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RINGKASAN 

 
Semakin berkembangnya zaman kebutuhan hidup juga 

semakin bervariasi. Produk praktis dan ekonomis memiliki daya 
tarik tersendiri bagi konsumen. Namun, adanya isu global 
warming menyebabkan perlunya memproduksi produk yang 
ramah lingkungan. Maka dari itu, pelaku bisnis melakukan 
aktivitas pemasaran yang disebut green marketing. Masalah dari 

produk ramah lingkungan ini adalah mengenai harga dan 
kualitas produk yang lebih dahulu mempengaruhi sikap 
konsumen. Saat ini terdapat banyak produk-produk sejenis teh 
yang menerapkan konsep produk ramah lingkungan, salah 
satunya Teh Kotak. Teh Kotak hadir dalam kemasan karton 
bersertifikasi Forest Stewardship Council (FSC). Kemasan Teh 

kotak memiliki bentuk yang konsisten dari awal peluncurannya 
hingga saat ini. Meskipun demikian, perlu dilakukan analisis 
apakah kekonsistenan tersebut dapat meningkatkan kekuatan 
merek Teh Kotak itu sendiri atau sebaliknya. Maka dari itu, perlu 
dilakukan perlu melakukan identifikasi faktor-faktor yang 
berdampak pada sikap konsumen.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi antara 
green brand image, green satisfaction, green trust terhadap 
green brand equity dan repurchase intention. Metode yang 
digunakan yaitu Partial Least Square (PLS). Penyebaran 

kuesioner diberikan pada 140 responden yang pernah membeli 
atau mengonsumsi Teh Kotak minimal 2 kali dalam 3 bulan 
terakhir dan mengetahui bahwa kemasan Teh Kotak ramah 
lingkungan.  

Berdasarkan analisa data, diperoleh hasil bahwa green 
brand image dan green satisfaction tidak berpengaruh terhadap 
green brand equity. Green brand image tidak berpengaruh 
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terhadap repurchase intention. Green trust berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap green brand equity. Green satisfaction, 
green trust, green brand equity dan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap repurchase intention.  

 
Kata kunci : green brand image, green satisfaction, green trust, 
green brand equity, repurchase intention, partial least square, 
Teh Kotak, FSC 
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SUMMARY 
 
     As the times evolve the necessities of life are also 
increasingly varied. Practical and economical products have a 
special appeal for consumers. However, there is the issue of 
global warming which causes the need for environmentally 
friendly products. Therefore, the marketing business conducts 
marketing activities called green marketing. The problem of this 
environmentally friendly product regarding price and product 
quality is more important than consumer attitudes. At present 
there are many similar products that are proposed the concept 
of environmentally friendly products, one of which is Teh Kotak. 
Teh Kotak in Forest Stewardship Council (FSC) certified carton 
packaging. Teh Kotak has a consistent form from the beginning 
which is approved at this time. Nevertheless, it is necessary to 
analyze whether this consistency can improve the Teh Kotak 
brand itself or vice versa. Therefore, it is necessary to consider 
the factors that influence consumer attitudes. 
     This research was conducted to study the interaction 
between green brand image, green satisfaction, green trust in 
green brand equity and repurchase intentions. The method used 
is Partial Least Square (PLS). Questionnaires were distributed 
to 140 respondents who had bought or consumed Teh Kotak at 
least 2 times in the last 3 months and learned that Teh Kotak 
packaging was environmentally friendly.  
     Based on data analysis, the results obtained from green 
brand image and green satisfaction are not counted against 
green brand equity. Green brand image does not conflict with 
repurchase intentions. Green trust has a positive and significant 
effect on green brand equity. Green satisfaction, green trust, 
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green brand equity and a positive and significant effect on 
repurchase intentions. 
 
Keywords: green brand image, green satisfaction, green trust, 
green brand equity, repurchase intention, partial least square, 
Teh Kotak, FSC 
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I.   PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1. Latar Belakang  

Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan hidup juga 
semakin bervariasi. Produk praktis dan ekonomis merupakan 
daya tarik tersendiri terutama bagi konsumen dengan tingkat 
kesibukan yang tinggi. Akan tetapi produk-produk tersebut 
sekarang menjadi masalah yang cukup serius, karena pada 
umumnya produk-produk tersebut dikemas dengan plastik atau 
bahan-bahan lain yang sulit untuk didaur ulang. Bahan plastik 
membutuhkan waktu 500-1000 tahun untuk terurai dalam tanah. 
Sulitnya penguraian ini membuat sampah plastik makin 
menumpuk dan menyebabkan pencemaran kerusakan 
lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Setiap dua 
menit ada sekitar dua juta kantong plastik dibuang, dan ada 
sekitar 170 juta kantong plastik digunakan setiap orang pertahun 
(Banggawan, 2012). Hal ini sangat mengkhawatirkan karena 
jumlah sampah yang semakin menumpuk akan menyebabkan 
masalah bagi lingkungan salah satunya yaitu global warming. 

Adanya isu global warming menyebabkan pemerintah dan 

produsen mulai mempertimbangkan perlunya memproduksi 
produk yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Saat 
ini sudah waktunya untuk memperkenalkan dan menerapkan 
program untuk standar lingkungan dan sumber daya energi 
alternatif, baik sumber daya terbarukan maupun tidak 
terbarukan. Pemerintah, masyarakat, dan industri mulai memiliki 
kesadaran untuk menerapkan pembangunan yang sadar 
terhadap kelestarian lingkungan. Pemerintah dan pelaku usaha 
harus mulai banyak memberikan informasi tentang pentingnya 
produk yang ramah lingkungan sehingga munculah istilah green 
consumerism. Menurut Smith (1998) dalam Retnawati (2011), 
green consumerism didefinisikan sebagai memanfaatkan 
preferensi konsumen untuk mempromosikan produk dan 
layanan yang tidak merusak lingkungan. Hal yang menarik dari 
definisi ini adalah bahwa green consumerism muncul dari 

kesadaran dan pembentukan preferensi konsumen individual 
terhadap produk yang ingin dikonsumsinya. 
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Semakin tingginya kesadaran konsumen akan kelestarian 
lingkungan mungkin akan menjadi suatu ancaman atau peluang 
bagi para pelaku bisnis. Pelaku bisnis yang pintar akan 
menjadikan isu lingkungan tersebut suatu peluang guna 
memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk 
memenuhi hal tersebut maka pelaku bisnis akan 
mengaplikasikan lingkungan dalam aktivitas pemasaran yang 
mereka lakukan. Aktivitas pemasaran tersebut umumnya 
disebut green marketing. Green marketing suatu konsep yang 

mengarah kepada pemenuhan kebutuhan konsumen, yaitu 
dengan meminimalisir dampak buruknya terhadap lingkungan 
(Sari dan Putu, 2017). 

Melalui konsep green marketing pelaku usaha akan 

memperoleh berbagai manfaat. Pelaku usaha tidak hanya 
sekedar mewujudkan produk-produk yang ramah lingkungan 
tetapi juga memenuhi permintaan produk ramah lingkungan. 
Keuntungan lainnya yaitu juga meningkatkan citra perusahan, 
menciptakan segmentasi pasar baru, dan meningkatkan nilai 
produk (Ridwan dkk, 2018). Produk yang ramah lingkungan 
umumnya berbiaya tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap 
produk yang dihasilkan dan selanjutnya akan berhubungan 
dengan persaingan harga di pasaran. Contohnya beberapa 
produk minuman dalam kemasan seperti teh, susu cair, air 
mineral, dan produk lainnya yang mulai menggunakan kemasan 
yang ramah lingkungan. Tujuannya untuk mengajak para 
pelanggannya lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan. 

Masalah dari produk ramah lingkungan ini adalah mengenai 
harga dan kualitas produk yang lebih dahulu mempengaruhi 
sikap konsumen. Konsumen menginginkan bentuk kemasan 
yang membuat produk dalam kondisi tetap baik sehingga dapat 
berguna bagi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup 
mereka. Mereka juga ingin produk yang kemasannya ramah 
lingkungan (Guerrero dkk, 2015). Berdasarkan fenomena yang 
terjadi pada saat ini adalah terdapat banyak produk-produk 
sejenis teh yang menerapkan konsep produk ramah lingkungan, 
salah satunya Teh Kotak. Teh Kotak diluncurkan oleh PT Ultra 
Jaya hadir dalam kemasan karton bersertifikasi Forest 
Stewardship Council (FSC). Sertifikat ini menunjukkan bahwa 
kemasan karton produk minuman ready to drink tersebut berasal 
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dari kayu-kayu yang diolah secara bertanggung jawab. Selain 
itu, komitmen peduli lingkungan juga sudah direalisasikan Teh 
Kotak melalui kampanye "Thanks to Nature". Sertifikasi FSC 

tertera pada bagian depan kiri bawah seluruh kemasan karton 
Teh Kotak. SIG Combibloc adalah rekanan PT Ultra Jaya yang 

memproduksi kemasan karton multilapis dengan teknologi 
aseptic (Ngantung, 2013).   

Teh kotak memiliki bentuk yang konsisten dari awal 
peluncurannya hingga saat ini. Teh kotak memilih untuk tidak 
mengikuti tren yang terjadi, produk tersebut lebih memilih tetap 
pada kemasan berbentuk kotak dengan menerapkan konsep 
kemasan yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, perlu 

dilakukan analisis apakah kekonsistenan tersebut dapat 
meningkatkan kekuatan merek Teh Kotak itu sendiri atau 
sebaliknya. Maka dari itu, perlu dilakukan perlu melakukan 
identifikasi faktor-faktor yang berdampak pada sikap konsumen.  

Green brand image adalah persepsi terhadap sebuah 

merek di dalam pikiran konsumen yang berhubungan dengan 
konsep ramah lingkungan. Teh Kotak perlu menciptakan 
citranya sebagai produk yang ramah lingkungan karena 
konsumen belum sepenuhnya mengenal Teh Kotak sebagai 
produk ramah lingkungan. Jika citra merek ini terpenuhi maka 
dapat terbentuk green satisfaction. Green satisfaction adalah 

kepuasan konsumen sebagai keseluruhan sikap yang 
ditunjukkan konsumen atas produk setelah konsumen tersebut 
memperoleh dan menggunakan produk ramah lingkungan. 
Dampak dari green satisfaction yaitu menciptakan sikap positif 

yang memberikan keyakinan bahwa merek tersebut benar-benar 
ramah lingkungan. Keyakinan tersebut dikenal dengan istilah 
green trust.  

Green brand image, green satisfaction dan green trust akan 
membentuk green brand equity produk ini di pikiran konsumen. 
Green brand equity adalah segala aspek dan aset yang melekat 

pada sebuah merek yang berhubungan dengan lingkungan. 
Untuk meningkatkan green brand equity produknya, maka Teh 
Kotak harus meningkatkan green brand image, green 
satisfaction dan green trust terlebih dahulu. Jika green brand 
equity Teh Kotak meningkat maka repurchase intention juga 
akan meningkat. Repurchase intention merupakan keinginan 

http://www.tribunnews.com/


4 

 

konsumen untuk membeli suatu yang dilakukan secara berulang 
pada waktu yang akan datang berdasarkan pengalaman masa 
lampau. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui korelasi antara green 
brand image, green satisfaction, dan green trust terhadap green 
brand image dan repurchase intention maka metode yang dapat 
digunakan yaitu Partial Least Square (PLS). Metode PLS dapat 
digunakan untuk menghubungkan green brand image terhadap 
green brand equity, green satisfaction terhadap green brand 
equity, green trust terhadap green brand equity. Metode PLS 
juga digunakan menghubungkan green brand image terhadap 
repurchase intention, green satisfaction terhadap repurchase 
intention, green trust terhadap repurchase intention, dan green 
brand equity terhadap repurchase intention. Dengan 
diketahuinya hubungan ini diharapkan Teh Kotak dapat 
meningkatkan eksistensi mereknya sebagai produk yang ramah 
lingkungan yang akhirnya mampu meningkatkan minat 
konsumen untuk membeli ulang Teh Kotak. 
 
1.2 Perumusan Masalah 

     Dari penjelasan diatas maka diperoleh rumusan masalah 
penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh green brand image terhadap green 

brand equity ? 
2. Bagaimana pengaruh green satisfaction terhadap green 

brand equity? 
3. Bagaimana pengaruh green trust terhadap green brand 

equity? 
4. Bagaimana pengaruh green brand image terhadap 

repurchase intention? 
5. Bagaimana pengaruh green satisfaction terhadap 

repurchase intention? 
6. Bagaimana pengaruh green trust terhadap repurchase 

intention? 
7. Bagaimana pengaruh green brand equity terhadap 

repurchase intention? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
     Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk menganalisis pengaruh green brand image terhadap 

green brand equity. 
2. Untuk menganalisis pengaruh green satisfaction terhadap 

green brand equity. 
3. Untuk menganalisis pengaruh green trust terhadap green 

brand equity. 
4. Untuk menganalisis pengaruh green brand image terhadap 

repurchase intention. 
5. Untuk menganalisis pengaruh green satisfaction terhadap 

repurchase intention. 
6. Untuk menganalisis pengaruh green trust terhadap 

repurchase intention. 
7. Untuk menganalisis pengaruh green brand equity terhadap 

repurchase intention. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 
     Penelitian ini bermanfaat untuk : 

1. Dapat sebagai sarana informasi untuk meningkatkan 
wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh 
kepedulian terhadap lingkungan dengan keputusan 
membeli produk ramah lingkungan oleh konsumen. Selain 
itu memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian 
sejenis.  

2. Dapat sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi dan 
perusahaan yang akan mengambil konsep strategi green 
marketing sebagai strategi pertumbuhan korporasi dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka 
meningkatkan daya saing. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
2.1 Teh Kotak 

Teh Kotak merupakan salah satu produk PT Ultrajaya berupa 
minuman teh ready to drink yang dikemas dengan 
menggunakan karton dengan 6 lapisan aseptic. Teh Kotak hadir 
dengan varian rasa jasmine (300ml dan 500ml), jasmine less 
sugar (300ml) apel (250 ml) dan blackcurrant (250ml). Pada 

tahun 2013, Teh Kotak hadir dalam kemasan karton bersetifikasi 
Forest Stewardship Council (FSC). Adanya sertifikat FSC 

membuktikan jika Teh Kotak benar-benar serius berperan aktif 
dalam gerakan peduli lingkungan. Sertifikat FSC tertera pada 
bagian depan kiri bawah seluruh kemasan karton Teh Kotak 
(Kemenperin, 2013). Label FSC pada Teh Kotak dilihat pada 
Gambar 2.1. PT. Ultrajaya menggunakan kemasan karton 

multilapis yang diproduksi oleh SIG Combibloc. Karton 
diproduksi sesuai standarisasi Chain of Custody yaitu 

menggunakan material kayu yang diambil dari hutan dengan 
proses yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. 
Maksudnya kayu tidak boleh berasal dari pohon yang ditebang 
secara ilegal, hutan adat dan hutan lindung. Sebelum 
menebang, sudah melakukan reboisasi awal sehingga 
kebutuhan oksigen untuk lingkungan sekitar tetap tercukupi 
(Ngantung, 2013).   

Pada 2011, Teh Kotak menggelar aksi semangat peduli, 
menghargai dan kembali kepada alam yang diwujudkan melalui 
Thanks to Nature Festival with Teh Kotak. Thanks to nature 

berperan sebagai wujud apresiasi Teh Kotak kepada alam 
dimana alam telah menjadi penyedia bahan untuk produk-
produk terbaik yang dihasilkan oleh PT Ultrajaya, salah satunya 
adalah kemasan untuk Teh Kotak (Ultrajaya, 2012). Dalam  
festival ini semua pihak diajak berekspresi, beraksi, dan 
berusaha untuk hidup harmonis dengan alam. Pada tahun 2013, 
Teh Kotak kembali melakukan kampanye “Thanks to Nature”. 
Aksi thanks to nature 2013 ini dimeriahkan oleh beberapa 

komunitas yang sangat peduli terhadap kelestarian alam. 
Tujuan kampanye ini diharapkan menjadi inspirasi bagi semua 
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pihak baik itu individu, organisasi, perusahaan, ataupun 
pemerintah untuk mengubah pola pikir perilaku terhadap alam 
(Miharja, 2013). 
 

 
Gambar 2.1. Label FSC pada Teh Kotak 

2.2 Green Marketing 
     American Marketing Assosiation (AMA) dalam Istantia dkk 
(2016) mendefinisikan bahwa green marketing adalah 

pemasaran produk yang dianggap aman bagi lingkungan. 
Produk ramah lingkungan memiliki banyak manfaat bagi 
lingkungan antara lain dapat mengurangi pencemaran dan 
polusi udara yang dihasilkan dari proses produksi. Kemasan 
pada green product yang ramah lingkungan dan dapat didaur 

ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar 
kita. Selain itu, green product juga dapat menghemat energi 

pada saat proses produksi berlangsung (Santoso dan 
Rengganis, 2016).  
     Produk ramah lingkungan juga perlu didukung dengan atribut 
produk yang menunjukkan sisi ramah lingkungannya, misalnya 
adanya sertifikat ramah lingkungan atau ecolabel. Selain itu juga 

perlu didukung dengan kegiatan promosi yang juga bertema 
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lingkungan. Upaya-upaya tersebut berfungsi untuk 
menginformasikan kepada masyarakat dan semakin 
meyakinkan masyarakat tentang produk ramah lingkungan yang 
ditawarkan sehingga akhirnya dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian (Septifani dkk, 2014). Mishra dan Payal (2010) 
mengatakan bahwa green marketing mengacu pada konsep 

pemasaran holistik dimana produksi, konsumsi, pembuangan 
produk dan jasa dilakukan guna meminimalisir kerusakan 
lingkungan dengan meningkatnya kesadaran tentang baik 
pemasar dan konsumen menjadi semakin peka terhadap 
kebutuhan untuk beralih ke produk dan layanan ramah 
lingkungan. Sementara pergeseran menuju "green" mungkin 

terlihat mahal dalam jangka pendek, itu pasti akan terbukti 
sangat diperlukan dan menguntungkan, juga hemat biaya, 
dalam jangka panjang. 
     Sari dan Putu (2017) menyebutkan bahwa penerapan green 
marketing tidak hanya digunakan untuk menciptakan kepuasan 

pada pelanggan tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi 
kondisi lingkungan maupun perusahaan. Green marketing 

merupakan suatu konsep yang mengarah kepada pemenuhan 
kebutuhan konsumen, yaitu dengan meminimalisir dampak 
buruknya terhadap lingkungan. Green marketing merupakan 

strategi bagi perusahaan untuk menerapkan bauran pemasaran 
(marketing mix) yang terdiri dari product, price, place dan 
promotion. Ada lima alasan bagi perusahaan untuk mengadopsi 

pemasaran ramah lingkungan (Chen dan Chia, 2013): 
1. Meningkatkan citra perusahaan. 
2. Kepatuhan dengan tren lingkungan. 
3. Memanfaatkan peluang produk ramah lingkungan. 
4. Memperoleh keunggulan kompetitif. 
5. Meningkatkan nilai produk. 

 
2.2 Green Consumerism 

     Kubrowati dkk (2017) menyebutkan bahwa konsumеn yаng 
mеmpunyаi kеsаdаrаn аkаn lingkungаn biаsаnyа аkаn muncul 
mеlаlui prеferеnsi individu. Konsumеn tеrsеbut mеnginginkаn 
produk yаng rаmаh lingkungаn.  Menurut Ridwan dkk (2018), 
green consumerism adalah suatu kelanjutan dari gerakan 
konsumen global, yang dimulai dengan adanya kesadaran 
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konsumen akan hak-hak untuk mendapatkan produk yang 
layak, aman dan ramah terhadap lingkungan (environment 
friendly). Green consumerism muncul dari kesadaran dan 

pembentukan preferensi konsumen individual terhadap produk 
yang ingin dikonsumsinya.  
     Boztepe (2012) mengatakan green consumerism secara 

umum didefinisikan sebagai orang yang mengadopsi perilaku 
ramah lingkungan atau yang membeli produk ramah lingkungan.  
Green consumerism lebih dikontrol secara internal karena 

dipercaya lebih efektif dalam perlindungan lingkungan. 
Konsumen perlu menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan 
hanya tugas pemerintah, bisnis, dan ahli lingkungan saja tetapi 
konsumen juga dapat berperan dalam pelindungan lingkungan. 
Menurut Retnawati (2011) dalam Ridwan dkk (2018), green 
consumerism memiliki keyakinan bahwa:  

1. Ada problem lingkungan yang nyata.  
2. Problem tersebut harus ditangani dengan serius dan 

disikapi dengan cara yang aktif, mereka merasa 
mendapat informasi yang cukup dalam keseharian hidup 
mereka.  

3. Setiap individu dapat dan harus memberikan kontribusi 
dalam menyelamatkan bumi dari bencana lingkungan.  

Mеnurut Bаkеr (2003) dalam Kubrowati dkk (2017) 
mеngеmukаkаn kritеriа grееn consumеr аdаlаh sеbаgаi bеrikut: 

1. Mеmbаyаr hаrgа prеmium. 
2. Mеnеrimа tingkаt bаrаng yаng lеbih rеndаh (misаlnyа 

dаur ulаng kаntong plаstik, bаtеrаi isi ulаng yаng 
mеnyеdiаkаn dаyа lеbih kеcil tеtаpi pаdа akhirnyа lеbih 
murаh). 

3. Konsumеn bеrusаhа mеncаri green product di bеrbаgаi 

outlеt. 
 

2.3. Green Brand Image 

     Kotler and Keller (2009) menyatakan bahwa citra merek 
merupakan suatu persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh 
konsumen, yang selalu diingat pertama kali saat mendengar 
slogan dan tertanam di benak konsumen. Citra merek dapat 
menjadi keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 
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Konsumen akan mencari informasi tentang produk yang akan 
dibelinya sebelum melakukan pembelian (Istantia dkk, 2016). 

Menurut Chen dan Chang (2012), green brand image adalah 

perѕepѕі darі ѕebuah merek yang ada pada pіkіran konѕumen 
dan berkaіtan dengan komіtmen terhadap lіngkungan dan juga 
kepedulіan lіngkungan darі ѕuatu produk atau jaѕa. Defіnіѕі 
terѕebut dapat dіjelaskan ѕebagaі aѕoѕіaѕі dan perѕepѕі 
mengenaі ѕuatu merek dalam pіkіran konѕumen yang 
berhubungan dengan komіtmen merek terhadap lіngkungan. 
Berdaѕarkan defіnіѕі yang dіjelaѕkan para ahlі maka dapat 
dіѕіmpulkan bahwa green brand image merupakan ѕuatu merek 
yang memperoleh perѕepѕі yang dіbentuk oleh calon konѕumen 
terhadap produk atau peruѕahaan yang memіlіkі komіtmen dan 
memperhatіkan faktor lіngkungan pada aktіvіtaѕ bіѕnіѕnya 
(Dewanti dkk, 2018).  

Pengukuran green brand image meliputi empat item (Chen, 
2010) yakni janji-janji lingkungan dapat dipercaya (Trustworthy), 
merek berhasil dalam hal kinerja lingkungan (Successful), 
merek profesional tentang reputasi lingkungan (Profesional), 
merek dianggap sebagai tolok ukur komitmen lingkungan terbaik 
(Best Benchmark). Farida dan Elia (2015) menyebutkan bahwa 
indikator pengukuran green brand image ada 3 yaitu merek 

dapat menjadi tolok ukur dalam komitmen lingkungannya, merek 
memiliki reputasi lingkungan dan merek sukses dalam 
menjalankan kinerja lingkungan.  

 
2.4 Green Satisfaction 
     Lam et al (2016) mengatakan kepuasan mengacu pada 
harapan konsumen terhadap suatu produk atau layanan, jika 
produk atau layanan memenuhi harapan konsumen, mereka 
akan puas, maka akan mengarah ke niat pembelian kembali. 
Kepuasan memiliki sifat yang sangat relatif karena kepuasan 
sangat tergantung pada masing-masing konsumen. Mourad dan 
Ahmed (2012) dalam Putra dan Ni (2017) menyebutkan bahwa 
green satisfaction merupakan tingkat konsumen merasa senang 

dengan memakai kebutuhan produk hijau tertentu yang 
bertanggung jawab akan lingkungan. 

Menurut Chang dan Chen (2010), green satisfaction 
didefinisikan sebagai pelanggan yang merasa dengan 
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mengkonsumsi produk ramah lingkungan untuk memenuhi 
kebutuhan, keinginan dan tujuannya mengenai masalah 
lingkungan adalah hal yang menyenangkan. Kepuasan 
pelanggan dianggap sebagai faktor penting dalam menjalin 
hubungan jangka panjang dengan konsumen. 

Pengukuran green satisfaction mencakup empat hal (Nazari, 

2018) yaitu puas akan keputusan membeli merek ini karena 
ramah lingkungan, puas dengan merek ini karena kepedulian 
lingkungannya, senang dengan keputusan untuk memilih merek 
ini karena komitmen lingkungannya, puas untuk membeli merek 
ini karena kinerja lingkungannya. Chen (2010) menyebutkan 
bahwa indikator green satisfaction yaitu senang terhadap 

keputusan memilih produk karena komitmen lingkungan, 
percaya telah melakukan hal benar yaitu membeli produk 
karena kinerja lingkungannya, senang membeli produk karena 
ramah lingkungan, dan puas dengan produk karena fokus 
terhadap lingkungan. Farida dan Elia (2015) juga menyebutkan 
3 indikator green satisfaction yaitu joyful, happy dan puas 
terhadap produk karena fokus terhadap isu lingkungan. 

 
2.5 Green Trust 

Menurut Mahendra dan Eka (2017), konsep green trust 
terdapat kata trust yang memiliki arti kepercayaan. Kepercayaan 

merupakan hal yang penting untuk dibangun dan dijaga oleh 
perusahaan guna mempertahankan hubungannya dengan 
konsumen. Ketika konsumen sudah memiliki suatu kepercayaan 
terhadap suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan 
memiliki suatu nilai lebih yang menguntungkan untuk 
perusahaan. Menurut Chen (2010) mendefinisikan green trust 

sebagai kesediaan untuk bergantung pada suatu produk, 
layanan, atau merek berdasarkan pada kepercayaan atau 
harapan yang dihasilkan dari kredibilitas, kebajikan, dan 
kemampuan tentang kinerja lingkungan.  

Menurut Kubrowati dkk (2017), green trust merupakan sikap 
positif yang memberikan keyakinan bahwa suatu produk yang 
ramah lingkungan. Bagi perusahaan yang beroperasi pada 
wilayah hukum, green trust sangat diperlukan. Perusahaan yang 

melanggar regulasi akan memberikan citra negatif dibenak 
konsumen sehingga mempengaruhi minat pembelian. Chen 
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(2010) menyebutkan bahwa untuk indikator green trust yaitu 
informasi lingkungan dapat dipercaya, produk menepati janji dan 
komitmen untuk perlindungan lingkungan, reputasi lingkungan 
produk ini dapat diandalkan, kinerja lingkungan produk ini dapat 
diandalkan, kepedulian lingkungan memenuhi harapan 
konsumen. Farida dan Elia (2015) menyebutkan bahwa 
pengukur green trust yaitu credibility, responbility dan reliability. 
Mourad (2012) juga menyebutkan pengukuran green trust yaitu 
environmental credibility, benevolence and ability.  

 
2.6 Green Brand Equity 
     Kang dan Won (2011) mendefinisikan green brand equity 

sebagai seperangkat aset merek dan kewajiban tentang 
komitmen dan masalah lingkungan yang terkait dengan merek 
guna meningkatkan atau mengurangi nilai suatu produk atau 
layanan. Brand equity mewujudkan preferensi, sikap, dan 
perilaku pembelian pelanggan. Menurut Chen (2010), green 
brand equity merupakan kewajiban merek tentang komitmen 
masalah lingkungan yang terkait dengan merek, nama dan 
simbol yang menambah atau kurangi dari nilai suatu produk 
atau layanan.  

Chen (2010) menyebutkan pengukuran green brand equity 

yaitu lebih memilih produk ini dibanding produk lain meskipun 
komitmen, fitur, kinerja dan fokus lingkungannya sama. Kang 
(2011) menyebutkan pengukuran green brand equity yaitu 

manfaat lingkungan, kinerja lingkungan, ingatan terkait 
kepedulian lingkungan. 

 
2.7 Repurchase Intention 
     Farida dan Elia (2015) mengatakan intention menunjukkan 

seberapa keras konsumen berusaha dan seberapa besar upaya 
yang dilakukan konsumen untuk melakukan suatu perilaku. 
Dewi dan Ni (2016) menyebutkan bahwa repurchase intention 

merupakan minat pembelian yang didasarkan atas pengalaman 
pembelian yang telah dilakukan di masa lalu. Chen dan Chia 
(2013) mengatakan bahwa evaluasi minat pembelian ini dapat 
membantu para praktisi mengetahui tren pasar dan 
menyesuaikan posisi produk atau layanan dengan lebih baik. 
Green repurchase intention merupakan perilaku pembelian 
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produk ramah lingkungan dimana konsumen merespon positif 
terhadap kualitas produk ramah lingkungan. Selain itu, 
konsumen berniat untuk melakukan kunjungan kembali atau 
mengkonsumsi kembali produk ramah lingkungan tersebut (Lam 
dkk, 2016). 
     Dharmayana dan Gede (2017) menyebutkan bahwa niat 
membeli kembali merupakan keinginan konsumen untuk 
membeli suatu yang dilakukan secara berulang pada waktu 
yang akan datang. Umumnya konsumen melakukan pembelian 
ulang karena suka terhadap suatu produk. Niat membeli kembali 
didasarkan pada pengalaman yang telah dilakukan di masa 
lampau. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari 
pembelian kembali yang dilakukan oleh konsumen. Fang dkk 
(2011) juga mengatakan niat pembelian kembali mengacu pada 
probabilitas subjektif bahwa seseorang akan terus membeli 
suatu produk di masa depan. Lam dkk (2016) menyebutkan 
pengukuran repurchase intention yaitu repurchasing dan 

merekomendasikan produk. Menurut Farida dan Elia (2015), 
indikator pengukuran repurchase intention yaitu kecenderungan 

seseorang untuk membeli kembali suatu produk, preferensi 
utama tentang produk dan merekomendasikan produk ke orang 
lain.  
 
2.8 Partial Least Square (PLS) 
     Partial least square (PLS) merupakan metode analisis yang 
powerfull karena tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran 

sampel tidak harus besar serta dapat digunakan pada setiap 
jenis skala data serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. Partial 
least square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Herman 

Wold tahun 1975. Model ini dikembangkan sebagai alternatif 
apabila teori yang mendasari perancangan model lemah. PLS 
juga dapat digunakan ketika landasan teori dalam memodelkan 
pengukuran setiap variabel laten masih baru, sehingga didesain 
untuk tujuan prediksi (Anuraga dan Bambang, 2013). Model ini 
dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana dasar 
teori pada perancangan model lemah atau indikator yang 
tersedia tidak memenuhi model pengukuran refleksif. Selain 
dapat digunakan sebagai konfirmasi teori, PLS juga dapat 
digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada 
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landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi (Anggraini, 
2010).  
     Hair et al (2010) menyatakan ukuran sampel untuk metode 

PLS adalah antara 30-200 sampel. Penentuan jumlah sampel 
representatif pada PLS tergantung jumlah indikator digunakan 
dalam penelitian dikalikan lima sampai sepuluh. Adapun 
langkah-langkah permodelan struktural PLS adalah sebagai 
berikut (Mahendra dan Eka, 2017):  

1. Merancang model struktural (inner model). 
2. Merancang model pengukuran (outer model). 

3. Mengkonstruksi diagram jalur. 
4. Konversi diagram jalur ke sistem persamaan. 
5. Goodness of fit. 

6. Pengujian hipotesis. 
 
2.9 Penelitian Terdahulu 
     Chan (2010) melakukan penelitian yang berjudul “The drivers 
of green brand equity : green brand image, green satisfaction, 
and green trust”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
green brand image, green satisfaction dan green trust serta 
green brand equity berpengaruh signifikan. Studi ini 
menemukan bahwa green brand image, green satisfaction, dan 
green trust tidak hanya dapat memenuhi peraturan lingkungan 

internasional yang ketat dan tren lingkungan hidup, tetapi juga 
meningkatkan green brand equity mereka. Selain itu, penelitian 
ini juga memverifikasi green satisfaction dan green trust memiliki 
efek mediasi parsial pada hubungan positif antara green brand 
image dan green brand equity. 
     Lam dkk (2016) melakukan penelitian yang berjudul 
“Modelling the relationship among green perceived value, green 
trust, satisfaction, and repurchase intention of green products”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa green trust dan green 
satisfaction memediasi hubungan antara green perceived value 
dan repurchase intention. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa pendorong repurchase intention green product diwakili 
oleh perceived value, trust, dan satisfaction.  

     Chen dan Chia (2015) melakukan penelitian yang berjudul 
“The impacts of green claims on coffee consumers’ purchase 
intention”. Hasil test ANOVA pada pentlitian tersebut 
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menunjukkan bahwa bahwa ketiga green claims Starbucks 
dapat menyebabkan konsumen membangun tingkat green 
brand image. Ethics source secara signifikan memiliki dampak 

lebih besar terhadap variabel psikologis hijau lainnya (yaitu 
green trust, green satisfaction, green brand equity, dan green 
purchase intention).  

Kang dan Won (2011) melakukan penelitian yang berjudul 
“Investigating the Antecedents of Green Brand Equity: A 
Sustainable Development Perspective”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa green satisfaction memiliki efek positif 
pada green trust, effect, dan loyalty. Selain itu, hasil 
mengungkapkan bahwa green brand, trust, dan effect memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap green brand loyalty.  
Penelitian ini juga menemukan bahwa green brand loyalty 
memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap green brand 
equity.  

Ng dkk (2013) melakukan penelitian yang berjudul 
“Antecedents of Green Brand Equity: An Integrated Approach”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kualitas merek 
memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kredibilitas 
merek secara keseluruhan, dan green brand image. Namun, 
hubungan langsung antara persepsi kualitas merek dan green 
brand perceived value tidak signifikan. Demikian pula, 

keseluruhan kredibilitas merek secara signifikan mempengaruhi 
nilai yang dirasakan hijau dan green brand image tetapi gagal 
untuk memiliki efek langsung yang signifikan pada green brand 
equity. Selain itu, semua hubungan langsung antara konstruk 

branding hijau secara signifikan menunjukkan pengaruh positif 
nilai persepsi merek hijau dan green brand image pada green 
brand equity. Hasil uji mediasi melalui prosedur bootstrap 

mengkonfirmasi bahwa pengaruh tidak signifikan dari kualitas 
merek yang dirasakan pada green brand perceived value adalah 

hasil dari efek mediasi penuh dari kredibilitas merek secara 
keseluruhan. Demikian pula, hasil mediasi juga mengkonfirmasi 
bahwa pengaruh tidak signifikan dari kredibilitas merek pada 
green brand equity adalah karena peran mediasi dari green 
brand image. 

Delafrooz dan Armin (2015) melakukan penelitian yang 
berjudul “The factors affecting the green brand equity of 
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electronic products: Green marketing”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
kualitas yang dirasakan merek, green brand image (GBI) dan 
nilai merek, tetapi tidak dengan green brand perceived value 
(GBPV). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kredibilitas merek memiliki hubungan yang signifikan dengan 
GBPV dan GBI, tetapi tidak dengan GBPV dan GBI, yang 
masing-masing terkait dengan merek hijau dengan cara yang 
berbeda.  

Hasil penelitian Wulandari (2015) yang berjudul “Peran 
kepercayaan dalam memediasi persepsi nilai terhadap niat beli 
produk ramah lingkungan” menunjukkan bahwa kepercayaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli produk 
Oriflame di Kota Denpasar. Artinya kepercayaan yang dirasakan 
oleh konsumen pada produk Oriflame di Kota Denpasar dapat 
meningkatkan niat beli produk tersebut, sehingga semakin tinggi 
kepercayaan yang dirasakan oleh konsumen pada produk 
Oriflame di Kota Denpasar maka semakin tinggi pula niat beli 
produk tersebut. 
     Atmoko dan Didik (2013) melakukan penelitian yang berjudul 
“Green marketing: memperkuat daya saing merek melalui green 
brand equity”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
green brand image berpengaruh positif namun tidak signifikan 
pada green brand equity, green satisfaction berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan pada green brand equity dan green trust 
berpengaruh positif dan signifikan pada green brand equity. 

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah untuk 
membentuk green brand equity suatu produk hijau, ada dua 
faktor pendukung utama yang harus dibangun, yaitu green 
brand image dan green trust. Awalnya dibangun green brand 
image terlebih dulu. Terbangunnya green brand image yang 
kuat akan menghasilkan green trust. Green trust inilah yang 
akan berperan dalam memediasi pengaruh green brand image 
pada terbentuknya green brand equity. 
     Pratama dan Alit (2017) melakukan penelitian yang berjudul 
“Peran Green Satisfaction Memediasi Hubungan Green Brand 
Image Terhadap Green Brand Equity”. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa green brand image 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap green satisfaction. 
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Green brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
green brand equity. Green satisfaction berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap green brand equity.  

 
2.10 Hipotesis Penelitian 
     Chen (2010) menyebutkan bahwa green brand image 
berpengaruh positif signifikan green brand equity berpengaruh 
signifikan. Begitu pula pada penelitian Siwandana dan I (2017) 
yang menyatakan bahwa green brand image secara signifikan 
dan positif berpengaruh terhadap green brand equity, yang 
berarti bahwa semakin baik image yang tercipta di dalam benak 
konsumen, maka potensi meningkatnya nilai dari ekuitas merek 
hijau produk ramah lingkungan tersebut akan semakin positif. 
Pratama dan Alit (2017) juga menyebutkan green brand image 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap green brand equity. 

 
H1 : terdapat pengaruh antara green brand image terhadap 
green brand equity  
 
     Chen (2010) menyebutkan bahwa green brand image, green 
satisfaction dan green trust serta green brand equity 
berpengaruh signifikan. Pratama dan Alit (2017) menyatakan 
bahwa green satisfaction berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap green brand equity. Wiyono (2015) juga menyebutkan 
bahwa adanya pengaruh antara green satisfaction terhadap 
green brand equity. Hasil penelitian Christiani (2013) 

menunjukkan bahwa kepuasan hijau berpengaruh secara positif 
pada ekuitas merek hijau. 
 
H2 : terdapat pengaruh antara green satisfaction terhadap green 
brand equity 
 
     Chen (2010) menyebutkan bahwa green brand image, green 
satisfaction dan green trust serta green brand equity 
berpengaruh signifikan. Atmoko dan Didik (2013) menyebutkan 
green trust terhadap green brand equity berpengaruh signifikan. 

Begitu pula pada penelitian Siwandana dan I (2017) 
menyatakan bahwa green trust berpengaruh secara signifikan 
dan positif terhadap green brand equity. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa semakin konsumen percaya akan 
komitmen dan manfaat yang diberikan oleh produk ramah 
lingkungan, maka potensi terjadinya ekuitas merek hijau yang 
positif akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Wiyono (2015) 
menemukan bahwa green trust berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap green brand equity. 

 
H3 : terdapat pengaruh antara green trust terhadap green brand 
equity 

 
     Dewanti dkk (2018) menyebutkan bahwa green brand image 
memіlіkі pengaruh yang ѕіgnіfіkan terhadap green purchaѕe 
intentіon. Ko et al. (2013) menunjukan bahwa hasil dari green 
marketing secara signifikan mempengaruhi penciptaan green 
brand image yang positif untuk sebuah green product, dan 
hasilnya menunjukkan adanya pengaruh green purchase 
intention. Brand image berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap repurchase intention artinya semakin baik brand maka  
semakin meningkat repurchase intention. Dewi dan Ni (2019) 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara brand image 
terhadap repurchase intention. Nugraheni (2019) menyebutkan 
bahwa kepuasan dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh citra 
merek hijau mampu mempengaruhi minat pembelian ulang 
 
H4 : terdapat pengaruh antara green brand image terhadap 
repurchase intention 

 
Lam dkk (2016) yang menyebutkan bahwa green satisfaction 

berpengaruh terhadap repurchase intention. Kurniawati dan 
Putu (2018) juga menyebutkan bahwa green satisfaction 
berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. 
Nugraheni (2019) menyatakan bahwa kepuasan merek hijau 
merupakan variabel yang paling berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat pembelian ulang. 

 
H5 : terdapat pengaruh antara green satisfaction terhadap 
repurchase intention 
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Lam dkk (2016) yang menyebutkan bahwa green trust 
berpengaruh terhadap repurchase intention. Cahyani dan I 
(2017) menyatakan bahwa green trust berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap green repurchase intention yang 
menunjukkan bahwa semakin konsumen percaya akan 
komitmen dan manfaat yang diberikan oleh produk dengan 
klaim ramah lingkungan, maka potensi terjadinya niat beli 
kembali pada produk ramah lingkungan akan semakin tinggi. 
Hasil penelitian Wulandari (2015) menunjukkan bahwa 
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
beli produk. 

 
H6 : terdapat pengaruh antara green trust terhadap repurchase 
intention 
 
     Penelitian Chen dan Lee (2015) menyebutkan bahwa 
konsumen cenderung melihat nilai tinggi dengan adanya green 
product sehingga melekat dibenaknya dan menimbulkan minat 
beli. Hasil penelitian Bakti (2016) menunjukkan bahwa bahwa 
variabel ekuitas merek memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat beli ulang. Verdilla dan Albadi (2018) 
menyebutkan bahwa penting untuk memprioritaskan perhatian 
ekuitas merek agar minat beli ulang bisa menjadi optimal. 
H7 : terdapat pengaruh antara green brand equity terhadap 
repurchase intention 
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III.   METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 sampai dengan 
selesai. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang. Pengolahan 
data dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri, 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 
 
3.2 Tahapan Penelitian 

     Tahapan penelitian ini dilakukan berdasarkan diagram 
tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan tahapan 

pengolahan data dilakukan berdasarkan diagram prosedur pada 
Gambar 3.2. 

 
3.2.1 Survey Pendahuluan 

     Survey pendahuluan dilakukan dengan pengamatan 
langsung supermarket dan toko-toko. Survey pendahuluan juga 
dilakukan dengan mengamati iklan dan berita yang berkaitan 
tentang green marketing. Survey pendahuluan dilakukan untuk 

menentukan produk ramah lingkungan sebagai obyek 
penelitian. 
 
3.2.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

Teh Kotak merupakan salah satu merek minuman Teh 
dalam kemasan menerapkan konsep green marketing.  Teh 

Kotak hadir dengan kemasan ramah lingkungan ini 
mengakibatkan produk sejenis berlomba-lomba dalam 
menerapkan konsep green marketing sehingga persaingan 

semakin tinggi. Tingginya persaingan ini menyebabkan Teh 
Kotak dituntut untuk mempertahankan konsumen. Barbagai 
faktor seperti kemasan, citra merek, kepuasan, kepercayaan, 
pengetahuan dan iklan dapat mempengaruhi perilaku konsumen 
terhadap pembelian Teh Kotak. Maka dari itu perlu dilakukan 
identifikasi faktor-faktor yang berdampak pada green brand 
equity dan repurchase intention. Maka dari itu penelitian ini 
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dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor tersebut. Perumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh green brand image, 
green satisfaction, dan green trust terhadap green brand equity 
dan dampaknya pada repurchase intention.  
 

 
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Survey Pendahuluan
Identifikasi dan Perumusan 

Masalah

Studi Literatur

Identifikasi Variabel Penelitian

Penentuan Sampel Pendahuluan N = 30 dan Sampel Penelitian

Penyusunan Kuesioner

Pengumpulan Data

Uji Validitas dan Reliabititas

Pengolahan data : Partial Least Square (PLS)

Interpretasi Hasil

Kesimpulan dan Saran

Mulai

Selesai

Ya

Tidak

Valid dan Reliabel



23 

 

3.2.3 Studi Literatur 
     Tahap ini dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang 
diteliti dan mengetahui apakah permasalahan sudah 
terpecahkan atau belum terpecahkan. Studi literatur dilakukan 
dengan mempelajari literatur-literatur dan teori-teori berupa 
buku, laporan penelitian, jurnal, serta artikel yang berhubungan 
dengan topik skripsi. Studi literatur kali ini diperoleh bahwa 
salah satu pemecahan masalah untuk mengetahui pengaruh 
green brand image, green satisfaction, green trust terhadap 
green brand equity dan repurchase intention dengan 
menggunakan metode Partial Least Square (PLS). 
 
3.2.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

     Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 
jenis, yaitu: 
1. Variabel Laten 
     Variabel laten adalah variabel yang dibentuk melalui 
indikator-indikator yang diperoleh dalam dunia nyata. Variabel 
laten juga biasa disebut variabel konstruk. Variabel laten pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 

2. Variabel Terukur 
     Variabel terukur atau variabel manifest merupakan variabel 
yang datanya diperoleh dari penelitian lapang. Variabel terukur 
umumnya juga disebut variabel indikator. Variabel terukur dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 

 
Tabel 3.1 Variabel Laten dan Variabel Terukur Penelitian 

No Variabel Indikator                                                                                                                   Definisi 
Operasional 

Sumber 

1. Green 
brand 

image (X1) 

 Trustworthy (X1.1) 
 

 
 

 Successful (X1.2) 
 
 

 Best Benchmark 
(X1.3) 

 Kemasan produk 
terbuat dari bahan 
yang ramah 
lingkungan 

 Produk berhasil ikut 
andil dalam menjaga 
lingkungan  

 Merek dapat 
menjadi tolok ukur 
produk ramah 
lingkungan 

Chen 
(2010), 
Ng dkk 
(2013), 
dan 
Farida 
dan 
Elia 
(2015) 
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Tabel 3.2 Variabel Laten dan Variabel Terukur Penelitian 
(Lanjutan) 
No Variabel Indikator Definisi Operasional Sumber 

2. Green 
satisfaction 
(X2) 

 Ramah lingkungan 
(X2.1) 
 

 Kontribusi 
lingkungan (X2.2) 

 Puas membeli 
produk yang ramah 
lingkungan 

 Konsumen merasa 
ikut berkontribusi pada 
lingkungan dengan 
membeli produk 

Nazari 
(2018) 
dan 
(Chen, 
2010) 

3 Green trust 
(X3) 

 Informasi 
lingkungan (X3.1) 
 

 Reputasi 
lingkungan (X3.2) 

 Kontribusi 
lingkungan (X3.3) 

 Informasi lingkungan 
produk dapat 
dipercaya 

 Reputasi lingkungan 
dapat dipercaya 

 Harapan menjaga 
lingkungan terpenuhi 
jika membeli merek 

(Chen, 
2010), 
Mourad 
(2012), 
Nazari 
(2018) 

4 Green 
brand 
equity (Y1) 

 Environmental 
concern of brand 
(Y1.1) 

 
 

 Ingatan terhadap 
merek (Y1.2) 
 

 Manfaat 
Lingkungan (Y1.3) 

 Lebih suka merek ini 
dibanding merek lain 
meskipun merek lain 
juga concern 
terhadap lingkungan 

 Ingatan terhadap 
merek karena fokus 
terhadap lingkungan 

 Merek menghasilkan 
nilai manfaat 
lingkungan 

(Chen, 
2010), 
Kang 
dan Won 
(2011), 
Siwanda
na dan I 
(2017) 

5 Repurchase 
intention 
(Y2) 

 Niat membeli 
kembali (Y 2.1)  

 
 

 Preferensi utama 
tentang produk 
(Y2.2)  

 Rekomendasi-kan 
produk (Y.2.3) 

 Berniat membeli 
kembali produk 
karena ramah 
lingkungan 

 Produk utama yang 
akan dibeli karena 
ramah lingkungan 

 Merekomendasi- 
kan merek kepada 
orang lain  sebagai 
produk ramah 
lingkungan  

Farida 
dan Elia 
(2015), 
Lam dkk 
(2016) 
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3.2.5 Penentuan Sampel Pendahuluan dan Penelitian 
3.2.5.1 Penentuan Sampel Pendahuluan 

    Sampel pendahuluan minimal 30 responden yang digunakan 
untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner, jika salah satu 
atau beberapa atribut tidak valid maka dilakukan modifikasi 
kuesioner. Sampel pendahuluan dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner sebanyak 30 kemudian dilakukan 
pengujian menggunakan SPSS 16 for Windows. Jika hasil 
pengujian dinyatakan valid dan reliabel maka dilakukan 
penyebaran sampel sesuai dengan metode. 
 
3.2.5.2 Penentuan Sampel Penelitian 

     Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari 
populasi. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability 
sampling. Teknik yang diambil dari non-probability sampling 
untuk penelitian ini yaitu accidental sampling. Accidental 
sampling yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 
sumber data (Musay, 2013). 
Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Responden pernah membeli atau mengonsumsi Teh Kotak 

minimal 2 kali dalam 3 bulan terakhir.  
2. Responden di Kota Malang.  
3. Responden berumur di atas 17 tahun. 
4. Responden mengetahui bahwa kemasan Teh Kotak ramah 

lingkungan 
     Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian ini yaitu 
PLS. Hair et al (2010) menyatakan ukuran sampel untuk metode 

PLS adalah antara 30-50 sampel atau diatas 200 sampel. 
Penentuan jumlah sampel representatif pada PLS tergantung 
jumlah indikator digunakan dalam penelitian dikalikan lima 
sampai sepuluh. Jumlah sampel penelitian yang digunakan yaitu 
140 responden. 
 
3.2.6 Penyusunan Kuesioner 

     Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa 
kuesioner untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung 
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dari konsumen Teh Kotak. Pengukuran variabel yang digunakan 
dalam bentuk skala likert. Hubungan antara skor bilangan dan 

pilihan setuju tersebut adalah sebagai berikut: 
1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 : Tidak Setuju (TS) 
3 : Netral (N) 
4 : Setuju (S) 
5 : Tidak Setuju (SS) 
     Skala likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan 
oleh Likert. Skala likert mempunyai empat atau lebih butir-butir 

pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah 
skor/nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalkan 
pengetahuan, sikap, dan perilaku. Untuk dapat mengetahui 
tingkat kepastian maka digunakan cara dengan skala likert. 
Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling 
banyak digunakan dalam riset berupa survey (Syofian dkk, 
2015). 
 
3.2.7 Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab 
langsung dengan responden atau sampel yang memiliki cukup 
waktu dan bersedia diwawancarai. Wawancara dilakukan 
mengacu pada pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. 
Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi 
dan keterangan mengenai hal-hal yang menjadi obyek 
penelitian. 
b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mengumpulan 
data mengenai obyek yang diteliti. Kegiatan ini dapat digunakan 
untuk menentukan variabel-variabel dalam konsep green 
marketing. 

c. Kuesioner 
Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang akan diisi oleh 

responden yakni konsumen Teh Kotak. Kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pertanyaan 
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tertutup. Pertanyaan tertutup adalah sebuah pertanyaan yang 
tidak memberikan kepada responden untuk memberikan 
jawaban, sebab jawaban hanya bisa diberikan di antara pilihan 
jawaban yang sudah tersedia. Adapun kuesioner dapat dilihat 
pada Lampiran 2. 

d. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data-data 

yang berhubungan denagn topik yaitu berupa catatan, laporan, 
dan dokumen lain yang relevan. Dokumentasi bertujuan untuk 
mendukung penelitian seperti jumlah responden, data hasil 
kuesioner dan data-data pendukung lainnya. 

 
3.2.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 
     Menurut Martinayanti (2016), uji validitas bertujuan agar 
dapat mengetahui apakah instrumen dalam kuesioner sudah 
layak untuk digunakan atau tidak. Validitas  sendiri memiliki arti 
sejauh mana suatu alat ukur tepat dalam mengukur suatu data, 
dengan kata lain apakah alat ukur yang dipakai memang 
mengukur sesuatu yang ingin diukur. Tingkat validitas diperoleh 
dengan membandingkan probabilitas nilai r hitung dengan r 
tabel dan bila tingkat signifikansi atau kesalahan ≤ 0,05 maka 
alat ukur tersebut dikatakan valid (Janti, 2014). 
b. Uji Reliabilitas 
     Menurut Martinayanti (2016), uji reliabilitas bertujuan untuk 
mengetahui konsistensi instrumen pada kuesioner pada hasil 
sebelum dan sesudahnya. Ketika alat ukur tersebut digunakan 
kembali pada penelitian yang memiliki objek sama dengan 
teknik yang sama pula meskipun waktunya berbeda, maka hasil 
yang diterima nantinya akan sama. Adapun cara untuk menguji 
reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunaka 
rumus Alpha Cronbach, yang dilakukan dengan bantuan 
program SPSS 16. Nilai Alpha (Cronbach) yang baik adalah 

diatas 0,7 (cukup baik), di atas 0,8 (baik) (Janti, 2014). 
 
3.2.9 Pengolahan Data  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan 
metode partial least square (PLS). Metode PLS menggunakan 
bantuan software SmartPLS 3.0. Langkah – langkah pengujian 
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model struktural terdiri dari 7 langkah seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 3.2. 

 

 
Gambar 3.2 Langkah – Langkah Pemodelan PLS 

 
1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Rumusan masalah atau hipotesis penelitian dapat didasarkan 
dengan perancangan model struktural hubungan antar 
variabel laten pada PLS. Merancang model struktural 
berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten 
yang satu dengan variabel laten yang lainnya. Adapun inner 
model pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Langkah yang dilakukan setelah terbentuk inner model maka 
merancang model pengukuran (Outer Model) adalah konsep 

yang harus diperhatikan. Hal tersebut akan menjadi 
hubungan keterkaitan apakah indikator bersifat reflektif atau 
formatif. Fungsi dari model pengukuran (Outer Model) adalah 

memperjelas hubungan – hubungan antara variabel laten 
dengan variabel indikatornya. Outer model dapat dilihat pada 
Gambar 3.3. 

Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Mengkonstruksikan Diagram Jalur 

Konversi Diagram Jalur ke Persamaan 

Pendugaan Parameter 

Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Pengujian Hipotesis 
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3. Mengkonstruksi Diagram jalur 
Hasil dari rancangan inner model dan outer model 

dikonstruksi dalam bentuk diagram jalur. Konstruksi diagram 
jalur terdiri dari variabel laten dengan variabel indikator. 
Diagram jalur tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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     Berdasarkan Gambar 3.3, hipotesis penelitian yang 
terbentuk yaitu sebagai berikut : 
H1 : terdapat pengaruh antara green brand image dengan 
green brand equity 
H2 : terdapat pengaruh antara green satisfaction dengan green 
brand equity 
H3 : terdapat pengaruh antara green trust dengan green brand 
equity 
H4 : terdapat pengaruh antara green brand image dengan 
repurchase intention 
H5 : terdapat pengaruh antara green satisfaction dengan 
repurchase intention 
H6 : terdapat pengaruh antara green trust dengan repurchase 
intention 
H7 : terdapat pengaruh antara green brand equity dengan 
repurchase intention 
 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 
Konstruksi diagram jalur yang sudah terbentuk kemudian 

dikonversi menjadi mode persamaan. Konversi diagram jalur ke 
persamaan ada dua jenis, yaitu 
a. Persamaan model struktural (inner model) menyatakan 

hubungan pengaruh antar variabel laten yang diteliti. 
Persamaan tersebut struktural dalam peneltian sebagai 
berikut: 
 

η1=γ1 ξ1+ γ2 ξ2+ γ3 ξ3+ ς1 
η2= β 1 η 1+ γ4 ξ1 + γ5 ξ2+ γ6 ξ3+ ς2 

 
Keterangan :  
η = Eta, variabel endogen 
γ = Gamma, koefisien pengaruh variabel eksogen 
terhadap endogen 
β = Beta (kecil), koefisien pengaruh variabel endogen 
terhadap endogen 
ξ = Ksi, variabel laten endogen 
ς = Zeta (kecil), galat model (error) 

b. Persamaan model pengukuran (outer model) dirumuskan 
untuk menentukan variabel indikator menjadi dasar penyusun 
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variabel laten. Model indikator reflektif dapat ditulis 
persamaannya sebagai berikut. 

1. Variabel Laten Eksogen (Green brand image) 

X11= λ11ξ11+δ11 
X12= λ12ξ12+δ12 
X13= λ13ξ13+δ13 
X14= λ14ξ14+δ14 

2. Variabel Eksogen (Green satisfaction) 

X21= λ21ξ21+δ21 
X22= λ22ξ22+δ22 
X23= λ23ξ23+δ23 
X24= λ24ξ24+δ24 

3. Variabel Eksogen (Green trust) 

X31= λ31ξ31+δ31 
X32= λ32ξ32+δ32 
X33= λ33ξ33+δ33 
X34= λ34ξ34+δ34 
X35= λ35ξ35+δ35 

4. Variabel Endogen (Green brand equity) 

Y11= λ11ξ11+ ε 11 
Y12= λ12ξ12+ ε 12 
Y13= λ13ξ13+ ε 13 
Y14= λ14ξ14+ ε 14 

5. Variabel Endogen (Repurchase intention) 
Y21= λ21ξ21+ ε 21 
Y22= λ22ξ22+ ε 22 
Y23= λ23ξ23+ ε 23 
Keterangan : 
ξ  = Ksi, variabel laten eksogen 
η  = Eta, variabel laten endogen 
X11… X35 = Indikator atau manifest untuk variabel laten 
eksogen 
Y11… Y22 = Indikator atau manifest untuk variabel laten 
endogen 
λx  = lamda (kecil), loading factor variabel laten 

eksogen 
λy   = lamda (kecil), loading factor variabel laten 

endogen 
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δ   = delta, (kecil), galat pengukuran pada variabel 
laten eksogen 
ε  = epsilon (kecil), galat pengukuran variabel laten 
 

5. Pendugaan Parameter 
 Metode pendugaan parameter (estimasi) dalam metode PLS 
adalah metode kuadrat terkecil. Proses perhitungan dilakukan 
dengan cara iterasi. Iterasi akan berhenti jika mencapai kondisi 
konvergen. Terdapat tiga kategori dalam melakukan estimasi 
parameter pada PLS, yaitu weight estimate, path estimate, dan 
means dan lokasi parameter. Weight estimate digunakan untuk 
mencipatakan skor dari variabel laten. Path estimate (estimasi 

jalur) digunakan untuk menghubungkan antar variabel laten dan 
juga menghubungkan variabel laten dengan blok indikatornya 
(loading). Means dan lokasi   parameter sebagai nilai konstanta 

regresi dari indikator dan variabel lain. Selain itu, PLS 
menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap 
menghasilkan   estimasi. Tahap pertama menghasilkan weight 
estimate, tahap kedua menghasilkan inner model dan outer 
model, dan tahap ketiga menghasilkan means dan lokasi 

(konstanta) (Hadi dan Iva, 2018). 
 
6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 
A. Evaluasi Goodness of Fit Outer Model 
a. Convergent validity  

Menurut Hadi dan Iva (2018) menyebutkan bahwa 
convergent validity merupakan korelasi antara skor indikator 

refleksif dengan skor variabel latennya. Setiap indikator 
dalam model harus memenuhi convergent validity yaitu 
memiliki  nilai  >  0.5. Nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap 

cukup.   
b. Discriminant validity  

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading 
pengukuran dengan konstruknya. Nilai Cross Loading tiap 
indikator harus >0,7. Metode lain yang digunakan untuk 
menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan 
membandingkan nilai square root of average variance 
extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar 
konstruk lainnya dalam model, jika square root of average 
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variance extracted (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi 
dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki 
discriminant validity yang baik. Nilai AVE yang baik yaitu 

lebih besar dari 0,50 (Hadi dan Iva, 2018). 
c. Composite reliability  

Composite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi 
konsistensi internal suatu konstruk. Rule of thumb nilai alpha 
atau composite reliability harus lebih ≥ 0,7 (Jogiyanto, 2009). 

 
B. Evaluasi Goodness of Fit Inner Model 

Goodness of Fit Model Inner Model diukur menggunakan R-
square variabel laten dependen dan Q-Square predictive 
relevance. Q-Square predictive relevance dapat dihitung 

dengan rumus: Q2 = 1( 1 – (R1)2 ) ( 1 – (R2)2 ) ... ( 1- (Rp)2 ) 
dimana (R1)2, (R2)2... (Rp)2 adalah R-square variabel endogen 
dalam model persamaan. Besaran Q2 memiliki nilai dengan 
rentang 0 < Q-Square < 1, dimana semakin mendekati 1 

berarti model semakin baik. Besaran Q2 ini setara dengan 
koefisien determinasi total pada analisis jalur (path analysis) 
(Martinayanti, 2016).  
 

7. Pengujian Hipotesis 
Menurut Solimun dkk (2017) pengujian hipotesis parameter 

beta gamma lamda yaitu masing-masing berupa koefisien jalur 
pengaruh variabel endogen terhadap eksogen, pengaruh 
variabel endogen terhadap endogen dan muatan faktor atau 
bobot komponen, dilakukan dengan metode resampling 
bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone. Statistik 
uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis 
sebagai berikut 
Hipotesis statistik untuk outer model:  
H0 : λi = 0 lawan  
H1 : λi ≠ 0  
Hipotesis statistik untuk inner model: variabel laten eksogen 
terhadap endogen:  
H0 : γi = 0 lawan  
H1 : γi ≠ 0  
Hipotesis statistik untuk inner model: variabel laten endogen 
terhadap endogen:  
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H0 : βi = 0 lawan  
H1 : βi ≠ 0  
     Penerapan metode resampling memungkinkan terjadinya 

data terbebas dari asumsi distribusi atau tidak memerlukan 
asumsi distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan t-test jika 
t-test dengan p-value ≤ 0,05 (alpha 5%) maka dinyatakan 
signifikan dan sebaliknya. Jika outter model signifikan maka 
indikator bersifat valid. Artinya indikator dapat digunakan 
sebagai instrumen pengukur variabel laten. Jika inner model 

signifikan maka terdapat pengaruh signifikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa maka dapat diartikan bahwa terdapat 
pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel laten 
lainnya.  
 
3.2.10 Interpretasi Hasil 

     Data yang telah dianalisis dengan menggunakan SmartPLS 
yang kemudian diinterpretasikan di dalam pembahasan. Isi dari 
pembahasan berupa data yang telah diperoleh dan 
dideskripsikan sehingga diperoleh hasil tentang pengaruh green 
brand image, green satisfaction, green trust terhadap green 
brand equity serta implikasinya terhadap repurchase intention.  
 
3.2.11 Kesimpulan dan Saran 

     Kesimpulan merupakan bagian penutup dari laporan yang 
diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan 
menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Saran 
merupakan bagian yang diberikan kepada peneliti selanjutnya 
untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Ultrajaya merupakan salah satu perusahaan multinasional 
yang memproduksi minuman dalam kemasan. PT Ultrajaya 
terletak di Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat. 
Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang 
didirikan Ahmad Prawirawidjaja pada tahun 1958, kemudian 
menjadi perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini 
merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di 
Indonesia, dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman 
tercanggih se-Asia Tenggara.  

PT Ultrajaya senantiasa berusaha untuk hanya memberikan 
manfaat segala aspek baik dengan para pemegang sahamnya, 
dalam pemenuhan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, 
serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. 
Pada aspek lingkungan hidup, melindungi lingkungan hidup 
merupakan salah satu dari tujuan jangka panjang tanggung 
jawab sosial PT Ultrajaya sebagai produsen makanan dan 
minuman. PT Ultrajaya selalu mentaati berbagai perundangan 
dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan PT 
Ultrajaya selalu memenuhi kesepakatan-kesepakatan tertentu 
sesuai dengan perizinan yang ada. Kegiatan operasi yang PT 
Ultrajaya lakukan telah mematuhi segala hal yang signifikan 
terkait peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup.  

PT Ultrajaya melengkapi fasilitas produksi dengan peralatan 
pengolahan limbah yang dibutuhkan dan mempekerjakan 
personal untuk memantau kepatuhan terhadap standar 
lingkungan hidup yang ditetapkan. Kegiatan pengelolaan limbah 
terutama sekali melibatkan pemantauan dan pembuangan 
limbah padat dan limbah cair. Sejak awal berdiri, PT Ultrajaya 
menggunakan kemasan karton yang ramah lingkungan. PT 
Ultrajaya juga turut aktif berperanserta dan bertindak sebagai 
sponsor dalam program Thanks To Nature, program yang 

mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mencintai dan turut 
memelihara lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://id.wikipedia.org/wiki/Padalarang,_Bandung_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bandung_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/1971
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
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dimana saja, menghemat penggunaan air dan energi listrik, turut 
menanam berjuta pohon di seluruh Indonesia, dan lain-lain. 

 
4.1.2 Gambaran Umum Produk 

Awalnya PT Ultrajaya ini hanya memproduksi susu. Namun 
seiring perkembangannya, Ultrajaya juga memproduksi jus serta 
memproduksi minuman teh dan minuman kesehatan UHT. 
Dalam segmen produk minuman teh, PT Ultrajaya memproduksi 
dan mengemas teh dengan merek Teh Kotak. Teh Kotak hadir 
dengan varian rasa jasmine (300ml dan 500ml), jasmine less 
sugar (300ml) apel (250 ml) dan blackcurrant (250ml).  

Produksi Teh Kotak dimulai dari daun teh direbus dan 
dicampur dengan gula, kemudian disterilisasikan melalui proses 
Ultra High Temperature (UHT) dengan pemanasan cepat pada 
temperatur 120° C selama 4 detik untuk mengeliminasi seluruh 
bakteri. Singkatnya waktu pemanasan ini untuk memastikan 
aroma dan kesegaran tetap terjaga. Setelah teh selesai 
diproses, kemudian dikemas dalam karton dengan 6 lapisan 
aseptik. Keenam lapisan karton ini terdiri dari lapisan 
polyethylene plastic, alumunium foil, dan kertas untuk 

melindungi dari sinar ultra violet, udara, dan bakteri yang 
mungkin akan mengkontaminasi minuman teh. Kombinasi yang 
sangat baik antara proses UHT dan proses pengemasan yang 
aseptik menjamin Teh Kotak Jasmine bertahan lama tanpa ada 
kerusakan dari luar sebelum dikonsumsi.  

Produk ini juga sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis 
Ulama Indonesia (MUI). Kelebihan Teh Kotak adalah 
menggunakan kemasan karton berlapis yang didesain dengan 
kualitas tinggi dan ramah lingkungan sehingga dapat didaur 
ulang. Pengemasan dengan menggunakan karton aseptic 
berlapis ini berada dibawah pengawasan FSC (Forest 
Stewarship Council). FSC akan memberikan jaminan dengan 
melakukan pengawasan bahwa kemasan karton aseptic 

berlapis yang digunakan PT Ultrajaya dapat diperbaharui. 
Tujuannya untuk membantu terciptanya kesadaran akan 
pelestarian lingkungan. Secara tidak langsung konsumen Teh 
Kotak juga membantu melestarikan lingkungan. 
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4.2 Gambaran Umum Responden 
     Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
konsumen Teh Kotak di Kota Malang yang mengetahui bahwa 
Teh Kotak adalah produk ramah lingkungan. Jumlah responden 
dalam penelitian ini yakni sejumlah 140. Tabulasi identitas 
responden dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Responden 

Kelompok Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin Laki-Laki 
Perempuan 

40 
100 

28.57% 
71.43% 

Usia 17-21 tahun 
22-26 tahun 
27-30 tahun 
>31 tahun 

65 
60 
5 
10 

46.33% 
42.86% 
3.57% 
7.14% 

Pendidikan 
Terakhir 

SD 
SMP/Sederajat 
SMA/Sederajat 

Perguruan Tinggi/Akademi 

0 
2 
51 
87 

0% 
1.43% 
36.43% 
62.14% 

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 
PNS/TNI/Polri 
Wiraswasta 

Pegawai Swasta 
Lain-Lain 

98 
1 
8 
23 
10 

70% 
0.71% 
5.71% 
16.43% 
7.14% 

Pendapatan / 
Uang Saku 
Perbulan 

<Rp 1.000.000 
Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 

Rp 3.000.000-6.000.000 
>Rp 6.000.000 

60 
61 
12 
7 

42.87% 
43.57% 
8.57% 

5% 
Frekuensi 
Pembelian 

2 kali 
3-5 kali 

6-10 kali 
Lebih dari 10 kali 

52 
65 
17 
6 

34.67% 
46.43% 
12.14% 
4.29% 

Sumber : Data Primer (2019) 

 
Berdasarkan jenis kelamin, responden berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 40 orang dengan persentase 28.57%. Responden 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 100 orang dengan 
persentase 71.43%. Data tersebut menunjukkan mayoritas 
responden pada penelitian ini adalah perempuan. Hal ini 
dikarenakan perempuan cenderung lebih peka terhadap 
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lingkungan. Hal ini selaras dengan temuan Astuti (2012) yang 
membahas terkait dengan ekofeminisme sebagai implikasi 
kesadaran feminis yang tinggi. Kesadaran para perempuan 
terhadap eksploitasi alam membuat mereka bangkit berperan 
dalam penyelamatan lingkungan hidup sehingga tercipta 
kehidupan yang eco-friendly dan Womenfriendly. Kunci dari hal 

itu adalah melibatkan dan empati terhadap perempuan dalam 
perannya dalam lingkungan hidup. 

Berdasarkan usia, mayoritas responden berusia sekitar 17-
21 tahun sebanyak 65 orang dengan persentase 46.43%. 
Responden pada penelitian ini paling sedikit yaitu berusia 27-31 
tahun. Responden yang berusia 27-31 tahun sebanyak 5 orang 
dengan persentase 3.57%. Tingginya persentase responden 
yang berusia 17-26 tahun menunjukan Teh Kotak telah berhasil 
menarik perhatian anak muda untuk untuk membeli produknya, 
yang dimana menarik pangsa pasar anak muda merupakan 
salah satu tujuan yang ingin dicapai perusahaan dengan 
menggunakan kemasan menjadi lebih ramah lingkungan. Selain 
itu pada usia 17-26 tahun anak muda lebih menyukai sesuatu 
yang instan (ready to drink) karena banyak melakukan aktivitas 

di luar rumah. Omar dkk (2016) menyebutkan produk ramah 
lingkungan cukup menarik minat konsumen muda, karena 
konsumen muda lebih selektif dalam memilih produk.  

Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden penelitian ini 
yaitu pelajar/mahasiswa sebanyak 98 orang dengan persentase 
70%. Hasil ini sesuai dengan mayoritas responden yang berusia 
17-21 tahun. Selanjutnya, responden yang paling sedikit pada 
penelitian ini yaitu bekerja sebagai PNS/TNI/Polri. Responden 
yang berkerja sebagai PNS/TNI/Polri adalah 1 orang dengan 
persentase 0.71%. Pelajar atau mahasiswa umumnya memiliki 
kesibukan yang tinggi dari segi akademis maupun non 
akademis. Kesibukan yang tinggi inilah yang menyebabkan 
kalangan pelajar dan mahasiswa cenderung menyukai produk 
instan (ready to drink). Selain itu, pelajar dan mahasiswa 
memiliki bekal ilmu mengenai isu-isu lingkungan sehingga green 
product merupakan salah satu nilai tambah yang dapat menarik 

perhatian (Omar dkk, 2016). 
Berdasarkan jenjang pendidikan, responden yang paling 

sedikit menempuh pendidikan SMP sebanyak 2 orang dan 
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memiliki persentase 1.43%. Responden dengan pendidikan 
perguruan tinggi sebanyak 87 orang dan memiliki persentase 
62.14%. Mayoritas responden penelitian ini menempuh 
pendidikan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang semakin luas pengetahuan tentang lingkungan. 
Menurut Usadi dkk (2015), semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang, semakin luas pengetahuan yang dimiliki serta 
semakin tinggi pula kepeduliannya terhadap lingkungan. 

Berdasarkan pendapatan tiap bulan, responden paling 
sedikit pada penelitian ini berpendapatan di atas 6.000.000 
sebanyak 7 orang dengan persentase 5%. Mayoritas responden 
penelitian ini berpendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 
sebanyak 61 dengan persentase 43.57%. Dari hasil tersebut 
dapat diketahui bahwa responden Teh Kotak mayoritas 
berpendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000. Tingkat 
pendapatan yang diperoleh konsumen akan mempengaruhi 
pilihan pembelian yang dilakukan. Menurut Beate dan Achim 
(2014), umumnya green product memiliki harga yang tinggi 
dimana konsumen green product cenderung ditujukan untuk 

konsumen berpendapatan dan gaya hidup tinggi. Meskipun Teh 
Kotak telah bersertifikasi FSC, harga Teh Kotak tidak berubah 
sehingga tetap dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke 
bawah.  

Berdasarkan frekuensi pembelian, responden pada 
penelitian kali ini paling sedikit 6 orang dengan presentase 
4.29% yaitu yang mengonsumsi Teh Kotak lebih dari 10 dalam 3 
bulan terakhir. Responden paling banyak pada penelitian kali ini 
yakni 65 orang dengan presentase 46.43% yaitu yang 
mengonsumsi Teh Kotak 3-5 kali dalam 3 bulan terakhir. 
Frekuensi pembelian adalah satu aspek dalam kebiasaan suatu 
individu dalam melakukan pembelian ulang (Ramadhan, 2010). 

 
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian 
4.3.1 Hasil Uji Validitas 
     Validitas  sendiri memiliki arti sejauh mana suatu alat ukur 
tepat dalam mengukur suatu data, dengan kata lain apakah alat 
ukur yang dipakai memang mengukur sesuatu yang ingin 
diukur. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator 
pada instrumen penelitian telah memenuhi syarat yaitu rhitung 
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lebih besar dari rtabel. Menurut Janti (2014), jika nilai rhitung lebih 
besar dari pada rtabel maka instrumen tersebut dikatakan 
memenuhi syarat validitas dan instrumen yang digunakan 
benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas 
dilakukan menggunakan software SPSS 16.0. Output uji 
validitas dapat dilihat pada Lampiran 3. sedangkan ringkasan 
dari hasil uji validitas disajikan dalam Tabel 4.2 
 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item rhitung rtable Keterangan 

Green brand image (X1) X1.1 
X1.2 
X1.3 

0.793 
0.879 
0.864 

0.166 
0.166 
0.166 

Valid 
Valid 
Valid 

Green satisfaction (X2) X2.1 
X2.2 

0.877 
0.916 

0.166 
0.166 

Valid 
Valid 

Green trust (X3) X3.1 
X3.2 
X3.3 

0.876 
0.917 
0.890 

0.166 
0.166 
0.166 

Valid 
Valid 
Valid 

Green brand equity (Y1) Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 

0.874 
0.850 
0.902 

0.166 
0.166 
0.166 

Valid 
Valid 
Valid 

Repurchase intention (Y2) Y2.1 
Y2.2 
Y2.3 

0.850 
0.886 
0.894 

0.166 
0.166 
0.166 

Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data Primer (2019) 

 
Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa seluruh indikator 

yang mengukur variabel green brand image, green satisfaction, 
green trust, green brand equity dan repurchase intention 

dinyatakan memenuhi syarat validitas. Dinyatakan valid karena 
rhitung  > rtabel (0.166). Artinya, masing-masing indikator pada 
kuesioner penelitian mampu mengukur variabelnya dengan 
benar. 

 
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel pada 
instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang baik karena 
seluruhnya bernilai 0.6. Menurut Martinayanti (2016), suatu 
instrumen penelitian dikatakan reliabel jika jawaban responden 
terhadap pertanyaan adalah stabil dari waktu ke waktu. 
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Dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach’s alpha dianggap 
memiliki nilai reliabilitas lebih dari 0.6. Uji reliabilitas dilakukan 
menggunakan software SPSS 16.0. Hasil uji validitas disajikan 
dalam Tabel 4.3 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Relabiltas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Green brand image (X1) 0.796 Reliabel 
Green satisfaction (X2) 0.766 Reliabel 

Green trust (X2) 0.870 Reliabel 
Green brand equity (Y1) 0.841 Reliabel 

Repurchase intention (Y2) 0.850 Reliabel 

Sumber : Data Primer (2019) 

 
Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa variabel 

green brand image, green satisfaction, green trust, green brand 
equity dan repurchase intention dikatakan memenuhi syarat 
reliabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha 

masing-masing variabel lebih besar dari 0.6. Artinya, jawaban 
responden dalam kuesioner penelitian ini bersifat konsisten dari 
waktu ke waktu. 
 
4.4 Deskripsi Variabel Penelitian 

Tanggapan responden merupakan ringkasan dari data hasil 
kuesioner. Tanggapan responden disajikan dalam bentuk-rata-
rata untuk masing-masing indikator. Perhitungan rata-rata 
dilakukan berdasarkan skala likert, jika memilih angka yang 
mendekati 1 maka tanggapan responden adalah sangat tidak 
setuju. Sebaliknya jika responden memilih angka yang 
mendekati 5 maka tanggapan responden adalah sangat setuju. 
Kriteria untuk menentukan nilai rata-rata tanggapan responden 
dapat dijelaskan dalam skala 1 sampai 5 menggunakan rumus 
(Durianto dkk, 2014) : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 –  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =  
5 –  1

5
= 0.8 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka kriteria 
tanggapan responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
Nilai rata-rata 1.00-1.79 : sangat tidak baik 
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Nilai rata-rata 1.80-2.59 : tidak baik 
Nilai rata-rata 2.60-3.39 : cukup baik 
Nilai rata-rata 3.40-4.19 : baik 
Nilai rata-rata 4.20-5.00 : sangat baik 
 
4.4.1 Deskripsi Variabel Green Brand Image 

Tanggapan responden merupakan ringkasan dari data hasil 
kuesioner. Tanggapan responden mengenai green brand image 

disajikan dalam bentuk rata-rata pada masing-masing 
indikatornya. Tanggapan responden untuk variabel green brand 
image dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4 Hasil Tanggapan Responden terhadap Variabel Green 
Brand Image 

Indikator 
Respon (%) Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Trustworthy (X1.1) 0 2.14 21.42 57.86 18.57 3.93 
Successful (X1.2) 0.71 3.57 24.29 46.43 25 3.91 

Best Benchmark (X1.3) 0.71 10.57 26.43 42.14 20 3.70 
Green Brand Image (X1)      3.85 

Sumber : Data primer (2019) 

 
Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui rata-rata variabel green 

brand image yakni sebesar 3.85. Berdasarkan nilai rata-raya 
keseluruhan, tanggapan responden terhadap variabel green 
brand image (X1) sudah tergolong baik. Artinya, Teh Kotak 
sudah menerapkan image ramah lingkungan dengan tepat yaitu 

dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan bersertifikasi 
FSC. Variabel green brand image (X1) memiliki 3 indikator yaitu 
trustworthy (X1.1), successful (X1.2), best benchmark (X1.3) 

yang memiliki nilai rata-rata secara berturut-turut 3.93, 3.91, 
3.70.  

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator trustworthy 

(X1.1). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menganggap 
kemasan Teh Kotak terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. 
Konsumen beranggapan demikian karena konsumen 
mengetahui kemasan Teh Kotak terbuat dari karton berlapis 
berlabelkan FSC. Menurut Ngantung (2013), label FSC 
menunjukkan bahwa kemasan karton berlapis pada Teh Kotak 
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berasal dari kayu-kayu yang diolah secara bertanggung jawab. 
Nilai rata-rata terendah terdapat pada indikator best benchmark 
yaitu 3.70. Meskipun tergolong nilai terendah, indikator best 
benchmark (X1.2) masih dinilai baik. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa konsumen menganggap Teh Kotak dapat menjadi tolok 
ukur produk minuman teh dalam kemasan yang fokus 
lingkungan. Konsumen mengetahui hal ini karena selama ini 
Teh Kotak hanya menggunakan kemasan karton berlapis, tidak 
pernah menggunakan kemasan lain seperti botol plastik. 
Menurut Setiawan (2015), Teh Kotak sudah lama 
menggunakan kemasan tetrapack. Seiring berkembangnya 
zaman, Teh Botol hadir pula dengan kemasan dalam kotak 
(tetrapack). Kedua merek ini kini bersaing ketat. Meskipun 

demikian, Teh  kotak tetap konsisten dengan merek nya, 
terlepas apakah dia market leader ataupun bukan.  

 
4.4.2 Deskripsi Variabel Green Satisfaction 

Tanggapan responden merupakan ringkasan dari data hasil 
kuesioner. Tanggapan responden mengenai green satisfaction 

disajikan dalam bentuk rata-rata pada masing-masing 
indikatornya. Tanggapan responden untuk variabel green 
satisfaction dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Hasil Tanggapan Responden terhadap Variabel Green 
Satisfaction 

Indikator 
Respon (%) Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Ramah lingkungan (X2.1) 1.43 3.57 21.43 45.71 27.86 3.95 
Kontribusi Lingkungan (X2.2) 2.14 12.86. 32.14 34.29 18.57 3.54 

Green Satisfaction (X2)      3.75 

Sumber : Data primer (2019) 

 
Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui rata-rata variabel green 

satisfaction (X2) yakni sebesar 3.95. Berdasarkan nilai rata-raya 
keseluruhan, tanggapan responden terhadap variabel green 
satisfaction (X2) sudah tergolong baik. Artinya, konsumen puas 

dengan Teh Kotak karena Teh Kotak telah menerapkan 
kepeduliannya terhadap lingkungan. Variabel green satisfaction 
(X2) memiliki 2 indikator yaitu ramah lingkungan (X2.1), 
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konstribusi lingkungan (X2.2) yang memiliki nilai rata-rata 
secara berturut-turut 3.95, 3.54.  

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator ramah 
lingkungan (X2.1). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen puas 
dengan kemasan Teh Kotak yang ramah lingkungan. Konsumen 
puas membeli Teh Kotak karena mengetahui kemasan Teh 
Kotak terbuat dari karton berlapis berlabelkan FSC. Nilai rata-
rata terendah terdapat pada indikator konstribusi lingkungan 
(X2.2) yaitu 3.54. Meskipun tergolong nilai rata-rata terendah, 
indikator successful (X2.2) masih dinilai baik. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kalimat “Anda ikut melestarikan hutan di 
dunia dengan memilih produk dalam kemasan karton ini“  cukup 
membuat konsumen merasa berkontribusi terhadap lingkungan. 

 
4.4.3 Deskripsi Variabel Green Trust 

Tanggapan responden merupakan ringkasan dari data hasil 
kuesioner. Tanggapan responden mengenai green trust 

disajikan dalam bentuk rata-rata pada masing-masing 
indikatornya. Tanggapan responden untuk variabel green trust 
dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Responden terhadap Variabel Green Trust 

Indikator 
Respon (%) Rata- 

1 2 3 4 5 rata 

Informasi Lingkungan (X3.1) 0.71 8.57 36.43 42.14 12.14 3.56 
Reputasi Lingkungan (X3.2) 0.71 8.57 35.00 43.57 12.14 3.58 
Kontribusi Lingkungan (X3.3) 4.29 13.57 39.29 30.71 12.14 3.33 

Green Trust (X3)      3.49 

Sumber : Data primer (2019) 

 
Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui rata-rata variabel green 

brand image yakni sebesar 3.49. Berdasarkan nilai rata-rata 
keseluruhan, tanggapan responden terhadap variabel green 
trust (X3) sudah tergolong baik. Artinya, konsumen percaya 
dengan Teh Kotak karena Teh Kotak telah menerapkan 
kepeduliannya terhadap lingkungan. Variabel green trust (X3) 

memiliki 3 indikator yaitu infromasi lingkungan (X3.1), reputasi 
lingkungan (X3.2), kontribusi lingkungan (X3.3) yang memiliki 
nilai rata-rata secara berturut-turut 3.56, 3.58, 3.33. 
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Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator reputasi 
lingkungan (X3.1). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 
percaya dengan reputasi Teh Kotak dalam menjaga lingkungan. 
Kemasan Teh Kotak yang terbuat dari karton berlapis mampu 
membuat konsumen percaya bahwa Teh Kotak ikut andil dalam 
menjaga lingkungan. Rafiq (2009) menyebutkan bahwa jika 
seorang konsumen telah merasakan bahwa merek dikenal jujur, 
maka konsumen akan mempercayai merek tersebut. Nilai rata-
rata terendah terdapat pada indikator konstribusi lingkungan 
(X3.2) yaitu 3.33 dengan penilaian cukup baik. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Teh Kotak mampu membuat konsumen 
percaya bahwa harapannya dalam menjaga lingkungan 
terpenuhi ketika membeli Teh Kotak, meskipun kurang 
maksimal. Beberapa responden kurang mengetahui manfaat 
lingkungan yang diperoleh ketika konsumen membeli Teh 
Kotak. Meskipun Teh Kotak menggunakan kemasan ramah 
lingkungan namun belum cukup untuk memenuhi harapan 
konsumen dalam menjaga lingkungan.  

 
 

4.4.4 Deskripsi Variabel Green Brand Equity 
Tanggapan responden merupakan ringkasan dari data hasil 

kuesioner. Tanggapan responden mengenai green brand equity 

disajikan dalam bentuk rata-rata pada masing-masing 
indikatornya. Tanggapan responden untuk variabel green brand 
equity dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Responden terhadap Variabel Green 
Brand Equity 

Indikator 
Respon (%) Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Environmental concern of brand  
(Y1.1) 

1.43 15.71 31.43 29.29 22.14 3.55 

Ingatan terhadap merek (Y1.2) 2.86 20.71 22.14 22.86 31.43 3.59 
Manfaat lingkungan (Y1,3) 0.71 17.14 30.71 30.71 20.71 3.54 
Green Brand Equity (Y1)      3.56 

Sumber : Data primer (2019) 
 

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui rata-rata variabel green 
brand equity (Y1) yakni sebesar 3.56. Berdasarkan nilai rata-
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raya keseluruhan, tanggapan responden terhadap variabel 
green brand equity (Y1) sudah tergolong baik. Artinya, 

konsumen puas dengan Teh Kotak karena Teh Kotak telah 
menerapkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Variabel 
green brand equity (Y1) memiliki 3 indikator yaitu environmetal 
concern of brand (Y1.1), ingatan terhadap merek (Y1.2), 

manfaat lingkungan (Y1.3) yang memiliki nilai rata-rata secara 
berturut-turut 3.55, 3.59, 3.54.  

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator ingatan 
terhadap merek (Y1.2). Hal ini menunjukkan bahwa Teh Kotak 
sebagai produk yang ramah lingkungan mampu muncul dalam 
ingatan konsumen. Konsumen mengingat Teh Kotak sebagai 
produk ramah lingkungan karena kemasan Teh Kotak terbuat 
dari karton berlapis berlabelkan FSC. Menurut Hardjanti dan 
Hari (2014), kehadiran merek dalam pikiran konsumen akan 
meningkatkan eksistensi merek itu sendiri. Nilai rata- terendah 
terdapat pada indikator manfaat lingkungan (Y1.3) yaitu 3.54. 
Meskipun tergolong nilai rata-rata terendah, indikator (Y1.3) 
masih dinilai baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Teh Kotak 
mampu membuat konsumen memilih Teh Kotak dibanding 
merek lain karena nilai manfaat lingkungan.  
 
4.4.5 Deskripsi Variabel Repurchase Intention 

Tanggapan responden merupakan ringkasan dari data hasil 
kuesioner. Tanggapan responden mengenai repurchase 
intention disajikan dalam bentuk rata-rata pada masing-masing 
indikatornya. Tanggapan responden untuk variabel repurchase 
intention dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Responden terhadap Variabel Repurchase 
Intention 

Indikator 
Respon (%) Rata- 

1 2 3 4 5 rata 

Niat beli kembali (Y2.1) 0.71 10.71 32.14 42.14 14.29 3.59 
Preferensi utama tentang 

produk (Y2.2) 
1.43 10.00 31.43 37.14 20.00 3.64 

Rekomendasi Produk (Y2.3) 1.43 10.71 37.14 32.14 18.57 3.56 
Repurchase Intention (Y2)        3.60 

Sumber : Data primer (2019) 
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Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui rata-rata variabel 
repurchase intention yakni sebesar 3.60. Berdasarkan nilai rata-

raya keseluruhan, tanggapan responden terhadap variabel 
repurchase intention (Y2) sudah tergolong baik. Artinya, dengan 
menerapkan kepeduliannya terhadap lingkungan Teh Kotak 
mampu menarik konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 
Variabel repurchase intention (Y2) memiliki 3 indikator yaitu niat 
beli kembali (Y2.1), preferensi utama tentang produk (Y2.2), 
rekomendasi produk (Y2.3) yang memiliki nilai rata-rata secara 
berturut-turut 3.59, 3.64, 3.56.  

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator preferensi 
utama tentang produk (X1.1). Hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen akan menjadikan Teh Kotak menjadi produk utama 
ketika membeli teh kemasan yang ramah lingkungan. Sari dan 
Retno (2014) menyebutkan bahwa persepsi konsumen dapat 
dipertahankan melalui preferensi merek dan kesan nilai. Nilai 
rata- terendah terdapat pada indikator rekomendasi produk 
(X1.2) yaitu 3.56. Meskipun tergolong nilai rata-rata terendah, 
indikator rekomendasi produk (X1.2) masih dinilai baik. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa konsumen akan 
merekomendasikan Teh Kotak kepada orang-orang disekitarnya 
sebagai produk yang ramah lingkungan.  

 
4.5 Evaluasi Model Partial Least Square 
4.5.1 Diagram Jalur dan Persamaan Partial Least Square 

    Diagram jalur merupakan diagram yang menghubungkan 
variabel bebas dengan variabel terikat. Diagram jalur 
menunjukkan nilai dan hubungan antara indikator dengan 
variabel serta antar variabel laten eksogen dan laten endogen. 
Gambar diagram jalur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 
4.1  
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Gambar 4.1. Diagram Jalur Penelitian 

 
Keterangan : 
X1  = Green Brand Image X3.3 = Kontribusi Lingkungan 
X1.1 = Trustworthy  Y1 = Green Brand Image 
X1.2 = Successful  Y1.1 = Environmental concern of 

   brand 
X1.3 = Best Benchmark  Y1.2 = Ingatan terhadap merek 
X2 = Green Satisfaction  Y1.3 = Manfaat lingkungan 
X2.1 = Ramah Lingkungan  Y2 = Repurchase Intention 
X2.2 = Kontribusi Lingkungan  Y2.1 = Niat membeli kembali 
X3 = Green Trust   Y2.2 = Preferensi utama produk 
X3.1 = Informasi Lingkungan  Y2.3 = rekomendasi produk 
X3.2 = Reputasi Lingkungan 

 
Langkah selanjutnya adalah mengkonversi diagram jalur ke 

dalam persamaan yang terdiri dua jenis yaitu persamaan 
struktural dan persamaan pengukuran. Persamaan struktural 
adalah persamaan yang menjelaskan hubungan antar variabel 
laten. Persamaan pengukuran adalah persamaan yang 
menjelaskan hubungan variabel laten dengan indikatornya. 
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1. Konversi Persamaan Model Pengukuran 
a. Green Brand Image (X1) 

X1 = 0.814  X1.1 + 0.880 X1.2 + 0.845 X1.3 
Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa 

nilai loading factor indikator X1.1 (trustworthy) sebesar 0.814. 
Hal ini berarti keragaman variabel green brand image mampu 

dijelaskan oleh indikator X1.1 sebesar 81.4%. Hal ini 
menunjukkan bahwa konsumen menganggap bahwa kemasan 
Teh Kotak terbuat dari ramah lingkungan. Konsumen dapat 
mempercayainya karena terdapat label FSC yang terdapat 
pada kemasannya. Menurut Ngantung (2013), label FSC 
menunjukkan bahwa kemasan karton berlapis pada Teh Kotak 
berasal dari kayu-kayu yang diolah secara bertanggung jawab 

Nilai loading factor indikator X1.2 (successfull) sebesar 
0.880. Hal ini berarti keragaman variabel green brand image 

mampu dijelaskan oleh indikator X1.2 sebesar 88.0%. Hal ini 
menunjukkan konsumen menganggap bahwa Teh Kotak ikut 
andil dalam menjaga lingkungan. Konsumen mengetahui 
keikutsertaan Teh Kotak dalam menjaga lingkungan melalui 
kemasan Teh Kotak yang menggunakan karton berlapis dan 
berlabel FSC. Adanya sertifikat FSC membuktikan jika Teh 
Kotak benar-benar serius berperan aktif dalam gerakan peduli 
lingkungan. Sertifikat FSC tertera pada bagian depan kiri 
bawah seluruh kemasan karton Teh Kotak (Kemenperin, 2013). 

Nilai loading factor indikator X1.3 (best benchmark) sebesar 
0.845. Hal ini berarti keragaman variabel green brand image 

mampu dijelaskan oleh indikator X1.3 sebesar 84.5%. 
Konsumen menganggap Teh Kotak dapat menjadi tolok ukur 
produk minuman teh kemasan yang ramah lingkungan. 
Perusahaan minuman teh ready to drink yang menggunakan 

kemasan karton berlapis di Indonesia hanya ada 2, salah 
satunya Teh Kotak. Menurut Setiawan (2015), Teh Kotak sudah 
lama menggunakan kemasan tetrapack. Seiring 

berkembangnya zaman, Teh Botol hadir pula dengan kemasan 
dalam kotak (tetrapack). Kedua merek ini kini bersaing ketat. 

Meskipun demikian, Teh  kotak tetap konsisten dengan merek 
nya, terlepas apakah dia market leader ataupun bukan. Teh 

Kotak kini hadir dalam kemasan karton bersertifikasi Forest 
Stewardship Council (FSC). 
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Indikator yang memiliki hubungan tinggi dengan green 
brand image yaitu successfull (X1.2) dengan 0.880. 

Keikutsertaan Teh Kotak dalam menjaga lingkungan 
mendapatkan nilai lebih dari konsumen sehingga dapat sangat 
mempengaruhi image Teh Kotak sebagai produk ramah 

lingkungan. Teh Kotak perlu membuktikan keikutsertaannya 
dalam menjaga lingkungan. 

 
b. Green Satisfaction (X2) 

X2 = 0.893 X2.1 + 0.911 X2.2 
Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa 

nilai loading factor indikator X2.1 (ramah lingkungan) sebesar 
0.893. Hal ini berarti keragaman variabel green satisfaction 

mampu dijelaskan oleh indikator X2.1 sebesar 89.3%. Bagi 
konsumen yang peduli lingkungan, konsumen akan puas 
dengan kemasan Teh Kotak yang ramah lingkungan. 

Nilai loading factor indikator X2.2 (kontribusi lingkungan) 
sebesar 0.911. Hal ini berarti keragaman variabel green 
satisfaction mampu dijelaskan oleh indikator X2.2 sebesar 

91.1%. Teh Kotak mencantumkan slogan “Anda ikut 
melestarikan hutan di dunia dengan memilih produk dalam 
kemasan karton ini” pada kemasan. Adanya slogan tersebut 
konsumen merasa bahwa dengan membeli Teh Kotak, ia ikut 
berkontribusi dalam menjaga lingkungan. 

Indikator yang memiliki hubungan tinggi dengan green 
satisfaction yaitu kontribusi lingkungan (X2.2) dengan 0.911. 

Ketika konsumen merasa ikut berkontribusi terhadap lingkungan 
ketika membeli Teh Kotak otomatis mendapatkan nilai lebih dari 
konsumen. Perasaan konsumen ikut berkontribusi terhadap 
lingkungan adalah faktor utama yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen terhadap Teh Kotak. 

 
c. Green Trust (X3) 

X3 = 0.884 X3.1 + 0.924 X3.2 + 0.876 X3.3 
Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa 

nilai loading factor indikator X3.1 (informasi lingkungan) sebesar 
0.884. Hal ini berarti keragaman variabel green trust mampu 

dijelaskan oleh indikator X3.1 sebesar 88.4%. Teh Kotak 
mencantumkan informasi lingkungan melalui kemasannya yang 
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berlabel FSC. Selain itu, Teh Kotak menyebarkan melalui berita 
terkait kerjasamanya dengan pihak FSC. Hal ini yang dapat 
membangun kepercayaan konsumen terhadap Teh Kotak. 
Menurut Adji dan Hatane (2014), informasi mengenai produk 
dapat mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Sifat-
sifat positif ini yang akan membangun kepercayaan konsumen. 

Nilai loading factor indikator X3.2 (reputasi lingkungan) 
sebesar 0.924. Hal ini berarti keragaman variabel green trust 

mampu dijelaskan oleh indikator X3.2 sebesar 92.4%. Reputasi 
lingkungan pada Teh Kotak dikenal hanya dengan melihat 
kemasannya dan label FSC. Rafiq (2009) menyebutkan bahwa 
jika seorang konsumen telah merasakan bahwa merek dikenal 
jujur, maka konsumen akan mempercayai merek tersebut.  

Nilai loading factor indikator X3.3 (kontribusi lingkungan) 
sebesar 0.876. Hal ini berarti keragaman variabel green trust 

mampu dijelaskan oleh indikator X3.3 sebesar 87.6%. Teh 
Kotak menggunakan kemasan ramah lingkungan membuat 
konsumen memberikan persepsi harapan konsumen dalam 
menjaga lingkungan terpenuhi. Menurut Waskito (2015), 
kepercayaan didasarkan pada harapan atas kemampuan suatu 
produk terpenuhi. 

Indikator yang memiliki hubungan tinggi dengan green trust 

yaitu kontribusi lingkungan (X3.2) dengan 0.924. Ketika Teh 
Kotak menonjolkan reputasi ramah lingkungan maka akan 
menjadi nilai lebih dari konsumen sehingga Teh Kotak dapat 
memperoleh kepercayaan konsumen 
 
d. Green Brand Equity (Y1) 
Y1 = 0.892 Y1.1 + 0.821 Y1.2 + 0.914 Y1.3  

Berdasarkan model pengukuran di atas, nilai loading factor 
indikator Y1.1 (environmental concern of brand) sebesar 0.892. 
Hal ini berarti keragaman variabel green brand equity mampu 

dijelaskan oleh indikator Y1.1 sebesar 89.2%. Konsumen lebih 
suka membeli Teh Kotak meskipun merek lain juga memiliki 
kemasan karton berlapis. Pane dan Endang (2011) 
menyebutkan bahwa brand association berkaitan dengan 

ingatan mengenai sebuah merek dan bangga memilih merek 
tersebut. Ketika konsumen bangga memilih Teh Kotak tersebut 
maka eksistensi Teh Kotak juga meningkat. 



53 

 

Nilai loading factor indikator Y1.2 (ingatan terhadap merek) 
sebesar 0.821. Hal ini berarti keragaman variabel green brand 
equity mampu dijelaskan oleh indikator Y1.3 sebesar 82.1%. 

Teh Kotak mampu membuat konsumen menghadirkan Teh 
Kotak sebagai minuman teh ready to drink dibenaknya.  

Menurut Hardjanti dan Hari (2014), kehadiran merek dalam 
pikiran konsumen akan meningkatkan eksistensi merek itu 
sendiri. 

Nilai loading factor indikator Y1.3 (manfaat lingkungan) 
sebesar 0.914. Hal ini berarti keragaman variabel green brand 
equity mampu dijelaskan oleh indikator Y1.4 sebesar 91.4%. 
Teh Kotak memiliki manfaat lingkungan merupakan nilai lebih 
yang akan dipertimbangkan konsumen ketika membeli teh ready 
to drink. Hal ini yang akan sangat mempengaruhi kekuatan Teh 
Kotak dipasaran. 

Indikator yang memiliki hubungan tinggi dengan green 
brand equity yaitu manfaat lingkungan (Y1.3) dengan 0.914. 

Ketika diberi pilihan mengonsumsi Teh Kotak dengan merek lain 
dengan manfaat lingkungan yang sama, maka konsumen 
cenderung memilih Teh Kotak. Persepsi nilai dapat memberikan 
pengaruh yang kuat dengan hasil positif terhadap green brand 
equity (Pratama, 2014). 

 
e. Repurchase Intention (Y2) 
Y2 = 0.859 Y2.1 + 0.884 Y2.2 + 0.888 Y2.3  

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa 
nilai loading factor indikator Y2.1 (niat membeli kembali) 
sebesar 0.859. Hal ini berarti keragaman variabel repurchase 
intention mampu dijelaskan oleh indikator Y2.1 sebesar 85.9%. 

Konsumen berpikir bahwa nilai lingkungan pada Teh Kotak 
dapat menjadi nilai lebih maka konsumen tersebut cenderung 
melakukan pembelian ulang. Menurut Sari dan Retno (2014) 
menyebutkan bahwa keputusan terencana seseorang untuk 
melakukan pembelian kembali atas jasa tertentu dikarenakan 
adanya pertimbangkan situasi yang terjadi dan tingkat 
kesukaan.  

Nilai loading factor indikator Y2.2 (preferensi utama tentang 

produk) sebesar 0.884. Hal ini berarti keragaman variabel 
repurchase intention mampu dijelaskan oleh indikator Y2.2 
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sebesar 88.4%. Konsumen yang suka terhadap Teh Kotak 
dengan nilai lingkungannya akan menjadikan Teh Kotak menjadi 
produk utamanya. Sari dan Retno (2014) menyebutkan bahwa 
persepsi kualitas mempengaruhi minat beli ulang. Persepsi 
kualitas dapat dipertahankan melalui preferensi merek dan 
kesan nilai. 

Nilai loading factor indikator Y2.3 (rekomendasi produk) 
sebesar 0.888. Hal ini berarti keragaman variabel repurchase 
intention mampu dijelaskan oleh indikator Y2.3 sebesar 88.8%. 

Konsumen yang dapat merasakan manfaat lingkungan pada 
Teh Kotak selain akan melakukan pembelian ulang juga 
cenderung mempengaruhi orang-orang terdekatnya untuk 
membeli Teh Kotak. Dewi dkk (2015), adanya rekomendasi 
positif atas produk akan memunculkan minat beli ulang 
konsumen. 

Indikator yang memiliki hubungan tinggi dengan repurchase 
intention yaitu rekomendasi produk (Y2.3) dengan nilai 0.888. 

Konsumen yang dapat merasakan manfaat lingkungan pada 
Teh Kotak akan cenderung mempengaruhi orang-orang 
terdekatnya untuk membeli Teh Kotak. 
 
2. Konversi Persamaan Model Struktural 
a. Green Brand Equity 

Y1 = 0.147 X1 + 0.060 X2 + 0.353 X3 
Berdasarkan model struktural di atas diketahui bahwa nilai 

loading factor  X1 (green brand image) sebesar 0.147. Hal ini 
berarti variabel X1 (green brand image) mampu mempengaruhi 
Y1 (green brand equity) sebesar 14.7%. Nilai loading factor X2 
(green satisfaction) sebesar 0.060. Hal ini berarti variabel X2 
(green satisfaction) mampu mempengaruhi Y1 (green brand 
equity) sebesar 6%. Nilai loading factor X3 (green trust) sebesar 
0.353. Hal ini berarti variabel green trust mampu mempengaruhi 
green brand equity sebesar 35.3%.  

Melalui persamaan tersebut diketahui bahwa variabel yang 
memiliki hubungan tinggi dengan green brand equity yaitu green 
trust (X3) dengan nilai 0.353. Konsumen yang percaya bahwa 

Teh Kotak ramah lingkungan akan berdampak pada kekuatan 
merek Teh Kotak sebagai produk ramah lingkungan. 
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b. Repurchase Intention 
Y2 = -0.073 X1 + 0.263 X2 + 0.410 X3 + 0.323 Y1 

Berdasarkan model struktural di atas diketahui bahwa nilai 
loading factor  X1 (green brand image) sebesar -0.073. Hal ini 
berarti ketika variabel X1 (green brand image) meningkat maka 
akan menurunkan Y2 (repurchase intention) sebesar 7.3%. Nilai 
loading factor X2 (green satisfaction) sebesar 0.263. Hal ini 
berarti variabel X2 (green satisfaction) mampu mempengaruhi 
Y2 (repurchase intention) sebesar 26.3%. Nilai loading factor X3 
(green trust) sebesar 0.410. Hal ini berarti variabel green trust 
mampu mempengaruhi Y2 (repurchase intention) sebesar 41%. 
Nilai loading factor Y1 (green brand equity) sebesar 0.323. Hal 
ini berarti variabel green trust mampu mempengaruhi Y2 
(repurchase intention) sebesar 32.3%. 

Variabel yang memiliki hubungan tinggi dengan repurchase 
intention (Y2) yaitu green trust (X3) dengan nilai 0.410. 

Konsumen yang percaya bahwa kemasan Teh Kotak ramah 
lingkungan akan berdampak pada minat konsumen ingin 
membeli kembali Teh Kotak. Sedangkan variabel X1 (green 
brand image) secara berbanding terbalik mempengaruhi Y2 
(repurchase intention) sebesar 7.3%. Artinya, image ramah 
lingkungan pada Teh Kotak terdapat kemungkinan menurunkan 
Y2 (repurchase intention). Ada kemungkinan konsumen 

berasumsi ketika Teh Kotak menggunakan kemasan ramah 
lingkungan menyebabkan harga Teh Kotak naik sehingga 
konsumen yang jarang membeli Teh Kotak akan ragu-ragu 
untuk membeli Teh Kotak lagi.  Menurut Jayanti dkk (2013), 
produk hijau cenderung memiliki harga yang relatif tinggi.  

 
4.5.2 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 
4.5.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 
1. Uji Validitas 

a. Validitas Konvergen 
Convergen validity dapat diluhat dari nilai loading factor dari 

masing-masing indikator terhadap variabelnya. Hadi dan Iva 
(2018) menyebutkan bahwa untuk mencapai convergent validity 
setiap indikator dalam model harus memiliki nilai loading factor 
lebih besar dari 0.5. Output uji validitas konvergen 
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menggunakan software SmartPLS 3.0 dan dapat dilihat pada 
Tabel 4.9 dan Lampiran 3.  
 
Tabel 4.9 Outer Loading 

Variabel Indikator Loading factor Hasil 

X1 X1.1 
X1.2 
X1.3 

0.814 
0.880 
0.845 

Valid 
Valid 
Valid 

X2 X2.1 
X2.2 

0.893 
0.911 

Valid 
Valid 

X3 X3.1 
X3.2 
X3.3 

0.884 
0.924 
0.876 

Valid 
Valid 
Valid 

Y1 Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 

0.892 
0.821 
0.914 

Valid 
Valid 
Valid 

Y2 Y2.1 
Y2.2 
Y2.3 

0.859 
0.884 
0.888 

Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data Primer (2019) 
 

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa seluruh 
indikator dinyatakan memenuhi syarat convergent validity. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai loading factor pada masing-masing 
indikator terhadap variabelnya memiliki nilai lebih besar dari 0.6. 
Artinya, masing-masing indikator memiliki korelasi yang baik 
terhadap variabel green brand image, green satisfaction, green 
trust, green brand equity dan repurchase intention.  
 
b. Validitas Diskriminan 

     Menurut Hadi dan Iva (2018), validitas diskriminan 
berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 
konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan 
tinggi. Uji validitas diskriminan dihitung menggunakan cross 
loading dengan kriteria bahwa apabila nilai loading factor dalam 

suatu variabel yang bersesuaian lebih besar dari nilai korelasi 
indikator pada variabel lainnya maka indikator tersebut 
dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersesuaian. 
Hasil perhitungan cross loading disajikan dalam Tabel 4.10.  
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Tabel 4.10 Cross Loading 

Indikator X1 X2 X3 Y1 Y2 

X1.1 0.814 0.518 0.502 0.383 0.408 

X1.2 0.880 0.701 0.604 0.356 0.487 

X1.3 0.845 0.639 0.646 0.367 0.486 

X2.1 0.703 0.893 0.658 0.364 0.566 

X2.2 0.625 0.911 0.677 0.408 0.608 

X3.1 0.597 0.620 0.884 0.383 0.660 

X3.2 0.635 0.666 0.924 0.481 0.630 

X3.3 0.625 0.700 0.876 0.473 0.633 

Y1.1 0.404 0.382 0.421 0.892 0.570 

Y1.2 0.380 0.354 0.445 0.821 0.487 

Y1.3 0.360 0.390 0.447 0.914 0.542 

Y2.1 0.508 0.572 0.704 0.469 0.859 

Y2.2 0.448 0.571 0.562 0.644 0.884 

Y2.3 0.477 0.572 0.616 0.486 0.888 

Sumber : Data Primer (2019) 

 
Berdasarkan pengukuran cross correlation pada Tabel 4.10, 

dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator-indikator 
yang mengukur variabel green brand image (X1), green 
satisfaction (X2), green trust (X3), green brand equity (Y1), dan 
repurchase intention (Y2) menghasilkan loading factor yang 
lebih besar dibandingkan dengan cross correlation pada 

variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen telah 
memenuhi discriminant validity. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa masing-masing indikator mampu mengukur 
variabel latennya. Selain itu, suatu instrumen dapat  dikatakan 
memenuhi pengujian validitas diskriminan apabila memiliki 
Average Variance Extracted (AVE) diatas 0.5. Hasil pengujian 
validitas diskriminan disajikan dalam Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Average Variance Extracted  (AVE) 

Variabel Laten AVE 

Green Brand Image (X1) 0.717 

Green Satisfaction (X2) 0.813 

Green Trust (X3) 0.801 

Green brand equity (Y1) 0.768 

Repurchase intention (Y2) 0.769 

Sumber : Data Primer (2019) 

 
Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa 

variabel green brand image (X1), green satisfaction (X2), green 
trust (X3), green brand equity (Y1), dan repurchase intention 
(Y2) menghasilkan nilai Average Variance Extracted (AVE) lebih 

besar dari 0.5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator 
pada variabel tersebut memenuhi syarat validitas konvergen. 
Dengan demikian indikator pada variabel tersebut dinyatakan 
valid untuk mengukur variabelnya. 
 
2. Uji Reliabilitas 
     Realibilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan 
suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas 
dalam PLS dapat menggunakan 2 metode, yaitu cronbach’s 
alpha dan composite reliability. Nilai cronchbach’s alpha atau 
composite reliability harus lebih besar dari 0.6 (Jogiyanto, 2009). 
Hasil uji reliabilitas menggunakan software SmartPLS dapat 
dilihat pada Tabel 4.13.  

 
Tabel 4.12. Uji Reliabilitas 

Variabel 
Composite 
Reliability 

Cronbach's 
Alpha 

Hasil 

Green brand image (X1) 0.884 0.802 Reliabel 

Green satisfaction (X2) 0.897 0.771 Reliabel 

Green trust (X3) 0.924 0.876 Reliabel 

Green brand equity (Y1) 0.908 0.848 Reliabel 

Repurchase intention (Y2) 0.909 0.850 Reliabel 

Sumber : Data Primer (2019) 
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Berdasarkan Tabel 4.12, Berdasarkan tabel di atas dapat 
diketahui bahwa nilai composite reliability pada variabel green 
brand image (X1), green satisfaction (X2), green trust (X3), 
green brand equity (Y1), dan repurchase intention (Y2) lebih 
besar dari 0.7. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan 
composite reliability semua indikator yang mengukur variabel 
green brand image (X1), green satisfaction (X2), green trust 
(X3), green brand equity (Y1), dan repurchase intention (Y2) 

dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya dari nilai 
cronbach’s alpha, variabel green brand image (X1), green 
satisfaction (X2), green trust (X3), green brand equity (Y1), dan 
repurchase intention (Y2) lebih besar dari 0.6. Dengan 
demikian, berdasarkan perhitungan cronbach’s alpha semua 
indikator yang mengukur variabel green brand image (X1), 
green satisfaction (X2), green trust (X3), green brand equity 
(Y1), dan repurchase intention (Y2) dinyatakan memiliki 

reliabilitas yang baik.  
 

4.5.2.2 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner  Model) 
     Model struktural dinilai dengan melihat nilai R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Menurut Martinayanti (2016), 
perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai 

apakah pengaruh variabel laten independen tertentu 
mempunyai pengaruh substantif terhadap variabel laten 
dependen. Besaran Q2 memiliki nilai dengan rentang 0 < Q2 < 1, 

dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik.  
Nilai R-Square pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Nilai R-square untuk variabel green brand equity 
adalah 0.266. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk model 
dari penelitian green brand equity dipengaruhi oleh atribut green 
brand image, green satisfaction, dan green trust sebesar 26.6% 
Nilai R-square untuk variabel repurchase intention adalah 0.623. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk model dari penelitian 
repurchase intention dipengaruhi oleh atribut green brand 
image, green satisfaction, green trust dan green brand equity 
sebesar 62.3%. Berdasarkan kedua nilai R-square tersebut 
dapat ditentukan nilai Q2 predictive relevance sebagai berikut : 

Q2 = 1 – (1-0,266)(1-0.623)=0.723 
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Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai Q-Square 
predictive relevance (Q2) sebesar 0.723 atau 72.3%. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa keragaman data mampu dijelaskan 
keseluruhan model sebesar 72.3%. 

 
4.6 Uji Hipotetsis Direct Effect 

Berdasarkan olah data dengan SmartPLS 3.0 yang telah 
dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis 
pada penelitian ini. Menurut Solimun dkk (2017), pengujian 
hipotesis dilakukan dengan melihat t statistik. Jika thitung lebih 
besar daripada ttabel (1.977) maka terdapat pengaruh antara 
variabel laten dengan variabel laten lainnya. Hasil uji hipotesis 
dapat dilihat pada Table 4.13 dan ringkasan output thitung dapat 
dilihat pada Lampiran 5. 
 
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis Penelitian Direct Effect 

Hipotesis Pengaruh Coef thitung ttabel Hasil 

H1 
Green brand image 

(X1) => Green brand 
equity (Y1) 

0.147 1.576 1.977 
Tidak 

signifikan 

H2 
Green satisfaction 

(X2) => Green brand 
equity (Y1) 

0.060 0.560 1.977 
Tidak 

signifikan 

H3 
Green trust (X3) => 
Green brand equity 

(Y1) 
0.353 2.438 1.977 Signifikan 

H4 

Green brand image 
(X1) 

 => Repurchase 
intention (Y2) 

-0.073 1.019 1.977 
Tidak 

signifikan 

H5 
Green satisfaction 

(X2) => Repurchase 
intention (Y2) 

0.263 2.371 1.977 Signifikan 

H6 
Green trust (X3) => 

Repurchase intention 
(Y1) 

0.410 4.318 1.977 Signifikan 

H7 
Green brand equity 
(Y1) =>Repurchase 

intention (Y2) 
0.323 4.520 1.977 Signifikan 

Sumber : Data Primer (2019) 
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4.6.1 Analisis Hasil Hipotesis Direct Effect 
4.6.1.1 Pengaruh Green Brand Image terhadap Green Brand 

Equity 
     Berdasarkan uji hipotesis pada Tabel 4.13, dapat diketahui 
bahwa green brand image tidak berpengaruh terhadap green 
brand equity karena thitung < ttabel (1.576<1.977). Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan/penurunan green brand 
image tidak berpengaruh terhadap peningkatan/penurunan 
green brand equity. Artinya, meskipun Teh Kotak dikenal 
dengan image ramah lingkungan ternyata tidak meningkatkan 

kekuatan merek Teh Kotak dipasaran. Hasil penelitian ini 
berbeda dengan temuan Ramadhan (2010) menyatakan green 
brand image secara signifikan dan positif berhubungan dengan 
dan green brand equity Sepeda Motor Honda di Kota Solo. 
Sepeda motor Honda dikenal dengan asetnya mengenai 
komitmen terhadap lingkungan (green commitment) dan 
kepedulian pada lingkungan (environmental concern). Objek 

penelitian yang digunakan oleh Ramadhan (2010) yakni 
konsumen yang menggunakan telah sepeda motor Honda 
diatas tahun 2005 milik sendiri lebih dari 1 tahun. Konsumen 
yang menggunakan sepeda motor Honda lebih dari 1 tahun 
cenderung benar-benar mengenal merek tersebut terutama dari 
segi ramah lingkungannya.  

Image ramah lingkungan pada Teh Kotak belum cukup 
membuat konsumen memberikan nilai lebih karena konsumen 
masih memiliki pilihan merek lain dengan kriteria yang sama. 
Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Naftalia (2017) 
juga menunjukkan bahwa green brand image pada produk Jamu 
Sido Muncul tidak berpengaruh terhadap green brand equity. 

Hal ini disebabkan karena konsumen merasa dengan memilih 
produk jamu Sido Muncul dibandingkan produk lain karena 
image lingkungannya saja tidak memberikan manfaat 

lingkungan nilai yang dirasakan bermanfaat bagi konsumen. 
Banyak produk sejenis yang memiliki kinerja lebih unggul 
dibandingkan produk jamu Sido Muncul, sehingga konsumen 
masih menilai perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk 
menarik minat konsumen membeli produk jamu Sido Muncul. 
Kemudian konsumen tidak sepenuhnya setuju atas pernyataan 
konsumen akan tetap memilih untuk membeli produk jamu Sido 
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Muncul meskipun ada produk lain yang sejenis. Konsumen tidak 
terpaku pada produk jamu Sido Muncul untuk keperluannya. 

Demikian pula pada penelitian ini, penyebab green brand image 

tidak berpengaruh terhadap green brand equity karena reputasi 

lingkungan yang dimiliki Teh Kotak ternyata tidak membuat 
konsumen memberikan penilaian tinggi. Hal ini berkaitan 
dengan kesadaran mengenai pentingnya menggunakan produk 
ramah lingkungan. 

Pada penelitian ini sebagian besar responden mengonsumsi 
Teh Kotak 3-5 kali dalam 3 bulan terakhir dimana ketika 
konsumen membeli Teh Kotak hanya kebetulan ingin membeli 
saja tanpa mempertimbangkan ramah tidaknya kemasan produk 
tersebut terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun konsumen mengetahui namun tidak peduli apakah 
Teh Kotak ramah lingkungan atau tidak sehingga tidak berusaha 
mengingat informasi yang pernah didapat serta tidak mencari 
informasi mengenai produk ramah lingkungan. Disamping itu, 
Teh Kotak memiliki saingan produk sejenis yaitu Teh Sosro 
kemasan kotak. Hal ini menyebabkan konsumen tidak 
menjadikan Teh Kotak sebagai satu-satunya pilihan produk 
ramah lingkungan. Akan tetapi, konsumen yang telah 
mengonsumsi Teh Kotak lebih dari 10 kali dalam 3 bulan 
terakhir cenderung memahami karakteristik Teh Kotak tersebut 
akan lebih mudah untuk mengadopsi Teh Kotak.  

Image lingkungan pada Teh Kotak perlu diimbangi informasi 

lingkungan yang lengkap guna meningkatkan pengetahuan 
terhadap konsumen sehingga konsumen memahami nilai 
tersembunyi yang melekat pada Teh Kotak. Jika konsumen 
memahami nilai tersembunyi maka menentukan sikap 
konsumen terhadap Teh Kotak. Penilaian lebih inilah yang akan 
menentukan perilaku konsumen terhadap pembelian Teh Kotak 
sehingga akan mempengaruhi green brand equity Teh Kotak. 
Penelitian Siwandana dan I (2017) menyebutkan bahwa green 
brand image dapat mempengaruhi green brand equity jika 
dimediasi oleh green trust. Maka dari itu, image ramah 

lingkungan dapat mempengaruhi kekuatan merek Teh Kotak 
sebagai produk ramah lingkungan bila dilandasi kepercayaan. 
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4.6.1.2 Pengaruh Green Satisfaction terhadap Green Brand 
Equity 
     Berdasarkan uji hipotesis pada Tabel 4.13, dapat diketahui 
bahwa green satisfaction tidak berpengaruh terhadap green 
brand equity karena thitung < ttabel (0.560 < 1.977). Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan/penurunan green satisfaction 
tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan/penurunan green 
brand equity. Penelitian ini sejalan dengan temuan Atmoko dan 
Didik (2013) yang menyatakan bahwa green satisfaction tidak 
berpengaruh pada green brand equity pada produk elektronik di 

Surakarta . Namun penelitian kali ini berbeda dengan temuan 
Chen (2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
green satisfaction terhadap green brand equity pada produk 

elektronik di Taiwan. Perbedaan hasil penelitian terdahulu 
kemungkinan disebabkan faktor green culture. Rentang waktu 

yang relatif singkat itu tentu belum cukup untuk menanamkan 
green culture dalam benak konsumen di Indonesia. Begitu pula 

pada penelitian kali ini, meskipun konsumen mengatakan puas 
dengan kemasan Teh Kotak yang ramah lingkungan, namun 
konsumen Teh Kotak di Kota Malang belum menyadari 
pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan. 

Kepuasan mengacu pada harapan konsumen terhadap suatu 
produk atau jasa. Konsumen yang sangat puas dengan suatu 
merek dapat mengingat namanya langsung, dibandingkan 
dengan konsumen yang kurang puas dengan itu. Ekuitas merek 
justru dapat mewakili preferensi, sikap, dan perilaku pembelian 
pelanggan pelanggan untuk sebuah merek. Perhatian 
konsumen ditunjukkan melalui sikapnya terhadap suatu produk 
akan menentukkan tindakan konsumen terkait produk yang 
diawali dengan adanya ketertarikan untuk mencoba produk 
tersebut. Namun, sedikitnya jumlah iklan Teh Kotak sebagai 
produk ramah lingkungan membuat perhatian konsumen tidak 
terstimulus. Menurut Chao dan Reid (2010), iklan berperan 
penting dalam adopsi produk. Sikap konsumen menurut adalah 
faktor psikologis yang perlu dipahami oleh pemasar karena 
sikap dianggap mempunyai korelasi yang positif dan kuat 
dengan perilaku Suryani (2008). Pada item kontribusi 

lingkungan rata-rata responden menjawab netral yang artinya 
konsumen konsumen belum sepenuhnya merasa menjaga 
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lingkungan hidup berkontribusi dalam upaya penyelamatan 
lingkungan walaupun konsumen memiliki kehawatiran tentang 
kondisi lingkungan yang mulai rusak dan merasa marah jika 
melihat berita tentang berbagai permasalahan lingkungan hidup. 

Teh yang menggunakan kemasan karton berlapis bukan 
hanya Teh Kotak. Teh Sosro kemasan kotak merupakan 
pesaing besar bagi Teh Kotak. Keduanya memiliki manfaat 
lingkungan yang sama, informasi yang diberikan pun sama. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa konsumen tidak selalu memilih Teh 
Kotak ketika membeli teh ready to drink dengan kemasan 

karton. Meskipun konsumen merasa bahwa ikut berkontribusi 
terhadap lingkungan dengan membeli Teh Kotak tetapi tidak 
menutup kemungkinan pula konsumen juga merasa 
berkontribusi terhadap lingkungan dengan membeli merek lain. 
Teh Kotak bukan satu-satunya produk ramah Teh Kotak bukan 
satu-satunya pilihan teh ready to drink.  

Kepuasan tidak dapat mempengaruhi kekuatan merek 
dipasar tanpa disertai kepercayaan. Maka dari itu, Teh Kotak 
perlu meningkatkan informasi lingkungan guna menunjukkan 
bahwa Teh Kotak lebih unggul dibanding pesaing. Informasi 
dapat diberikan melalui iklan televisi dan media sosial. 
Disamping itu, gerakan mengajak melestarikan lingkungan 
dapat menjadi keunggulan Teh Kotak dibanding merek lain. 
4.6.1.3 Pengaruh Green Trust terhadap Green Brand Equity 

Berdasarkan uji hipotesis pada Tabel 4.13, dapat diketahui 
bahwa green brand image berpengaruh positif terhadap green 
brand equity karena thitung > ttabel (2.438 > 1.977) dengan nilai 
direct effect 0.353. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan 
green trust akan mempengaruhi peningkatan green brand 
equity. Begitu pula sebaliknya, jika green trust menurun maka 
green brand equity juga menurun. Penelitian ini sejalan dengan 
temuan Chen (2009) menyebutkan bahwa green trust 
berpengaruh positif dan signifikan pada green brand equity. 
Siwandana dan I (2017) juga menyebutkan bahwa green trust 
berpengaruh positif signifikan terhadap green brand equity, 
selain itu green trust memiliki peran menjembatani green brand 
image dengan green brand equity. 

Trust merupakan sebuah strategi penerapan di dalam ranah 
pemasaran dan bahan dasar yang paling penting di dalam 
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kesuksesan berbisnis. Teh Kotak telah mencantumkan label 
FSC dan tagline “anda ikut melestarikan hutan dunia dengan 

membeli produk dalam kemasan ini”. Tujuannya untuk 
menunjukkan kepada konsumen bahwa Teh Kotak tidak hanya 
memenuhi kebutuhan konsumen namun juga ikut andil dalam 
melestarikan lingkungan. Adanya informasi lingkungan tersebut 
akan mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini 
akan menjadi penentu kekuatan merek Teh Kotak di pasaran. 
Reputasi lingkungan yang disertai informasi yang cukup akan 
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Teh Kotak. 
Ketika konsumen sudah memiliki suatu kepercayaan terhadap 
Teh Kotak maka Teh Kotak tersebut akan memiliki suatu nilai 
lebih yang akan menguntungkan perusahaan. Kepercayaan 
pelanggan akan meningkatkan keterikatan sosial konsumen 
dengan produsen. Jika konsumen percaya maka konsumen 

akan dapat menilai terkait keunggulan Teh Kotak dibanding 
pesaing.  

Semakin tinggi ekuitas dari suatu brand maka daya saing 
brand tersebut akan menjadi semakin kuat di pasaran, oleh 
karena itulah ekuitas dari brand merupakan suatu aspek yang 

harus dikuatkan oleh suatu perusahaan. Konsumen memiliki 
kecenderungan untuk mengevaluasi merek mencakup 
kepercayaan terhadap merek sehingga perusahaan harus dapat 
menjaga keyakinan konsumen dengan mengkomunikasikan  
secara  rutin  manfaat lingkungan yang  diperoleh  setelah 
membeli Teh Kotak.  

 
4.6.1.4 Pengaruh Green Brand Image terhadap Repurchase 
Intention 

    Berdasarkan uji hipotesis pada Tabel 4.13, dapat diketahui 
bahwa green brand image tidak berpengaruh terhadap green 
brand equity karena thitung < ttabel (1.019 < 1.977).  Hal ini berarti 
bahwa peningkatan green brand image tidak berpengaruh 
terhadap perubahan repurchase intention. Image ramah 
lingkungan yang diberikan Teh Kotak tidak mampu 
meningkatkan repurchase intention Teh Kotak. Penelitian ini 

sejalan dengan temuan Alshura dan Abdelrahim (2016) yang 
menyebutkan bahwa citra ramah lingkungan dari suatu merek 
tidak menarik minat konsumen untuk menggunakan merek 
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tersebut. Penyebab green brand image tidak berpengaruh 
terhadap repurchase intention karena reputasi lingkungan yang 

dimiliki Teh Kotak ternyata tidak membuat konsumen 
memberikan penilaian tinggi. Bagi konsumen, mengetahui 
bahwa Teh Kotak ramah lingkungan tidak cukup tanpa 
mengenalkan lebih pentingnya menggunakan produk ramah 
lingkungan. Huang dkk (2016) menyebutkan bahwa green brand 
knowledge berpengaruh positif terhadap minat beli dimana 
salah satu indikator green brand knowledge adalah green brand 
image. Sehingga dalam penelitian ini dapat dimengerti bahwa 
terjadi hubungan tidak signifikan antara green brand image 
terhadap repurchase intention. Green product yang diperkuat 

dengan pengetahuan (pemahaman tentang konsep produk 
ramah lingkungan dan regulasi lingkungan yang berlaku serta 
kesadaran untuk mengkonsumsi produk ramah lingkungan) 
akan membuat konsumen mempertimbangkan aspek ramah 
lingkungan dalam suatu produk sebelum memutuskan untuk 
membeli (Septifani dkk, 2014). 

Kemungkinan dari tindakan konsumen terhadap suatu produk 
mencakup dua hal yaitu mengadopsi atau mengabaikannya. 
Lebih dari separuh konsumen cenderung mengabaikan bahwa 
kemasan Teh Kotak ramah lingkungan meskipun mereka 
mengetahui melalui label FSC pada kemasan. Hal ini 
menunjukkan adanya faktor lain yang menyebabkan image 
ramah lingkungan tidak mempengaruhi pembelian ulang yaitu 
kurangnya promosi terkait kepedulian Teh Kotak terhadap 
lingkungan. Label ramah lingkungan dianggap sebagai 
greenwashing karena hanya menonjolkan beberapa kelebihan. 
Kurangnya informasi tersebut membuat konsumen 
mengabaikan aspek lingkungan dalam melakukan pembelian 
ulang. Berbeda dengan konsumen yang telah mengonsumsi 
Teh Kotak lebih dari 10 kali, mereka cenderung memahami 
dengan benar karakteristik Teh Kotak dari segala aspek 
terutama dari segi kepedulian lingkungannya. Teh Kotak perlu 
meningkatkan informasi guna menambah pengetahuan 
lingkungan pada Teh Kotak untuk menarik minat konsumen. 
Oleh sebab itu, PT Ultrajaya perlu melakukan kampanye 
lingkungan secara berkala dan lebih detail terkait pentingnya 
menggunakan produk ramah lingkungan.  
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4.6.1.5 Pengaruh Green Satisfaction terhadap Repurchase 
Intention 

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.13, dapat diketahui 
bahwa green satisfaction berpengaruh positif terhadap 
repurchase intention, dengan nilai direct effect 0.263. Uji 
hipotesis juga menunjukkan green satisfaction berpengaruh 
signifikan terhadap repurchase intention karena thitung > ttabel 
(2.371 > 1.977). Hal ini menunjukan bahwa peningkatan green 
satisfaction akan berpengaruh terhadap peningkatan 
repurchase intention. Begitu pula sebaliknya, jika green 
satisfaction menurun maka repurchase intention juga menurun. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lam dkk (2016) yang 
menyebutkan bawa green satisfaction berpengaruh terhadap 
repurchase intention. Kurniawati dan Putu (2018) juga 
menyebutkan bahwa green satisfaction berpengaruh signifikan 
terhadap repurchase intention. 

Kepuasan mengacu pada harapan konsumen terhadap suatu 
produk atau layanan, jika produk atau layanan memenuhi 
harapan konsumen, mereka akan puas, mengarah ke niat 
pembelian kembali (Chang dan Chou, 2014). Jika konsumen 
merasa puas maka ia akan menunjukkan probabilitas yang lebih 
tinggi pada produk tersebut untuk membeli dan 
menggunakannya kembali, selain itu konsumen yang puas akan 
mampu memberikan dampak yang lebih besar untuk 
mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk 
menggunakan produk tersebut (Qomariah dkk, 2014). 
Konsumen mengatakan puas apabila merasa ikut berkontribusi 
terhadap kelestarian lingkungan dengan membeli Teh Kotak. 
Ketika konsumen merasa berkontribusi pada lingkungan maka 
konsumen akan mempertimbangkan untuk 
merekomendasikankan Teh Kotak kepada orang lain. Nilai 
sosial memegang peranan penting dalam konsumsi 
berkelanjutan yang nantinya mengarah kepada niat pembelian 
kembali pada produk ramah lingkungan, dimana pendapat ahli 
maupun orang lain memberikan kontribusi yang besar juga 
terhadap produk ramah lingkungan. Maka dari itu, Teh Kotak 
perlu memberikan informasi mengenai seberapa besar 
kontribusi konsumen dalam melestarikan lingkungan dengan 
membeli Teh Kotak. Hal ini dapat dilakukan dengan 
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mengiklankan tagline “anda ikut melestarikan hutan dunia 
dengan membeli Teh Kotak”, serta menjelaskan cara 
membuang kemasan karton dengan benar.  
 
4.6.1.6 Pengaruh Green Trust terhadap Repurchase 

Intention 
Berdasarkan uji hipotesis pada Tabel 4.13, dapat diketahui 

bahwa green trust berpengaruh positif signifikan terhadap 
repurchase intention karena thitung > ttabel (4.318 > 1.977) dengan 
nilai direct effect 0.410. Hal ini berarti bahwa peningkatan green 
trust akan berpengaruh terhadap peningkatan repurchase 
intention. Begitu pula sebaliknya, jika green trust menurun maka 
repurchase intention juga menurun. Hasil ini sesuai dengan 

hasil penelitian Lam dkk (2016) yang menyebutkan bahwa 
green trust berpengaruh terhadap repurchase intention. 

Green trust merupakan kehendak konsumen dan keyakinan 

pada Teh Kotak, dimana Teh Kotak tersebut memiliki 
kredibilitas, kebijakan dan kemampuan dalam mengurangi 
dampak dampak negatif terhadap lingkungan. Kepercayaan 
bersandar pada penilaian konsumen terhadap Teh Kotak 
didasarkan pada persepsi masing-masing konsumen terhadap 
manfaat yang diperoleh. Dengan memberikan jaminan 
kepuasan konsumen dan informasi-informasi ramah lingkungan 
yang dibutuhkan oleh konsumen akan dapat mempengaruhi 
perilaku konsumen. Perilaku konsumen akan menjadi penentu 
konsumen tersebut mempercayai Teh kotak. Kepercayaan 
merek bersandar pada penilaian konsumen yang menilai Teh 
Kotak didasarkan pada persepsi masing-masing konsumen 
terhadap manfaat lingkungan yang dapat diberikan merek 
tersebut sehingga konsumen menaruh kepercayaan terhadap 
produk tersebut. Ketika konsumen menaruh kepercayaan maka 
konsumen akan melakukan pembelian ulang. Jika kepercayaan 
yang dirasakan benar adanya maka akan meningkatkan 
keinginan konsumen untuk mempengaruhi orang terdekatnya 
untuk melakukan pembelian. 

 Strategi mempromosikan green marketing dengan 

menunjukkan keunggulan Teh Kotak sebagai produk ramah 
lingkungan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 
pembelian kembali. Sertifikasi dan penghargaan dari pihak yang 
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kredibel dapat diperkenalkan dalam kampanye komunikasi 
pemasaran dan hubungan masyarakat.  

 
4.6.1.7 Pengaruh Green Brand Equity terhadap Repurchase 
Intention 

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.13, dapat diketahui 
bahwa green brand equity berpengaruh positif terhadap 
repurchase intention karena thitung > ttabel (4.520 > 1.977) dengan 
nilai direct effect 0.323. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan 
green brand equity akan berpengaruh terhadap peningkatan 
repurchase intention. Begitu pula sebaliknya, jika green brand 
equity menurun maka repurchase intention juga menurun. 

Konsumen akan penilaian khusus apabila dalam suatu 
produk memiliki manfaat bagi lingkungan. Teh Kotak memiliki 
aset terkait lingkungan yakni kemasannya yang ramah 
lingkungan serta telah memperoleh sertifikasi FSC. Menurut 
Horne (2009), label yang diatur pemerintah merupakan hal yang 
disukai konsumen. Namun, kenyataanya konsumen 
membutuhkan informasi terkait label FSC pada Teh Kotak guna 
membuka pandangan konsumen akan pentingnya melestarikan 
lingkungan. Sertifikasi FSC dapat menjadi salah satu identitas 
Teh Kotak. Identitas merek yang kuat terkait lingkungan akan 
membuat konsumen selalu ingat dengan merek. Ingatan 
konsumen mengenai suatu produk dapat mempengaruhi 
perilaku konsumen. 

Konsumen akan menilai baik jika nilai lingkungan sesuai 
harapannya. Jika nilai lingkungan pada Teh Kotak lebih baik 
daripada merek lain maka konsumen akan memberikan 
penilaian lebih. Persepsi nilai dari dapat menjadi landasan yang 
kuat untuk meningkatkan kekuatan merek Teh Kotak. Dengan 
demikian konsumen akan mempertimbangkan untuk membeli 
kembali Teh Kotak serta menjadikan Teh Kotak sebagai pilihan 
utama ketika membeli teh dalam kemasan yang ramah 
lingkungan. Hal ini memungkinkan konsumen untuk 
merekomendasikan Teh Kotak kepada orang lain. Penelitian 
Chen dan Lee (2015) menyebutkan bahwa konsumen 
cenderung melihat nilai tinggi dengan adanya green product 

sehingga melekat dibenaknya dan menimbulkan minat beli. PT 
Ultrajaya perlu melakukan promosi terkait nilai-nilai lingkungan 
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guna menunjukkan keunggulannya dibanding merek lain kepada 
konsumen. Selain itu, green promotion dapat mendorong 

konsumen untuk peduli terhadap lingkungan. Promosi dapat 
dilakukan melalui menyertakan tagline terkait green brand pada 
iklan di media televisi maupun media lainnya.  

 
4.7 Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial merupakan alternatif tindakan yang 
dapat diterapkan untuk memperbaiki kendala green brand 
image dan green satisfaction tidak berpengaruh terhadap green 
brand equity dan green brand image tidak berpengaruh 
terhadap repurchase intention konsumen serta meningkatkan 
pengaruh green trust terhadap green brand equity dan 
repurchase intention pada produk Teh Kotak : 
1. Teh Kotak harus menekankan kelebihannya dalam aspek 

lingkungan dalam setiap upaya promosi agar konsumen 
selalu mengingat karakteristik merek.  Caranya yaitu dengan 
menyebarkan informasi melalui green promotion pada iklan 
televisi, youtube, maupun media lainnya. Informasi yang 

disebarkan yaitu berupa informasi kerusakan lingkungan 
yang terjadi kemudian mempengaruhi pentingnya menjaga 
lingkungan. Hal ini dilakukan guna menyadarkan konsumen 
akan lingkungan sehingga image ramah lingkungan akan 

melekat pada Teh Kotak. 
2. Teh Kotak harus lebih terbuka terhadap konsumen agar 

konsumen mengetahui seberapa besar peran Teh Kotak 
dalam menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menerima wisata edukasi sehingga dapat meningkatkan 
pengetahuan dan persepsi pentingnya menjaga lingkungan 
sejak dini. 

3. Teh Kotak harus mempertahankan ciri khas kemasannya 
yaitu dengan menggunakan karton berlapis yang berlabel 
FSC sebagai usaha mengurangi kerusakan lingkungan 
hutan. 

4. Teh Kotak perlu merencanakan strategi pemasaran dengan 
lebih sering melakukan pendekatan pada konsumen 
sehingga mereka dapat memahami adanya strategi 
pemasaran yang ramah lingkungan. Caranya yaitu dengan 
menggunakan slogan lingkungannya disetiap promosinya 
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serta mengajak bagaimana gerakan membuang sampah 
yang tepat untuk kemasan karton berlapis serta 
mempertahankan kegiatan kampanye “thanks to nature” 

secara berkala  
5. Teh Kotak harus selalu menjaga hubungan baik masyarakat 

sekitar dengan menaati peraturan pemerintah terkait limbah 
produksi minuman sehingga masyarakat percaya bahwa Teh 
Kotak konsisten dalam menjaga lingkungan. 
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V.   PENUTUP 
 
 
 
5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Green brand image dan green satisfaction tidak signifikan 

terhadap green brand equity. Green brand image juga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. 

2. Green trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap green 
brand equity. Green satisfaction, green trust, green brand 
equity dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
repurchase intention.  

 
5.2 Saran  
1. Untuk meningkatkan green brand equity Teh Kotak perlu 

menjaga kepercayaan konsumen. Caranya dengan terus 
memenuhi harapan konsumen dalam menjaga lingkungan 
serta perlu lebih mengenalkan Teh Kotak sebagai produk 
ramah lingkungan. Informasi dapat diberikan lebih rinci dan 
akurat mengenai Teh Kotak. Penyebaran informasi dapat 
dilakukan dengan cara menggunakan green promotion pada 

iklan televisi maupun media lainnya serta menerima wisata 
edukasi. 

2. Teh Kotak harus menggunakan slogan lingkungannya 
disetiap promosinya serta mengajak bagaimana gerakan 
membuang sampah yang tepat untuk kemasan karton 
berlapis. Hal ini dilakukan selain untuk menyadarkan 
konsumen akan pentingnya menjaga lingkungan.  

3. Untuk meningkatkan repurchase intention Teh Kotak perlu 

memberikan informasi lingkungan seperti menggunakan iklan 
yang berkaitan dengan lingkungan guna meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran konsumen akan lingkungan. 
Serta membuat konsumen lebih mudah untuk menilai dan 
mempercayai Teh Kotak. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan 
penelitian ini dengan menggunakan metode analisis dan 
model yang berbeda, memakai variabel-variabel lain seperti 
green knowledge, green purchase behavior dan green 
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purchase decision. Peneliti berikutnya juga dapat 
menggunakan 2 objek yang menerapkan konsep green 
marketing sebagai pembanding.  
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS  BRAWIJAYA 

 
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 
................................ 
Di Tempat 
 
Dengan Hormat, 
Saya sedang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Green 
Brand Image, Green Satisfaction, Green Trust terhadap Green 
Brand Equity serta Implikasinya pada Repurchase Intention 
(Studi Kasus : Konsumen Teh Kotak di Kota Malang)”. 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir 
untuk meraih gelar S1 pada Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, Malang. Saya mohon bantuan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya. Tidak ada jawaban salah atau benar 
dalam kuesioner ini. Semua informasi yang didapat dari 
kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya akan saya gunakan 
dalam rangka penelitian ini dan tidak maksud tujuan tertentu. 
Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i dalam 
pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.  
 
 

 
Hormat Saya, 

 
 

Mutiara Ike Puspitasari 
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Kuesioner Penelitian 
Petunjuk Pengisian : 

a. Mohon untuk mengisi jawaban dari pertanyaan ini dengan 
sebenar– benarnya 

b. Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang telah disediakan 
 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama Responden ................................................................. 
2. Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki                      b. Perempuan 
3. Usia 

a. 17-21 tahun          c. 27-31 tahun 
b. 22-26 tahun          d. Diatas 31 tahun 

4. Pendidikan  
a. SD   c. SMA/Sederajat   
b. SMP/Sederajat d. Perguruan Tinggi/Akademi 

5. Pekerjaan 
c. Pelajar/Mahasiswa   c. Wiraswasta       e. Lainnya………. 
d. PNS/TNI/Polri           d. Pegawai Swasta 

6. Pendapatan/uang saku perbulan 
a. < Rp. 1.000.000 
b. Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000 
c. Rp. 3.000.000 - Rp. 6.000.000 
d. > Rp. 6.000.000 

7. Apakah anda pernah membeli dan mengonsumsi Teh Kotak? 
a. Ya   b. Tidak (berhenti mengisi) 

8. Apakah anda pernah membeli dan mengonsumsi Teh Kotak 
dalam 3 bulan terakhir ? 
a. Ya   b. Tidak (berhenti mengisi) 

9. Apakah anda membeli dan mengonsumsi Teh Kotak minimal 
2 kali dalam 3 bulan terakhir ? 
a. Ya   b. Tidak (berhenti mengisi) 

10. Berapa kali anda mengonsumsi Teh Kotak dalam 3 bulan 
terakhir? 

a. 2 kali    c. 6 – 10 kali 
b. 3 – 5 kali   d. >10 kali 

11. Apakah anda mengetahui adanya konsep produk ramah 
lingkungan (green product)? 
a. Ya   b. Tidak (berhenti mengisi) 
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12. Apakah anda mengetahui bahwa kemasan Teh Kotak 
terbuat dari bahan yang ramah lingkungan (Karton 
Multilapis/Tetrapack/Kertas)? 
a. Ya   b. Tidak (berhenti mengisi) 

 
Kuesioner Penelitian 
Petunjuk Pengisian : 
a. Mohon untuk mengisi jawaban dari pertanyaan ini dengan 

sebenar-benarnya. 
b. Berilah tanda centang (V) pada jawaban yang telah 

disediakan. 
c. Keterangan skala jawaban kuesioner adalah sebagai berikut : 

1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 : Tidak Setuju (TS) 
3 : Netral (N) 
4 : Setuju (S) 
5 : Sangat Setuju (SS) 
 

No Pernyataan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 

Green Brand Image  

1 
Anda menganggap kemasan Teh 
Kotak terbuat dari bahan yang 
ramah lingkungan.           

2 
Anda menganggap Teh Kotak ikut 
andil dalam menjaga lingkungan.           

3 

Anda menggangap Teh Kotak 
dapat menjadi tolok ukur produk 
minuman teh kemasan yang 
ramah lingkungan. 
           

Green Satisfaction 

4 
Anda puas dengan kemasan Teh 
Kotak yang ramah lingkungan.            

5 
Anda merasa ikut berkontribusi 
pada lingkungan dengan membeli 
Teh Kotak.            
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Green Trust 

6 
Anda percaya pada informasi Teh 
Kotak yang ramah lingkungan.           

7 
Anda percaya pada reputasi Teh 
Kotak dalam menjaga lingkungan.           

8 

Anda percaya bahwa harapan 
anda dalam menjaga lingkungan 
telah terpenuhi dengan memilih 
Teh Kotak.           

Green Brand Equity 

9 

Anda lebih suka membeli Teh 
Kotak meskipun merek lain juga 
memiliki kemasan yang ramah 
lingkungan..           

10 

Anda merasa Teh Kotak adalah 
merek Teh ramah lingkungan 
pertama yang muncul dalam 
ingatan anda.           

11 

Anda lebih suka membeli Teh 
Kotak meskipun merek lain 
menghasilkan nilai manfaat 
lingkungan yang sama.           

Repurchase Intention 

12. 
Anda akan membeli ulang Teh 
Kotak karena ramah lingkungan.           

13 

Anda akan menjadikan Teh Kotak 
menjadi produk utama ketika 
membeli Teh kemasan yang 
ramah lingkungan.         

  
 

14 
Anda akan merekomendasikan 
Teh Kotak sebagai produk ramah 
lingkungan kepada orang lain.         
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Lampiran 2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
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Lampiran 3. Outer Loading 

  
Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

X1.1 <- 
X1 

0.814 0.809 0.062 13.200 0.000 

X1.2 <- 
X1 

0.880 0.880 0.021 41.422 0.000 

X1.3 <- 
X1 

0.845 0.846 0.026 31.936 0.000 

X2.1 <- 
X2 

0.893 0.894 0.019 46.614 0.000 

X2.2 <- 
X2 

0.911 0.909 0.018 51.817 0.000 

X3.1 <- 
X3 

0.884 0.883 0.026 34.548 0.000 

X3.2 <- 
X3 

0.924 0.924 0.013 69.525 0.000 

X3.3 <- 
X3 

0.876 0.876 0.023 38.141 0.000 

Y1.1 <- 
Y1 

0.892 0.891 0.024 36.868 0.000 

Y1.2 <- 
Y1 

0.821 0.819 0.034 24.348 0.000 

Y1.3 <- 
Y1 

0.914 0.914 0.019 49.194 0.000 

Y2.1 <- 
Y2 

0.859 0.859 0.027 31.552 0.000 

Y2.2 <- 
Y2 

0.884 0.884 0.023 38.291 0.000 

Y2.3 <- 
Y2 

0.888 0.888 0.020 45.098 0.000 

 
Lampiran 4. R-Square 

  
R 
Square 

Y1 0.266 

Y2 0.623 
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Lampiran 5. Uji Hipotesis 

  
Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

X1 -> Y1 0.147 0.156 0.093 1.576 0.115 

X1 -> Y2 -0.073 -0.096 0.071 1.019 0.308 

X2 -> Y1 0.060 0.141 0.106 0.560 0.575 

X2 -> Y2 0.263 0.265 0.111 2.371 0.018 

X3 -> Y1 0.353 0.365 0.145 2.438 0.015 

X3 -> Y2 0.410 0.408 0.095 4.318 0.000 

Y1 -> Y2 0.323 0.328 0.071 4.520 0.000 

 

 


