
Squa

re 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate Change Statistics Durbin-Watson 

          

R 
Square 
Change 

F 
Cha
nge df1 df2 Sig. F Change   
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1 
.590(a) .348 .288 1.025 .348 

5.76
4 

5 54 .000 1.558 

a  Predictors: (Constant), harga produk, pengetahuan konsumen, kemampuan produk, kepercayaan 
konsumen, perasaan konsumen 
b  Dependent Variable: brand image 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

30.268 5 6.054 5.764 .000(a) 

Residual 56.715 54 1.050     

Total 86.983 59       

a  Predictors: (Constant), harga produk, pengetahuan konsumen, kemampuan produk, kepercayaan 
konsumen, perasaan konsumen 
b  Dependent Variable: brand image 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s t Sig. Collinearity Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.517 1.297   1.169 .247     

  pengetahuan 
konsumen 

.054 .062 .113 .875 .386 .721 1.387 

  perasaan 
konsumen 

.028 .117 .034 .240 .811 .619 1.614 

  kepercayaan 
konsumen 

.283 .086 .454 3.284 .002 .632 1.582 

  kemampuan 
produk 

-.020 .221 -.012 -.090 .929 .684 1.463 

  harga produk .132 .135 .137 .978 .333 .611 1.636 

a  Dependent Variable: brand image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
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