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ABSTRACT

Global warming become one of the issue that have a huge impact for environment. This global
warming issue, demand society to care of environment, and companies start to produce green products
as foods,  medicines, electronics,  detergent,  paper,  and also cosmetics. Related to this is one way that
can  be  done to  improve  the  image of  the  product  or  the  brand that  the  company is  through the
implementation of  green marketing strategy,  which is  a  manifestation of the company's  concerned
about the environment. One of the green product brand is The Body Shop. Focus of this research is to
find out influence of green brand image, green satisfaction, and green trust to green brand equity. 

This research use questionnaire as the main tools.  Questionnaires were randomly assigned to
the consumers who have the experience of buying green cosmetic product  The Body Shop in  DKI
Jakarta,  and the samples  are women age 17-35 years old.  This study used purposive sampling as
sampling  techniques  and  achieve  144  respondents  and  the  data  is  processed  into  the  study.  The
analysis result used Structural Education Model (SEM). 

The result  showed that green brand image has positive influence on green satisfaction and
green trust. Green satisfaction and green trust has positive influence on green brand equity. However,
green brand image does not have a direct effect on green brand equity.
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I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakanga Masalah

Kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya isu mengenai pelestarian lingkungan kini
semakin meningkat, hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran akan dampak-dampak negatif
yang dihasilkan dari  global warming. Global  warming terjadi karena meningkatnya emisi gas
seperti karbondioksida, sehingga menimbulkan peningkatan temperatur bumi naik dari tahun
ke tahun. Jumlah kematian akibat dari pemanasan global di seluruh dunia tidaklah kurang dari
315.000  orang (Djajadiningrat  et  al.,  2014  dalam  Forum  Kemanusiaan  Global).  Diprediksi
bahwa pada tahun 2030 jumlah kematian langsung yang diakibatkan oleh pemanasan global
bisa mencapai jumlah 500.000 orang. Masalah akan polusi udara dan air, kebakaran hutan
serta penggundulan hutan sudah masuk pada tingkat yang berbahaya, serta jumlah sampah
yang sulit untuk didaur ulang pun semakin banyak.
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Munculnya  isu-isu  mengenai  global  warming,  dan  kerusakan  lingkungan,  serta  mulai
meningkatnya rasa kepedulian masyarakat akan lingkungan, kini perusahaan dituntut untuk
memiliki strategi yang lebih unggul dalam memproduksi produk ataupun jasa yang inovatif tapi
tidak hanya mempunyai keuntungan untuk perusahaan itu sendiri, tapi dapat menguntungkan
lingkungan serta memiliki  nilai  tambah dimata masyarakat.  Green marketing menjadi suatu
strategi yang tidak hanya dapat membantu image perusahaan, tetapi juga dapat memberikan
nilai terhadap bisnis perusahaan itu sendiri, serta dapat memberikan rasa kepuasan konsumen
akan produk tersebut.  Green marketing merupakan pengembangan dan pemasaran produk-
produk  yang  diciptakan  untuk  meminimalkan  dampak  negatif  pada  lingkungan (Dahlstrom,
2010). Ada beberapa green product yang kini sudah dikenal dan digunakan oleh masyarakat
seperti kosmetik, lampu hemat energi, detergen, AC hemat energi, makanan (organik), dan
obat-obatan (Sumarwan, et al., 2012).

Salah satu jenis  green product yang menarik perhatian untuk kaum perempuan adalah
produk kosmetik. Kosmetik sendiri merupakan item yang sangat penting terutama perempuan
dalam menunjang penampilannya sehari-hari. Pemenuhan akan kebutuhan perempuan akan
kecantikan,  perusahaan  kosmetik  dalam  maupun  luar  negeri  kini  saling  bersaing  untuk
menciptakan produk kosmetik yang sesuai. Produk kosmetik yang ramah lingkungan dapat
dipilih konsumen dengan melihat atribut dari produk itu sendiri. Atribut produk yang digunakan
antara lain, merek, kualitas, label dan kemasan pada produk. Konsumen akan tertarik pada
suatu produk yang memiliki merek yang terpecaya, kualitas produk yang bagus, desain yang
menarik secara  visual, adanya keterangan yang lengkap pada label produk, serta kemasan
yang unik. Beberapa merek kosmetik ramah lingkungan yang tersedia di pasaran DKI Jakarta
adalah  Martha  Tilaar,  The  Body  Shop,  dan  L’Occitane.  Dengan  demikian,  perlu  adanya
penelitian mengenai pengaruh green brand image, green satisfaction, dan green trust terhadap
green brand equity pada produk kosmetik yang ramah lingkungan.

II. LANDASAN TEORI

II.1 Teori Green Marketing

Green marketing  merupakan bagian dari konsep pemasaran yang  berdasarkan sosial
dimana  proses  pemasarannya,  perusahaan  memiliki  tugas  dalam  menentukan  dan
mendefinisikan kebutuhan,  keinginan,  serta hal-hal  yang  dapat  menarik konsumen menjadi
target pasar (Sumarwan, et al., 2012). Menurut Rajeshkumar (2012), green marketing memiliki
empat campuran pemasaran yang berasal dari  pemasaran biasa tetapi memiliki  tantangan
yang dihadapi oleh perusahaan, yang terdiri dari :

1. Product (Produk)

a. Produk ini terbuat dari barang-barang yang didaur ulang, dan dapat digunakan kembali.

b. Proses pada produk yang efisien akan menghemat air, energi atau bensin, menghemat
uang dan mengurangi dampak lingkungan.

c. Produk dengan kemasan yang ramah lingkungan.

Peattie dan Crane (2005) dalam Lekhanya (2014), mendefinisikan produk menjadi green saat
dalam  pembuatan,  penggunaan  atau  pembuangan,  untuk  lingkungan  dan  sosial  sangat
berfungsi dan jauh lebih baik dibandingkan produk biasa.

2. Price (Harga)
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Didalam green marketing, harga adalah elemen yang paling penting dari bauran pemasaran.
Dimana, sebagian besar konsumen bersedia untuk membayar produk dengan harga premium.
Menurut  Gilg,  Barr,  &  Ford  (2005)  dalam  Sumarwan  et  al.,  (2012),  seseorang  yang
memperhatikan  lingkungan  kemungkinan  akan  membeli  produk  berdasarkan  kinerja
lingkungannya, tetapi kurang memperhatikan harga dalam keputusan pembelian.

3. Place (Tempat)

Pada proses  green marketing adalah perubahan dengan menghargai distribusi dari  produk
dan berbagai perubahan dalam model transportasi yang aman bagi lingkungan.

4. Promotion (Promosi)

Klasifikasi yang terdapat dalam promosi adalah promosi iklan, paksaan penjualan, hubungan
masyarakat,  dan pemasaran langsung.  Dalam proses  green marketing,  iklan  cetak  diganti
dengan iklan elektronik.

II.2 Teori Green Brand Image

Citra merek didefinisikan sebagai pikiran dan perasaan konsumen tentang suatu merek
(Roy & Banerjee, 2007 dalam Severi & Ling, 2013). Menurut Hsieh & Li (2008) dalam Severi &
Ling (2013), citra merek yang kuat menciptakan sebuah merek yang unggul dalam persaingan.
Citra  merek  berhubungan  dengan  keuntungan  bagi  konsumen,  menghilangkan  emosi,
keistimewaan, dan asosiasi, sedangkan image mengindikasikan tata cara tentang bagaimana
kelompok  tersebut  mengartikan  suatu  merek  dengan  bagaimana  produk,  pelayanan, dan
komunikasi  dari  merek tersebut  disampaikan (Kapferer,  2003). Green brand image adalah
sekumpulan persepsi yang ada didalam benak konsumen mengenai merek yang berhubungan
dengan komitmen dan kepedulian lingkungan (Bulsara, M, & S, 2014).

II.3 Teori Green Satisfaction

Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang  muncul setelah
mereka membandingkan kinerja suatu produk yang dirasakan atau dihasilkan dengan yang
diharapkan (Kotler & Keller,  2012). Kepuasan timbul karena adanya suatu transaksi khusus
antara produsen dengan konsumen ketika emosi mendorong harapan atau ekspektasi  dan
disesuaikan  dengan  pengalaman  konsumen  dalam  mengkonsumsi  barang  atau  jasa
sebelumnya (De Sarbo, 1988 dalam Sumarwan et al., 2012). Kepuasan merupakan persepsi
atau  kesan  atas  kinerja  dan  harapan.  Sehingga  green  satisfaction  merupakan  tingkat
kesenangan yang terkait dengan pemenuhan keinginan konsumen akan kepuasan konsumsi
yang  berhubungan dengan memenuhi  keinginan konsumen akan lingkungan,  harapan dan
kebutuhan  pada  produk  yang  ramah  lingkungan  (Chen  et  al.,  2015).  Green  satisfaction
mengacu pada kesediaan untuk mengharapkan suatu keefektivitasan lingkungan yang berasal
dari suatu produk atau jasa atau merek, karena produk atau jasa tersebut dapat diandalkan,
ramah, dan memiliki green capability (Chen et al., 2015).

II.4 Teori Green Trust

Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap reliabilitas,  durability, dan integrasi
pihak lain dalam hubungan serta keyakinan, bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang
paling  baik  dan  akan  menghasilkan  hasil  yang  positif  bagi  pihak  yang  dapat  dipercaya
(Peppers & Rogers,  2004 dalam Sumarwan, et al., 2012). Berdasarkan pada definisi diatas,
dalam penelitian Chen (2010) mengajukan sebuah konstruk baru pada  “green trust”.  Green
trust didefinisikan  sebagai  kemauan untuk bergantung pada sebuah produk,  jasa,  ataupun
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merek  berdasarkan  pada  kepercayaan  ataupun  harapan  yang  dihasilkan  dari  kredibilitas,
kebaikan, dan kemampuan sebuah produk yang peduli akan lingkungan (Chen et al., 2015).

II.5 Teori Green Brand Equity

Kotler  & Keller  (2012)  mengidentifikasikan ekuitas merek sebagai suatu  nilai  tambah
pada suatu produk dan jasa, hal ini tercermin dari bagaimana cara konsumen berpikir, merasa,
dan bertindak sehubungan dengan merek, serta harga, pangsa pasar dan profitabilitas dimana
efek  mereknya  memberikan  nilai  bagi  perusahaan.  Ekuitas  merek  melambangkan  pilihan,
sikap, dan perilaku dari pembelian konsumen untuk suatu merek (Yasin et al.,  2007). Green
brand equity  didefinisikan sebagai 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
atau jasa (Chen, 2010).
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III. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Pengaruh Green Brand Image terhadap Green Satisfaction
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