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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner kepada 100 orang pelanggan KFC secara acak dengan 

kriteria tertentu. Pada bagian ini, akan disajikan data profil responden dari 

total 100 orang yang bersedia menjadi responden pada saat survey 

dilakukan. Pengelompokan data  data profil responden yang dilakukan 

adalah berdasarkan usia dan pekerjaan, pengeluaran dalam satu bulan dan 

pendidikan terakhir, jumlah membeli produk KFC dalam 3 bulan terakhir, 

dan .apakah mengetahui bahwa KFC melakukan program ramah 

lingkungan. 

4.1.1. Responden Berdasarkan Usia dan Pendidikan terakhir 

Usia dari masing-masing responden telah dikelompokkan menjadi 

beberapa kelas dengan penghitungan sebagai berikut: 

Range = Usia tertinggi – usia terendah = 55 – 15 ≈ 40 

Jumlah kelas = 1 + 3,3 log (total data) = 1 + 3,3 log (100) = 7,6  ≈ 8 

Interval antar kelas = 40 / 8 = 5 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan pengelompokan responden 

berdasarkan usia dan pekerjaan: 
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Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Usia dan Pendidikan terakhir 

     Pendidikan        

Usia 
SD SMP 

SMA / 

SMK 
Diploma Sarjana 

Pasca 

Sarjana 
total 

15 - 20 

tahun 
1 9 18 0 1 0 29 

21 - 25 

tahun 
0 0 8 1 5 0 14 

26 - 30 

tahun 
0 1 5 0 9 3 18 

31 - 35 

tahun 
0 0 6 1 5 2 14 

36 - 40 

tahun 
0 1 1 2 6 1 11 

41 - 45 

tahun 
0 0 7 0 2 0 9 

46 - 50 

tahun 
0 0 2 1 0 0 3 

51 - 55 

tahun 
0 1 1 0 0 0 2 

Total 1 12 48 5 28 6 100 

                  Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

   Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang paling 

banyak adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK 

dan berusia antara 15 – 20 tahun yaitu sebanyak 18 orang dan selanjutnya 

adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan sarjana dan berusia antara 

26 – 30 tahun yaitu sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukan bahwa saat 

penelitian dilakukan, pelanggan yang paling banyak menjadi responden 

adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK dan berusia 

antara 15 – 20 tahun dan juga mereka yang belatar belakang pendidikan 

sarjana dan berusia antara 26 – 30 tahun.  

  Hal ini mungkin disebabkan karena orang-orang yang sudah 

berusia 31 keatas sudah mulai memperhatikan masalah kesehatan mereka 
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sehingga mereka mulai menjaga makanan yang mereka konsumsi. 

Sedangkan KFC merupakan junk food atau makanan yang kurang sehat 

sehingga mereka yang berusia 31 tahun keatas tidak terlalu banyak 

mengkonsumsi produk KFC. 

4.1.2. Responden Berdasarkan Penngeluaran per Bulan dan Pekerjaan 

Pengelompokan pendapatan per bulan dilakukan dengan batasan 

paling rendah Rp.250.000 sampai dengan Rp.2.000.000 kemudian 

batasan selanjutnya tiap kelipatan Rp.2.000.000,  batasan teratas 

dalam pengelompokan ini adalah >Rp.10.000.000. 

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan dan 

Pendidikan Terakhir 

        pendidikan 

 

pendapatan 

Pelajar/ 

mahasiswa 

Karyawa

n 

Lainn

ya 

Wiraswa

sta 
PNS Total 

Tidak 

Menjawab 
3 1 0 0 0 4 

250.000 - 

2.000.000 
30 15 0 2 0 47 

2.000.001 - 

4.000.000 
1 10 4 6 2 23 

4.000.001 - 

6.000.000 
0 5 3 7 3 18 

6.000.001 - 

8.000.000 
0 1 0 2 0 3 

8.000.001 - 

10.000.000 
0 1 0 3 0 4 

>10.000.000 0 0 0 1 0 1 

Total 34 33 7 21 5 100 

      Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa yang paling banyak adalah 

mereka yang memiliki pengeluaran per bulan sebesar Rp.250.000 - 
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2.000.000 dan memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa yaitu 

sebanyak 30 orang. Lalu diikuti oleh mereka yang memiliki 

pendapatan per bulan sama seperti yang diatas namun memiliki 

pekerjaan sebagai karyawan yaitu sebanyak 15 orang. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pada saat penelitian dilakukan, mayoritas 

pelanggan yang menjadi responden adalah mereka yang memiliki 

pendapatan per bulan sebesar Rp.250.000 - 2.000.000 dan mereka 

yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa dan juga 

karyawan. 

Konsumen KFC yang paling banyak memiliki pengeluaran 

antara Rp.250.000 – 2.000.000 karena di KFC kita dapat duduk dan 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh KFC hanya dengan 

membeli minuman yang bernilai Rp.5.000. Dengan membayar 

Rp.5000 kita dapat menikmati fasilitas wifi gratis, tempat duduk 

nyaman, steker untuk mencharge peralatan elektronik, dan juga 

ruangan yang ber AC. Hal itu adalah fasilitas yang dapat kita dapatkan 

bila kita membeli makanan di sebuah cafe yang bila dilihat dari 

harganya jauh lebih mahal dibandingkan kita membeli produk di KFC. 

4.1.3. Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Pengelompokan responden berdasarkan usia dan jenis kelamin 

memiliki tujuan untuk mencari tahu kelompok konsumen dari KFC 

yang paling banyak berada pada kelompok mana sehingga dapat 

digunakan untuk mengatur strategi perusahaan kedepannya. 
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Pada pengelompokan ini dimulai pada batas 15 – 20 tahun yang 

kemudian bertambah tiap 5 tahun sampai dengan batas akhir pada usia 

55 tahun. 

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

        Jenis  

                Kelamin 

Usia 
Laki-laki Perempuan Total 

15 - 20 tahun 7 22 29 

21 - 25 tahun 10 4 14 

26 - 30 tahun 9 9 18 

31 - 35 tahun 5 9 14 

36 - 40 tahun 8 3 11 

41 - 45 tahun 6 3 9 

46 - 50 tahun 2 1 3 

51 - 55 tahun 2 0 2 

Total 49 51 100 

                Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Table 4.3 menunjukan bahwa konsumen KFC yang paling 

banyak adalah konsumen yang berada pada rentang usia 15 – 20 tahun 

dengan jumlah 29 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 22 

orang perempuan. Kemudian kedua yang paling banyak adalah 

konsumen yang berada pada rentan usia26 – 30 tahun dengan jumlah 

18 orang dimana jumlah laki-laki dan perempuan pada kelompok ini 

sama yaitu masing-masing 9 orang. 

Disini terlihat bahwa konsumen KFC di usia 15 – 20 tahun lebih 

banyak wanita. Hal itu disebabkan karena pada usia tersebut anak 

perempuan mulai senang berkumpul bersama temannya dan ngobrol 

bersama. Untuk berkumpul tentu membutuhkan tempat yang nyaman 
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untuk dijadikan tempat ngobrol. Dan pada rentang usia tersebut 

biasanya uang saku per bulan yang mereka miliki tidak terlalu banyak, 

sehingga sangatlah wajar jika mereka memilih FCK dimana 

tempatnya nyaman namun memiliki produk makanan yang berharga 

terjangkau. 

Sedangkan untuk konsumen berusia 26 – 30 tahun memiliki 

jumlah yang sama untuk jenis kelaminnya disebabkan karena 

konsumen pada usia diatas biasanya sudah bekerja, dan mereka 

biasanya ingin makanan yang praktis karena biasanya mereka makan 

disaat jam istirahat dikantor. Mereka membutuhkan makanan yang 

praktis supaya mereka tidak terlambat masuk kembali ke kantor 

setelah istirahat. 

4.1.3. Responden Berdasarkan Jumlah Membeli Produk KFC dan 

Pengetahuan Akan Program Ramah Lingkungan Yang Dilakukan Oleh KFC 

Pengelompokan responden berdasarkan jumlah pembelian dalam 

3 bulan terakhir ini bertujuan untuk mencari tahun seberapa sering 

konsumen membeli produk KFC dalam rentan waktu 3 bulan dan juga 

mencari tahu bagaimana pengetahuan mereka tentang program  Green 

Action yang dilakukan KFC. 
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Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Jumlah Membeli Produk KFC dan 

Pengetahuan Akan Program Ramah Lingkungan Yang Dilakukan Oleh KFC 

 

Tahu atau Tidak mengenai  

Green Action Total 

Tahu Tidak 

Jumlah 

Membeli 

Produk 

KFC 

dalam 3 

bulan 

terakhir 

 

 

 

 

2 - 3 kali 15 32 47 

4 - 5 kali 13 17 30 

6 - 7 kali 6 9 15 

8 - 9 kali 3 4 7 

10 - 11 kali 1 0 1 

11 - 12 kali 0 0 0 

Total 38 62 100 

Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Table 4.4 menunjukan bahwa konsumen KFC paling banyak 

melakukan pembelian sebanyak 2-3 kali dalam tiga bulan dengan jumlah 

47 orang dimana 15 orang mengetahui tentang program  Green Action dan 

32 orang tidak mengetahui tentang program  Green Action. Kemudian 

jumlah paling banyak kedua adalah pembelian 4-5 kali dalam 3 bulan 

terakhir yaitu sebanyak 30 orang dengan 13 orang mengetahui tentang 

program  Green Action dan 17 orang tidak mengetahui tentang program  

Green Action. 

Jumlah pembelian KFC terbanyak adalah pada kisaran 2-3 

sedangkan kedua terbanyak adalah pada kisaran 4-5, hal itu disebabkan 

karena mulai sadarnya masyarakat akan kesehatan. Mereka mulai 

mengurangi konsumsi produk KFC yang banyak minyak dan juga gula 

untuk menjaga tubuh mereka supaya tetap sehat. Sedangkan untuk 
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pengetahuan mereka akan  Green Action disebabkan karena kurangnya 

publisitas yang dilakukan KFC akan  Green Action. Konsumen tidak 

pernah melihat di iklan yang ditampilkan di tv maupun poster yang besar. 

Poster  Green Action yang sekarang ini terdapat di tempat yang tidak 

terlihat oleh konsumen yaitu dipojokan tempat membuang sampah. Hal itu 

menyebabkan kurangnya pengetahuan konsumen tentang  Green Action. 
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4.2.Hasil Jawaban Responden 

Untuk menentukan respon dari konsumen maka perlu untuk 

menentukan respon konsumen berdasarkan hasi jawaban tiap variabelnya. 

Oleh sebab itu maka perlu mencari rentang skala tiap-tiap respon 

konsumen yaitu dengan cara : 

Rata-rata nilai = total skor/100 

Rentang skala = 5 / 3 = 1,67 

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval: 

 

Tabel 4.5 Kategori Respon Konsumen 

No Rata-rata skor Keterangan 

1 0 – 1,67 Buruk 

2 1,68 – 3,33  Sedang 

3 3,34 – 5  Baik 

              Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 
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Tabel 4.6 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel green product 

N

o 
Keterangan 

SS S N TS STS 

skor 

Rata – 

rata 

skala F Skor F Skor F Skor F 
Sk

or 
F 

Sk

or 

1 

Dalam 

proses 

pembuatan 

produknya, 

KFC 

menggunak

an bahan 

yang ramah 

lingkungan 

9 45 41 164 32 96 18 36 0 0 341 3,41 

2 

Kemasan 

yang 

digunakan 

KFC mudah 

terurai dan 

ramah bagi 

lingkungan 

8 40 53 212 21 63 15 30 3 3 348 3,48 

3 

KFC 

menggunak

an bahan 

baku yang 

organik 

18 90 48 192 27 81 6 12 1 1 376 3,76 

4 

Limbah dari 

KFC tidak 

membahaya

kan 

lingkungan 

3 15 33 132 45 135 15 30 4 4 316 3,16 

Rata – rata skor  
47,50 

 
 

175 
 

 
93,75 

 
 27  2  3,45 

    Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

KFC melakukan   green marketing yang meliputi bauran   green 

product yang berupa penggunaan kemasan yang mudah terurai, pendaur 

ulangan minyak bekas menggoreng menjadi bahan bakar, dan penggunaan 

nasi organik. Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel 4.6, respon konsumen 

terhadap variabel   green product masuk dalam kategori baik, hal itu 

ditunjukan dengan hasil respon dari kuesioner yang menunjukan bahwa 

rata-rata skor yang diberikan konsumen adalah 3,45 dimana pertanyaan 

seputar   green product yang dijawab konsumen memberikan hasil yang 

berada di kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa konsumen 

menganggap KFC telah menjalankan   green productnya dengan baik 
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namun masih ada aspek yang masih berada di kategoori sedang yaitu 

mengenai limbah KFC dimana nilainya adalah 3,16. Artinya konsumen 

masih menganggap limbah dari KFC masih kurang aman bagi lingkungan 

sehingga pihak KFC perlu meningkatkan kembali program  green 

Produknya terutama pada aspek limbah. 

Tabel 4.7 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel green price 

N

o 
Keterangan 

SS S N TS STS 

Total 

Rata – 

rata 

skala F Skor F Skor F Skor F 
Sk

or 
F Skor 

1 

Harga yang 

diberikan 

KFC lebih 

tinggi 

dibanding 

produk 

sejenis 

dengan 

merek lain 

8 40 36 144 25 75 31 62 0 0 321 3,21 

2 

Harga 

mahal yang 

diberikan 

KFC karena 

mereka 

menggunak

an bahan 

baku ramah 

lingkungan 

5 25 23 92 44 132 25 50 3 3 302 3,02 

3 

Harga yang 

diberikan 

KFC 

sebanding 

dengan yang 

dilakukan 

KFC 

terhadap 

lingkungan 

6 30 26 104 51 153 15 30 3 3 320 3,20 

4 

Saya rela 

membayar 

lebih mahal 

untuk 

produk KFC 

karena 

mereka 

menggunak

an bahan 

baku ramah 

lingkungan 

21 105 32 128 21 63 23 46 3 3 345 3,45 

Rata – rata skor  50  117  105,75  47  2,25  3,22 

    Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 
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KFC melakukan   green marketing yang meliputi bauran   green 

price yang berupa menambah harga pada makanan setelah diberi atribut 

ramah lingkungan. Respon konsumen terhadap variabel   green price 

masuk dalam kategori sedang, hal itu ditunjukan dengan hasil respon dari 

kuesioner yang menunjukan bahwa rata-rata skor yang diberikan 

konsumen adalah 3,22 dimana pertanyaan seputar   green price yang 

dijawab konsumen memberikan hasil yang berada di kategori sedang. Hal 

ini berarti bahwa konsumen menganggap variabel   green price yang 

dilakukan KFC masih biasa saja. Pihak KFC perlu meningkatkan   green 

price yang mereka lakukan terutama pada aspek harga mahal yang 

dilakukan oleh KFC karena mereka menggunakan bahan ramah 

lingkungan dimana skornya adalah 3,02 yang berarti masih banyak 

konsumen yang masih belum tahu bahwa harga mahal yang diberikan 

KFC karena mereka menggunakan bahan ramah lingungan. 
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Tabel 4.8 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel green place 

N

o 
Keterangan 

SS S N TS STS 

Total 

Rata – 

rata 

skala F Skor F Skor F Skor F 
Sk

or 
F Skor 

1 

Terdapat 

slogan atau 

poster yang 

mendukung 

kegiatan 

ramah 

lingkungan 

didalam 

restoran 

KFC 

5 25 33 132 31 93 26 52 5 5 307 3,07 

2 

Desain 

ruangan 

KFC 

didesain 

sedemikian 

rupa untuk 

lebih 

menghemat 

energi 

7 35 40 160 29 87 20 40 4 4 326 3,26 

3 

Perabot 

KFC 

menggunak

an bahan 

yang dapat 

di daur 

ulang 

22 110 55 220 19 57 4 8 0 0 395 3,95 

4 

Saya 

berharap 

KFC 

mengemban

gkan desain 

ruangan 

yang ramah 

lingkungan 

miliknya 

37 185 45 180 16 48 2 4 0 0 417 4,17 

Rata – rata skor  88,75  173  71,25  26  2,25  3,62 

    Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

KFC melakukan   green marketing yang meliputi bauran   green 

place yang berupa penggunaan piring untuk makan di tempat, mematikan 

ac ketika dini hari dan ruangan outdoor yang luas. Respon konsumen 

terhadap variabel   green place masuk dalam kategori baik, hal itu 

ditunjukan dengan hasil respon dari kuesioner yang menunjukan bahwa 

rata-rata skor yang diberikan konsumen adalah 3,62 dimana pertanyaan 

seputar   green place yang dijawab konsumen memberikan hasil yang 
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berada pada kategori baik. Hal ini berarti konsumen menganggap bahwa 

KFC sudah melakukan   green placenya dengan baik. Namun pada aspek 

terdapat slogan atau poster yang mendukung   green marketing di dalam 

restoran KFC mendapat skor yang paling rendah yaitu 3,07 yang berarti 

pihak KFC perlu lebih menampilkan poster atau slogan yang mendukung 

program   green marketing di dalam restoran. 

Tabel 4.9 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel green promotion 

N

o 
Keterangan 

SS S N TS STS 

Total 

Rata – 

rata 

skala F Skor F Skor F Skor F 
Sk

or 
F Skor 

1 

Saya pernah 

melihat 

KFC 

melakukan 

iklan Go  

green 

6 30 15 60 36 108 32 64 11 11 273 2,73 

2 

Pihak KFC 

menyaranka

n saya 

menggunak

an produk 

yang terbuat 

dari bahan 

organic atau 

ramah 

lingkungan 

6 30 47 188 25 75 16 32 6 6 331 3,31 

3 

Saya 

melihat 

KFC 

sebagai 

restaurant 

yang peduli 

akan 

lingkungan 

10 50 23 92 43 129 20 40 4 4 315 3,15 

Rata – rata skor  27,50  85  78  34  5,25  3,06 

    Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

KFC melakukan   green marketing yang meliputi bauran   green 

promotion yang berupa program yang dilakukan oleh KFC yang bernama  

Green Action dimana program meliputi daur ulang minyak, penanaman 

beras organik, dll. Respon konsumen terhadap variabel   green promotion 

masuk dalam kategori sedang, hal itu ditunjukan dengan hasil respon dari 
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kuesioner yang menunjukan bahwa rata-rata skor yang diberikan 

konsumen adalah 3,06 dimana pertanyaan seputar   green promotion yang 

dijawab konsumen memberikan hasil yang berada pada kategori sedang. 

Hal itu berarti bahwa konsumen masih menganggap   green promotion 

yang dilakukan oleh pihak KFC biasa-biasa saja dan masih banyak yang 

perlu ditingkatkan. Peningkatan yang paling perlu dilakukan adalah pada 

aspek konsumen pernah melihat KFC melakukan iklan Go  green dimana 

rata-rata skornya adalah 2,73 yang merupakan aspek paling rendah 

skornya di dalam   green place. 
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Tabel 4.10 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Keputusan Pembelian 

N

o 
Keterangan 

SS S N TS STS 

Total 

Rata – 

rata 

skala F Skor F Skor F 
Sk

or 
F 

Sk

or 
F Skor 

1 

Saya lebih 

tertarik 

membeli 

produk KFC 

dengan 

adanya 

modivikasi 

yang lebih 

ramah 

lingkungan 

26 130 53 212 15 45 6 12 0 0 399 3,99 

2 

Saya lebih 

senang 

membeli 

produk yang 

mahal tapir 

amah 

lingkungan 

dibandingka

n murah tapi 

berdampak 

buruk bagi 

lingkungan 

23 115 55 220 13 39 9 18 0 0 392 3,92 

3 

Tempat 

yang lebih 

ramah 

lingkungan 

membuat 

saya lebih 

ingin 

membeli 

produk KFC 

27 135 46 184 17 51 9 18 1 1 389 3,89 

4 

Saya 

semakin 

tertarik 

membeli 

produk KFC 

setelah 

melihat 

promosinya 

tentang 

produknya 

yang ramah 

lingkungan 

25 125 42 168 23 69 10 20 0 0 382 3,82 

Rata – rata skor  126,25  196  51  17  0,25  3,91 

    Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Respon konsumen terhadap variabel Keputusan Pembelian masuk 

dalam kategori baik, hal itu ditunjukan dengan hasil respon dari kuesioner 

yang menunjukan bahwa rata-rata skor yang diberikan konsumen adalah 

3,905 dimana pertanyaan seputar Keputusan Pembelian yang dijawab 
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konsumen memberikan hasil yang berada pada kategori baik. Pada 

keputusan pembelian pihak KFC sudah melakukan   green marketing 

dengan baik sehingga konsumen mau membeli produknya, tetapi skor ini 

masih jauh dari skor sempurna yang bernilai 5 sehingga masih ada hal 

yang dapat diperbaiki lagi oleh KFC. Jika melihat dari rata-rata skornya 

maka yang dapat lebih ditingkatkan adalah promosinya karena skor 

promosi merupakan yang paling rendah dibanding aspek lainnya. 

 

4.3.Uji Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat 

pengaruh dari   green product (X1),   green price (X2),   green place (X3), 

dan   green promotion (X4) terhadap keputusan pembelian (Y). Dalam 

menjawab hal tersebut maka dilakukan uji regresi linear berganda, dimana 

uji ini biasa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Berikut adalah hasil dari uji regresi yang disajikan dalam bentuk 

tabel. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Beta t Signifikan 

Product 0,058 0,581 0,563 

Price 0,421 3,386 0,001 

Place 0,152 1,272 0,207 

Promotion 0,131 1,195 0,235 

Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 
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Untuk uji signifikansi dapat dilihat pada kolom signifikansi. Disitu 

terlihat signifikansi dari variabel   green product (X1),   green price (X2),   

green place (X3), dan   green promotion (X4). Berdasarklan tabel 4.10 di 

atas maka dapat dilihat bahwa variabel   green price memiliki signifikansi 

dibawag 0,05 yaitu diangka 0,001 sehingga h0 ditolak yang berarti 

variabel   green price memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Untuk variabel lainnya yaitu   green product,   green place, dan   

green promotion memiliki signifikansi diatas 0,05 yang artinya h0 diterima 

yang artinya ketiga variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari persamaan 

tersebut juga dapat dilihat bahwa elemen Bauran   green marketing   green 

price merupakan satu-satunya yang memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pembelian adalah karena memiliki nilai koefisien regresi 

dibawah 0,05 yaitu 0,01. 

4.4.Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji R
2
 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel   

green product,   green price,   green place, dan   green promotion  secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien determinasi 

R
2 

berada diantara angka nol (0) dan satu (1). Semakin dekat nilai hasil 

hitung R
2 

pada angka 1 berarti bahwa semakin besar pengaruh dari 

variabel   green product,   green price,   green place, dan   green 

promotion terhadap keputusan pembelian. Apabila nilai hitung R
2 

semakin 

mendekati angka 0, artinya masih banyak hal-hal lain yang mempengaruhi 
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keputusan pembelian selain variabel   green product,   green price,   green 

place, dan   green promotion. 

Tabel 4.12. Hasil Uji R
2
 Pengaruh Bauran Green Marketing 

Terhadap Keputusan Pembelian 

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0,457 0,434 0,56803 

Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Uji koefisien determinasi memiliki bias terhadap jumlah variabel 

bebas yang digunakan dalam model regresi. Untuk menghindari hal 

tersebut, penggunaan nilai Adjusted R
2 

lebih dianjurkan daripada sekedar 

menggunakan nilai R
2
.  

Lalu dapat dilihat pada tabel yang sama yaitu tabel 4.6, nilai 

Adjusted R
2 

adalah 0,434. Hal ini berarti bahwa variabel   green product,   

green price,   green place, dan   green promotion secara bersama-sama 

memiliki pengaruh sebesar 43,4% terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan sisanya, menunjukkan bahwa keputusan pembelian masih 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar empat variabel yang diteliti 

sebesar 56,6%. 

4.5.Uji F 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh secara bersama-sama dari   green product (X1),   green price 

(X2),   green place (X3), dan   green promotion (X4) terhadap keputusan 

pembelian (Y). 
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Tabel 4.13. Hasil Uji F Pengaruh Bauran  Green Marketing Terhadap 

Keputusan Pembelian 

F F tabel Keterangan 

20,006 2,47 
Memberikan Pengaruh Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai hitung dari hasil uji F 

adalah sebesar 20,006. Ditemukan nilai dari Ftabel adalah sebesar 2,47 

dengan cara melihat ke tabel F (α = 0,05) setelah sebelumnya dilakukan 

penghitungan df1 dan df2 sebagai berikut: 

- df1 = k -1 = 5 – 1 = 4 

- df2 = n – k = 100 – 5 = 95 

Karena hasil Fhitung adalah lebih besar dari Ftabel (20,006 > 2,47) maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 (Hipotesis 0) ditolak dan H1 (Hipotesis 1) 

dapat diterima. Hal ini berarti bahwa variabel   green product (X1),   green 

price (X2),   green place (X3), dan   green promotion (X4) memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap 

variabel keputusan pembelian (Y). 

4.6.Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara 

parsial dari masing - masing variabel   green product (X1),   green price 

(X2),   green place (X3), dan   green promotion (X4)terhadap keputusan 

pembelian (Y).  
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Dalam melakukan uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencari nilai thitung lalu membandingkannya dengan ttabel. Nilai ttabel yang 

ditemukan adalah sebesar 1.989. Penghitungan ttabel dilakukan dengan 

rumus (α/2 ; n-k-1) yang dapat dijabarkan sebagai (0.05/2 ; 100-5-1) yaitu 

(0.025 ; 94), lalu dilanjutkan dengan melihat tabel t dengan nilai α = 0,025 

pada kolom pengujian satu sisi. Suatu variabel bebas dalam penelitian ini 

dianggap memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan 

pembelian (H0 ditolak) apabila nilai dari thitung > ttabel dengan α = 0,05. 

Tabel 4.14. Hasil Uji t Pengaruh Bauran  Green Marketing Terhadap   

Keputusan Pembelian 

Variabel ttabel thitung Keterangan 

  green product 1,989 0,581 Tidak memberikan pengaruh 

  green price 1,989 3,386 Memberi pengaruh 

  green place 1,989 1,272 Tidak memberikan pengaruh 

  green promotion 1,989 1,195 Tidak memberikan pengaruh 

    Sumber: Data primer yang telah diolah, tahun 2018 

Dari tabel 4.8 dapat dipahami bahwa variabel   green product dan   

green place memiliki nilai thitung > ttabel. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hanya variabel   green price yang memiliki pengaruh secara positif dan 

signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. Sedangkan ketiga 

variabel lainnya yaitu Gteen Product,   green place, dan   green promotion 

tidak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. 
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4.7.Pembahasan 

  green marketing merupakan ide ramah lingkungan yang 

memenuhi kebutuhan kualitas, performa, dan juga ramah terhadap 

lingkungan. Seperti halnya marketing pada umumnya,   green marketing 

memiliki bauran pemasarannya sendiri. Surya (2014) dan juga Adnan 

(2014) menyebutkan bahwa bauran   green marketing terdiri dari   green 

product,   green price,   green place,   green promotion. Rajeshkumar 

(2012) menambahkan bahwa 4P dari   green marketing adalah hal yang 

sama pada marketing biasa, namun tantangan yang dihadapi oleh marketer 

adalah untuk menerapkan 4P tersebut dengan cara yang innovative. 

Penelitian ini ingin mencari tahu apakah bauran pemasaran dari   green 

marketing yang dilakukan oleh KFC di semarang memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian para konsumennya. 

Dari data kuesioner dapat dilihat bahwa konsumen dari KFC yang 

paling banyak adalah perempuan dengan usia 15-20 tahun sebanyak 22 

orang sedangkan laki-laki pada usia yang sama sebanyak 7 orang. Lalu 

untuk yang paling banyak kedua adalah konsumen yang berumur 26-30 

tahun dimana jumlah antara laki-laki sama yaitu masing-masing 9 orang. 

Sedangkan untuk rata-rata pengeluaran tiap bulan konsumen yang paling 

banyak adalah konsumen yang berpengeluaran Rp.250.000-Rp.2.000.000 

yaitu sebanyak 47 orang yang sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa 

yaitu sebanyak 30 orang dan 15 orang karyawan dan 2 orang wiraswasta. 

Untuk jumlah paling banyak kedua adalah konsumen yang memiliki 

pengeluaran Rp.2.000.001-Rp.4.000.000 yaitu sebanyak 23 orang dimana 
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10 orang adalah karyawan, 6 orang wiraswasta, 2 orang PNS, 1 orang 

pelajar, dan 4 orang pekerjaan lainnya. 

Untuk tingkat pendidikan, konsumen KFC paling banyak adalah 

yang memiliki pendidikan akhir SMA dimana berjumlah 48 orang, lalu 

diikuti oleh pendidikan akhir sarjana yang berjumlah 28 orang, kemudian 

SMP dengan 12 orang, pasca sarjana berjumlah 6 orang, diploma 5 orang, 

dan lulusan SD 1 orang. Untuk pengetahuan akan  Green Action, 38 orang 

tahu bahwa KFC melakukan  Green Action, sedangkan 62 orang masih 

belum mengetahui bahwa KFC melakukan program  Green Action. Orang 

yang tidak tahu akan  Green Action sebanyak 32 orang membeli produk 

KFC sebanayk 2-3 kali dalam 3 bulan terakhir, 17 orang membeli 

sebanyak 4-5 kali, 9 orang membeli 6-7 kali, dan 4 orang 8-9 kali. 

Sedangkan untuk orang yang tahu akan  Green Action sebanyak 15 orang 

membeli 2-3 kali dalam 3 bulan terakhir, 13 orang membeli 4-5 kali, 6 

orang membeli 6-7 kali, 3 orang membeli 8-9 kali, dan 1 orang membeli 

lebih dari 10 kali. 

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya bahwa keempat elemen bauran   green marketing memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian hal ini sama dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Rejeki (2015) dan juga Risyamuka (2015) dimana pada 

kedua penelitian tersebut juga ditemukan bahwa   green marketing 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Untuk variabel   green product konsumen memiliki persepsi baik 

terhadap   green product yang dilakukan KFC terlihat dari rata-rata 
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skornya yang bernilai 3,45, namun untuk uji f yang dilakukan terlihat 

bahwa   green product tidak memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen KFC. Sedangkan 

untuk   green price, konsumen memiliki persepsi yang biasa saja terlihat 

dari rata-rata skornya sebesar 3,22, tetapi untuk hasil uji f terlihat bahwa   

green price memberikan pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen KFC. 

  green place yang dilakukan oleh KFC masuk dalam kategori baik 

dimana rata-rata skornya adalah 3,62, namun untuk hasil uji f menunjukan 

bahwa   green place tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Untuk   green promotion  memiliki rata-

rata skor senilai 3,06 dimana masuk kedalam batas sedang, begitu juga 

dengan hasil uji f yang dilakukan menunjukan bahwa   green promotion 

tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan bagi keputusan 

pembelian. 

Untuk pengaruh secara parsial, hanya Variabel   green price yang 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, sedangkan variabel   green product,   green place, dan   green 

promotion tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini berbeda dengan yang ditemukan pada penelitian 

sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Herdiana (2014) ,  Rejeki (2015), 

dan juga Risyamuka (2015) dimana Herdiana menemukan bahwa hanya   

green promotion yang dilakukan oleh KFC yang masih kurang dalam 

melakukan sosialisasi di kota Jember sedangkan Rejeki dan Risyamuka 

menemukan bahwa keempat faktor   green marketing memiliki pengaruh 
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yang signifikan terhadap keputusan pembelian di KFC Gerai Royal Plaza 

Surabaya.  

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukan bahwa keempat bauran 

pemasaran   green marketing , hanya   green price yang memberikan 

pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa konsumen lebih memperhatikan 

hal-hal yang tidak tampak namun memberikan dampak dalam pikiran 

seperti harga yang lebih mahal memberi kesan bahwa selisih harga 

tersebut adalah yang mereka sumbangkan untuk lingkungan. Sedangkan 

bukti yang tampak yaitu   green product,    green place, dan   green 

promotion kurang memberikan efek karena tanpa kita beri tahu maksud 

dari penggunaan bahan  green dan juga maksud penggunaan furniture dan 

juga tata letak didalam restoran KFC tersebut terkadang konsumen tidak 

mengerti maksud dari penggunaan hal tersebut. Begitu juga dengan 

promosi tentang apa yang KFC lakukan terhadap lingkungan kurang dapat 

membuat konsumen berfikir bahwa KFC melakukan banyak hal terhadap 

lingkungan sehingga belum dapat membuat konsumen lebih tertarik untuk 

membeli lagi produk KFC. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya 

promosi yang dilakukan KFC mengenai  Green Action tersebut. 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam kuesioner 

adalah pertanyaan mengenai tiap variabel yang diteliti, pertanyaan 

mengenai   green product  memberikan kesimpulan bahwa konsumen 

kurang mendapatkan pengaruh untuk melakukan keputusan pembelian dari 

produk yang diberikan oleh KFC seperti penggunaan bahan yang mudah 

terurai, penggunaan bahan baku organic, dan juga limbah yang dihasilkan 
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oleh KFC ramah terhadap lingkungan. Hasil penelitian mengenai   green 

price tampak bahwa   green price merupakan hal yang diperhatikan oleh 

konsumen dimana mereka mau untuk membayar biaya lebih untuk produk 

KFC yang telah dimodivikasi supaya lebih ramah lingkungan. Mereka 

lebih memilih untuk membayar lebih mahal nemun mereka ikut 

berpartisipasi dalam menjaga lingkungan mereka. Hal yang ditanyakan 

dalam kuesioner adalah seputar harga yang diberikan dibandingkan dengan 

pesaing, perbandingan antara harga dengan tindakan KFC terhadap 

lingkungan, dan juga kerelaan konsumen untuk membayar lebih mahal. 

Hasil penelitian mengenai   green place menunjukan bahwa   green 

place merupakan hal yang kurang diperhatikan oleh konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Konsumen kurang perduli akan tempat 

yang ramah lingkungan walaupun bila dibandingkan dengan tempat yang 

membuang-buang energy yang tidak perlumaka tempat yang ramah 

terhadap lingkungan harusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan 

konsumen dalam memilih KFC sebagai tempat mereka membeli makanan. 

Hal yang ditanyakan dalam kuesioner adalah seputar desain dalam ruangan, 

slogan pendorong kegiatan ramah lingkungan, penggunaan bahan yang 

mudah terurai sebagai perabot, dan juga keinginan supaya KFC 

mengembangkan desain ruangan supaya lebih ramah lingkungan lagi. 

Variabel   green promotion didalam penelitian ini belum 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Dengan   green promotion yang dilakukan KFC konsumen masih belum 

terdorong untuk melakukan pembelian di KFC.   green promotion masih 

belum menjadi salah satu bahan pertimbangan konsumen karena masih 
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kurangnya promosi dari KFC akan program mereka yaitu  Green Action. 

Bahkan didalam restoran mereka sendiri poster yang menyerukan  Green 

Action hanya terdapat dipojokan yang sulit dilihat oleh mata sehingga 

membuat kosumen masih belum mengetahui apa saja yang dilakukan oleh 

KFC terhadap lingkungan. 

  

  


