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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Responden 

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada responden, data 

responden akan dibagi berdasarkan usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

pendapatan pekerjaan, pembelian dalam 6 bulan terakhir, jenis produk yang 

dibeli, dan pengeluaran setiap pembelian oleh responden. 

4.1.1. Responden berdasarkan usia dan pendidikan terakhir 

Dari tabulasi silang karakteristik responden berdasarkan usia dan 

pendidikan terakhir (lihat tabel 4.1.) dapat dikatakan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini pendidikan terakhirnya adalah S1 (60%) 

dan SMA (30%). Melihat tabel dapat dikatakan responden yang 

berpendidikan terakhir S1 terdistribusi hampir rata pada usia 21-30 

(23,3%), 31-40 (16,7%), dan >40 tahun (20%). 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan usia dan pendidikan terakhir 

Usia 
Pendidikan terakhir TOTAL 

SMA D1/2/3/4 S1 S2/S3  

≤ 20  
2 

6,7% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

6,7% 

21-30 
5 

16,7% 

1 

3,3% 

7 

23,3% 

0 

0% 

13 

43,3% 

31-40 
1 

3,3% 

0 

0% 

5 

16,7% 

1 

3,3% 

7 

23,3% 

> 40 
1 

3,3% 

0 

0% 

6 

20% 

1 

3,3% 

8 

26,67% 

TOTAL 
9 

30% 

1 

3,3% 

18 

60% 

2 

6,7% 

30 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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4.1.2. Responden berdasarkan pekerjaan dan pendidikan terakhir 

Pegawai swasta dengan pendidikan terakhir S1 (30%) dan 

mahasiswa dengan pendidikan terakhir SMA (23,3%) merupakan 

mayoritas responden pada penelitian ini (lihat tabel 4.2).  

Tabel 4.2 Responden berdasarkan pekerjaan dan pendidikan terakhir 

Pekerjaan 
Pendidikan terakhir 

TOTAL 
SMA D1/2/3/4 S1 S2/S3 

Pelajar/ 

Mahasiswa  

7 

23,3% 

1 

3,3% 

1 

3,3% 

0 

0% 

9 

30% 

Pegawai 

Swasta 

0 

0% 

1 

3,3% 

9 

30% 

1 

3,3% 

11 

36,7% 

Pegawai 

Negri 

0 

0% 

0 

0% 

3 

10% 

1 

3,3% 

4 

13,3% 

Rumah 

Tangga 

0 

0% 

0 

0% 

2 

6,7% 

0 

0% 

2 

6,7% 

Wraswasta / 

Wirausaha 

1 

3,3% 

0 

0% 

3 

10% 

0 

0% 

4 

13,3% 

TOTAL 
8 

26,7% 

2 

6,7% 

18 

60% 

2 

6,7% 

30 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

4.1.3. Responden berdasarkan pekerjaan dan uang saku/bulan bagi pelajar/ 

mahasiswa dan penghasilan bagi bekerja 

Pendapatan yang didapatkan orang yang bekerja dengan 

mahasiswa berbeda, dimana orang yang sudah bekerja mendapatkan 

penghasilan berupa gaji sedangkan untuk mahasiswa masi mendapatkan 

uang saku. Yang dimaksud uang saku adalah uang yang diberikan oleh 

pihak lain seperti orang tua atau orang tua wali. Karena perbedaan tersebut 

maka dalam pembahasan ini juga akan dibedakan antara yang sudah 

bekerja dengan mahasiswa. 

Responden berdasarkan pekerjaan dan uang saku/bulan bagi 

pelajar/mahasiswa terlihat bahawa mayoritas dari 9 responden 
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pelajar/mahasiswa dalam penelitian ini memiliki uang saku/bulan sebesar 

Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 (66,7%) dan Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 

(22,2%). Sedangkan jumlah uang saku/bulan terendah ≤ Rp. 500.000 

(11,1%). 

Tabel 4.3 Responden berdasarkan uang saku per bulan 

Uang Saku bagi Pelajar/Mahasiswa Pelajar/Mahasiswa 

≤ Rp. 500.000 
1 

11,1% 

Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 
6 

66,7% 

Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 
2 

22,2% 

≥ Rp. 1.500.001 
0 

0% 

TOTAL 
9 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabulasi silang responden berdasarkan pekerjaan dan penghasilan 

bagi bekerja (lihat tabel 4.4.) terlihat bahwa mayoritas dari 21 responden 

yang bekerja memiliki penghasilan/bulan sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 

7.999.999 yaitu pegawai swasta (28,6%).  

Tabel 4.4 Responden berdasarkan penghasilan per bulan 

Pendepatan per bulan 
Pegawai 

Swasta 

Pegawai 

Negri 

Rumah 

Tangga 

Wiraswasta/ 

Wirausaha/ 

MUA 

TOTAL 

< Rp 2.000.000 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Rp 2.000.000 – Rp 

4.999.999 

4 

19% 

1 

4,8% 

1 

4,8% 

0 

0% 

6 

28,6% 

Rp 5.000.000 – Rp 

7.999.999 

6 

28,6% 

1 

4,8% 

1 

4,8% 

3 

14,3% 

11 

52,4% 

> Rp 8.000.000 
1 

4,8% 

2 

9,5% 

0 

0% 

1 

4,8% 

4 

19%% 

TOTAL 
11 

52,5% 

4 

19% 

2 

9,5% 

4 

19% 

21 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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4.1.4. Gambaran responden berdasarkan pembelian produk dalam 6 bulan 

terakhir 

Tabel 4.5 Gambaran responden berdasarkan pembelian dalam 6 bulan terakhir 

Jumlah 

Pembelian 

Rata-rata Pembelian 

Jumlah Rp 100.000 – 

Rp 299.999 

Rp 300.000– 

Rp 499.999 

Rp 500.000 – 

Rp 699.999 

1 kali 6 

20% 

1 

3,3% 

0 

0% 

7 

23,3% 

2 kali 11 

36,7% 

3 

10% 

0 

0% 

14 

46,7% 

> 2 Kali 3 

10% 

4 

13,3% 

2 

6,7% 

9 

30% 

Jumlah 20 

66,7% 

8 

26,7% 

2 

5,7% 

30 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Melihat tabel 4.5 dalam 6 bulan terakhir mayoritas responden 

membeli produk 2 kali (46,67%). Responden yang membeli produk 1 kali 

ada sebanyak 7 orang (23,33%) sedangkan untuk responden yang membeli 

lebih dari 2 kali ada 9 orang (30%). 

4.1.5. Gambaran responden berdasarkan jenis produk yang dibeli 

Jenis produk yang sering dibeli oleh responden adalah 

moisturisers, parfume dan cologne masing-masin sebanyak  17,14% (lihat 

tabel 4.6). Produk tea tree oil juga produk yang cukup diminati (14,29%) 

disusul dengan skin care (11,43%). Produk lain yang juga dibeli konsumen 

adalah lip care, dan lain-lain yaitu masing-masing sebanyak 5,71%.  
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Tabel 4.6 Gambaran responden berdasarkan jenis produk yang dibeli 

Jenis produk Jumlah Persentase 

BB Cream 1 2,86 

Foundation 1 2,86 

Concleaner  1 2,86 

Lip Care 2 5,71 

Moisturisers 6 17,14 

Tea Tree Oil 5 14,29 

Parfume 6 17,14 

Cologne 6 17,14 

Sabun Muka 1 2,86 

Skin Care (selain yang disebutkan) 4 11,43 

Lain-lain 2 5,71 

Jumlah 35 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

4.1.6. Analisis deskriptif tanggapan responden 

Tanggapan responden terhadap variabel faktor intrinsik, faktor 

ekstrinsik dan keputusan pembelian dalam penelitian ini disajikan dalam 

bentuk tabel untuk menyampaikan rata-ratanya. 

Pada tabel tanggapan responden tentang keputusan pembelian dapat 

dilihat bahwa rata-rata keseluruhan tanggapannya sebesar 3,68 yang 

berarti ada pada rentang skala setuju sehingga . Rata-rata tertinggi untuk 

setiap variabelnya sebesar 4,33 yang menyatakan bahwa produk The Body 

Shop ini cocok untuk kulit responden. Dari semua variabel yang ada hanya 

variabel pembelian lebih dari 1 unit untuk cadangan yang ada di bawah 

rata-rata. Melihat rata-rata keseluruhan yang ada pada rentan setuju 

menandakan bahwa responden setuju terhadap item-item pada faktor 

keputusan pembelian. 
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Tabel 4.7 Tanggapan Responden tetang Keputusan Pembelian 

No  
STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total 

Skor 

Rata-

rata 

 Keputusan Pembelian 3,68 

1 Membeli produk karena citra 

merek The Body Shop yang 

baik 

0 3 2 19 6 118 3,93 

2 Beli produk lebih dari 1 unit 6 15 5 4 0 67 2,23 

3 Beli ketika ada promo 0 2 3 13 12 125 4,17 

4 Beli karena produk yang 

digunakan sebelumnya sudah 

habis 

1 5 1 17 6 112 3,73 

5 Beli karena cocok di kulit 0 0 3 14 13 130 4,33 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

Dibawah ini adalah tanggapan responden mengenai faktor intrinsik. 

Terlihat pada tabel 4.8, rata-rata tertinggi (4,26) yang menyatakan bahwa 

produk The Body Shop lebih baik di banding produk hijau lainnya. 

Terdapat empat variabel lainnya yang nilai rata-ratanya dibawah rata-rata 

keseluruhan. Dari ke empat variabel tersebut 2 diantaranya berada pada 

rentang skala netral yang berarti responden tidak melihat pengalaman 

penggunaan produk hijau (2,97) dan komitmen konsumen untuk 

bertanggung jawab terhadap lingkungan (3,40) sebagai item yang mampu 

menjelaskan faktor intrinsik. Dari sini kita dapat lihat bahwa responden 

setuju terhadap item-item yang menjelaskan mengenaibahwa faktor 

intrinsik berpengaruh terhadap konsumen dalam menentukan pilihan 

produk. 
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Tabel 4.8 Analisis Membeli Berdasarkan Faktor Intrinsik 

No  
STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total 

Skor 

Rata-

rata 

 Faktor Intrinsik 3,55 

1 Mendukung perlindungan 

lingkungan 
0 2 9 17 2 109 3,63 

2 Komitmen konsumen untuk 

bertanggung jawab terhadap 

lingkungan 

0 2 12 13 2 102 3,40 

3 Pengalaman dalam 

menggunakan produk hijau 
3 4 14 9 0 89 2,97 

4 Pengetahuan konsumen 

terhadap perusahaan hijau 
2 3 7 16 2 103 3,43 

5 Gengsi konsumen ketika 

menggunakan produk hijau 
2 2 7 13 6 109 3,63 

6 Produk The Body Shop lebih 

baik di banding produk hijau 

lainnya 

0 2 2 12 14 128 4,26 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

Melihat tabel 4.9 dapat dikatakan bahwa hanya ada 1 variabel yang 

termasuk kedalam rentang skala tidak setuju yaitu variabel beli karena 

dorongan keluarga. Variabel sisanya termasuk kedalam rentang skala 

setuju semua bahkan variabel kualitas produk hijau termasuk kedalam 

golongan sangat setuju dengan rata-rata sebesar 4,36 atau yang tertinggi 

diantara variabel lainnya. 

Meskipun semua variabel kecuali variabel dorongan keluarga sudah 

termasuk kategori yang setuju, namun terdapat tiga variabel yang masih 

dibawah rata-rata keseluruhannya yaitu variabel harga hijau (3,43), 

variabel iklan yang menarik(3,57), dan variabel beli karena dorongan 

teman(3,6). Namun tetap jika melihat rata-rata keseluruhannya yaitu 

sebesar 3,69 menandakan bahwa responden setuju terhadap item-item 

faktor ekstrinsik. 
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Tabel 4.9 Analisis Membeli Berdasarkan Faktor Ekstrinsik 

No  
STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Total 

Skor 

Rata-

rata 

 Faktor Ekstrinsik 3,69 

1 Beli karena dorongan keluarga 3 18 6 3 0 69 2,30 

2 Beli karena dorongan teman 1 6 0 20 3 108 3,60 

3 
Keamanan menggunakan produk 

hijau 
0 1 6 17 6 118 3,93 

4 Kualitas produk hijau 0 1 1 14 14 131 4,36 

5 
Dampak produk hijau terhadap 

kesehatan manusia 
0 2 4 14 10 122 4,07 

6 Harga hijau 1 3 11 12 3 103 3,43 

7 Desain toko yang menarik 1 3 4 17 5 112 3,73 

8 
Membeli karena kemasannya 

yang bagus 
1 3 6 11 9 114 3,80 

9 Karyawan toko yang ramah 0 1 5 15 9 122 4,07 

10 
Membeli karena iklan yang 

menarik 
0 4 9 13 4 107 3,57 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

4.2 Analisis Faktor 

4.2.1. Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Barlett’s Test 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) adalah 0,514 yang berarti lebih besar dari 0,5 dan hasil 

siginifikansi barlett’s test yaitu 0,000 yang menunjukan bahwa signifikansi 

jauh di bawah 0,05 maka variabel-variabel tersebut dapat di analisis lebih 

lanjut. 

Tabel 4.10 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .514 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 241.376 

df 120 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 
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4.2.2. Uji Measure of Sampling Adequency (MSA) 

Nilai MSA masing-masing variabel didapatkan dengan melihat 

tabel anti image matrics pada bagian bagian anti image correlation. 

Sejumlah angka yang membentuk garis diagonal dan memiliki tanda “a‟ 

menandakan nilai atau besaran MSA sebuah variabel. Berikut adalah tabel 

Measure of Sampling Adequency. 

Tabel 4.11 Measure of Sampling Adequency (MSA) 

No Item Indikator Nilai MSA 

1 Mendukung perlindungan lingkungan 0,536 

2 
Komitmen konsumen untuk bertanggungjawab terhadap 

lingkungan 
0,524 

3 Pengalaman menggunakan produk hijau 0,766 

4 Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan hijau 0,544 

5 Gengsi ketika menggunakan produk hijau 0,364 

6 Produk lebih baik dibanding produk hijau lainnya 0,449 

7 Beli karena dorongan keluarga 0,727 

8 Beli karena dorongan teman 0,289 

9 Keamanan menggunakan produk hijau 0,615 

10 Kualitas produk hijau 0,600 

11 Dampak produk hijau terhadap kesehatan 0,286 

12 Harga hijau 0,399 

13 Desain toko yang menarik 0,641 

14 Membeli karena kemasan yang bagus 0,576 

15 Karyawan toko yang ramah 0,466 

16 Membeli karena iklan yang menarik 0,656 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

Melihat dari tabel 4.11 masih banyak faktor yang nilai MSA nya 

kurang dari 0,5 maka analisis harus diulang lagi dengan membuang item 

yang nilai MSAnya terendah. 

Setelah melakukan uji ulang dengan menghilangkan item yang 

nilai MSA nya terendah maka didapatkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 KMO and Bartlett's Test (2) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .570 

Bartlett's Test of Sphericity  214.164 

 105 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

 

Berdasarkan tabel 4.12 maka penelitian dapat dilanjutkan karena 

nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) adalah 0,570 dan signifikansi Bartlett’s 

test 0,000 yang berarti sudah sesuai dengan standar yang ditentukan 

sehingga penelitian dapat dilanjutkan.  

 

Tabel 4.13 Measure of Sampling Adequency (MSA) (2) 

No 

Item 
Indikator 

Nilai 

MSA 

1 Mendukung perlindungan lingkungan 0,512 

2 Komitmen konsumen untuk bertanggungjawab terhadap 

lingkungan 
0,489 

3 Pengalaman menggunakan produk hijau 0,744 

4 Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan hijau 0,550 

5 Gengsi ketika menggunakan produk hijau 0,497 

6 Produk lebih baik dibanding produk hijau lainnya 0,502 

7 Beli karena dorongan keluarga 0,705 

8 Beli karena dorongan teman 0,396 

9 Keamanan menggunakan produk hijau 0,627 

10 Kualitas produk hijau 0,623 

11 Harga hijau 0,551 

12 Desain toko yang menarik 0,590 

13 Membeli karena kemasan yang bagus 0,677 

14 Karyawan toko yang ramah 0,526 

15 Membeli karena iklan yang menarik 0,666 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 
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Hasil uji nilai MSA setelah dikurangi item variabel yang nilai 

MSAnya terendah sebagai berikut. 

Melihat nilai MSA pada tabel 4.13 masih terdapat item yang 

nilainya kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan uji ulang dengan 

membuang item yang nilai MSAnya terendah. 

Melihat dari tabel 4.13 maka perlu dilakukan pengujian mulai dari 

KMO dan bartlett’s test lagi dengan membuang item yang nilai MSAnya 

terendah. Berikut hasil uji KMO dan bartlett’s test nya. 

Tabel 4.14 KMO and Bartlett's Test (3) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .599 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 190.214 

df 91 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

 

Melihat tabel 4.14 maka nilai KMO dan Bartlett’s testnya sudah 

sesuai dengan ketentuan dimana nilai KMO nya 0,599 yang berarti lebih 

besar dari 0,5 dan hasil signifikansi bartlett’s testnya 0,000 yang 

menunjukan bahwa signifikansi jauh di bawah 0,05 maka variabel-variabel 

tersebut dapat di analisis lebih lanjut.  

Hasil uji nilai MSA setelah dikurangi item variabel yang nilai 

MSAnya terendah sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 Measure of Sampling Adequency (MSA) (3) 

No 

Item 
Indikator 

Nilai 

MSA 

1 Mendukung perlindungan lingkungan 0,630 

2 
Komitmen konsumen untuk bertanggungjawab terhadap 

lingkungan 
0,553 

3 Pengalaman menggunakan produk hijau 0,751 

4 Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan hijau 0,536 

5 Gengsi ketika menggunakan produk hijau 0,469 

6 Produk lebih baik dibanding produk hijau lainnya 0,472 

7 Beli karena dorongan keluarga 0,687 

8 Keamanan menggunakan produk hijau 0,596 

9 Kualitas produk hijau 0,631 

10 Harga hijau 0,692 

11 Desain toko yang menarik 0,616 

12 Membeli karena kemasan yang bagus 0,687 

13 Karyawan toko yang ramah 0,508 

14 Membeli karena iklan yang menarik 0,654 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

Melihat tabel 4.15 nilai MSA diatas masih terdapat item yang 

nilainya kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan uji ulang dengan 

membuang item yang nilai MSAnya terendah. 

Melihat dari tabel 4.15 maka perlu dilakukan pengujian mulai dari 

KMO dan bartlett’s test lagi dengan membuang item yang nilai MSAnya 

terendah. Berikut hasil uji KMO dan bartlett’s test nya. 

Tabel 4.16  KMO and Bartlett's Test (4) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .638 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 167.774 

df 78 

Sig. .000 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 
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Melihat tabel 4.16 maka nilai KMO dan Bartlett’s testnya sudah 

sesuai dengan ketentuan dimana nilai KMO nya 0,638 yang berarti lebih 

besar dari 0,5 dan hasil signifikansi bartlett’s testnya 0,000 yang 

menunjukan bahwa signifikansi jauh di bawah 0,05 maka variabel-variabel 

tersebut dapat di analisis lebih lanjut.  

Hasil uji nilai MSA setelah dikurangi item variabel yang nilai 

MSAnya terendah sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil uji MSA dalan tabel 4.17 semua item dapat 

dianalisis lebih lanjut karena 13 item tersebut mempunyai nilai lebih dari 

0,5. Item keamanan menggunakan produk hijau mempunyai nilai MSA 

yang terendah yaitu 0,538 sedangkan item dengan nilai MSA tertinggi 

yaitu item pengalaman menggunakan produk hijau dengan nilai MSA 

sebesar 0,846. 

Tabel 4.17 Measure of Sampling Adequency (MSA) (4) 

No Item Indikator Nilai MSA 

1 Mendukung perlindungan lingkungan 0,625 

2 
Komitmen konsumen untuk bertanggungjawab terhadap 

lingkungan 
0,558 

3 Pengalaman menggunakan produk hijau 0,846 

4 Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan hijau 0,629 

5 Produk lebih baik dibanding produk hijau lainnya 0,613 

6 Beli karena dorongan keluarga 0,675 

7 Keamanan menggunakan produk hijau 0,538 

8 Kualitas produk hijau 0,583 

9 Harga hijau 0,700 

10 Desain toko yang menarik 0,611 

11 Membeli karena kemasan yang bagus 0,663 

12 Karyawan toko yang ramah 0,639 

13 Membeli karena iklan yang menarik 0,723 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 
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4.2.3. Communality 

Berdasarkan Tabel 4.18, item mendukung perlindungan lingkungan 

menjadi item dengan nilai communalities tertinggi (0,850). Angka ini 

menunjukkan sekitar 85% varians dari item dapat dijelaskan oleh faktor- 

Faktor yang terbentuk. Sedangkan item kualitas produk hijau memiliki 

nilai communalities terendah yaitu 0,483 yang berarti hanya 48,3% varians 

dari item tersebut yang dapat dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk. 

 

Tabel 4.18 Communality 

No 

Item 
Variabel Initial Extraction 

1 Mendukung perlindungan lingkungan 1 0,850 

2 Komitmen konsumen untuk bertanggungjawab 

terhadap lingkungan 
1 0,845 

3 Pengalaman menggunakan produk hijau 1 0,576 

4 Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan hijau 1 0,797 

5 Produk lebih baik dibanding produk hijau lainnya 1 0,681 

6 Beli karena dorongan keluarga 1 0,552 

7 Keamanan menggunakan produk hijau 1 0,758 

8 Kualitas produk hijau 1 0,682 

9 Harga hijau 1 0,483 

10 Desain toko yang menarik 1 0,842 

11 Membeli karena kemasan yang bagus 1 0,732 

12 Karyawan toko yang ramah 1 0,602 

13 Membeli karena iklan yang menarik 1 0,649 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

4.2.4. Menentukan Jumlah Faktor 

Untuk menentukan faktor yang terbentuk, digunakan metode 

Principal Component analysis. Hasil perhitungan pada tabel extraction 

sum of squared loading adalah perincian faktor, eigenvalue lebih besar 

atau sama dengan satu.  
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Banyaknya faktor yang masuk didasarkan pada nilai eigenvalue 

yang besarnya lebih besar atau sama dengan 1 (satu). Dengan kriteria 

tersebut diperoleh 4 faktor yang terpilih dan memberikan sumbangan 

sebesar 69,62% kumulatif varians. Hal tersebut berarti bahwa 4 faktor 

yang terbentuk dapat menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi 

konsumen dalam membeli produk The Body Shop di Kota Semarang. 

Tabel 4.19 Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumul

ative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 3.450 26.537 26.537 3.450 26.537 26.537 2.770 21.310 21.310 

2 3.145 24.194 50.730 3.145 24.194 50.730 2.575 19.808 41.118 

3 1.279 9.841 60.571 1.279 9.841 60.571 1.973 15.180 56.299 

4 1.176 9.049 69.620 1.176 9.049 69.620 1.732 13.321 69.620 

5 .990 7.619 77.239 
      

6 .801 6.161 83.400 
      

7 .682 5.247 88.647 
      

8 .400 3.075 91.723 
      

9 .342 2.628 94.350 
      

10 .281 2.165 96.515 
      

11 .233 1.794 98.309 
      

12 .142 1.091 99.399 
      

13 .078 .601 100.000 
      

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

      

Sumber : Data primer yang diolah, (2019)  
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4.2.5. Rotated Component Matrix 

Tabel 4.20 Rotated Component Matrix 

 Component 

 1 2 3 4 

Mendukung perlindungan lingkungan .027 .898 -.141 .151 

Komitmen konsumen untuk bertanggungjawab terhadap 

lingkungan -.018 .916 .014 .070 

Pengalaman menggunakan produk hijau .337 .586 -.314 .141 

Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan hijau -.109 .264 -.332 .778 

Produk lebih baik dibanding produk hijau lainnya .683 .212 -.300 -.283 

Beli karena dorongan keluarga .187 .348 -.082 .624 

Keamanan menggunakan produk hijau .253 -.016 .823 -.129 

Kualitas produk hijau -.074 -.182 .802 -.003 

Harga hijau .273 -.212 .226 .559 

Desain toko yang menarik .825 -.139 .276 .257 

Membeli karena kemasan yang bagus .832 .040 .158 .116 

Karyawan toko yang ramah .456 -.468 .418 .015 

Membeli karena iklan yang menarik .646 .178 -.019 .447 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

  

Tabel 4.20 menunjukan Rotated Component Matrix. Berikut ini 

adalah  penggelompokan variabel-variabel ke dalam faktor dengan hasil 

rotasi yang telah dilakukan: 

a. Faktor 1  

Faktor pertama terdiri dari produk lebih baik dibanding produk hijau 

lainnya, desain toko yang menarik, membeli karena kemasan yang 

bagus, karyawan toko yang ramah, dan membeli karena iklan yang 

menarik. Apabila dilihat dari nilai loading-nya maka variabel membeli 
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karena kemasan yang bagus yang paling berperan mempengaruhi 

konsumen di Kota Semarang dalam membeli produk The Body Shop.  

b. Faktor 2 

Faktor kedua terdiri dari mendukung perlindungan lingkungan, 

komitmen konsumen untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan, 

dan pengalaman menggunakan produk hijau. Apabila dilihat dari nilai 

loading-nya maka variabel komitmen konsumen untuk 

bertanggungjawab terhadap lingkungan yang paling berperan 

mempengaruhi konsumen di Kota Semarang dalam membeli produk 

The Body Shop. 

c. Faktor 3 

Faktor ketiga terdiri dari keamanan menggunakan produk hijau, dan 

kualitas produk hijau. Apabila dilihat dari nilai loading-nya, maka 

variabel keamanan menggunakan produk hijau (0,823) yang paling 

berperan mempengaruhi konsumen di Kota Semarang dalam membeli 

produk The Body Shop. 

d. Faktor 4 

Faktor ketiga terdiri dari pengetahuan konsumen terhadap perusahaan 

hijau, beli karena dorongan keluarga, dan harga hijau. Apabila dilihat 

dari nilai loading-nya, maka variabel pengetahuan konsumen terhadap 

perusahaan hijau (0,778) yang paling berperan mempengaruhi 

konsumen di Kota Semarang dalam membeli produk The Body Shop. 
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4.2.6. Penamaan Faktor 

Tabel 4.21 Penamaan Faktor yang Terbentuk 

Variabel yang membentuk faktor Loading Component Nama faktor 
Precentage 

of variance 

 Produk lebih baik dibanding produk 

hijau lainnya 

 Desain toko yang menarik 

 Membeli karena kemasan yang bagus 

 Karyawan toko yang ramah 

 Membeli karena iklan yang menarik 

0,683 

 

0,825 

0,832 

0,456 

0,646 

Faktor 1 
Komunikasi 

produk 
21,310 

 Mendukung perlindungan lingkungan 

 Komitmen konsumen untuk 

bertanggungjawab terhadap 

lingkungan 

 Pengalaman menggunakan produk 

hijau 

0,898 

0,916 

 

0,586 
Faktor 2 

Lingkungan 

hijau 
19,808 

 Keamanan menggunakan produk 

hijau 

 Kualitas produk hijau 

0,823 

0,802 Faktor 3 Produk hijau 15,180 

 Pengetahuan konsumen terhadap 

perusahaan hijau 

 Beli karena dorongan keluarga 

 Harga hijau 

0,778 

 

0,624 

0,559 

Faktor 4 

Pengetahuan 

konsumen 

terhadap 

produk hijau 

13,321 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

 

 Faktor Pertama : 

Faktor pertama terdiri dari variabel produk lebih baik dibanding produk 

hijau lainnya, desain toko yang menarik, membeli karena kemasan yang 

bagus, karyawan toko yang ramah, dan membeli karena iklan yang 

menarik Nama faktor yang dapat menggambarkan keseluruhan variabel 

yang masuk dalam faktor pertama adalah komunikasi produk karena 

variabel yang terbentuk merupakan variabel yang berguna untuk 

mengkomunikasi produk secara visual maupun secara verbal. Faktor 

pemasaran mempunyai percentage of variance sebesar 21,31%. 
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 Faktor Kedua : 

Faktor kedua dinamakan dengan lingkungan hijau karena mendukung 

perlindungan lingkungan, komitmen konsumen untuk bertanggungjawab 

terhadap lingkungan, dan pengalaman menggunakan produk hijau adalah 

faktor yang menggambarkan tentang lingkungan hijau. Lingkungan hijau 

mempunyai percentage of variance sebesar 19,80% 

 Faktor Ketiga : 

Faktor ketiga terdiri dari variabel keamanan menggunakan produk hijau, 

dan kualitas produk hijau. Nama faktor yang dapat menggambarkan 

keseluruhan variabel yang masuk dalam faktor kedua adalah produk hijau 

karena variabel tersebut menggambarkan mengenai produk hijau. Faktor 

ekstrinsik mempunyai percentage of variance sebesar 15,18%. 

 Faktor Keempat : 

Faktor keempat terdiri dari pengetahuan konsumen terhadap perusahaan 

hijau dan  beli karena dorongan keluarga. Peneliti kesulitan untuk memberi 

nama faktor yang dapat menggambarkan keseluruhan variabel yang masuk 

dalam faktor keempat sehingga faktor keempat diberi nama dari variabel 

dalam faktor yang memiliki nilai loading tertinggi yaitu pengetahuan 

konsumen terhadap perusahaan hijau. Pengetahuan konsumen terhadap 

perusahaan hijau mempunyai percentage of variance sebesar 13,32%. 
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4.3 Analisis Regresi 

Dengan pengolahan data menggunakan SPSS dalam perhitungan 

regresi linear berganda antara variabel bebas terhadap variabel terikat maka 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut 

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

Y= 4,552 - 0,121 X1 + 0,149 X2 + 0,944 X3 + 0,295 X4 

Pada penelitian diatas menunjukan hasil dari uji regresi yang 

menyatakan bahwa variabel komunikasi produk berpengaruh negatif yang 

berarti menandakan sesungguhnya bahwa cara komunikasi produk hijau 

berbeda dengan cara komunikasi produk konvensional.  

Selain itu variabel lingkungan hijau (0,149) dan pengetahuan 

konsumen terhadap produk hijau (0,295) serta variabel produk hijau (0,944) 

didapatkan hasil dari uji regresi bahwa masing-masing variabel berpengaruh 

positif. Hal ini menandakan bahwa lingkungan hijau dan pengetahuan serta 

produk hijau juga mempengaruhi keputusan pembelian. Bila dilihat dari 

nilai regresinya, maka variabel produk hijau memiliki pengaruh paling besar 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian The Body Shop. Hal ini 

menunjukan bila variabel produk hijau semakin tinggi maka keputusan 

pembelian juga akan semakin tinggi pula. 
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4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1. Uji t model 1 

Nilai t hitung yang tersaji di dalam tabel 4.20 menyatakan bahwa 

variabel komunikasi produk (X1) adalah nilai signifikansi 4,42 > 0,05 

maka Ho diterima ,Ha ditolak yang berarti tidak ada pengaruh signifikan 

antara variabel promosi dengan keputusan pembelian. 

Nilait t hitung yang tersaji di variabel lingkungan hijau menyatakan 

bahwa variabel lingkungan hijau (X2) nilai signifikansi 0,559 > 0,05. 

Begitu juga untuk variabel pengetahuan konsumen terhadap perusahaan 

hijau (X4) nilai signifikansi 0,278 > 0,05 maka kedua variabel Ho diterima 

,Ha ditolak yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

promosi dengan keputusan pembelian. 

Nilait t hitung yang tersaji di variabel produk hijau menyatakan 

bahwa variabel produk hijau nilai signifikansi 0,028 < 0,05 maka Ho 

ditolak, Ha diterima yang berarti ada pengaruh signifikan antara variabel 

produk hijau dengan variabel keputusan pembelian. 

Tabel 4.22 Hasil Uji t 

Model t Sig. 

(Constant) .900 .377 

KOMUNIKASI PRODUK -.781 .442 

LINGKUNGAN HIJAU .592 .559 

 PRODUK HIJAU 2.341 .028 

PENGETAHUAN KONSUMEN 

TERHADAP PERUSAHAAN HIJAU 
1.109 .278 

 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 
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4.4.2. Uji F model 1 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.21 maka di peroleh hasil 

hitung sebesar 1,560 dengan tingkat siginfikansi 0,216. Karena nilai 

probabilitas > 0,05 yaitu (0,216 > 0,05) maka dapat dikatakan bahwa 

model regresi tidak bisa digunakan untuk memprediksi keputusan 

pembelian (Y) karena variabel-variabel bebasnya secara simultan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Tabel 4.23 Hasil Uji F 

Model F Sig. 

  Regression 1,560 ,216 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

4.4.3. Koefisien Determinasi (R2) model 1 

Koefisien determinan bertujuan mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dapat menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Dari tabel 4.22 didapatkan hasil koefisien determinan yang dapat 

dilihat pada besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,072. Hasil itu 

menyatakan bahwa 4 variabel tersebut hanya dapat menjelaskan variasi 

perubahan variabel keputusan pembelian sebesar 7,2%. Sedangkan sisanya 

sebesar 92,8% (100% - 7,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain 

di luar model. 
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Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,447a ,200 ,072 2,55150 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

 

4.5 Analisis Regresi model 2 

Mempertimbangkan hasil pada analisis regresi model 1 dimana 

hanya terdapat 1 variabel yang signifikan berdasarkan uji t dan setelah 

dilihat secara simultan juga tidak signifikan (uji F), serta variabel-variabel 

tersebut hanya mampu menjelaskan 7,2% atau sangat kecil menjelaskan 

variasi keputusan pembelian, maka perlu dilakukan analisis regresi kembali 

dengan hanya menggunakan variabel independen yang signifikan yaitu 

variabel produk hijau. 

Dengan pengolahan data menggunakan SPSS dalam perhitungan 

regresi linear sederhana antara variabel produk hijau terhadap variabel 

keputusan pembelian maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut 

Y = a+b1X1+e 

Y= 8,064 + 0,743 X1 

Dari hasil perhitungan spss, maka variabel produk hijau (0,743) 

berpengaruh positif. Hal ini menandakan bahwa produk hijau 

mempengaruhi keputusan pembelian. Bila dilihat dari nilai regresinya, maka 

variabel produk hijau memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian The Body Shop. Hal ini menunjukan bila variabel 
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produk hijau semakin tinggi maka keputusan pembelian juga akan semakin 

tinggi pula. 

 

4.6 Uji Hipotesis model 2 

4.6.1. Uji t model 2 

Nilai t hitung yang tersaji di dalam tabel 4.23 menyatakan bahwa 

variabel produk hijau nilai signifikansinya 4,42 > 0,05 maka Ho diterima, 

Ha ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan antara variabel produk 

hijau dengan keputusan pembelian. 

Tabel 4.25 Hasil Uji t model 2 

Model t Sig. 

(Constant) .900 .377 

 PRODUK HIJAU 2.341 .028 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

 

4.6.2. Koefisien Determinasi (R2) model 2 

Dari tabel 4.24 didapatkan hasil koefisien determinan yang dapat 

dilihat pada besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,100. Hasil itu 

menyatakan bahwa variabel produk hijau tersebut dapat menjelaskan 

variasi perubahan variabel keputusan pembelian sebesar 10%. Sedangkan 

sisanya sebesar 90% (100% - 10%) dijelaskan oleh variabel-variabel yang 

lain di luar model. 
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Tabel 4.26 Hasil Uji Koefisien Determinasi model 2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,362a ,131 ,100 2,51199 

Sumber : Data primer yang diolah, (2019) 

 

4.7 Pembahasan 

Keputusan pembelian untuk produk The Body Shop  dipengaruhi 

oleh beberapa variabel. Melihat dari jawaban yang didapatkan dari 

responden, dapat dilihat bahwa   responden menyatakan setuju membeli 

produk The Body Shop karena citra merek  The Body Shop yang baik 

ditambah dengan promo yang ada serta produk tersebut cocok dikulit. 

Responden tidak setuju jika membeli produk  lebih dari 1 unit di setiap 

transaksinya karena biasanya responden melakukan pembelian produk jika 

produk yang digunakan sebelumnya sudah habis. 

Keputusan pembelian yang demikian apabila dilihat dari faktor 

intrinsiknya dipengaruhi oleh beberapa variabel. Kesadaran responden untuk 

mendukung perlindungan lingkungan sudah meningkat terlihat dari 

responden yang mencari tahu akan perusahaan hijau seperti The Bosdy 

Shop. The Body Shop menunjukan bahwa mereka bukan sekedar membuat 

produk hijau yang asal-asalan terbukti produk The Body Shop dianggap 

lebih baik dibandingkan produk hijau lainnya. Hal ini ditunjukan dengan 

gengsi responden yang meningkat jika mereka menggunakan produk hijau 

dari The Body Shop. 
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Secara ekstrinsik keputusan pembelian demikian dipengaruhi karena 

harga, produk, dan toko. Disini produk sendiri memiliki pengaruh yang 

besar dimana produk tersebut dilihat dari segi kualitasnya serta dampak 

yang diberikan ke tubuh responden maupun ke lingkungan harus aman 

sehingga membuat orang akan memilih produk tersebut untuk digunakan.  

Selain dari segi kualitas produknya, kemasan  pada produk juga harus 

diperhatikan karena kemasan adalah tampilan terluar yang menggambarkan 

produk. Sehingga dengan membuat kemasan yang menarik akan membuat 

perhatian responden tertuju pada produk tersebut. Sedangkan dari sisi toko 

sendiri memiliki peran untuk mendisplay barang dengan menarik sehingga 

menarik konsumen untuk membeli. Untuk semakinmelengkapi desain toko 

yang baik, maka diperlukan juga karyawan toko yang ramah sehingga 

responden semakin senang berbelanja di toko. 

Dari analisis regresi yang dihasilkan, hanya variabel produk hijau 

yang berpengaruh secara signifikan, sedangkan ke tiga faktor lainnya tidak 

signifikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kumar dan Ghodeswar 

(2015) di Mumbai, India ketiga variabel yang tidak signifikan tersebut 

ternyata mempengaruhi konsumen untuk membeli produk hijau. Berdasar 

hal ini dapat dikatakan bahwa ada perbedaan perilaku konsumen di India 

dengan di Indonesia. Konsumen yang ada di India sudah mulai peduli untuk 

memperhatikan lingkungan sehingga faktor yang tidak signifikan tadi 

mampu mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk membeli 

produk. Pada  konsumen di Indonesia hanya produk hijau yang 

mempengaruhi secara positif signifikan dalam memutuskan membeli.


