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ABSTRAK 

Meningkatnya dampak yang terjadi akibat global warming terhadap 

lingkungan, membuat masyarakat lebih sadar untuk menjaga serta melestarikan 

lingkungan, salah satu cara yaitu dengan beralih menggunakan green product. Hal 

inilah yang menjadi tantangan bagi perusahaan untuk lebih berinovasi dengan 

menciptakan produk hijau. Berbagai macam produk yang dihasilkan saat ini, salah 

satunya adalah produk kosmetik dan juga perawatan kulit. Innisfree merupakan 

salah satu merek kosmetik dan perawatan kulit yang peduli terhadap lingkungan 

serta menerapkan strategi pemasaran hijau sebagai cara untuk memasarkan 

produknya. Kampanye green life merupakan salah satu wujud dari kepeduliaan 

Innisfree terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

green brand positioning, green brand knowledge, attitude toward green brand dan 

green brand equity terhadap green purchase intention. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online dengan sampel 

yang digunakan sebanyak 105 responden yang mengetahui kosmetik dan skin care 

ramah lingkungan, dan juga mengetahui kosmetik dan skin care Innisfree di 

wilayah Jabodetabek. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural 

Equation Modelling (SEM). 

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)Green 

Brand Positioning terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Green Brand Knowledge,2) Green Brand Positioning tidak terbukti berpengaruh 

positif terhadap Attitude Toward Green Brand, 3)Green Brand Knolwdge terbukti 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Attitude Toward Green Brand, 

4) Attitude Toward Green Brand terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Green Purchase Intention, 5) Green Brand Equity terbukti berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap Green Purchase Intention 

Kata Kunci: Green Brand Positioning, Green Brand Knowledge, Attitude 

Toward Green Brand, Green Brand Equity, Green Purchase Intention. 
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ABSTRACT 

The increasing impact of global warming on the environment makes people 

more aware of protecting and preserving the environment, one way is to switch to 

using green products. This is a challenge for companies to innovate more by 

creating green products. A variety of products are produced today, one of which is 

cosmetic products and also skin care. Innisfree is a brand of cosmetics and skin 

care that cares for the environment and implements a green marketing strategy as 

a way to market its products. Green life campaign is one manifestation of Innisfree's 

concern for the environment. This study aims to determine the effect of green brand 

positioning, green brand knowledge, attitude toward green brand and green brand 

equity on green purchase intention. 

Data collection method used in this research is online questionnaire with 

sample of 105 respondents who who know cosmetics and skin care environmentally 

friendly, and also know Innisfree cosmetics and skin care in the Jabodetabek. Data 

analysis is done by using the Strctural Equation Modeling (SEM) 

The summary of the result from this research are: 1) Green Brand 

Positioning have a positive impact to Green Brand Knowledge. 2) Green Brand 

Positioning is not proven to have positive impact to Attitude Toward Green Brand. 

3) Green Brand Knowledge have a positive impact to Attitude Toward Green 

Brand. 4) Attitude Toward Green Brand have a positive impact to Green Purchase 

Intention. 5) Green Brand Equity have a positive impact to Green Purchase 

Intention. 

Keyword: Green Brand Positioning, Green Brand Knowledge, Attitude Toward 

Green Brand, Green Brand Equity, Green Purchase Intention. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi saat ini, isu kerusakan lingkungan menimbulkan 

kesadaran dan keprihatinan masyarakat dunia termasuk Indonesia untuk melakukan 

pelestarian lingkungan, hal ini terjadi karena kekhawatiran akan dampak negatif 

yang ditimbulkan dari global warming. Global warming merupakan ketidak 

seimbangan yang terjadi di bumi karena adanya proses peningkatan suhu atmosfer, 

laut, dan daratan yang diakibatkan oleh naiknya emisi gas rumah kaca di atmosfer 

(Utina, 2009). Ancaman masalah lingkungan menyadarkan masyarakat akan 

penggunaan barang ataupun jasa yang  digunakan, hal inilah yang menjadikannya 

salah satu fenomena dan juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk 

menghadirkan produk ataupun jasa yang ramah lingkungan dan juga aman bagi 

konsumen yang menggunakannya (Pratama, 2014). Seperti yang dijelaskan Ja’far 

dan Kartikasari aktivitas ekonomi saat ini secara langsung dan tidak langsung telah 

menjadi faktor penyebab terjadinya global warming (Damayanti & Pentiana, 2013). 

Pada dasarnya, global warming merupakan fenomena peningkatan temperatur 

global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (green house effect) 

yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas seperti karbondioksida sehingga 

energi matahari terperangkap dalam atmosfer (Muhi, 2002). Selain disebabkan oleh 

perindustrian, global warming juga disebabkan oleh perilaku konsumen yang tidak 

memperhatikan dampak dari pembelian produk yang tidak ramah lingkungan. 
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Produk yang tidak ramah lingkungan merupakan produk yang mengandung bahan 

berbahaya dan tentunya dapat merusak lingkungan.  

        

Gambar 1.1 Survei Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan 

Sumber: oleh AC. Nielsen; (Poernomo, 2010) 

Hasil survei yang dilakukan Nielsen pada 2009 menunjukkan bahwa 

konsumen Indonesia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap beberapa isu 

lingkungan hidup. Rata – rata presentase konsumen Indonesia yang menyatakan 

bahwa mereka sangat peduli dan peduli terhadap lingkungan hidup, air, polusi udara 

dan pemanasan global sudah berada diatas 90%. Sekalipun responden survei yang 

dilakukan oleh AC. Nielsen merupakan para pengguna internet yang mayoritas 

sudah teredukasi, namun hal ini merupakan titik awal bagaimana konsumen 

Indonesia akan mulai berpikir soal lingkungan hidup dan terbentuknya kesadaran 

masyarakat akan lingkungan hidup (Poernomo, 2010). Kesadaran marketer 

terhadap lingkungan mulai tumbuh sejak dulu, hal ini dibuktikan dengan aktivitas 

marketing beberapa tahun lalu yang  secara suksesmenandakan isu-isu hijau melalui 

simbol, desain hijau, dan kampanye iklan secara reguler yang menggambarkan citra 
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alam, hidup bersih dan lingkungan harmonis pada tambahan signal yang berbeda 

pada sejumlah barang konsumen (Prothero Andrea & Fitchett, 2000).  

Dalam lingkup bisnis saat ini, banyak perusahaan yang sudah mulai 

mengubah konsep bisnis ataupun menambah lini bisnisnya menjadi bisnis hijau 

‘green business’, model bisnis yang berusaha untuk mengurai biaya, pemborosan, 

dan menciptakan nilai lebih produk, dengan lebih mempedulikan dampak terhadap 

lingkungan (Haden et al, 2009). Tujuan dari green business adalah untuk 

menciptakan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development (Garvare 

& Isaksson, 2001). Pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu isu 

terpenting yang dihadapi oleh dunia. Lubin & C.Esty (2010), memaparkan bahwa 

keberlanjutan adalah  emerging megatrend. Mereka berpendapat bahwa sebagian 

besar eksekutif benar-benar sadar akan tanggapan mereka terhadap tantangan 

keberlanjutan yang mungkin memiliki daya saing dan bahkan kelangsungan hidup 

dari organisasi mereka. Keberlanjutan saat ini dianggap sebagai tujuan bisnis yang 

sangat penting dan untuk mendorong inovasi green business  (A.Lubin & Esty, 

2010; Pfeffer, 2010; Raska & Shaw, 2012). Banyak perusahaan 

mengkomunikasikan bagaimana mereka mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam 

praktik bisnis dan fungsi pemasaran (Raska & Shaw, 2012; Royne, Levy, & 

Martinez, 2011).  
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Gambar 1.2 Presentase Konsumen yang Bersedia Membayar Lebih Layanan dan 

Produk Berkesinambungan 

Gambar 1.2 hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen Global Corporate 

Sustainability Report  pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa kesadaran terhadap 

lingkungan di Indonesia berjalan lambat namun terus mengalami peningkatan 

walaupun demikian, masyarakat di Indonesia telah menunjukkan kepedulian yang 

besar terhadap permasalahan lingkungan. Terdapat kenaikan presentase yang 

terjadi dimana pada tahun 2014 Indonesia berada diangka 64% dan pada tahun 2015 

Indonesia berada diangka 78%.  

Untuk menangkap peluang baru serta memastikan standar hidup yang lebih 

baik dengan pembangunan berkelanjutan, konsep green marketing muncul sebagai 

perhatian terhadap isu-isu kerusakan lingkungan yang kemudian digunakan oleh 

perusahaan sebagai salah satu strategi dalam pemasarannya (Choudhary & Samir, 

2013). Green marketing bukan hanya menjadi suatu strategi perusahaan untuk 

membangun image perusahaan, namun juga dapat memberikan nilai lebih terhadap 

perusahaan itu sendiri. Green marketing sebagai strategi untuk mempromosikan 
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produk dengan menggunakan klaim lingkungan tentang atribut, sistem, kebijakan 

dan proses perusahaan dalam memproduksi ataupun menjual produknya (Prakash, 

2002). Green marketing merupakan pengembangan dari pemasaran produk-produk 

yang diciptakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan 

(Dahlstrom, 2010). Terdapat lima alasan bagi perusahaan untuk mengembangkan 

konsep green marketing: (1) tekanan dari masyarakat; (2) memiliki keunggulan 

kompetitif; (3) meningkatkan brand image perusahaan; (4) Mencari peluang, dan 

(5) meningkatkan nilai produk (Y.-S. Chen, 2008). Implementasi dari penerapan 

green marketing dalam perusahaan yaitu dengan menghasilkan green product dari 

perusahaan itu sendiri (Ariyanti & Iriani, 2014). Green product merupakan produk 

yang terbuat dari bahan dasar alami, dan kemasan produk yang ramah terhadap 

lingkungan (Fonsesca, 2015). Terdapat beberapa green product yang sudah mulai 

dikenal dan digunakan oleh masyarakat seperti makanan (organik), kosmetik, 

lampu hemat energi, detergen, AC hemat energi dan juga obat-obatan (Sumarwan 

et al., 2012). Green product telah mendapatkan popularitas di pasaran dan dimasa 

mendatang akan lebih banyak konsumen yang lebih memilih untuk membeli produk 

ramah lingkungan (Royne et al., 2011).  

Sumarwan et al., (2012) telah menyebutkan beberapa green product yang 

salah satunya adalah produk kosmetik. Kesadaran konsumen pada pentingnya 

kosmetik yang sehat serta tuntutan hidup yang lebih ramah lingkungan, 

menyebabkan munculnya kosmetik hijau (green cosmetics) atau kosmetik ramah 

lingkungan. Industri kosmetik yang berorientasi pada lingkungan menggunakan 

bahan-bahan yang alami dan juga meminimalkan penggunaan bahan kimia, serta 
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teknik pengemasan yang sangat diperhatikan dengan menggunakan bahan-bahan 

yang dapat didaur ulang untuk kemasan produk kosmetik dan skincare.  

Sebuah survei yang dilakukan oleh Euromonitor  International pada tahun 

2013 menunjukkan bahwa kecantikan dan perawatan pribadi telah menjadi kategori 

produk potensial untuk merek ramah lingkungan. Berdasarkan data perusahaan 

konsultan Kline, pasar produk kosmetik dan  perawatan kulit alami setiap tahun 

mengalami pertumbuhan dua digit dalam 6 (enam)  tahun terakhir, dan saat ini 

produk kosmetik dan perawatn kulit alami menguasi 13% dari pasar produk 

kosmetik global (Kompas.com, 2016). Berdasarkan data Kementerian 

Perindustrian pada tahun 2016, pertumbuhan pasar industri saat ini rata-rata 

mencapai 9,67% per tahun dalam enam tahun terakhir (2009-2015). Diperkirakan 

besar pasar (market size)  kosmetik sebesar Rp. 46,4 triliun di tahun 2017 ini 

(sumber: http://sigmaresearch.co.id, diakses pada 02 April 2018). Dengan jumlah 

tersebut, Indonesia merupakan potential market bagi para pengusaha industri 

kosmetik baik dari dalam maupun luar negeri, hal ini juga dapat mendorong para 

produsen kosmetik untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk kosmetik dan 

skincare yang ramah lingkungan, dimana produk kosmetik dan skincare ramah 

lingkungan dapat menjadi pilihan bagi konsumen dengan melihat beberapa atribut 

dari produk itu sendiri. Atribut produk yang digunakan seperti merek, kualitas, label 

dan kemasan produk. Konsumen akan tertarik dengan suatu produk yang memiliki 

merek yang terpercaya, kualitas produk yang bagus dan juga  desain yang menarik 

serta terdapat keterangan yang lengkap pada label produk dan juga kemasan yang 

unik.Banyak perusahaan menyadari adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan 
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dan keinginan konsumen akan green product sehingga menimbulkan persaingan 

antara perusahaan. Persaingan tidak hanya oleh perusahaan yang memasarkan 

green product, namun persaingan juga terjadi dengan perusahaan yang produknya 

tidak ramah lingkungan. Saat ini, untuk memenangkan persaingan yang ketat, 

perusahaan yang melakukan green marketing harus memposisikan green brand nya 

dalam pikiran konsumen (green brand positioning). Green brand positioning yang 

tepat dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

apa yang ditawarkan oleh perusahaan (Hartmann, Apaolaza Ibáñez, & Forcada 

Sainz, 2005).  

Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk 

mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai dimana konsumen di dalam suatu 

segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan, 

dibandingkan dengan pesaingnya. Positioning merupakan faktor utama dalam 

meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibanding 

pesaing-pesaingnya. Brand positioning dianggap sebagai strategi perusahaan untuk 

memberitahukan bahwa produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan memiliki 

keunikan tersendiri (Najafizadeh, Elah, Moemeni, & Lotf, 2012). Secara umum, 

brand positioning dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kategori 

berdasarkan atribut produk, penggunaan atau aplikasi dari produk, dan pengguna 

produknya (Muhamad, Melewar, & Alwi, 2012). Green brand positioning 

memerlukan perbedaan merek dari pesaingnya, melalui karakteristik produknya 

yang ramah lingkungan  dan komunikasi yang aktif dengan konsumennya, green 

product yang ditawarkan perusahaan tidak akan dibeli konsumen apabila 
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karakteristiknya tidak dikomunikasin dengan baik dan jelas serta green brand 

positioning yang tepat dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk 

mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh perusahaan (Hartmann et al., 2005). 

Komunikasi yang berkelanjutan dengan konsumen dapat memunculkan 

pemahaman konsumen tentang green product sehingga akan memunculkan 

pengetahuan (knowledge) konsumen mengenai green brand (green brand 

knowledge) (Alimen & Cerit, 2010). 

Green brand knowledge merupakan ikatan merek hijau dalam ingatan 

konsumen dengan berbagai asosiasi yang terkait dengan masalah lingkungan dan 

komitmen lingkungan (Keller, 1993). Pengetahuan merek berpengaruh dalam 

pembentukan ingatan merek konsumen, karena pada dasarnya konsumen akan lebih 

memilih produk dengan merek yang dikenal dibandingkan dengan merek lain yang 

kurang dikenal. Perusahaan yang sukses dalam melakukan green brand positioning 

kepada para konsumennya akan meningkatkan green brand knowledge konsumen, 

hal ini dapat terjadi karena tingginya kesadaran konsumen terhadap green brand 

(green brand awareness) dan citra yang baik dari green brand (green brand image) 

yang ada dalam pikiran konsumen (Huang, Yang, & Wang, 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh (Hartmann et al., 2005), green brand positioning juga dapat 

memiliki efek positif terhadap attitude toward brand. Sikap (attitude) terhadap 

merek hijau sebagai konsep yang dikembangkan dari proses evaluasi konsumen dan 

penilaian rasional terhadap green brand (Oliver & Lee, 2010). Attitude toward 

brand didefiniskan sebagai terkaitnya dengan preferensi konsumen dan hasil 

evaluasi keseluruhan pada suatu merek yang melambangkan kesukaan dan 
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ketidaksukaan (Jiang & Kim, 2015). Penelitian tentang green marketing 

sebelumnya telah menyampaikan bahwa sikap (attitude) konsumen tentang 

perilaku ramah lingkungan secara signifikan mempengaruhi niat pembelian hijau 

(Aman, Harun, Hussein, & Author, 2012; Barber, Taylor, & Strick, 2009; Flamm, 

2009). Green purchase intention merupakan niat konsumen dari produk atau merek 

yang ramah lingkungan begitu mereka sadar akan atribut hijaunya (Oliver & Lee, 

2010). Konsumen dengan sikap positif terhadap produk hijau lebih cenderung 

mengembangkan minat untuk membeli produk hijau dengan mengacu pada merek 

hijau dan sangat bergantung pada posisi merek hijau (Mostafa, 2009). Penelitian 

lain berpendapat bahwa konsumen dengan sikap positif terhadap merek tertentu 

cenderung memiliki niat membeli yang lebih kuat untuk membeli suatu produk dari 

merek (Teng, 2009). Faktor lain yang dapat mendorong green purchase intention 

adalah green brand equity (Chen, 2010) dimana brand equity memiliki keterkaitan 

dengan purchase intention (Chen & Chang, 2008). Brand equity dapat 

mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian 

(Sanjaya, 2009), sehingga penelitian tersebut mengusulkan untuk menambahkan 

dan meneliti variabel green brand equity terhadap green purchase intention (Huang 

et al., 2014). 

Saat ini sudah ada beberapa brand kecantikan yang muncul dan  

memproduksi green cosmetics dan juga skincare. Innisfree merupakan salah satu 

brand  kecantikan yang memproduksi green cosmetics dan juga skincare. Innisfree 

merupakan brand kecantikan asal Korea yang mengusung tema green dan konsisten 

dalam menciptakan produk kosmetik dan perawatan kulit alami dan organik, 
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produk- produk Innisfree diciptakan dari bahan- bahan alami seperti teh hijau, 

bungan camellia, pori vulkanik tanah liat, jeruk mandarin, anggrek dan bahan alami 

lainnya. Innisfree diluncurkan oleh perusahaan perawatan kulit dan kosmetik 

terbesar di Korea Selatan, Amore Pacific pada 2002. Selain itu, Innisfree juga 

merupakan brand kosmetik yang memiliki berbagai macam kampanye green life 

seperti “green promise” yaitu kampanye menjaga bumi dengan komitmen ramah 

lingkungan, recycle botol bekas, dan kampanye sapu tanggan “Eco- handkerchief”.  

Pada saat ini Innisfree sudah memiliki lebih dari 1.200 gerai yang tersebar di 

beberapa negara di Asia dan 1 gerai di USA. Innisfree sendiri memiliki 5 (lima) 

komitmen, yaitu; 1) Senantiasa mewujudkan kecantikan yang berasal dari bahan-

bahan alami terercaya; 2) Senantiasa mewujudkan ethical consumption dengan 

menyediakan beragam produk bermutu dengan harga bersahabat; 3) Senantiasa 

mempromosikan berbagai manfaat alam melalui desain ramah lingkungan (green 

design) ; 4)  Senantiasa mempraktikan cara hidup ramah lingkungam  (green life) 

demi menjaga kelestarian alam; 5) Senantiasa menawarkan pengalaman panca 

indera menyeluruh melalui keragaman kekayaan alam (sumber: 

http://www.innisfree.com, diakses pada 7 Juli 2018).   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini menggunakan 

judul: “Pengaruh Green Brand Positioning, Green Brand Knowledge, Attitude 

Toward Green Brand, dan Green Brand Equity Terhadap Green Purchase 

Intention: Suatu Penelitian Pada Green Brand Cosmetics and Skincare Innisfree”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

menggunakan modifikasi model dari penelitian terdahulu dengan menambahkan 

variabel green brand equity sesuai saran dari (Y.-S. Chen, 2010), serta 

menggunakan objek yang berbeda karena menurut (Huang et al., 2014) 

penelitiannya dapat diteliti pada produk lainnya. Variabel yang diuji dalam 

penelitian ini adalah green brand positioning berpengaruh terhadap green brand 

knowledge dan attitude toward green brand, green brand knowledge terhadap 

attitude toward green brand, attitude toward green brand terhadap green purchase 

intention, dan terakhir, variabel green brand equity terhadap green purchase 

intention.  

Batasan penelitian ini adalah membahas dampak kepada green purchase 

intention. Green purchase intention sendiri memiliki arti sebagai peluang dan 

kemauan seseorang untuk memberikan preferensi pada produk dengan fitur yang 

ramah lingkungan dibandingkan dengan produk konvensional lainnya dalam 

pertimbangan pada saat melakukan pembelian terhadap produk dari brand yang 

akan diteliti. Alasan memilih variabel green purchase intention karena peneliti ini 

melihat respon konsumen jika terekspos dengan brand Innisfree apakah 

mempunyai respon baik dan terdapat pengaruh dalam pengambilan keputusan.  

1.3 Rumusan Permasahalan 

Secara garis besar penelitian ini akan menjawab penelitian lebih lanjut  yang 

diajukan oleh (Huang et al., 2014), yang mana penelitian  tersebut menyarakan 

untuk mengadopsi Green Brand Equity sebagai pendorong Green Purchase 
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Intention, selain Green Brand Equity, variabel lainnya yaitu Green Brand 

Positioning, Green Brand Knowledge, Attitude Toward Green Brand memiliki 

pengaruh positif terhadap Green Purchase Intentention. Adapun rumusan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah green brand positiong memiliki pengaruh positif terhadap green 

brand knowledge? 

2. Apakah green brand positiong memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward green brand? 

3. Apakah green brand knowledge memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward green brand? 

4. Apakah attitude toward green brand memiliki pengaruh positif terhadap 

green purchase intention? 

5. Apakah green brand equity memiliki pengaruh positif terhadap green 

purchase intention? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka maksud dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menguji dan menganalisis variabel green brand positioning memiliki 

pengaruh yang positif terhadap green brand knowledge. 

2. Menguji dan menganalisis variabel green brand positioning memiliki 

pengaruh yang positif terhadap attitude toward green brand. 

3. Menguji dan menganalisis variabel green brand knowledge memiliki 

pengaruh yang positif terhadap attitude toward green brand. 
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4. Menguji dan menganalisis variabel attitude toward green brand memiliki 

pengaruh yang positif terhadap green purchase intention. 

5. Menguji dan menganalisis green brand equity memiliki pengaruh yang 

positif terhadap green purchase intention pada produk kosmetik.. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna 

bagi akademis dan praktisis, sebagai berikut:  

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu manajeman 

pemasaran khususnya terkait dengan perilaku konsumen.  Sebagai bahan 

untuk menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan antara 

pengaruh green brand positioning, green brand knowledge,attitude toward 

green brand, green brand equity terhadap green purchase intention.Selain itu 

penelitian ini memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

2. Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan juga 

masukan kepada pihak Innisfree dalam melakulakukan kebijakan terkait 

dengan pengembangan dan juga pemasaran produknya. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika yang digunakan dalam metedologi penelitian ini di bagi menjadi 

5 (lima) bab sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, 

pengembangan kerabngka pemikiran, hubungan antara variabel penelitian dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penampatan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasional variabel, model 

penelitian teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi pemaparan mengenai pengujian hipotesis yang dibuat dan 

penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang 

dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisi pada 

beb sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta saran bagi 

peneliti sejenis berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Marketing 

Marketing adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi 

lainnya mentransfer nilai-nilai antara pemasar dengan konsumen (Shimp, 2003). 

Di dalam perusahaan, pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut 

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan marketing adalah 

sebuah aktivitas, pengaturan dan institusi, proses pembuatan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan dan bertukar penawaran yang mempunyai 

nilai pada konsumen, klien, partner, dan komunitas luas (Kotler & Keller, 2009). 

Maksud dari definisi tersebut adalah kegiatan marketing tidak hanya 

mengidentifikasi dan mempertemukan tetapi juga sebuah aktivitas perancangan 

dan mengkomunikasikan kebutuhan konsumen kepada produsen sehingga akan 

terjadi suatu penawaran tukar menukar 

Menurut Peter Drucker kegiatan pemasaran juga harus memberikan 

kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya tetap berjalan. Tujuan 

dari pemasaran adalah membuat penjualan sesuai target bahkan melebihinya 

(Kotler & Keller, 2009). Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan 

dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 
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produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain (Kotler & Keller, 2012). 

Pemasaran merupakan proses dimana perusahaan menciptakan nilai dan juga 

membangun hubungan kepada pelanggan (Kotler & Amstrong, 2013). 

2.1.2 Green Marketing 

Green marketing adalah sejumlah upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk memproduksi, mempromosikan, mengemas, dan mengambil kembali 

produk dengan cara tidak merusak lingkungan alam (Prakash, 2002; Pride & O. 

C. Ferrell, 2003; Rath, 2013). Namun, definisi mereka tidak sepenuhnya 

mengatasi masalah konsumsi dan pembuangan produk dengan cara mengurangi  

bahayanya bagi lingkungan alam. Di sisi lain, definisi green marketing adalah 

membahas masalah konsumsi dan pembuangan produk bersama secara lebih 

luas dengan masalah produksi, pemasaran, dan layanan lainnya dengan cara 

mengurangi bahaya bagi lingkungan (Dutta, 2011; Hasan, Subhani, & Osman, 

2012; Polonsky, 1994). Namun demikian, definisi ini tidak mempertimbangkan 

perolehan material dan transportasinya dengan cara hijau. Untuk mengadopsi 

praktik green marketing yang lengkap, organisasi atau perusahaan harus 

mendapatkan bahan mentah dari sumber hijau dan menerapkan sistem 

manajemen rantai pasokan hijau. Green marketing mencakup semua kegiatan 

yang diupayakan untuk memotivasi dan mempertahankan pelanggan yang lebih 

peduli dengan lingkungan alam (Jain & Kaur, 2004). Green marketing adalah 

bagian konsep pemasaran yang berdasarkan sosial pada proses pemasarannya, 

perusahaan memiliki tugas untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan, 
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keinginan, juga hal-hal yang dapat menarik konsumen menjadi target pasar 

(Sumarwan et al., 2012).  

Green marketing telah banyak dikembangkan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hijau konsumen yang merupakan bidang baru dalam pemasaran. Oleh 

karena itu, sebuah perusahaan hanya dapat mengklaim sebagai perusahaan hijau 

ketika melakukan fungsi-fungsi perolehan material, transportasi, manufaktur, 

promosi, penjualan & jasa dan daur ulang atau pembuangan limbah dengan cara 

yang tidak merusak lingkungan alam. Singkatnya, orang dapat mengatakan 

bahwa green marketing bukan satu fungsi melainkan merupakan proses 

melakukan semua fungsi dari perolehan material hingga pembuangan limbah 

dengan cara yang tidak berbahaya bagi lingkungan alam. 

2.1.3 Green Product 

Green product merupakan produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan 

lingkungannya, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah 

berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang (Junaedi, 2005). 

Green product atau juga dikenal dengan istilah ecological product atau 

environmental friendly product adalah produk yang mengandung komponen 

yang aman, tidak beracun, dapat didaur ulang, serta menggunakan kemasan yang 

ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif konsumsi produk pada 

lingkungan (Sumarsono & Giyatno, 2012). Secara umum green product  dikenal 

sebagai produk ekologi atau produk ramah lingkungan yang memiliki sedikit 

dampak terhadap lingkungan. Menurut Pavan, green product adalah suatu istilah 

bisnis yang digunakan umumnya dalam menggambarkan produk yang 
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melindungi atau meningkatkan lingkungan alam dengan menghemat energi dan 

atau sumber daya dan mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan 

beracun, limbah, dan polusi, lalu ditetapkan lebih lanjut karakteristik produk 

hijau yang terdiri dari perkembanganya, didaur ulang dan dapat digunakan 

kembali, mengandung bahan-bahan alami, berisi konten daur ulang, tidak 

mencemari lingkungan, mengandung bahan kimia yang disetujui dan tidak 

menguji pada hewan (Mei, Ling, & Piew, 2012). Dengan demikian Ottman  

mengemukakan bahwa konsumen sadar kesehatan dengan membeli produk yang 

organik, tidak beracun, berbasis air, dan alami (Mei et al., 2012) 

2.1.4 Brand  

Brand (merek) adalah sebuah nama atau simbol (seperti sebuah logo, cap, 

simbol, lambang, tanda, slogan, kata-kata atau kemasan) yang dibuat dengan ciri 

tertentu untuk membedakan satu produk dengan produk lain yang menjadi 

produk pesaing (Surachman, 2008). Merek  sebagai  nama,  istilah  simbol  atau  

desain,  yang  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  suatu  barang  atau  jasa  

dari  satu  penjual  atau  sekelompok  penjual  serta  untuk  membedakan  dengan  

barang pesaing (Kotler & Keller, 2012). Merek merupakan produk atau jasa yang 

membedakannya dalam  beberapa   cara   dari   produk   atau   jasa   lain   yang   

dirancang   untuk   memenuhi  kebutuhan yang sama.  Menurut American 

Marketing Association (AMA) mendefinisikan brand  sebagai nama, ekspresi, 

tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang digunakan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakan mereka dari para pesaingnya (Kotler & Keller, 2009, p. 258). 
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Brand adalah lebih dari sekedar nama dan logo, tetapi merek merupakan janji 

suatu organisasi atau perusahaan kepada konsumen untuk memberikan apa yang 

menjadi prinsip dari merek itu sendiri (Aaker, 2015). Merek merupakan landasan 

bagi keberhasilan masa depan dan menciptakan nilai yang dimiliki konsumen 

setiap kali konsumen berhubungan dengan merek tersebut.  

2.1.5 Green Brand Positioning  

Positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran untuk 

menciptakan perbedaan (different), keuntungan (advantages), dan manfaat 

(benefit), yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk 

(Fanggiade, 2006). Brand positioning merupakan cara perusahaan agar 

pelanggannya dapat memahami, memikirkan, dan merasakan tentang merek 

perusahaan tersebut (Janiszewska & Insch, 2012). Brand positioning diartikan 

sebagai strategi perusahaan untuk memberitahukan kepada dunia bahwa  produk 

yang dimiliki oleh perusahaan memiliki keunikan (Najafizadeh et al., 2012).  

Brand positioning dianggap sebagai instrumen penting untuk manajemen 

merek di pasar yang kompetitif (A.Aaker & McLoughlin, 2007; Kotler & Keller, 

2009). Terdapat tiga bagian dari green brand positioning: functional positioning, 

green positioning, dan emotional positioning. Functional positioning mengacu 

pada fungsi atribut merek, sebagai mediator untuk menyampaikan pesan yang 

berhubungan dengan lingkungan kepada konsumen (Hartmann et al., 2005). 

Menurut Coddington (1993) green positioning dimasukkan sebagai bagian dari 

green brand positioning karena merupakan faktor penting untuk mendukung 

strategi green branding (Hartmann, Apaolaza Ibáñez, et al., 2005). Menurut 
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Edell & Burke, (1987), emotional positioning penting untuk memberikan konten 

afektif atribut merek untuk mendapatkan respon konsumen (Matthes, 

Wonneberger, & Schmuck, 2013).  

Green brand positioning  merupakan hal yang terkait dengan nilai produk 

ataupun layanan hijau yang didasarkan pada atribut ramah lingkungan dari 

merek yang memiliki arti penting bagi konsumen (A.Aaker & Joachimsthaler, 

2002; Hartmann & Apaolaza Ibáñez, 2006; Montoro Rios, Luque Martínez, 

Fuentes Moreno, & Cañadas Soriano, 2006). Pendapat Kotler and Keller tentang 

brand positioning, maka green brand positioning adalah semua kegiatan yang 

merancang penawaran produk ramah lingkungan dan citra perusahaan agar 

mendapatkan tempat khusus dalam pikiran konsumen yang dituju (Kotler & 

Keller, 2011). Green brand positioning adalah salah satu bagian dari identitas 

merek dan nilai tawar tentang karakteristik perusahaan yang berwawasan 

lingkungan yang harus secara aktif di komunikasikan kepada target konsumen 

(Huang et al., 2014). Perusahaan yang menjalankan green brand positioning 

memiliki perbedaan merek perusahaan dari para pesaingnya yaitu dengan 

melalui sifatnya yang ramah lingkungan (Huang et al., 2014). Green brand 

positioning berfokus pada bagaimana komunikasi dan atribut dari suatu merek 

yang berbeda dari para pesaingnya karena penggunaan atribut yang berkaitan 

dengan lingkungan. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

green brand positioning sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan cara memberikan identitas merek suatu produk dengan 

memiliki atribut ramah lingkungan kepada para konsumen.  
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2.1.6 Green Brand Knowledge 

Menurut Alba dan Hutchinson (1987), brand knowledge adalah 

pengalaman dalam menggunakan merek secara langsung atau tidak langsung, 

sehingga konsumen mencatat identitas merek (mis. logo, warna dan nama) 

(Laroche, Bergeron, & Barbaro‐Forleo, 2001). Green brand knowledge sebagai 

sebuah ikatan yang dimiliki konsumen dalam ingatan konsumen yang 

berdasarkan berbagai macam asosiasi yaang dikaitkan dengan komitmen 

mengenai lingkungan dan masalah yang ada di lingkungan (Huang et al., 2014). 

Green brand knowledge adalah ikatan sebuat merek hijau dalam ingatan 

konsumen dengan berbagai asosiasi yang terkait dengan komitmen lingkungan 

dan masalah lingkungan (Keller, 1993). 

Green brand knowledge memberikan informasi tentang atribut merek yang 

unik dan juga manfaatnya terhadap lingkungan secara menyeluruh kepada 

konsumen. Terdapat dua dimensi dari brand knowledge yaitu brand awareness 

dan brand image. Brand awareness mengarah kepada kekuatan merek dalam 

ingatan konsumen, yaitu mudahnya bagi konsumen untuk mengingat suatu 

merek, sedangkan brand images mengarah kepada kekuatan, keuntungan dan 

juga keunikan dari suatu merek di dalam ingatan konsumen (Keller, 1993). 

Menurut Frank (1988) untuk produk yang ramah lingkungan, green brand 

knowledge adalah proses untuk memberikan informasi yang mengubah perilaku 

konsumen menjadi lebih ramah lingkungan (Bhaskaran, Polonsky, Cary, & 

Fernandez, 2006). Sebuah perusahaan dengan merek ramah lingkungan dalam 

portofolionya harus melakukan pemasaran hijau untuk meningkatkan kesadaran 
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terhadap sebuah merek (Chen & Chang, 2012). Green brand knowledge 

memberikan informasi tentang atribut merek produk yang unik dan juga 

manfaatnya bagi lingkungan secara menyeluruh kepada konsumen.  

2.1.7 Green Brand Equity 

Banyaknya merek (brand) yang bermunculan saat ini membuat 

perusahaan tidak dapat bersaing baik jika hanya membangun citra merek yang 

positif di benak konsumen. Munculnya konsep ekuitas merek (brand equity) 

memberi kesadaran pentingnya merek dalam strategi pemasaran, sehingga 

menciptakan fokus dalam pengelolaanya. Brand equity merupakan minat untuk 

membeli dan pemilihan merek diantara kategori produk yang sama dengan 

menawarkan tingkat keuntungan yang sama seperti yang dibayangkan oleh para 

konsumen (Yasin, Noor, & Mohamad, 2007) . Terdapat 4 dimensi ekuitas merek 

menurut Aaker, (1991) , yaitu: (1) Kesadaran merek (brand awareness), (2) 

Asosiasi merek (brand associations) , (3) Persepsi kualitas (perceived quality) , 

(4) Kesetiaan merek (brand loyalty) (Tjiptono, 2005) 

Brand equity merupakan nilai tambah pada produk atau jasa dari cara 

konsumen berpikir, merasa, dan bertindak, serta harga pangsa pasar dan 

profitabilitas dimana efek mereknya memberikan nilai bagi perusahaan (Kotler 

& Keller, 2012). Green brand equity adalah seperangkat aset dan kewajiban 

merek tentang komitmen hijau dan masalah lingkungan terkait dengan merek, 

nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi dari nilai yang diberikan 

oleh produk atau layanan (Chen, 2010). 

Pengaruh Green Brand Positioning..., Rahmania Dianita S., Ma.-Ibs, 2018



23 

 

 
  Indonesia Banking School 

2.1.8 Attitude Toward Green Brand 

 Attitude toward brand adalah evaluasi konsumen secara menyeluruh 

terhadap merek dan membentuk dasar yang digunakan konsumen dalam 

keputusan dan perilakunya (Chaudhuri & Morris B. Holbrook, 2001). Sikap 

positif konsumen terhadap suatu merek tertentu akan membuat konsumen 

melakukan pembelian terhadap merek terssebut, namun sebaliknya sikap negatif 

akan menghalangi konsumen untuk melakukan pembelian. Sikap terhadap 

merek (attitude toward brand) mengemukakan pengaruh konsumen terhadap 

suatu merek yang dapat mengarah pada tindakan nyata seperti pemilihan 

terhadap suatu merek. Sikap terhadap merek dinilai positif tergantung dengan 

merek tersebut lebih disukai dan lebih diingat oleh konsumen. Attitude toward 

green brand merupakan konsep yang dikembangkan dari proses evaluasi 

konsumen dan penilaian terhadap green brand (Lee, 2008). Sikap peduli 

lingkungan berakar pada konsep diri seseorang dan sejauh mana seorang 

individu melihat dirinya menjadi bagian dari lingkungan (Zelezny & Schultz, 

2000). Sikap merek adalah cerminan dari preferensi konsumen untuk dan 

evaluasi keseluruhan terhadap suatu merek (Teng, 2009). 

 Attitude toward brand terbentuk setelah konsumen menginterpretasi, 

melakukan evaluasi dan menyatukan berbagai informasi, dapat disimpulkan 

bahwa sikap yang muncul terhadap merek akan memiliki konsistensi dengan 

jawaban konsumen terhadap pertanyaan seberapa puas konsumen terhadap 

pilihan konsumsinya. Sikap konsumen terhadap merek dapat diartikan sebagai 
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penyampaian apa yang diharapkan pembeli agar dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen (Sasmita, 2015).  

2.1.9 Green Purchase Intention 

Purchase intention merupakan suatu kombinasi dari minat konsumen 

untuk melakukan pembelian (Kim, Ko, Xu, & Han, 2012). Purchase intention 

adalah suatu sikap yang dapat membuat seseorang merasa senang terhadap objek 

situasi ataupun ide-ide yang biasanya diikuti oleh perasaan seseorang dan 

keinginin untuk mencari objek tersebut. Menurut Simamora (2001) timbulnya 

niat beli akan suatu produk adalah karena adanya kepercayaan yang dimiliki oleh 

konsumen terhadap produk itu yang mana disertai dengan kemampuan untuk 

membeli produk tersebut (Rangkuti & Eka Sulistyawati, 2014). Green purchase 

intention adalah niat konsumen terhadap produk atau merek yang ramah 

lingkungan ketika mereka sadar akan atribut hijaunya (Oliver & Lee, 2010). 

Sedangkan menurut Rashid, green purchase intention didefinisikan sebagai 

peluang dan kemauan seseorang untuk memberikan preferensi pada produk 

dengan fitur yang ramah lingkungan dibandingkan dengan produk konvensional 

lainnya dalam pertimbangan pada saat melakukan pembelian (Rashid, 2009). 

Green purchase intention sebagai jenis perilaku ramah lingkungan tertentu yang 

dilakukan konsumen untuk mengungkapkan kepeduliaan mereka terhadap 

lingkungan (Chan, 2001). Grееn purchаsе intеntion adalah sаlаh sаtu cаrа untuk 

mеmpеrtimbаngkаn produk tеrsеbut lаyаk atau tidаk suаtu produk untuk dibеli. 

Green purchase intention merupakan suatu tindakan ramah lingkungan yang 

dilakukan oleh konsumen untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki 
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kepedulian terhadap lingkungan (Karatu & Mat, 2015). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan (Y. Chen & Chang, 2012; Oliver & Lee, 2010; 

Zeithaml, 1988) mendifiniskan green purchase intention sebagai keinginan 

konsumen untuk membeli sebuah produk setelah mengetahui bahwa produk 

tersebut merupakan green product ataupun green brand.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa acuan jurnal sebelumnya yang 

digunakan sebagai penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama & Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Y. Huang, M.Yang, 

Y.Wang (2014) 

Effects of Green Brand 

on Green Purchase 

Intention 

Green Brand 

Positioning, 

Green Brand 

Knowledge, 

Attitude Toward 

Green Brand, 

Green Purchase   

Intention. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

1. Green brand positioning berpengaruh 

positif terhadap green brand 

knowledge. 

2. Green brand positioning berpengaruh 

positif terhadap attitude toward green 

brand. 

3. Green brand knowledge berpengaruh 

positif terhadap attitude toward gree  

brand. Attitude toward green brand 

berpengaruh positif terhadap green 

purchase intention. 

4. Attitude toward green brand 

berpengaruh positif terhadap green 

urchase intention. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  (Lanjutan) 

No Nama & Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

 

2. Mohd Suki, (2016) 

Green product 

Purchase 

Iintention: Impact 

of Green Brands, 

Attitude, and 

Knowledge 

 

Green brand 

Positioning, Green 

Brand Knowledge, 

Attitude Toward 

Green Brand, 

Green Product 

Purchase Intention 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Green brand positioning berpengaruh 

positif terhadap green prouduct purchase 

intention. 

2. Attitude toward green brand berpengaruh 

positif terhadap green product purchase 

intention. 

3. Green brand knowledge berpengaruh 

positif terhadap green product purchase 

product intention. 

4. Green brand knowledge berpengaruh 

positif terhadap attitude toward green 

brand.  

5. Moderating effects 

6. Green brand positioning, green brand 

knowledge terhadap green product 

purchase intention berpengaruh negatif. 

 

3. 
(Lubis M. Akhyar 

Ridho & Sutomo, 

2015) 

Pengaruh Green 

Brand Positioning 

Terhadap Green 

Buying Behavior 

Melalui Green 

Brand Knowledge 

dan Green Brand 

Relationship. 

 

Green Brand 

Positioning, Green 

Brand Knowledge, 

Green Brand 

Relationship, Green 

Buying Behavior. 

Hasil penelitian menjukkan bahwa:  

1. Semakin baik green brand positioning 

yang dilakukan sebuah perusahaan maka 

semakin tinggi juga  green brand 

knowledge yang dimiliki oleh konsumen. 

2. Semakin tinggi Green Brand Knowledge 

yang dimiliki oleh konsumen maka akan 

semakin erat Green Brand Relationship 

antara konsumen dengan green brand. 

3. Semakin erat Green Brand Relationship 

yang dirasakan oleh konsumen maka akan 

semakin tinggi Green Buying Behavior 

yang dilakukan oleh konsumen. 
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              Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  (Lanjutan) 

 

 

No 

Nama & Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

4. Wati & Ekawati, (2016) 

Pengaruh Green Brand 

Positioning Terhadap 

Niat Pembelian 

Dimediasi Oleh Sikap. 

 

Green brand 

positioning, Sikap, 

dan Niat beli 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Green brand positioning berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap sikap 

konsumen. 

2. Sikap konsumen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat pembelian. 

3. Green brand positioning berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat 

pembelian. 

4. Sikap berperan secara signifikan 

memediasi hubungan antara green brand 

positioning terhadap niat pembelian. 

5. Aman, Harun, & 

Hussein,  (2012) 

The Influence of 

Environmental 

Knowledge and 

Concern on Green 

Purchase Intention the 

Role of Attitude as a 

Mediating Variable 

Environmental 

Knowledge, 

Environmental 

Concern, Attitude, 

Green Purchase 

Intention 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Environmental knowledge dan 

environmental concern secara signifikan 

mempengaruhi niat beli hijau di kalangan 

konsumen. 

2. Attitude ditemukan memiliki efek mediasi 

parsial pada hubungan antara 

environmental knowledge dan green 

purchase intention. 

3. Di sisi lain, environmental knowledge tidak 

memprediksi sikap, sehingga sikap 

ditemukan tidak memiliki efek mediasi 

pada hubungan antara environmental 

knowledge dan green purchase intention 
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           Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  (Lanjutan) 

No Nama & Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

6.  Maradesa,Pangemanan, 

& Worang, (2015) 

The Impact of 

Consumer Attitude and 

Brand Equity Toward 

Green Purchase 

Intention for the Green 

Product Cosmetic on 

Sari Ayu Martha Tilaar 

Consumer Attitude, 

Brand Equity, Green 

Purchase Intention. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Consumer attitude berpengaruh 

signifikan dan berdampak positif 

terhadap green purchase intentention. 

 

2. Brand equity berpengaruh secara 

signifikan dan berdampak positif 

terhadap green purchase intention. 

7. Esmaeili, Sepahvand, 

Rostamzadeh, 

Joksiene, & 

Antucheviciene, (2017) 

Effect of Integration of 

Green Cosntructs and 

Traditional Constructs 

of Brand on Green 

Purchase Intention of 

Customers.  

Perceived Brand 

Quality, Brand 

Credibility, Green 

Brand Image, Green 

Brand Perceived 

Value, Green Brand 

Equity, Green 

Purchase Intention. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Perceived brand quality berpengaruh 

terhadap green brand perceive value.  

2. Perceived brand quality berpengaruh 

terhadap brand credibility. 

3. Perceived brand quality berpengaruh 

terhadap green brand image.  

4. Green brand perceived value 

berpengaruh terhadap brand 

credibility. 

5. Green brand perceived value 

berpengaruh terhadap green brand 

equity. 

6. Brand credibility berpengaruh 

terhadap green brand image.  

7. Brand credibility tidak berpengaruh 

terhadap green brand equity. 

8. Green brand image berpengaruh 

terhadap green brand equity. 

9. Green brand equity berpengaruh 

terhadap green purchase intention.  

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018 

 Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, dapat diketahui bahwa 

menurut Huang et al, (2014) dan Lubis & Harsini 2015  berpendapat bahwa green 

brand positioning terhadap green brand knowledge berhubungan. Menurut Huang 

et al, (2014), Mohd Suki, (2016) bahwa green brand knowledge terhadap attitude 
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toward green brand berhubungan. Menurut Huang et al, (2014), Mohd Suki, 

(2016), Wati & Ekawati, (2016), Aman et al, (2012) dan Maradesa et al, (2015) 

bahwa attitude terhadap green purchase intention berhubungan. Menurut Maradesa 

et al, (2015) dan Esmaeili et al, (2017) bahwa green brand equity terhadap green 

purchase intention berhubungan. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel-variabel dan hubungan antar dua variabel tersebut memang telah 

menjadi perhatian dari variabel sebelumnya. Maka dari itu peneliti akan 

menggunakan variabel-variabel tersebut.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini  merupakan modifikasi dari penelitian (Huang et al., 2014) 

dalam konteks Effects of green brand on green purchase intention dimana 

penelitian tersebut dilakukan di Taiwan dengan objek penelitian green car Toyota 

Prius. Penelitian yang dilakukan oleh (Huang et al., 2014) menyatakan bahwa 

adanya pengaruh positif antara green brand positioning dengan green brand 

knowledge, green brand positioning dengan attitude toward green brand, green 

brand knowledge dengan attitude toward green brand, attitude toward green brand 

dengan green purchase intention. Dalam penelitian (Huang et al., 2014), 

menyarakankan untuk menambahkan konstruk ‘green brand equity’ (Chen, 2010) 

terhadap green purchase intention.  

2.3.1 Green Brand Positioning Terhadap Green Brand Knowledge 

Penentuan brand positioning harus memenuhi harapan konsumen sehingga 

konsumen dapat mengaitkan merek dengan atributnya yang berharga (Ries and 
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Trout, 1986). Green positioning strategy dapat membangun asosiasi merek dengan 

memberikan informasi tentang atribut produk ramah lingkungan (Rios et al., 2006; 

Roozen & Pelsmacker, 1998) dan manfaat merek emosional (Pickett et al., 1995). 

Brand knowledge didasarkan pada dua komponen, brand awareness dan brand 

image (Keller, 1993). Sementara awareness dapat diciptakan melalui eksposur, 

sedangkan brand image dapat ditingkatkan melalui upaya promosi (Seitz, Razzouk, 

& Wells, 2010). Dengan demikian, strategi GBP melalui kampanye komunikasi 

aktif memberikan persepsi yang lebih positif kepada konsumen terhadap merek 

hijau (GBP) dan meningkatkan GBK, yaitu green brand awareness dan green 

brand image. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai 

berikut 

H1: Green Brand Positioning berpengaruh positif terhadap Green 

Brand Knowledge 

2.3.2 Green Brand Positioning Terhadap Attitude Toward Green Brand 

Menurut (Zelezny & Schultz, 2000) sikap peduli terhadap lingkungan 

berakar pada konsep diri seseorang dan sejauh mana seorang individu melihat 

dirinya menjadi bagian integral dari lingkungan alam. Sikap merek adalah 

cerminan dari preferensi konsumen untuk mengevaluasi secara keseluruhan 

terhadap suatu merek (Teng, 2009). Studi ini mengintegrasikan sudut pandang 

dan mendefinisikan attitude toward green brand  sebagai refleksi dari preferensi 

konsumen dan evaluasi keseluruhan dari merek hijau. Kesimpulannya, sikap 

mewakili apa yang disukai dan tidak disukai konsumen (Blackwell, Miniard, & 

Engel, 2006) dan keputusan pembelian konsumen sering didasarkan pada sikap 
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lingkungan mereka (Gupta & Ogden, 2009); Mostafa, 2007). Studi oleh 

(Mostafa, 2009) menunjukkan bahwa konsumen dengan sikap positif terhadap 

produk hijau lebih cenderung mengembangkan kecenderungan yang lebih kuat 

untuk membeli produk hijau dengan mengacu pada merek hijau dan sangat 

bergantung pada posisi merek hijau. Hartmann berpendapat bahwa GBP dapat 

memiliki efek positif pada AGB konsumen (Hartmann et al., 2005). Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H2: Green Brand Positioning berpengaruh positif terhadap 

Attitude Toward Green Brand 

2.3.3 Green Brand Knowledge Terhadap Attitude Toward Green Brand 

Green brand knowledge memberikan informasi tentang atribut merek 

produk yang unik dan manfaatnya bagi lingkungan secara keseluruhan kepada 

konsumen. Kedua jenis pengetahuan merek adalah kesadaran merek dan citra 

merek (Keller, 1993). Kesadaran merek (brand awareness)  adalah kekuatan dari 

simpul merek dalam ingatan konsumen, sedangkan citra merek mengacu pada 

asosiasi merek yang kuat, unik, dan menguntungkan dalam ingatan konsumen 

(Keller, 1993). Konsumen berharap untuk menerima informasi yang dapat 

dipercaya tentang masalah lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan merek 

hijau mereka dan memfasilitasi pembelian produk hijau (Ganapathy, 

Natarajan,& Gunasekaran, 2014; Geyer-Allély & Zacarias-Farah, 2003). 

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pengetahuan  lingkungan 

memoderasi pengaruh sikap ekologis konsumen terhadap perilaku hijau (Fraj-
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Andrés & Eva Martínez-Salina, 2007). Selain itu, konsumen dengan tingkat 

pengetahuan lingkungan yang tinggi memiliki sikap pro-lingkungan yang jauh 

lebih baik dan memiliki niat yang lebih kuat untuk membeli produk hijau untuk 

konsumsi (Huang et al., 2014; Rokicka, 2002). Berdasarkan uraian diatas, maka 

dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H3:Green Brand Knowledge berpengaruh positif terhadap 

Attitude Toward Green Brand 

2.3.4 Attitude Toward Green Brand Terhadap Green Purchase Intention 

Sikap terhadap merek adalah terkait dengan preferensi konsumen dan 

evaluasi keseluruhan dari suatu merek, yang melambangkan kesukaan 

ketidaksukaan (Solomon, 2014). Perasaan dan citra positif adalah dampak 

mendasar bahwa sikap pelanggan akan berdampak pada niat mereka untuk 

membeli produk hijau (Schiffman & Wisenblit, n.d.; Thøgersen, de Barcellos, 

Perin, & Zhou, 2015). Penelitian green marketing sebelumnya telah 

menyampaikan bahwa sikap konsumen mengenai perilaku ramah lingkungan 

secara signifikan mempengaruhi pengetahuan lingkungan mereka dan niat 

pembelian produk hijau (Aman et al., 2012; Barber et al., 2009; Flamm, 2009). 

Hasil penelitian Yadav and Pathak  menegaskan bahwa sikap konsumen 

terhadap produk hijau secara signifikan mempengaruhi niat pembelian hijau 

(Yadav & Pathak, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat terbentuk 

hipotesis sebagai berikut: 

H4: Attitude Toward Green Brand berpengaruh positif terhadap 

Green Purchase Intention 
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2.3.5 Green Brand Equity Terhadap Green Purchase Intention 

Jika konsumen memiliki niat yang kuat untuk membeli suatu produk, niat 

pembelian akan melampaui pembelian yang sebenarnya (Ajzen, 1991). Dengan 

demikian, mungkin bagi konsumen untuk membeli produk hijau jika dia 

memiliki niat yang kuat untuk melakukannya. Dalam hal ini, (Keller, 2013) 

menyoroti pentingnya niat pembelian selama fase evaluasi produk tertentu oleh 

pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan didorong oleh niat membeli dan 

kemudian mereka memutuskan apakah akan membeli atau tidak. Sebagian besar 

ahli menganggap penelitian tentang unsur-unsur merek dengan niat pembelian 

hijau menjadi penting dan menyatakan kebutuhan untuk lebih banyak penelitian 

di bidang ini (Y.-S. Chen, 2010 ;  Rios et al., 2006). Brand equity mempunyai 

andil dalam mempengaruhi pemikiran dan niat konsumen dalam keputusan 

pembelian (Kim et al., 2012). Penilaian terhadap suatu merek juga dapat 

mempengaruhi keputusan untuk melakukan suatu pembelian. Banyak penelitian 

yang berkaitan dengan pengaruh ekuitas merek pada niat pembelian pelanggan 

telah menunjukkan keterkaitan antara keduanya (C.-F. Chen & Chang, 2008; 

Tharmi & Senthilnathan, 2011).  Kekuatan suatu merek mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadapnya, dengan nilai merek yang kuat dan juga terkenal  

berdampak terhadap  keputuan pembeliaan (Vogel, Evanschitzky, & 

Ramaseshan, 2008). Semakin  kuat dan terkenal nama sebuah merek maka niat 

untuk membeli produk tersebut akan semakin tinggi dibandingkan dengan 

produk pesaing lainnya. Berdasarkan uraian diatas maka terbentuk hipotesis 

sebagai berikut:  
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H5: Green Brand Equity berpengaruh positif terhadap Green 

Purchase Intention 

2.4 Model Penelitian  

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu 

model penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh (Huang et al., 2014):       

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

                                 Sumber: Data Sekunder (diolah),  2018 

Berdasarkan model penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa 

hipotesis yang diringkas sebagai berikut :  

H1: Green brand positioning berpengaruh positif terhadap green brand knowledge.  
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H2: Green brand positioning berpengaruh positif terhadap attitude toward green 

brand  

H3: Green brand knowledge berpengaruh positif terhadap attitude toward green 

brand.  

H4: Attitude toward green brand berpengaruh positif terhadap green purchase 

intention. 

H5: Green brand equity berpengaruh positif terhadap green purchase intention. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data yang 

sesuai. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah para konsumen wanita muda 

yang mengetahui adanya  merek kosmetik ramah lingkungan dan juga mengetahui 

merek Innisfree. Innisfree merupakan brand kecantikan asal Korea yang 

mengusung tema green dan konsisten dalam menciptakan produk kosmetik dan skin 

care alami dan organik, didirikan pada tahun 2000, dibawah naungan Amore 

Pacific perusahaan asal Korea terbesar yang juga menaungi bebeapa brand  

terkemuka di Korea. Produk- produk Innisfree diciptakan dari bahan- bahan alami 

seperti teh hijau, pori vulkanik tanah liat, bunga kamelia, jeruk mandarin, anggrek. 

Terhitung tanggal 06 September 2017, Innisfree telah memiliki 193 macam produk 

skin care, 71 macam produk perawatan badan dan rambut serta 92 macam produk 

kosmetik 

Cakupan penelitian ini adalah wilayah Jabodetabek, calon responden dari 

penelitian ini adalah konsumen muda yang mengetahui Innisfree dan tinggal di 

wilayah Jabodetabek. Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian ini 

berupa kuesioner online yang dilakukan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk 

mengetahui keterkaitan antara beberapa variabel yaitu green brand positioning, 

green brand knowledge, attitude toward green brand, green brand equity terhadap 

green purchase intention. 
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3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yang akan menguji suatu hipotesis. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang dirancang untuk mendeskripsikan suatu karakteristik objek yang 

diteliti dengan tujuan utama untuk membantu pembuat keputusan dalam 

menentukan, mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik (Malhotra, 2010). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Jenis data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini berdasarkan sumber 

datanya yaitu dengan dua jenis sumber data. Data yang terdapat dalam penelitian 

ini diharapkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Berikut dua jenis 

data berdasarkan sumbernya:  

1. Data Primer  

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Pada penelitian 

ini, data primer didapat dengan metode survei menggunakan kuesioner 

online Google Drive yang disebarkan kepada target responden secara 

online.    

2. Data Sekunder 

Data  sekunder  merupakan  data  yang  dikumpulkan  untuk  mendukung  

penyelesaian  penelitian  (Malhotra, 2010).  Pada  data  sekunder  berisikan  

informasi  dan  teori-teori  yang  digunakan  untuk  mendukung  penelitian  

yang  dilakukan.  Data  sekunder  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  internet,  

dan  sumber lain guna mendukung penelitian ini.  
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3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari seluruh elemen yang 

memiliki karakteristik yang sama dan merupakan perhatian peneliti (Malhotra, 

2010). Sedangkan dalam penelitian lain, populasi merupakan jumlah atau kumpulan 

elemen yang ingin dibuat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Cooper & 

Schindler, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah wanita berusia 17 tahun 

sampai dengan 35 tahun di Jabodetabek. Sampel adalah sekelompok dari kasus, 

partisipan, peristiwa, atau catatan yang terdiri dari sebagian target populasi yang 

dipilih dengan cermat untuk mewakili suatu populasi (Cooper & Schindler, 2011). 

Sampel dalam penelitian adalah sejumlah masyarakat yang memiliki niat beli pada  

green brand cosmetic dan skincare Innisfree. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapat kesempatan yang 

sama menjadi sampel responden (Cooper & Schindler, 2011). Teknik yang 

digunakan adalah convenience sampling, teknik ini memperoleh data yang tersedia 

secara random, dengan memilih responden yang tersedia dan mudah diakses 

(Malhotra, 2010). Metode teknik sampling ini biasanya digunakan untuk 

mendapatkan sampel yang banyak secara cepat dan hemat, pengumpulan melalui 

media online termasuk dari teknik ini (Zikmund, Babin, Griffin, & Carr, 2013). 

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik 

analisis data. Untuk mendapatkan data yang valid pada sampel, (Hair et al, 2010) 

berpendapat pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 
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sampai 10. Berdasarkan pedoman tersebut, dalam penelitian ini maka jumlah 

sampelnya sebagai berikut: 

Jumlah Sampel= Jumlah indikator x (5-10) 

Jumlah Sampel= 21 x 5= 105 Sampel 

3.5 Variabel dan Operasional Variabel 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Green Purchase 

Intention Green Brand Cosmetics Innisfree dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner dikur dengan skala interval 6 poin, mulai 1= sangat tidak setuju sampai 

6= sangat setuju sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

Tabel 3.1 Operasional  Variabel 

Variabel Definisi Measurement Scale 

Green Brand 

Positioning 

(GBP) 

Bagian dari identitas merek dan 

proporsi nilai tentang atribut 

ramah lingkungan perusahaan 

yang harus dikomunikasikan 

secara aktif kepada para target 

konsumen. 

(Huang et al., 2014) 

GBP1:Innisfree memposisikan 

mereknya sebagai merek yang 

menggunakan bahan dasar yang 

alami. 

GBP2:Innisfree memposisikan 

mereknya sebagai merek yang 

sedikit menghasilkan limbah. 

GBP3:Innisfree memposisikan 

mereknya yang menggunakan 

pengembangan teknologi penelitian 

yang terpercaya. 

GBP4:Innisfree memposisikan 

mereknya sebagai merek yang 

kreatif 

(Keller, 1993) 

Likert 

Scale 

1-6 

Green Brand 

Knowledge 

(GBK)  

Suatu ikatan merek hijau dalam 

ingatan konsumen dengan 

berbagai asosiasi yang terkait 

dengan komitmen lingkungan dan 

masalah lingkungan 

GBK1: Innisfree merupakan merek 

yang pertama muncul dalam benak 

saya ketika berbicara tentang 

kosmetik dan skincare yang ramah 

lingkungan. 

Likert 

Scale 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasional  Variabel (Lanjutan)  

 (Keller, 1993) GBK2: Innisfree menggunakan 

kemasan yang ramah lingkungan 

GBK3: Innisfree merupakan merek 

yang terkait dengan melindungi 

lingkungan. 

GBK4: Innisfree membuat saya lebih 

sadar untuk melestarikan lingkungan. 

(Keller, 1993) 

 

Attitude 

Toward Green 

Brand (AGB) 

Konsep yang dikembangkan dari 

proses evaluasi konsumen dan 

penilaian rasional terhadap 

green brand. 

(Lee, 2008) 

AGB1: Bagi saya membeli Innisfree 

merupakan keputasan yang baik. 

AGB2: Bagi saya membeli Innisfree 

merupukan hal yang diinginkan. 

AGB3:Bagi saya membeli Innisfree 

merupakan hal yang bijak.  

AGB4: Bagi saya membeli Innisfree 

merupakan hal yang menyenangkan. 

(Kim et al., 2012) 

Likert 

Scale 

1-6 

Green Brand 

Equity (GBE) 

Sekumpulan aset dan kewajiban 

suatu merek mengenai 

komitmen ramah lingkungan dan 

kepedulian akan lingkungan 

yang berhubungan dengan 

merek nama, dan simbol yang 

dapat menambah ataupun 

mengurangi nilai dari suatu 

produk dan jasa. 

(Y.-S. Chen, 2010) 

GBE1: Saya lebih memilih Innisfree 

dibandingkan merek lain, meskipun 

komitmen terhadap lingkungan yang 

ditawarkan sama baiknya. 

GBE2: Saya lebih memilih Innisfree 

dibandingkan merek lainnya, 

meskipun fitur-fitur ramah 

lingkungan yang ditawarkan sama.  

GBE3: Saya lebih memilih Innisfree 

dibandingkan merek lainnya, 

meskipun memiliki performa yang 

sama baiknya.   

GBE4: Saya merasa lebih pintar 

untuk memilih Innisfree dibandingkan 

merek lainnya, meskipun memiliki 

kepeduliaan yang sama terhadap 

lingkungan.  

(Y.-S. Chen, 2010) 

Likert 

Scale 

1-6 

Green 

Purchase 

Intention 

(GPI) 

Keinginan konsumen untuk 

membeli sebuah produk setelah 

mengetahui bahwa produk 

tersebut merupakan green 

product ataupun green brand. 

(Y. Chen & Chang, 2012; 

Oliver & Lee, 2010; Zeithaml, 

1988) 

GPI1: Jika saya memiliki dua pilihan 

antara produk yang sama, saya akan 

lebih memilih produk Innisfree 

GPI2: Saya pasti akan membeli 

produk-produk Innisfree. 

 

Likert 

Scale 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasional  Variabel (Lanjutan)  

  GPI3:Saya benar-benar akan 

mempertimbangkan untuk membeli 

Innisfree.  

GPI4: Saya akan membeli Innisfree 

dalam waktu dekat. 

GPI5: Saya bermaksud untuk 

membeli Innisfree untuk manfaat 

kesehatan kulit saya dalam  jangka 

panjang 

(Habib, 2009; Shaharudin, Pani, 

Mansor, & Elias, 2010) 

 

Sumber: Telah Diolah Kembali, 2018 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Model yang akan digunakan adalah model hubungan atau pengaruh untuk 

menguji hipotesis yang diajukan, maka metode analisis data yang digunakan adalah 

SEM (Sructural Equation Models). SEM adalah prosedur untuk memperkirakan 

serangkaian hubungan ketergatungan antara satu konsep atau konstruksi yang 

diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan dimasukkan kedalam sebuah 

model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). SEM merupakan teknik statistik 

multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisi regresi 

(korelasi) memiliki tujuan untuk  menguji hubungan antar variabel yang ada pada 

sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar 

konstruk (Santoso, 2012).  Proses SEM dilakukan secara otomatis dengan bantuan 

software yang membantu menganalisis model SEM software yaitu IBM SPSS 

Amos 22 for windows. Di dalam SEM terdapat 2 (dua) jenis model, yaitu model 

struktural (Structural Model) dan model pengukuran (Measurement Model). 

Structural model menggambarkan hubungan yang ada di antara variabel-variabel 
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laten, sedangkan measuremnt model ditunjukan untuk mengkonfirmasi sebuah 

dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya (Wijanto, 2008). 

Ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam menggunakan SEM untuk sebuah 

kegiatan penelitian (Wijanto, 2008), yaitu:  

1. Spesifikasi model (specification model) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Etimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing Fit)  

3.6.1 Spesifikasi Model (Spesification Model) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan di estimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah 

penting dalam SEM. Penelitian ini terdapat variabel laten endogen dan eksogen 

yaitu green brand positioning, green brand equity (eksogen), green brand 

knowledge, attitude toward green brand (eksogen dan endogen) dan green 

purchase intention (endogen). Selanjutnya variabel teramati atau variabel 

terukur adalah variabel yang dapat diamati dan bisa disebut sebagai variabel 

indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel 

eksogen dan endogen. Pada metode survei kuesioner ini terdapat 5 variabel 

dimana terdapat 21 indikator pertanyaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:     
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Gambar 3.1 Path Diagram 

            Sumber: Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS Graphics 22 

3.6.2 Identifikasi (Identification)  

Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan 

simultan tersebut. Menurut (Wijanto, 2008), secara garis besar terdapat 3 

kategori identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified Moode 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang di estimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui (data tesebut merupakan variance dan 

covariate dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan 

under-identified model dikategorikan jika degree of freedom adalah negatif. 

Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

2. Just Identified 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan 

data yang diketahui. Pada SEM, model just identified mempunyai degree of 
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freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan saturated. Pada 

model yang just identified, penilaian model tidak perlu dilakukan.  

3. Over Identified 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari 

jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over identified 

jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over identified maka 

estimasi penilaian bisa dilakukan.  

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi model untuk menghasilkan nilai-nilai 

parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. 

Pemilihan metode estimasi yang digunkana seringkali ditentukan berdasarkan 

karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Menurut (Hair et al., 2010) 

dalam melakukan estimasi terdapat asumsi dan prasyarat yang pentuk dalam 

menggunakan SEM: 

a. Sample Size 

Penggunaan SEM diperlukam pengumpulan data dalam jumlah besar 

antara 100-200 sampel agar menghasilkan data yang valid (Hair et al., 

2010). 

b. Normalitas Data  

Data yang disyaratkan pada SEM dan regresi adalah data yang 

terdistribusi dengan normal. Uji normalitas pada SEM dilakukan 

melalui 2 tahap, pertama menguji setiap variabel, kedua pengujian 
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semua variabel secara bersama-sama. Kedua tahab tersebut dilakukan 

agar uji normalitas data dapat terbukti dengan sempurna.  

3.6.4 Uji kecocokan (Testing Fit) 

Tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan relialibilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisiensi-

koefisiensi dari model struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data 

dengan model dilakukan dengan beberapa tahap (Wijanto, 2008), yaitu: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model  (overall model fit) 

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramati) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity)  dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability)  dari model pengukuran. 

3.6.4.2 Kecocokan Model Keselurahan (Overall Model Fit)  

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukkan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokam atau Goodness Of  Fit (GOF) antara data 

dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak 

dapat dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain 

(Wijanto, 2008).  
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1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai 

ukuran kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut:  

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Rumus perhitungan RMSEA adalah RMSEA ≤ 0,08 

menunjukkan goodfit, 0.08 RMSEA ≤ 0.10 (marginal fit), serta 

RMSEA > 0.10 (poor fit).  

b. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Tingkat 

kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah 

goodfit. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebagai 

null model atau independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI) 

Nilai CFI berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI 0,90 menunjukkan 

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 sering disebut sebagai 

marginal fit.  
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3. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten 

dengan beberapa variabel teramati) secara terpisah melalui:  

a. Evaluasi terhadap validitas dari model pengukuran. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahu dan mengukur 

seberapa baik instrumen yang akan diukur (Hair et al, 2010). 

Tingkat validitas dapat diukur menggunakan factor loading. 

Factor loading yang diisyaratkan untuk dapat dikatan signifikan 

sebesar ≥ 0,5.  

b. Evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran. 

 Realibilitas merupakan konsistensi suatu pengukuran. 

Realibilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator 

mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk laten 

(Hair et al., 2010). Mengukur realibilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure (ukuran realibiltas 

komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak 

varian) (Hair et al., 2010). Realibilitas komposit suatu konstruk 

dihitung dengan rumus berikut:  

Construct Realibilty= 
(𝛴𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(𝛴𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2+𝛴𝑒𝑗
 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh 

secara langsung dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah 
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measurement error untuk setiap indikator atau variabel teramati 

(Hair et al, 2010). Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian 

keseluruhan dalam indikator-indikator atau variabel termati 

yang dijelaskan oleh variabel laten. Hair et al, (2010) 

menjelaskan bahwa ukuran ekstrak varian dapat dihitung 

dengan rumus berikut:  

Variance Extracted= 
𝛴𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

𝑁
 

Dimana N merupakan banyaknya indikator atau variabel 

teramati dari model pengukuran. Hair et al, (2010), menyatakan 

bahwa sebuah konstruk mempunyai realibilitas yang baik, jika 

nilai konstruk realibilitasnya (construct realibility) ≥ 0,70 dan 

nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 

3.7 Uji Validitas & Realibilitas 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan realibilitas daari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

3.7.1 Uji Validitas (Pre-test) 

  Uji validitas digunakan untuk mengethaui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat Kaiser 

Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy (KMO), Bartlett’s Test of 

Sphericity, Anti Image Matrix (MSA), dan Factor Loading of Component 
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Matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut (Hair et al., 

2010): 

Tabel 3.2 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 

Kaiser Meyer-Okin Measure of Sampling 

Adequacy. KMO MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common varriance), yakni variansi dalam 

penelitian. 

 

Nilai KMO  >  0,5 menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan.  

Bartlett’s Test of Sphericity mengindikasikan 

bahwa matriks korelasi adalah matriks 

identitas, yang menindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated 

 

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika nilai 

hasil uji  <  0,5 menunjukkan hubungan yang 

signifikan antar variabel, merupakan nilai yang 

diharapkan. 

Anti-image Matrices setiap nilai pada kolom 

diagonal matriks korelasi anti-image 

menunjukkan Measure of Sampling Adequacy.  

 

Nilai diagonal anti-image correlation matrix > 

0,5 menunjukkan variabel coccuk atau sesuai 

dengan struktur variabel lainnya didakam 

faktor tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor Loading dari 

variabel komponen faktor.  

 

Nilai factor loading ≥ 0,5 menunjukkan 

besarnya korelasi antara indikator dengan 

variabel laten tersebut.  

Sumber: Variance explained dan Factor loading Of Component Matrix (Hair et al., 2010) 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan unttuk mengetahui konsistensi 

alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang (Hair et al., 2010). Terdapat beberapa metode 

Pengaruh Green Brand Positioning..., Rahmania Dianita S., Ma.-Ibs, 2018



50 

 

  Indonesia Banking School 

dalam pengujian realibilitas diantaranya adalah Cronbach’s Alpha, metode ini 

memiliki nilai 0,6 sampai 0,7 atau diatas nilai tersebut. Setelah melakukan 

pengujian validitas, item yang gugur dan item yang tidak gugur akan dilakukan 

uji realibilitas. Pengukuran realibilitas dari SEM akan digunakan composite 

realibility measure dan variance ectracted measure. Konstruk yang tidak 

realibel tidak bisa valid. Perhitungan realibilitas dengan menggunakan rumus 

composited realibilty (CR) dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut: 

                             

Sebuah konstruk mempunyai realibilitas yang baik jika nilai construct 

reliability (CR) lebih besar atau sama dengan 0,7. Estimasi diantara 0,6 dan 0,7 

bisa dianggap dapat diterima jika estimasi dari validitas model bagus. 

Pengukuran lain untuk menguji reliabilitas adalah average variance 

extracted (AVE). AVE merupakan varians dalam indikator atau variabel 

teramati yang dijelaskan oleh konstruk laten Rumus dari AVE adalah sebagai 

berikut:  

 

Sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai average 

variance extracted (AVE) lebih besar atau sama dengan 0.50. Jika suatu AVE 
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adalah 0.5 atau lebih dapat dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika AVE 

dibawah dari 0.5 maka validitasnya dapat dipertanyakan.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Innisfree merupakan brand kecantikan asal Korea yang mengusung tema 

green dan konsisten dalam menciptakan produk kosmetik dan skin care alami dan 

organik, didirikan pada tahun 2000, dibawah naungan Amore Pacific perusahaan 

asal Korea terbesar yang juga menaungi bebeapa brand  terkemuka di Korea. 

Produk- produk Innisfree diciptakan dari bahan- bahan alami seperti teh hijau, pori 

vulkanik tanah liat, bunga kamelia, jeruk mandarin, anggrek. Terhitung tanggal 06 

September 2017, Innisfree telah memiliki 193 macam produk skin care, 71 macam 

produk perawatan badan dan rambut serta 92 macam produk kosmetik (sumber: 

https://desmonicc.wordpress.com , diakses pada 25 juli 2018). 

  

Gambar 4.1 Simbol Logo Innisfree 

     Sumber: http://www.innisfree.com 

Simbol dari logo Innisfree sendiri memiliki 4 arti yaitu, botol yang diartikan 

dengan ramah lingkungan dimana kemasan Innisfree yang ramah lingkungan, daun 
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yang diartikan sebagai bahan-bahan alami dimana bahan baku yang digunakan oleh 

Innisfre berasalan dari alam bebas, hati diartikan sebagai pemanfaatan seluruh alam 

pulau jeju, dan yang terakhir adalah mortar yang melambangkan pengembangan 

penelitian yang terpercaya. 

Innisfree juga merupakan brand kosmetik dan skin care yang memiliki 

berbagai macam kampanye green life seperti “green promise” yaitu kampanye 

menjaga bumi dengan komitmen ramah lingkungan, recycle botol bekas, dan 

kampanye sapu tanggan “Eco- handkerchief”. Gerakan sederhana mengguakan 

sapu tangan sebagai pengganti tisu untuk menjaga pepohonan, melindungi hutan, 

dan mengurangi efek pemanasan global. Innisfree senantiasa menggunakan bahan-

bahan alami serta mempromosikan kampanye hijau guna menjaga kelestarian 

lingkungan melalui ide-ide sederhana untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil 

yang ramah lingkungan.  

Innisfree memiliki 5 komitmen untuk senantiasa membagikan seluruh 

keuntungan alam pulau jeju, berikut adalah 5 komitmen Innisfree: 

1) Senantiasa mewujudkan kecantikan yang berasal dari bahan-bahan alami 

terpercaya. 

2)  Senantiasa mewujudkan ethical consumption dengan menyediakan 

beragam produk bermutu dengan harga bersahabat. 

3) Senantiasa mempromosikan berbagai manfaat alam memalui desai ramah 

lingkungan- green design. 

4) Senantiasa mempraktikan cara hidup ramah lingkungan-green life-demi 

menjaga kelestarian alam. 
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5) Senantiasa menawarkan pengalaman panca indera menyeluruh melalui 

keragaman kekayaan alam.                                                           

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas (Pre-test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas dengan cara melakukan analisis terhadap 30 

responden, pada tabel 4.1 menunjukkan hasil uji validitas pretest berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan SPSS 24. Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor terhadap hasil pretest untuk melihat nilai 

Kaiser Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of 

Sphericity, Anti-image, Factor Loading of Component Matrix. Berikut tabel 

hasil uji validitas:  

                       Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 

(Anti-image) 

Factor 

Loading 

 

Kriteria 

Nilai yang disyaratkan > 0,5 < 0,5 > 0,5 ≥ 0,5 

Green Brand 

Positioning 

GBP1  

0.817 

 

0.000 

 

0.828 0.906 Valid 

GBP2 0.778 0.917 Valid 

GBP3 0.806 0.890 Valid 

GBP4 0.872 0.823 Valid 

Green Brand 

Knowledge 

GBK1  

0.781 

 

0.000 

0.748 0.951 Valid 

GBK2 0.770 0.910 Valid 

GBK3 0.850 0.919 Valid 

GBK4 0.764 0.910 Valid 

Attitude Toward 

Green Brand 

AGB1  

0.765 

 

0.000 

 

0.762 0.946 Valid 

AGB2 0.738 0.946 Valid 

AGB3 0.789 0.894 Valid 

AGB4 0.775 0.918 Valid 

Green Brand 

Equity 

GBE1  

 

0.838 

 

 

0.000 

0.837 0.945 Valid 

GBE2 0.796 0.952 Valid 

GBE3 0.842 0.948 Valid 

GBE4 0.889 0.910 Valid 
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  Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test  (Lanjutan) 

 

Green Purchase 

Intention 

GPI1  

 

0.815 

 

 

0.000 

0.771 0,853 Valid 

GPI2 0.799 0.936 Valid 

GPI3 0.807 0.814 Valid 

GPI4 0.867 0.933 Valid 

GPI5  0.828 0.905 Valid 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis dengan SPSS 22,Ms.Word 2016 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 menunjukkan hasil uji validitas dengan 

menggunakan SPSS 22. Berdasarkan tabel tersebut bahwa semua indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi kriteria nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam 

pre-test adalah valid. 

4.2.2 Uji Reliabilitas  (Pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap 30 

responden. Dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Pengukuran 

reliabilitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor terhadap hasil pre-test 

untuk melihat nilai cronbach's alpha ≥ 0.6. Apabila didapatkan hasil cronbach's 

alpha,maka indikator tersebut dapat dikatakan reliabel, konsisten dan relevan 

terhadap variabel (Malhotra, 2010). 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas  Pre-test 

Variabel Cronbach's Alpha N of 

Item 

Kesimpulan 

Green Brand Positioning 0.903 4 Reliabel 

Green Brand Knowledge 0.936 4 Reliabel 

Attitude Toward Green Brand 0.943 4 Reliabel 

Green Brand Equity 0.953 4 Reliabel 

Green Purchase Intention 0.934 5 Reliabel 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis dengan SPSS 22, Ms.Word 2016 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu Green Brand Positioning, Green Brand Knowledge, 

Attitude Toward Green Brand, Green Brand Equity, dan Green Purchase 

Intention memiliki cronbach's alpha ≥ 0.60 sehingga dapat dikatan reliabel, 

konsisten dan relevan terhadap variabel.  

4.3 Profil Responden 

Profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasrkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan 

responden saat ini, total pendapatan perbulan, tempat tinggal dan pertanyaan 

screening. Jumlah kuesioner yang didapatkan sebanyak 132 kuesioner. Dari 

keseluruhan yang didapat, terdapat 19 responden yang tidak dapat digunakan 

karena tidak sesuai dengan karakteristik responden yang diperlukan, yaitu 

responden yang tidak mengetahui merek kosmetik ramah lingkungan , responden 

yang tidak  mengetahui merek kosmetik dan skin care Innisfree 12,1% (16 
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responden) dan responden yang berjenis kelamin laki-laki 2,6% (3 responden). 

Dengan demikian, tingkatan responden yang  lulus uji  screening sebanyak 113 

responden. 

Tabel 4.3 Jumlah Kuesioner 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah Kuesioner yang Didapat 132 

Jumlah Kuesioner yang digugurkan 19 

Jumlah Kuesioner Lulus Screening 113 

Jumlah Kuesioner yang digunakan 105 

       Sumber: Data primer (diolah),2018. 

 

4.3.1 Jenis Kelamin 

 

    Gambar 4.2 Grafik Jenis Kelamin Responden 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis  dengan Ms.Excel 2016 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa  jenis kelamin dari seluruh 

responden yang lulus screening berjumlah 105 adalah 100% wanita, hal ini 

sesuai dengan responden yang dituju untuk digunakan dalam penelitian ini.  
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4.3.2 Usia 

 

Gambar 4.3 Grafik Usia Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis  dengan Ms.Excel 2016 

Gambar 4.2 merupakan grafik hasil dari usia responden. Pada grafik 

tersebut didapatkan hasil mayoritas usia responden pada umur 21-25 tahun 

sebanyak 93 responden. Adapun responden yang memiliki usia 17-20 tahun 

sebanyak 7 orang dan yang memiliki usia 26-30 tahun sebanyak 5 responden. 

4.3.3 Pendidikan Terakhir 

 

   Gambar 4.4 Grafik Pendidikan Terakhir Responden 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis  dengan Ms.Excel 2016 
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Gambar 4.3 menunjukkan grafik pendidikan terakhir responden. Gambar 

tersebut menunjukkan mayoritas responden telah menempuh pendidikan 

terakhir paling banyak pada tingkat SMA yaitu sebanyak 63 responden. Selain 

itu, sebanyak 8 responden telah menempuh pendidikan terakhir pada tingkat D1-

D3, dan sebanyak 34 responden dengan pendidikan terakhir S1. Berdasarkan 

gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki 

tingkat pendidikan terakhir dijenjang SMA dimana saat ini termasuk kedalam 

kalangan pelajar atau mahasiswa.  

4.3.4 Pekerjaan  

 

Gambar 4.5 Grafik Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis  dengan Ms.Excel 2016 

Gambar 4.4 menunjukkan jumlah hasil dari pekerjaan responden.Hail 

tersebut menunjukkan bahwa 85 responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar 

atau mahasiswa. Selain itu, sebanyak 18 responden memiliki pekerjaan sebagai 

karyawan/pegawai.   
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4.3.5 Pendapatan per-Bulan 

 

  Gambar 4.6 Grafik Pendapatan perbulan Responden 

Sumber: Data primer (diolah) 2018, Ms.Excel 2016 

Pada gambar 4.5 menunjukkan jumlah pendapatan responden pada tiap 

bulannya. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan hasil bahwa responden 

yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 28 responden. 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan responden per bulan 

adalah sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 sebanyak 55 responden. Terdapat 

22 responden yang memiliki pendapatan lebih dari Rp. 3.000.000 per bulan.  

4.3.6 Tempat Tinggal 

 

Gambar 4.7 Grafik Tempat Tinggal Responden 

Sumber: Data primer (diolah) 2018, Ms.Excel 2016 
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Grafik 4.6 menunjukkan daerah tampat tinggal responden. Berdasarkan 

gambar tersebut ditunjukkan bahwa mayoritas dari responden bertempat tinggal 

di DKI Jakarta yaitu sebanyak 53 responden, 1 responden bertempat tinggal di 

Bogor, 19 responden bertempat tinggal di Depok, serta 25% atau yang setara 

dengan 26 responden berada di Tangerang dan terakhir sebanyak 6 responden 

bertempat tinggal  di Bekasi.  Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah tempat 

tinggal responden berada diwilayah DKI Jakarta.  

4.4 Hasil Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 24 dan 

sebagai aplikasi pendukung analisis digunakan Structural Equation Model (SEM). 

Aplikasi AMOS 24 digunakan untuk mengolah data yang terdiri dari dua bagian 

yaitu  Measurement Model dan Structural Model. Hasil Measurement Model dan 

Structural Model yang dilakukan dengan menggunakan AMOS 24 selanjutnya 

dapat dianalisis dengan Structural Equation Model (SEM) untuk menguji 

kecocokan model dengan data yang diperoleh. Setelah mengetahui hasil dari 

analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis data SEM.  

4.4.1 Spesifikasi Model 

Pengujian hipotesis peneliti menggunakan analisis SEM,setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan AMOS 22. Spesifikasi model 

dan path diagram telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Model penelitian terdiri 

dari 5 variabel yaitu green brand positioning, green brand knowledge, attitude 

toward green brand, green brand equity dan green purchase intentention. Setiap 
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variabel memiliki hubungan satu sama lain yang membentuk 5 hipotesis. Selain 

itu penelitian ini memiliki 21 indikator untuk menguji apakah terdapat hubungan 

antar variabel dalam model tersebut.  

4.4.2 Identifikasi Model 

Untuk mengidentifikasi model, terdapat 3 kategori sebagai faktor penentu 

yaitu under-identified, just-identified, dan over-identified. Untuk menentukan 

kategori dari data yang dimiliki dapat dilakukan dengan melihat Degree of 

Freedom. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan hasil analisa 

Degree of Freedom  pada tabel 4.4 sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 252 

Number of distinct parameters to be estimated 68 

Degrees of freedom (252-68) 184 

     Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Penulis dengan AMOS 22,Ms.Wod 2016 

Tabel 4.4 merupakan tabel yang menunjukkan Computation Degree of 

Freedom. Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kategori 

model dari data tersebut. Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom  

(DF>0) sehingga data tersebut termasuk kedalam kategori over-identified dan 

positif. Setelah mengetahui analisis Degree of Freedom, tahap selanjutnya 

adalah melakukan pengujian kembali uji validitas dan uji reliabilitas terhadap 

keseluruhan responden yang didapatkan melalui online kuesioner. Setelah 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan AMOS 24, 

selanjutnya melakukan estimasi dan penilaian terhadap model. 
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4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Setiap variabel memiliki validitas yang baik jika variabel tersebut 

memiliki standardized loang factor (SLF) ≥ 0.5 (Hair et al., 2010). Namun, SLF 

memiliki nilai yang ideal jika  ≥ 0.7. Apabila suatu variabel memiliki standardized 

loang factor ≥ 0.5, maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki validitas yang 

baik. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Average Variance Extended 

(AVE) dan Cosntruct Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik adalah 

≥ 0.7 untuk CR dan ≥ 0.5 untuk AVE. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji 

reliabilitas (measurement) maka dapat dilakukan analisis terhadap data yang 

ditunjukkan pada tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas-Measurement 

Variabel Laten Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

Kesimpulan AVE ≥ 

0.5 

CR  ≥ 

0.5 

Kesimpulan 

 

Green Brand 

Positioning 

GBP1 0.723 Valid  

0.592 

 

0.853 

 

Reliabel GBP2 0.823 Valid 

GBP3 0.778 Valid 

GBP4 0.751 Valid 

Green Brand 

Knowledge 

GBK1 0.807 Valid  

0.741 

 

 

0.919 

 

Reliabel GBK2 0.824 Valid 

GBK3 0.882 Valid 

GBK4 0.846 Valid 

Attitude Toward 

Green Brand 

AGB1 0.894 Valid  

0.741 

 

 

0.919 

 

Reliabel 
AGB2 0.792 Valid 

AGB3 0.883 Valid 

AGB4 0.870 Valid 
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Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas  (Lanjutan) 

Green Brand 

Equity 

GBE1 0.921 Valid  

0.861 

 

0.961 

 

Reliabel 
GBE2 0.953 Valid 

GBE3 0.944 Valid 

GBE4 0.892 Valid 

 

Green Purchase 

Intention 

GPI1 0.821 Valid  

 

0.702 

 

 

0.922 

 

 

Reliabel 

GPI2 0.889 Valid 

GPI3 0.792 Valid 

GPI4 0.850 Valid 

GPI5 0.833 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms.Word 2016 

Hasil tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji validitas dan uji reliabilitas 

pada measurement model. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil bahwa 

semua indikator dari setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel karena sudah 

memenuhi standard yang diisyaratkan. Adapun nilai yang diisyaratkan untuk 

validitas adalah memiliki factor loading ≥ 0.5. Sedangkan nilai yang diisyaratkan 

untuk reliabilitas adalah memiliki AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7, dengan demikian 

diketahui bahwa indikator-indikator yang dibentuk mampu menjelaskan variabel 

laten.  

4.4.4 Uji Model Keseluruhan  

 4.4.4.1 Goodness of Fit 

Pengujian goodness of fit (GOF) dilakukan untuk melihat seberapa baik 

spesifikasi model cocok dengan data sampel atau teramati dengan model. 

Evaluasi model dapat dikatakan good fit apabila memiliki nilai CMIN/DF ≤ 

5.0, CFI ≥ 0.90 dan RMSE <0.08. Berikut tabel 4.6 menjelaskan analisis dari 

beberapa indeks GOF: 
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Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodess of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 2.182 Good fit 

CFI CFI ≥ 0.90 (good fit) 

0.80  ≤ CFI   ≤  0.90 (marginal fit) 

CFI ≤  0.80 (poor fit) 

 

0.900 Marginal fit 

RMSEA RMSEA ≤  0.80 (good fit) 

0.80  ≤ RMSEA   ≤  0.10 (marginal fit) 

RMSEA > 0.10 (poor fit) 

 

0.107 Poor fit 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Penulis dengan AMOSS 22 

Berdasarkan tebel 4.6 diatas, maka dapat dilihat bahwa pada tiga ukuran 

GOF, yaitu CMIN/DF, CDI dan RMSE menunjukkan hasil good fit, dimana 

CMIN/DF memiliki cut of value sebesar 2.182 dan nilai tersebut kurang dari 

standar yang diisyaratkan ≤ 5.0. Indeks CFI memiliki cut of value sebesar 

0.900, dimana nilai tesebut sama dengan standar yang diisyaratkan yaitu 

≥0.90. Sedangkan untuk indeks RMSEA memiliki cut of value  sebesar 0.107  

lebih tinggi dari standar yang diisyaratkan yaitu < 0.08.  

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi dengan 

melihat nilai p dari model secara keseluruhan terhadap variabel-variabel yang 

mempunyai sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Hasil 

kesimpulan hipotesis dapat ditentukan dengan melihat hasil nilai estimasi dan 
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p. Jika nilai estimasi pada hasil analisis menunjukkan nilai positif dan nilai p 

< 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data yang ada. 

Apabila nilai estimasi menunjukan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka 

hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut hasil 

analisis data dari model kesuluruhan:  

Tabel 4.7 Output Regression 
 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Penulis dengan AMOSS 22  

Tabel 4.7 menunjukkan hasil output regression model secara 

keseluruhan. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa 

setiap hipotesis sebagai berikut:  

1. Variabel green brand positioning memiliki pengaruh positif 

terhadap green brand knowledge karena memiliki nilai positif pada 

hasil estimasi yaitu sebesar 1.406, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu 

sebesar 7.641, dan nilai p sebesar *** dimana nilai tersebut lebih 

kecil dari standar yang diisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil 

analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis green 

Hipotesis Estimasi C.R P Kesimpulan 

 

GBK                  GBP 1.406 7.641 *** H1 didukung oleh data 

 

AGB                 GBP -0.268 -0.678 0.498 H2 tidak didukung oleh data 

 

AGB                 GBK 0.871 3.279 0.001 H3 didukung oleh data 

 

GPI                    AGB 0.399 6.532 *** H4 didukung oleh data 

 

GPI                    GBE 0.561 8.289 *** H5 didukung oleh data 
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brand positioning berpengaruh positif terhadap green brand 

knowledge dan didukung oleh data.  

2. Variabel green brand positioning tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap attitud toward green brand, karena nilai estimasi 

menunjukan hasil negatif yaitu sebesar -0.268, nilai Critical Ratio  

<1.96 yaitu sebesar -0.678 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 

0.498 yang berarti nilai dari p >0.05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis green brand positioning tidak terbukti berpengaruh 

positif terhadap attitude toward green brand dan tidak didukung 

oleh data.  

3. Variabel green brand knowledge memiliki pengaruh  positif 

terhadap attitude toward green brand, karena memiliki nilai positif 

pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.871, nilai Critical Ratio > 1.96 

yaitu sebesar 3.279 dan nilai p sebesar 0.001 yang berarti nilai dari  

p < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis green brand knowledge  berpengaruh pterhadap attitude 

toward green brand dan didukung oleh data.  

4. Variabel attitude toward green brand berpengaruh positif terhadap 

green purchase intention, karena memiliki nilai positif pada estimasi 

yaitu sebesar 0.399, dan Critical Ratio >1.96 yaitu sebesar  6.532 

dan nilai p *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang 

diisyaratkan yaitu p  < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis attitude toward green brand 
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berpengaruh positif terhadap green purchase intention dan didukung 

oleh data.  

5. Variabel green brand equity berpengaruh positif terhadap green 

purchase intention karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi 

yaitu sebesar 0.561, niali Critical Ratio >1.96 yaitu sebesar 8.289, 

dan nilai p *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang 

diisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis green brand equitu berpengaruh 

positif terhadap green purchase intention dan didukung oleh data. 

4.5 Pembahasan 

 Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh varaibel dan 

indikator terbukti valid dan reliabel. Pada hasil pengujian struktural model, 

didapatan hasil bahwa 4 hipiotesis terbukti memiliki pengaruh positif dan didukung 

oleh data, sedangkan terdapat 1 hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh positif 

dan tidak didukung oleh data.  
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Gambar 4.8 Model Uji Hipotesis 

 

                   Sumber: Data sekunder (telah diolah kembali) 

Berikut pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian 

ini: 

4.5.1 Pengaruh Green Brand Positioning Terhadap Green Brand Knowledge 

 Hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa green brand positioning 

memiliki pengaruh positif terhadap green brand knowledge. Hal ini menunjukan 

bahwa strategi green positioning yang dilakukan oleh Innisfree memiliki 

pengaruh positif terhadap pengetahuan konsumen tentang Inisfree yang 

merupakan merek hijau. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari 

(Huang et al., 2014), bahwa green brand positioning memiliki pengaruh 

terhadap green brand knowledge. Upaya positioning yang telah dilakukan 

Innisfree telah berjalan dengan lancar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya 

yang telah dilakukan oleh Innisfree dalam menciptakan perbedaan dari 

pesaingnya. Komunikasi yang dilakukan Innisfree memberikan persepsi yang 

positif kepada konsumen serta meningkatkan kesadaran dan juga citra merek 

ramah lingkungan, dimana kesadaran dan juga citra merek merupakan 

komponen dari pengetahuan akan sebuah merek (Keller, 1993). Semakin baik 

green brand positioning yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maka akan 

semakin tinggi green brand knowledge yang dimiliki oleh konsumen.  
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4.5.2 Pengaruh Green Brand Positioning Terhadap Attitude Toward Green  

Brand 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

green brand positioning tidak memiliki pengaruh positif  terhadap attitude 

toward green brand. Hal tersebut menunjukkan bahwa positioning yang 

dilakukan  Innisfree sebagai green brand belum cukup baik  Hasil hipotesis ini 

tidak sejalan dengan penelitian (Huang et al., 2014) dimana pada penelitian 

tersebut membuktikan bahwa  green brand positioning memiliki pengaruh 

positif  terhadap attitude toward green brand. 

 Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan objek dan juga 

wilayah pada saat melakukan penelitian. Hasil ini menjukkan bahwa strategi 

positioning yang dilakukan oleh Innisfree melalui komunikasi pemasaran tidak 

secara langsung dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek Innisfree, 

hal ini dapat terjadi karena konsumen harus lebih memproses informasi yang 

didapatkan terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya pada suatu merek dan 

juga kurangnya rasa kepercayaan serta keyakinan konsumen terhadap produk 

Innisfree itu sendiri.  

4.5.3 Pengaruh Green Brand Knowledge Terhadap Attitude Toward Green 

Brand 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa green brand 

knowledge memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward green brand. Hal 

ini menjukan bahwa pengetahuan akan suatu merek hijau secara positif 

berpengaruh terhadap sikap konsumen akan sebuah merek hijau. Penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Huang et al., 2014) bahwa 

pengetahuan merek ramah lingkungan berpengaruh positif terhadap sikap merek 

ramah lingkungan. Pengetahuan merek memberikan pengaruh yang besar 

terhadap sikap seseorang terhadap merek Innisfree. Konsumen yang lebih 

mengetahui tentang merek Innisfree maka sikapnya akan lebih positif 

dibandingkan dengan konsumen yang tidak mengetahui merek Innifree. 

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui dengan apa yang dilihat 

serta informasi yang didapatkan. Adanya pengetahuan akan suatu merek yang 

diperoleh maka akan memberikan dampak positif kepada sikap konsumen 

apabila konsumen tersebut menggunakan pengetahuannya dengan baik. Dalam 

hal ini, pengetahuan yang diketahui oleh konsumen ialah bahwa Innisfree 

merupakan merek kosmetik dan skin care ramah lingkungan yang 

menghasilakan produk-produk yang aman digunakan dengan menggunakan 

bahan alami serta memberikan manfaat yang lebih. Sehingaa pengetahuan yang 

diperoleh dapat merubah sikap seorang konsumen ke arah yang lebih positif 

positif.  

4.5.4 Pengaruh Attitude Toward Green Brand Terhadap Green Purchase 

Intention 

Pengujian dari hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa attitude 

toward green brand memiliki pengaruh positif terhadap green purchase 

intention. Hal ini menunjukkan bawa sikap konsumen memiliki pengaruh positif 

terhadap niat pembelian. Hasil penelitian ini diperkuat dari hasil penelitian 

(Huang et al., 2014) dimana sikap konsumen memiliki peran penting dalam 
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membentuk niat perilaku konsumen, dengan tingkat sikap positif  yang tinggi 

terhadap merek hijau maka akan membentuk keinginan yang kuat terhadap niat 

pembelian hijau. Hasil dari hipotesis ini mendapatkan bahwa ketika sifat 

konsumen terhadap Innisfre positif maka akan senantiasa mendorong keinginan 

untuk melakukan pembelian. Beberapa studi green marketing yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa sikap sangat berpengaruh positif terhadap niat 

pembelian produk ataupun merek yang ramah lingkungan, niat pembelian 

berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri, para konsumen menyadari 

banyaknya manfaat dari produk yang akan  dibeli yang besifat ramah lingkungan 

4.5.5 Pengaruh Green Brand Equity Terhadap Green Purchase Intention 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

green brand equity memiliki pengaruh positif terhadap green purchase intention. 

Hal ini menunjukan bahwa green brand equity yang baik dari Innisfree membuat 

konsumen ingin membeli produk dari Innisfree. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian (Vogel et al., 2008) dimana brand equity mempengaruhi 

purchase intention, dimana kekuatan akan suatu merek akan mempengaruhi 

perilaku konsumen terhadapnya dan memberikan dampak terhadap keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian produk. Semakin tinggi kekuatan suatu 

merek maka konsumen semakin ingin melakukan pembelian produk tersebut. 

Ekuitas merek dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan 

pembelian, jika konsumen mengenal merek Innisfree, maka sikap dan minat beli 

konsumen terhadap minat beli merek Innisfree akan meningkat (Hoeffler & 

Keller, 2002).  
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4.6 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh green 

brand positioning, green brand knowledge, attitude toward green brand dan green 

brand equity terhadap green purchase intention pada brand Innisfree. 

 Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari green purchase 

intention, diantaranya green brand equity dan attitude toward green brand. Apabila 

kedua aspek tersebut dibandingkan, green brand equity memiliki nilai yang lebih 

besar dibandingkan attitude toward green brand. Attitude toward green brand 

sendiri dipengaruhi oleh dua faktor pendorong untuk mencapai keberhasilan sikap 

konsumen terhadap suatu merek, yaitu green brand positioning dan green brand 

knowledge. Dari hasil penelitian menujukan bahwa variabel green brand 

positioning dan green brand knowledge adalah pendorong dari attitude toward 

green brand  atau sikap positif konsumen terhadap merek Innisfree yang kemudian 

memberikan dampak terhadap niat pembelian konsumen terhadap Innisfree. 

Diantara kedua aspek tersebut, green brand positioning memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan green brand knowledge yang artinya pengaruh yang 

diberikan lebih besar.  

 Hasil antara attitude toward green brand dan green brand equity bila 

dibandingkan, maka pihak manajemen Innisfree dapat melihat sisi attitude toward 

green brand yaitu dimana pihak manajemen dapat lebih mempersiapkan faktor-

faktor yang menjadi pendorong sikap konsumen yang lebih baik untuk terciptanya 

sikap konsumen yang positif akan Innisfree. Variabel green brand positioning dan 

green brand knowledge adalah faktor pendorong dari attitude toward green brand 
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atau sikap konsumen pada suatu merek yang akan berdampak pada niat pembelian 

konsumen. Jika diihat lebih dalam, nilai yang dihasilkan dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa nilai green brand positioning lebih besar dibandingkan dengan 

nilai green brand knowledge, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

strategi green brand positioning menjadi elemen penting dalam menyampaikan 

pesan promosi yang nantinya akan memberikan tanggapan positif dari para 

konsumen terhadap strategi yang dimiliki oleh perusahaan, strategi green brand 

positioning yang dilakukan dengan baik dan jelas akan semakin meningkatkan 

green brand knowledge konsumen dan akan mengubah attitude toward green brand 

konsumen yang akan meningkatkan niat pembelian konsumen terhadap Innisfree. 

 Variabel green brand equity dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif 

terhadap green purchase intention pada brand Innisfree. Green brand equity sendiri 

dipengaruh oleh lebih dari satu faktor pendukung yaitu adalah brand awareness, 

brand associations, perceived value, dan brand loyalty. Peran brand awareness 

sebagai dimensi dalam keseluruhan green brand equity dapat dilihat dari sejauh 

mana konsumen dapat mengingat kembali akan merek Innisfree sebagai green 

brand  sehingga dapat mendukung niat beli yang akan dilakukan karena dalam 

pengambilan keputusan pembelian dilakukan, kesadaran merek memegang peranan 

yang penting, konsumen akan cenderung melakukan pembelian terhadap suatu 

merek yang dikenal karena konsumen merasa aman serta kualitasnya dapat 

dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, dimensi perceived quality merupakan 

bentuk dari persepsi konsumen terhadap seluruh kualitas ataupun keunggulan 

sebuah merek yang berkaitan dengan maksud yang diharapkan, anggapan 
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konsumen akan Innisfree yang merupakan green brand dimana Innisfree sangat 

memperhatikan kelestarian lingkungan serta peduli akan menjaga lingkungan maka 

dapat meciptakan niat beli konsumen terhadap Innisfree. Dimensi brand 

association sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan ingatan konsumen 

mengenai merek. Brand association dapat memainkan peran yang sangat penting 

dalam membedakan satu merek dari merek lainnya, seperti Innisfree yang 

memberikan perbedaan yang merupakan kosmetik asal Korea yang mengusung 

tema green brand. Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan inti dari brand 

equity, loyalitas merek konsumen yang tinggi dapat ditunjukan dengan 

rekomendasi yang dilakukan oleh satu konsumen ke konsumen lainnya, hal ini 

dapat diartikan sebagai penjualan dimasa yang akan datang, dimana dengan 

tingginya loyalitas merek konsumen terhadap Innisfree, dimana dapat mengurangi 

biaya pemasaran untuk dapat lebih mempertahankan konsumen untuk membeli 

Innisfree.  

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan 

masukan kepada para pemasar untuk meningkatkan minat beli konsumen terhadap 

green brand cosmetic Inisfree yang dijadikan sebagai objek peneitian. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk para pemasar adalah 

sebagai berikut:  

1. Variabel yang akan dibahasa adalah variabel green brand positioning 

dikarenakan memiliki pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata 

indikator pernyataan green brand positioning pada tabel 4.8 dibawah ini: 
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         Tabel 4.8 Indikator Pernyataan Green Brand Positioning 

No Indikator Pernyataan Mean 

Indikator 

Rata-rata 

Mean Green Brand Positioning 

GBP1:  Innisfree memposisikan mereknya 

sebagai merek yang menggunakan 

bahan dasar yang alami.  

4.82  

 

4.64 
GBP2: Innisfree memposisikan mereknya 

sebagai merek yang sedikit 

menghasilkan limbah. 

4.40 

GBP3: Innisfree memposisikan mereknya 

yang menggunakan pengembangan 

teknologi penelitian yang terpercaya. 

4.70 

GBP4:  Innisfree memposisikan mereknya 

sebagai merek yang kreatif. 

4.64 

         Sumber: Hasil pengolahan kembali dengan SPSS 22 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa average 

value dari variabel green brand positioning sudah cukup baik. Hasil tersebut 

dibuktikam dengan nilai rata-rata sebesar 4.64. Dari emapat indikator yang 

terdapat pada variabel green brand positioning terdapat satu indikator yang 

memiliki terendah dari indikator lainnya, yaitu pada GBP2 mengenai 

Innisfree memposisikan mereknya sebagai merek yang sedikit menghasilkan 

limbah dengan nilai sebesar 4.40, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. 

Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya produk yang ramah 

lingkungan menghasilkan sedikit limbah karena menggunakan bahan-bahan 

yang alami. Namun indikator ini menunjukan angka pemilihan yang rendah 

karena para konsumen masih berasumsi bahwa Innisfree masih menghasilkan 

limbah yang banyak, oleh karena itu baiknya pihak manajemen dapat lebih 

menonjolkan gerakan sedikit menghasilkan limbah dengan cara lebih 
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mempromosikan kampanye green life recycle kemasan botol bekas, dimana 

para konsumen dapat mengembalikan botol kosong yang sudah tidak 

digunakan ke gerai-gerai Innisfree yang nantinya akan diolah dan didaur 

ulang. Dengan lebih aktif mempromosikan kampanyae recyle kemasan botol 

bekas dapat membuat konsumen lebih percaya bahwa Innisfree memang 

merupak sebuah merek dengan sedikit menghasilkan limbah. 

2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel green brand knowledge 

dikarenakan memiliki pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata 

indikator pernyataan green brand knowledge pada tabel 4.9 dibawah ini.  

              Tabel 4.9 Indikator Pernyataan Green Brand Knowledge 

No Indikator Pernyataan Mean 

Indikator 

Rata-rata 

Mean Green Brand Knowledge 

GBK1:  Innisfree merupakan merek yang 

pertama muncul dalam benak saya 

ketika berbicara tentang kosmetik dan 

skincare yang ramah lingkungan. 

4.01  

 

4.29 
GBK2: Innisfree menggunakan kemasan yang 

ramah lingkungan. 

4.42 

GBK3: Innisfree merupakan merek yang 

terkait dengan melindungi lingkungan. 

4.55 

GBK4:  Innisfree membuat saya lebih sadar 

untuk melestarikan lingkungan. 

4.21 

                      Sumber: Hasil pengolahan kembali dengan SPSS 22 

Berdasarkan indikator pernyataan diatas dapat dilihat indikator GBK1 

mempunyai hasil nilai terendah dibandingkan dengan pernyataan lainnya. 

GBK1 mengenai Innisfree merupakan merek yang pertama muncul dalam 

benak saya ketika berbicara tentang kosmetik dan skincare yang ramah 

lingkungan dengan nilai sebesar 4.01, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. 
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Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya para konsumen yang aware 

terhadap sebuah merek maka merek tersebut akan muncul didalam benak 

konsumen pada saat sedang membicarakan atau pada saat sedang 

memikirkannya, semakin tinggi rasa aware konsumen terhadap suatu merek 

maka akan semakin tinggi pula sikap positif serta keinginan untuk membeli 

suatu produk dari merek tertentu. Oleh karena itu, pihak manajemen harus 

lebih meyakinkan lagi pada konsumen bahwa merek yang diusung memiliki 

konsep yang berbeda diantara merek lainnya meskipun dalam katergori 

produk  yang sama, serta pihak manajemen dapat melakukan promosi secara 

berkelanjutan, serta dapat juga membangun jaringan yang lebih luas, yaitu 

seperti dengan mengandeng para beauty vlogger ataupun para influencer 

untuk memperkenalkan juga mengedukasikan tentang merek Innisfree 

kepada para target konsumen dengan begitu, konsumen akan lebih sadar 

dengan keberadaan merek Innisfree yang merupakan kosmetik dan juga 

skincare yang ramah lingkungan dan juga mengadakan kegiatan yang 

bertemakan beauty go green, dimana dapat mengajak konsumen untuk ikut 

serta dalam kegiatan yang diadakan Innisfree, hal ini dapat memperkuat citra 

merek ramah lingkungan Innisfree, karena citra merek yang baik dan kuat 

dalam benak konsumen dapat membuat konsumen lebih mengingat merek 

tersebut hal ini sangat penting dalam menyukseskan program green 

marketing Innsifree. 
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3. Variabel yang akan dibahas adalah variabel green brand equity dikarenakan 

memiliki pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata indikator 

pernyataan green brand equity pada tabel 4.10  dibawah ini.  

Tabel 4.10 Indikator Pernyataan Green Brand Equity 

No Indikator Pernyataan Mean 

Indikator 

Rata-rata 

Mean Green Brand Knowledge 

GBE1:  Saya lebih memilih Innisfree dibandingkan 

merek lain, meskipun komitmen terhadap 

lingkungan yang ditawarkan sama baiknya. 

4.06  

 

4.04 
GBE2: Saya lebih memilih Innisfree dibandingkan 

merek lainnya, meskipun fitur-fitur ramah 

lingkungan yang ditawarkan sama. 

4.05 

GBE3: Saya lebih memilih Innisfree dibandingkan 

merek lainnya, meskipun memiliki 

performa yang sama baiknya.  

4.06 

GBE4:  Saya merasa lebih pintar untuk memilih 

Innisfree dibandingkan merek lainnya, 

meskipun memiliki kepeduliaan yang sama 

terhadap lingkungan. 

4.01 

         Sumber: Hasil pengolahan kembali dengan SPSS 22 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10 menunjukan bahwa average 

value dari variabel green brand equity sudah cukup. Hasil analisis teresbut 

dibuktikan dengan nilai rata-rata sebesar 4.04. Dari empat indikator yang 

terdapat pada variabel green brand equity terdapat satu indikator yang 

memiliki nilai terendah dari indikator lainnya, yaitu pada GBE4 mengenai 

saya merasa lebih pintar untuk memilih Innisfree dibandingkan merek 

lainnya, meskipun memiliki kepeduliaan yang sama terhadap lingkungan 

dengan nilai sebesar 4.01, hal ini menunjukan bahwa rata-rata responden 

memiki skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut 

dipilih karena pada umumnya konsumen yang akan melakukan pembelian 

terhadap suatu produk dari merek akan membeli produk dari merek yang 
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disadari keberaadaanya oleh  konsumen. Oleh karena itu pihak manajemen 

dapat meningkatkan ekuitas merek Innsifree melaui peningkatan kualitas 

produk yang dihasilkan, dengan menetapkan standar kualitas secara konsisten 

sehingga produk yang dihasilkan selalu dalam kualitas yang baik, dengan 

begitu konsumen akan memperoleh keuntungan serta manfaat yang lebih 

unggul dibandingkan dengan membeli merek lain tanpa adanya rasa 

penyesalan pada saat sudah melakukan pembelian produk dari Innisfree.  
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada sub bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasi analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hubungan 

variabel green brand positioning, green brand knowledge, attitude toward green 

brand dan green brand equity terhadap green purchase intentiom. Hasil analisis 

dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 4 hipotesis terbukti berpengaruh 

positif dan satu hipotesis tidak berpengaruh postif. Dalam pengujian hipotesis, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Green brand positioning terbukti berpengaruh  positif terhadap Green 

Brand Knowledge berdasarkan data yang dimiliki peneliti. 

2. Green Brand Positioning berpengaruh negatif (tidak terbukti berpengaruh 

positif) terhadap Attitude Toward Green Brand berdasarkan data yang 

dimiliki peneliti 

3. Green Brand Knowedge terbukti berpengaruh positif terhadap Attitude 

Toward Green Brand  berdasarkan data yang dimiliki peneliti. 

4. Attitude Toward Green Brand terbukti berpengaruh positif terhadap Green 

Purchase Intention berdasarkan data yang dimiliki peneliti 

5. Green Brand Equity terbukti berpengaruh positif terhadap Green Purchase 

Intention berdasarkan data yang dimiliki peneliti 
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5.2 Saran 

 Hasil analisis,pembahasan,implikasi manajerial dan kesimpulan dari 

penelitian ini dapat dijadikan saran bagi manajemen perusahaan Innisfree yang 

diharapkan dapat meningkatkan stategi pemasaran yang sudah dilakukan dan juga 

saran bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat menigkatkan kualitas penelitian ini, 

berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh penulis:  

A. Bagi Manajemen Innisfree 

1. Pihak manajemen Innisfree dapat lebih meningkatkan lagi kegiatan 

promosi kampanye green life recycle kemasan botol bekas yang dapat 

dilakukan melalui webpage dari Innisfree ataupun media sosial Innisfree 

lainnya untuk dapat lebih meyakinkan para konsumen bahwa Innisfree 

memang benar merupakan merek yang sedikit menghasilkan limbah 

karena adanya kegiatan recycle kemasan botol bekas, dimana hal tersebut 

merupakan bukti gerakan nyata cinta lingkungan dalam menyelamatkan 

lingkungan.  

2. Pihak manajemen Innisfree juga dapat dengan mengandeng para beauty 

vlogger ataupun para influencer untuk memperkenalkan juga 

mengedukasikan tentang merek Innisfree kepada para target konsumen, 

dengan begitu konsumen akan lebih sadar dengan keberadaan merek 

Innisfree yang merupakan kosmetik dan juga skincare yang ramah 

lingkungan dan juga mengadakan kegiatan yang bertemakan beauty go 

green, dimana dapat mengajak konsumen untuk ikut serta dalam kegiatan 

yang diadakan Innisfree, hal ini dapat memperkuat citra merek ramah 
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lingkungan Innisfree, karena citra merek yang baik dan kuat dalam benak 

konsumen dapat membuat konsumen lebih mengingkat merek tersebut hal 

ini sangat penting dalam menyukseskan program green marketing. 

3. Pihak manajemen Innisfree dapat meningkatkan ekuitas merek Innsifree 

salah satunya dengan melaui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan, 

dengan menetapkan standar kualitas secara konsisten sehingga produk 

yang dihasilkan selalu dalam kualitas yang baik, dengan begitu konsumen 

akan memperoleh keuntungan serta manfaat yang lebih unggul 

dibandingkan dengan membeli merek lain tanpa adanya rasa penyesalan 

pada saat sudah melakukan pembelian produk dari Innisfree. 

B. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji kembali penelitian ini 

pada objek yang berbeda atau dengan membandingkan beberapa macam 

kategori produk atau dengan beberapa macam merek kosmetik ramah 

lingkungan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik serta untuk 

dapat mengetahui bagaimana pengaruh green brand positioning terhadap 

attitude toward green brand yang diharapkan variabel green brand 

positioning dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap variabel 

attitude toward green brand apabila menggunakan objek yang berbeda dan 

dengan jumlah responden yang lebih luas. 
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Lampiran 1: Kuesioner  Penelitian (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Green Brand Positioning..., Rahmania Dianita S., Ma.-Ibs, 2018



 

 

95  Indonesia Banking School 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian(Lanjutan) 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest 

1.Green Brand Positioning 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .817 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 75.350 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 GBP1 GBP2 GBP3 GBP4 

Anti-image Covariance GBP1 .315 -.104 -.062 -.157 

GBP2 -.104 .258 -.162 -.045 

GBP3 -.062 -.162 .310 -.029 

GBP4 -.157 -.045 -.029 .481 

Anti-image Correlation GBP1 .828a -.365 -.197 -.404 

GBP2 -.365 .778a -.572 -.128 

GBP3 -.197 -.572 .806a -.076 

GBP4 -.404 -.128 -.076 .872a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

GBP1 .906 

GBP2 .917 

GBP3 .890 

GBP4 .823 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2a: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

2.Green Brand Knowledge 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 GBK1 GBK2 GBK3 GBK4 

Anti-image Covariance GBK1 .149 -.104 -.009 -.114 

GBK2 -.104 .231 -.109 .049 

GBK3 -.009 -.109 .258 -.088 

GBK4 -.114 .049 -.088 .222 

Anti-image Correlation GBK1 .748a -.558 -.047 -.627 

GBK2 -.558 .770a -.446 .214 

GBK3 -.047 -.446 .850a -.369 

GBK4 -.627 .214 -.369 .764a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

GBK1 .951 

GBK2 .910 

GBK3 .919 

GBK4 .910 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .781 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 106.140 

df 6 

Sig. .000 
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Lampiran 2b: Hasil Uji Validitas Pretest  (Lanjutan) 

3. Attitude Toward Green Brand 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .765 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 119.899 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 AGB1 AGB2 AGB3 AGB4 

Anti-image Covariance AGB1 .148 -.059 -.128 .004 

AGB2 -.059 .125 .012 -.109 

AGB3 -.128 .012 .236 -.020 

AGB4 .004 -.109 -.020 .172 

Anti-image Correlation AGB1 .762a -.431 -.684 .027 

AGB2 -.431 .738a .071 -.743 

AGB3 -.684 .071 .789a -.101 

AGB4 .027 -.743 -.101 .775a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

AGB1 .946 

AGB2 .946 

AGB3 .894 

AGB4 .918 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2c: Hasil Uji Validitas Pretest  (Lanjutan) 

4.Green Brand Equity 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .838 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 121.288 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 GBE1 GBE2 GBE3 GBE4 

Anti-image Covariance GBE1 .168 -.089 -.018 -.057 

GBE2 -.089 .138 -.073 -.003 

GBE3 -.018 -.073 .171 -.090 

GBE4 -.057 -.003 -.090 .273 

Anti-image Correlation GBE1 .837a -.585 -.103 -.265 

GBE2 -.585 .796a -.474 -.016 

GBE3 -.103 -.474 .842a -.418 

GBE4 -.265 -.016 -.418 .889a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

GBE1 .945 

GBE2 .952 

GBE3 .948 

GBE4 .910 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2d: Hasil Uji Validitas Pretest  (Lanjutan) 

5.Green Purchase Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 126.461 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 GPI1 GPI2 GPI3 GPI4 GPI5 

Anti-image Covariance GPI1 .263 -.095 .100 -.003 -.129 

GPI2 -.095 .171 -.119 -.076 .017 

GPI3 .100 -.119 .333 -.052 -.045 

GPI4 -.003 -.076 -.052 .194 -.086 

GPI5 -.129 .017 -.045 -.086 .230 

Anti-image Correlation GPI1 .771a -.448 .339 -.013 -.527 

GPI2 -.448 .799a -.496 -.414 .086 

GPI3 .339 -.496 .807a -.203 -.161 

GPI4 -.013 -.414 -.203 .867a -.409 

GPI5 -.527 .086 -.161 -.409 .828a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

GPI1 .853 

GPI2 .936 

GPI3 .814 

GPI4 .933 

GPI5 .905 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3: Hasil Uji Realibilitas Pretest 

1.Green Brand Positioning 

 

 

 

2.Green Brand Knowledge 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 4 

3.Attitude Toward Green Brand 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.943 4 

4.Green Brand Equity 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.953 4 

5.Green Purchase Intention 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.934 5 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.903 4 
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Lampiran 4: Measurement Model Fit 
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Lampiran 4a: Output Standardized Regression Weight (Measurement)         

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Green Brand Positioning..., Rahmania Dianita S., Ma.-Ibs, 2018



 

 

104  Indonesia Banking School 

Lampiran 5: Overall Model Fit 
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Lampiran 5a: Output Standardized Regression Weight  (Overall Model Fit) 
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Lampiran 5b: Model Fit Summary 

  

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 68 401,544 184 ,000 2,182 

Saturated model 252 ,000 0   

Independence model 42 2383,189 210 ,000 11,349 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,832 ,808 ,901 ,886 ,900 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,876 ,729 ,788 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 217,544 163,495 279,335 
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Model NCP LO 90 HI 90 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 2173,189 2019,811 2333,951 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 3,861 2,092 1,572 2,686 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 22,915 20,896 19,421 22,442 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,107 ,092 ,121 ,000 

Independence model ,315 ,304 ,327 ,000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 537,544 574,032   

Saturated model 504,000 639,220   

Independence model 2467,189 2489,725   

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5,169 4,649 5,763 5,520 

Saturated model 4,846 4,846 4,846 6,146 

Independence model 23,723 22,248 25,269 23,940 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 57 60 

Independence model 11 12 
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Curriculum Vitae 

 

 

 

I. DATA PRIBADI 

Nama  Lengkap                       : RAHMANIA DIANITA SYAHPUTRI 

Tempat, Tanggal lahir         : Jakarta, 04 Oktober 1996 

Agama                                  : Islam  

Alamat rumah  saat magang     : Perum. Pondok Payung Mas, Jl. Nuri E-24.  

Cipayung – Ciputat Tangerang Selatan 

Nomer telepon/handphone      : 0812 8568 1996 

Email                                         : syahputri.dindaa@gmail.com 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

2.1. Pendidikan Formal: 

 

No Nama Sekolah Kota/Provinsi Tahun Lulus Rata-rata Nilai Ijazah 

1 MI Pembangunan UIN DKI Jakarta 2008 5.75 

2 MTS Pembangunan UIN DKI Jakarta 2011 8,07 

3 SMAN 29 Jakarta DKI Jakarta 2014 7.53 

 

2.2. Informasi Program S-1 Yang Sedang dijalani 

 

No Item Keterangan 

1 Tahun masuk Kuliah 2014 

 Jurusan/konsentrasi Manajemen 

2 Jumlah SKS yang telah lulus saat ini 149 

3. IPK 3.22 

4. Kegiatan Magang yang Telah dijalani:  

4.1 Magang Bank Indonesia Bank Indonesia KPw Cirebon, 16 – 27 Januari 

2017 

4.2 Magang selain Bank Indonesia Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Cinere 

1 Agustus 2017 – 31 Januari 2018 
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2.3. Pendidikan Non Formal: 

 

No Tahun Nama Lembaga Kota/Provinsi Lamanya 

Pendidikan 

(bulan/tahun) 

Tahun 

1 2010 LBPP LIA Tangerang Selatan 2 tahun 2012 

2 2013 Bimbingan Belajar BTA DKI Jakarta 1 tahun 2014 

3. 2014 The British Institute (TBI) DKI Jakarta 6 bulan 2014 

4. 2016 IEC (TOEIC) DKI Jakarta 6 bulan 2016 

 

 

2.4. Riwayat Organisasi 

 

 

 

Demikian Curriculum Vitae ini kami buat dengan sebenarnya dan digunakan untuk seperlunya. 

 

 

         Jakarta, 29  Oktober 2018 

 

                                                                                                    
 

 

 

         (RAHMANIA DIANITA SYAHPUTRI) 

 

 

 

No Tahun Nama Organisasi Nama, tempat 

kegiatan 

Periode 

tahun/bulan 

Posisi (Pengurus atau 

Anggota) 

1.  2014 Panitia Buku Tahunan SMAN 29 Jakarta 2014 Anggota Humas 

2.  2014 Malam Kesenian 2014 

 

Indonesia Banking 

School 

2014 Anggota Divisi 

Konsumsi 

3.  2015 Pekan Orientasi Mahasiswa Indonesia Banking 

School 

2015 Anggota Divisi Kakak 

Pembimbing 

4.  2015 Tupperware Children 

Helping Children 

Hotel Haris Tebet 2015 Liasion Organizer 

5.  2015 Tupperware She Can Hotel Pullman 

Jakarta 

2015 Liasion Organizer 

6. H 2016 Accounting Goes To IBS Indonesia Banking 

School 

2016 Anggota Divisi 

Publikasi dan 

Dokumentasi 
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