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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 Starbucks Coffee merupakan perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi 

yang berasal dari Amerika Serikat dan berkantor pusat di Seattle. Starbucks 

Coffee berdiri di tahun 1971 oleh Jerry Baldwin, Zev Siegl, dan Gordon 

Bawker. Dulunya mereka hanya menjual kopi panggang dan berbagai macam 

bumbu dan belum menjual kopi seduh seperti sekarang. Pada tahun 1987 

pemilik Starbucks Coffee menjual sahamnya kepada Howard Schultz hingga 

sekarang. 

 Starbucks mulai hadir di Indonesia pada tahun 2002 dan membuka gerai 

pertamanya di Semarang tepatnya di Paragon Mall pada tahun 2010, sedangkan 

Starbucks Ciputra mulai hadir pada tahun 2014. Seiring berkembangnya waktu, 

Starbucks Coffee tidak hanya menjual kopi namun juga teh, minuman blended, 

minuman soda, berbagai macam makanan, hingga pernak-pernik seperti 

tumbler, tas dan gantungan kunci. 

 Seiring berkembangnya waktu, Starbucks terus berinovasi dan menjadikan 

perusahaannya semakin ramah lingkungan. Dengan begitu, konsumennya 

menjadi semakin loyal karena secara tidak langsung merekapun turut 

membantu menjaga lingkungan ini tetap baik dan terjaga.  

4.2 Gambaran Umum Responden 

 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian oleh peneliti adalah 

konsumen Starbucks Coffee Ciputra Semarang. Objek tersebut adalah orang 
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yang telah membeli dan bersedia untuk mengisi kuesioner yang dibagikan oleh 

peneliti. 

 Responden diminta untuk mengisi pertanyaan tentang indikator green 

marketing seperti green product, green promotion, green people, green 

process, green physical evidence dan juga kepuasan konsumen. Selain itu 

responden juga diminta untuk menjawab data diri yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang dengan hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah  Presentase 

Laki-laki 31 51,7% 

Perempuan 29 48.3% 

Total 60 100% 

Sumber: data primer yang diolah, 2016 

 Dari Tabel 4.1 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Starbucks Coffee 

Ciputra Semarang memiliki konsumen dengan jumlah rata-rata yang hampir 

sama, ini berarti Starbucks Coffee Ciputra Semarang diminati oleh semua 

konsumen baik laki-laki maupun perempuan. 
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Tabel 4.2 

Usia Responden 

Usia Jumlah Presentasi 

16-20 tahun 5 8,3% 

21-25 tahun 48 80% 

26-30 tahun 5 8,3% 

Diatas 30 tahun 2 3,3% 

Total 60 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata konsumen yang datang 

merupakan konsumen dengan usia muda yaitu dengan rentan usia 21-25. Ini 

terjadi karena letak dari Starbucks Coffee Ciputra yang terletak di pusat kota 

Semarang dan dekat dengan beberapa universitas sehingga rata-rata 

konsumennya merupakan anak muda. 
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Tabel 4.3 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Pegawai 6 10% 

Swasta 17 28,3% 

Pelajar 5 8,3% 

Mahasiswa 32 53,3% 

Total 60 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

  

Dari Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden paling 

banyak adalah mahasiswa dengan jumlah 32 orang atau 53,3%. Seperti 

penjelasannya sebelumnya, ini terjadi akibat letak Starbucks Coffee Ciputra 

yang dekat dengan beberapa universitas seperti Undip, Udinus dan Unisbank. 

 

4.3 Analisis Tabel Silang 

4.3.1 Analisis Tabel Silang Jenis Kelamin Responden dan Usia 

Responden 

 Berikut merupakan tabel hasil tabulasi silang dari usia responden dan jenis 

kelamin responden: 
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Tabel 4.4 

Cross Tab Usia dan Jenis Kelamin Responden 

Usia responden Kelamin Total 

Laki-laki Perempuan 

16-20 

tahun 

Count 1 4 5 

% within usia 20% 80% 100% 

21-25 

tahun 

Count 25 23 48 

% within usia 52,3% 47,9% 100% 

26-30 

tahun 

Count 4 1 5 

% within usia 80% 20% 100% 

Di atas 30 

tahun 

Count 1 1 2 

% within usia 50% 50% 100% 

Total Count 31 29 60 

% within usia 51,7% 48,3% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rentang usia 21-25 tahun dengan 

jenis kelamin laki-laki diketahui merupakan responden paling banyak dengan 

jumlah 25 orang. Seperti penjelasan pada bab sebelumnya bahwa sampel 

merupakan representasi konsumen maka dapat diartikan bahwa konsumen 

Starbucks Ciputra Semarang paling banyak adalah konsumen dengan usia 21-

25 tahun berjenis kelamin laki-laki. 
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4.3.2 Analisis Tabel Silang Pekerjaan Responden dan Jenis Kelamin 

Responden 

Berikut merupakan hasil analisis tabel silang antara pekerjaan responden 

dan jenis kelamin responden: 

Tabel 4.5 

Cross Tab Pekerjaan dan Jenis Kelamin Responden 

Pekerjaan Jenis Kelamin Total 

Laki-laki Perempuan 

Pegawai  Count 1 5 6 

%  within pekerjaan 16,3% 83,3% 100% 

Swasta Count 11 6 17 

%  within pekerjaan 64,7% 35,3% 100% 

Pelajar  Count 2 3 5 

% within pekerjaan 40% 60% 100% 

Mahasiswa  Count 17 15 32 

% within pekerjaan 53,1% 46,9% 100% 

Total Count 31 29 60 

%  within pekerjaan 51,7% 48,3% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan pekerjaan 

mahasiswa dengan rentang usia 21-25 tahun merupakan responden paling 

banyak dengan jumlah 17 orang atau 28,3%. Sama seperti penjelasan 
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sebelumnya, ini dikarenakan lokasi dari Starbucks Ciputra Semarang yang 

berada di dekat beberapa universitas ternama di Semarang. 

4.3.3 Analisis Tabel Silang Pekerjaan Responden dan Usia Responden 

Berikut merupakan hasil analisis tabel silang antara pekerjaan responden 

dan usia responden: 

Tabel 4.6 

Cross Tab Pekerjaan dan Usia Responden 

Pekerjaan Usia Total 

16-20 

tahun 

21-25 

tahun 

26-30 

tahun 

Diatas 30 

tahun 

Pegawai Count 0 4 1 1 6 

% within pekerjaan 0% 66,7% 16,7% 16,7% 100% 

Swasta  Count 0 12 4 1 17 

% within pekerjaan 0% 70,6% 23,5% 5,9% 100% 

Pelajar Count 4 1 0 0 5 

% within pekerjaan 80% 20% 0% 0% 100% 

Mahasiswa Count 1 31 0 0 32 

% within pekerjaan 3,1% 96,9% 0% 0% 100% 

Total Count 5 48 5 2 60 

% within pekerjaan 8,3% 80% 8,3% 3,3% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
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 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden dengan pekerjaan 

mahasiswa dengan usia 21-25 tahun merupakan responden paling banyak. 

dengan jumlah 31 orang atau 51,7%. 

4.4 Gambaran Tanggapan Responden 

4.4.1. Variabel Green Product 

 Pada variabel green product memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu sebagai 

berikut: 

  Tabel 4.7 

Variabel Green Product 

Indikator 

1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

Total 

skor 

Rata-

Rata 

Ket. 

Starbuck menggunakan 

gelas plastik daur ulang 

0 5 6 24 25 60 4,15 Setuju 

Starbucks hanya 

menggunakan paper bag 

sebagai pembungkus 

0 3 6 31 20 60 4,13 Setuju 

Tumbler Starbucks memiliki 

kualitas yang bagus 

sehingga awet dan tahan 

lama 

0 2 7 22 29 60 4,30 

Sangat 

Setuju 

Total  4,19 Setuju 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada indikator kedua yaitu 

“Starbucks hanya menggunakan paper bag sebagai pembungkus” memiliki 

nilai paling rendah yaitu 4,13 atau setuju, ini terjadi dikarenakan sebagai 
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konsumen yang mereka pedulikan adalah fungsi dan manfaat dari pembungkus 

tersebut, bukan bahan atau materialnya. 

Sedangkan pada indikator ketiga yaitu “Tumbler Starbucks memiliki 

kualitas yang bagus sehingga awet dan tahan lama”  memiliki nilai paling 

tinggi yaitu 4,30 atau sangat setuju, ini terjadi karena konsumen sudah 

membuktikan bahwa tumbler tersebut dapat digunakan bertahun-tahun dan 

masih memiliki fungsi yang baik sehingga mereka dapat menggunakannya 

dalam jangka waktu yang lama.  

4.4.2. Variabel Green Promotion 

 Pada variabel green promotion memiliki 5 (lima) indikator yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Variabel Green Promotion 

Indikator 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

Total 

skor 

Rata 

-Rata 

Ket. 

Starbucks menyisihkan Rp. 1000 

untuk membantu daerah yang 

kekurangan air setiap pembelian 

air mineral 

0 2 9 25 24 60 4,18 Setuju 

Pada program Earth Month 

Starbucks pada bulan April, saya 

memperoleh 30% diskon jika 

membawa tempat minuman 

sendiri 

0 1 6 34 19 60 4,18 Setuju 

Setiap tanggal 22 ada promo 0 2 8 34 16 60 4,07 Setuju 
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diskon 50% jika membawa 

tumbler sendiri 

Promo yang diinfokan melalui 

media non kertas seperti email 

dan media sosial 

0 0 8 21 31 60 4,38 Sangat 

setuju 

Setiap hari ada potongan harga 

Rp 3000 apabila membeli 

menggunakan tempat minum 

sendiri 

0 2 9 24 25 60 4,20 Sangat 

setuju 

Total  4,20 Sangat

Setuju 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Indikator kuesioner ketiga dari variabel green promotion yaitu “Setiap 

tanggal 22 ada promo diskon 50% jika membawa tumbler sendiri” memiliki 

rata-rata nilai terendah yaitu 4,06 yang menunjukkan bahwa indikator tersebut 

masuk dalam kategori setuju. Ini terjadi dikarenakan konsumen berharap 

promo tersebut diadakan setiap hari dan bukan hanya pada tanggal 22 saja 

sehingga mereka dapat mengunjungi Starbucks setiap hari dan menggunakan 

tumbler mereka yang dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. 

Indikator terakhir dari variabel green promotion yaitu “setiap hari ada 

potongan harga Rp 3000 apabila membeli menggunakan tempat minum 

sendiri” memiliki rata-rata nilai sebesar 4,20 yang menunjukkan bahwa 

indikator tersebut masuk dalam kategori sangat setuju. Seperti penjelasan 

sebelumnya konsumen sangat senang apabila promo tersebut dapat diadakan 

setiap hari sehingga mereka dapat membantu mengurangi kerusakan 
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lingkungan dari setiap proses pembeliannya meskipun di promo ini konsumen 

hanya mendapat potongan harga sebesar Rp 3000.  

 Indikator keempat dari variabel green promotion yaitu “Promo yang 

diinfokan melalui media non kertas seperti email dan media sosial” memiliki 

rata-rata nilai paling tinggi yaitu 4,38 yang menunjukkan bahwa indikator 

tersebut masuk dalam kategori sangat setuju, ini terjadi dikarenakan di era yang 

serba modern ini semua orang menggunakan smartphone dimana mereka dapat 

membuka media sosial dan e-mail dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu, 

calon konsumen dapat mengetahui segala promo yang sedang terjadi di 

Starbucks Ciputra Semarang dan promosi yang dilakukan Starbucks menjadi 

efektif tanpa harus merusak lingkungan. 

4.4.3. Variabel Green People 

Pada Variabel Green People terdapat 2 (dua) indikator, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Variabel Green People 

Variabel 

1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

Total 

skor 

Rata-

Rata 

Ket. 

Barista selalu konsisten untuk 

menawarkan konsumen 

menggunakan gelas atau mug 

0 5 4 25 26 60 4,20 

Sangat 

setuju 
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Barista yang mempunyai 

kemampuan komunikasi yang 

bagus dalam menjelaskan green 

marketing Starbucks Ciputra, 

sehingga usaha pemasaran yang 

dihasilkan menjadi efektif 

0 4 2 35 19 60 4,15 Setuju 

Total  4,17 Setuju 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada indikator pertama Variabel 

Green People, yaitu “Barista selalu konsisten untuk menawarkan konsumen 

menggunakan gelas atau mug” memiliki rata-rata nilai 4,20 yang menunjukkan 

bahwa indikator tersebut masuk dalam kategori sangat setuju. Ini terjadi karena 

konsumen merasa lebih jelas dan mengerti tentang manfaat mereka 

menggunakan gelas atau mug karena dijelaskan secara langsung oleh barista 

sehingga mereka juga turut membantu mengurangi kerusakan lingkungan di 

setiap pembelian yang dilakukannya. 

4.4.4. Variabel Green Process 

 Pada variabel Green Process terdapat 2 (dua) indikator, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 

Variabel Green Process 

Variabel 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Ket. 
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Starbucks hanya 

menggunakan satu lembar 

struk 

0 5 2 26 27 60 4,25 Sangat 

setuju 

Ampas kopi yang dihasilkan 

dari proses produksi dapat 

diminta oleh konsumen 

untuk dijadikan pupuk 

0 6 7 25 22 60 4,05 Setuju 

Total  4,15 Setuju 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada variabel green process 

indikator pertama yaitu “Starbucks hanya menggunakan satu lembar struk 

memiliki rata-rata nilai sebesar 4,25 atau masuk dalam kategori sangat setuju. 

Ini terjadi karena konsumen sangat senang hanya diberikan satu struk sehingga 

tidak membuat mereka banyak-banyak membawa struk yang pada akhirnya 

dibuang dan menjadi sampah saja. 

Pada indikator kedua variabel green process yaitu “Ampas kopi yang 

dihasilkan dari proses produksi dapat diminta oleh konsumen untuk dijadikan 

pupuk” memiliki nilai rata-rata lebih rendah yaitu 4,05 atau masuk dalam 

kategori setuju. Ini terjadi dikarenakan konsumen yang tidak mau repot 

membawa pulang ampas kopi yang didapat dari proses pembeliannya, mereka 

lebih memilih membeli pupuk yang sudah jadi yang dijual di pasaran. 

4.4.5. Variabel Green Physical Evidence 

 Pada variabel green physical evidence terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Variabel Green Physical Evidence 

Variabel 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

Total 

skor 

Rata-

Rata 

Ket. 

Suasana toko yang remang 

karena menggunakan lampu 

hemat energi 

0 6 7 23 24 60 4,08 Setuju 

Desain yang sengaja dibuat 

un-finished agar menghemat 

penggunaan cat 

1 6 6 25 22 60 4,02 Setuju 

Tembok toko dilapisi kayu 

partisi 

0 4 4 28 24 60 4,20 Sangat 

setuju 

Total  4,09 Setuju 

Sumber: data primer yang diolah, 2016 

 Pada indikator kedua variabel green physical evidence yaitu “desain yang 

sengaja dibuat un-finished agar dapat menghemat cat” memiliki nilai rata-rata 

paling rendah yaitu 4,02 atau masuk dalam kategori setuju, ini terjadi karena 

konsumen tidak terlalu peduli dengan tembok toko, mereka lebih fokus pada 

ambience toko seperti aroma di dalam ruangan atau musik yang sedang diputar 

di toko. 

 Indikator ketiga dari variabel green physical evidence yaitu “ tembok toko 

dilapisi kayu partisi” memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu 4,20 atau 

masuk dalam kategori sangat setuju, ini terjadi karena menurut konsumen 

selain ramah lingkungan, tembok yang dilapisi kayu menjadi lebih indah dan 
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enak dipandang. Konsumen juga kerap kali menggunakan tembok tersebut 

sebagai latar foto mereka. 

4.4.6. Variabel Kepuasan Konsumen 

 Pada variabel kepuasan konsumen terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 

Variabel Kepuasan Konsumen 

Variabel 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

S 

Total 

skor 

Rata-

Rata 

Ket. 

Saya merasa puas melakukan 

pembelian di Starbucks Ciputra 

0 2 3 17 38 60 4,52 Sangat 

setuju 

Saya merasa puas dengan 

pelayanan yang saya dapatkan di 

Starbucks Ciputra 

0 2 7 31 20 60 4,15 Setuju 

Saya berminat untuk kembali 

lagi ke Starbucks Ciputra  

0 3 1 23 33 60 4,43 Sangat 

setuju 

Total  4,38 Sangat 

Setuju 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator pertama variabel 

kepuasan konsumen, yaitu “saya merasa puas melakukan pembelian di 

Starbucks Ciputra” memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu 4,56 atau masuk 

dalam kategori sangat setuju. Ini terjadi dikarenakan konsumen merasa produk 
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yang dibelinya sesuai dengan ekspetasinya sehingga konsumen merasa puas 

dengan pembeliannya 

Indikator kedua pada variabel kepuasan konsumen, yaitu “saya merasa 

puas dengan pelayanan yang saya dapatkan di Starbucks Ciputra” memiliki 

nilai rata-rata paling rendah yaitu 4,15 atau masuk dalam kategori setuju, ini 

terjadi dikarenakan konsumen merasa pelayanan yang diberikan kurang 

memuaskan, mereka menginginkan pelayanan yang diatas ekspetasi mereka. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 

berganda. Alat analisi regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh antara variabel independen yaitu, Green Product (X1), Green 

Promotion (X2), Green People (X3), Green Process (X4), Green Physical 

Evidence (X5), terhadap variabel dependen yaitu Kepuasan konsumen (Y).  

Dalam proses perhitungan dibutuhkan persamaan regresi untuk mengetahui 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, perhitungan 

menggunakan program SPSS dan didapatkan tabel regresi berikut: 
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Tabel 4.13 

Koefisien Regresi 

            Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,185 1,599  1,367 ,177 

X1 -,018 ,114 -,019 -,160 ,873 

X2 ,211 ,088 ,286 2,391 ,020 

X3 ,581 ,180 ,440 3,225 ,002 

X4 -,051 ,171 -,044 -,298 ,767 

X5 ,185 ,101 ,229 1,834 ,072 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yand diolah, 2016. 

             Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

             Y = 2,185 + (-0,018)X1+ 0, 211X2 + 0,581X3 + (-0,51)X4 + 0,185X5 

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 2,185 artinya apabila green product, green 

promotion, green people, green process dan green physical evidence 

adalah nol atau tanpa dipengaruhi green product, green promotion, 

green people, green process dan green physical evidence konsumen 

akan tetap merasa puas dengan pembelian yang dilakukannya. 

2. Koefisien regresi green product menunjukkan tanda negatif (-0,018), 

artinya green product tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen.  

3. Koefisien regresi green promotion menunjukkan tanda positif 

(+0,211), artinya green promotion memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Jika persepsi atau penilaian responden meningkat 

terhadap green promotion, maka kepuasan konsumen ikut meningkat. 
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4. Koefisien regresi green people menunjukkan tanda positif (+0,581), 

artinya green people memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. Jika persepsi atau penilaian responden meningkat terhadap 

green people maka kepuasan konsumen ikut meningkat. 

5. Koefisien regresi green process menunjukkan tanda negatif (-0,51), 

artinya green process tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

6. Koefisien regresi green physical evidence menunjukkan tanda positif 

(+185) artinya green physical evidence memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Jika persepsi atau penilaian responden 

meningkat terhadap green physical evidence maka kepuasan konsumen 

akan ikut meningkat. 

 

 4.5.1 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial atau terpisah. Hasil dari uji 

t dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Tabel Uji t 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,185 1,599  1,367 ,177 

X1 -,018 ,114 -,019 -,160 ,873 

X2 ,211 ,088 ,286 2,391 ,020 

X3 ,581 ,180 ,440 3,225 ,002 

X4 -,051 ,171 -,044 -,298 ,767 

X5 ,185 ,101 ,229 1,834 ,072 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Nilai t hitung untuk variabel green product (X1) sebesar (-0,160). 

Sementara itu nilai pada t tabel sebesar 2,660, maka t hitung < t tabel (-

0,160 < 2,660). Nilai signifikasi t sebesar 0,873 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel green 

product tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 Nilai t hitung untuk variabel green promotion (X2) sebesar 2,391. 

Sementara itu nilai pada t tabel sebesar 2,660, maka t hitung < t tabel 

(2,391 < 2,660). Nilai signifikasi t sebesar 0,020 < 0,05. Maka 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel green 

promotion tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 Nilai t hitung untuk variabel green people (X3) sebesar 3,225. 

Sementara itu nilai pada t tabel sebesar 2,660, maka t hitung < t tabel 

(3,225 < 2,660). Nilai signifikasi t sebesar 0,002 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel green 

people berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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 Nilai t hitung untuk variabel green process (X4) sebesar -0,298. 

Sementara itu nilai pada t tabel sebesar 2,660, maka t hitung < t tabel (-

0,298 < 2,660). Nilai signifikasi t sebesar 0,767 > 0,05. Maka 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel green 

process tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 Nilai t hitung untuk variabel green physical evidence (X5) sebesar 

1,834. Sementara itu nilai pada t tabel sebesar 2,660, maka t hitung < t 

tabel (1,834 < 2,660). Nilai signifikasi t sebesar 0,072 > 0,05. Maka 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel physical 

evidence tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 

4.5.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama atau simultan 

apakah variabel independen (green product, green promotion, green people, green 

process dan green physical evidence) mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen (kepuasan konsumen). Hasil dari uji F dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 4.15 

Tabel Uji F 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 120,760 5 24,152 13,781 ,000b 

Residual 94,640 54 1,753   

Total 215,400 59    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X3, X4 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,749a ,561 ,520 1,324 

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X3, X4 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka didapatkan nilai F 

hitung mempunyai nilai sebesar 13,781 dengan signifikasi 0,000 sedangkan F 

Tabel diperoleh nilai sebesar 3,38 (α = 0,01 ; df regresi = 5 ; df residual = 54). 

Jadi dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 13,781 > 3,38 

maka dapat diartikan Ho ditolak dan Ha diterima atau dapat disimpulkan bahwa 

green product, green promotion, green people, green process, green physical 

evidence secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Maka bisa dilihat 

dari nilai R Square sebesar 0,561. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel 

dependen yaitu Kepuasan Konsumen di Starbucks Ciputra Semarang 

dipengaruhi sebesar 56% oleh variabel independen yaitu green product, green 

promotion, green people, green process, dan green physical evidence. 

Sedangkan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  


