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Al – Insyirah ayat 5 

ْ رْسلي ً رْسُي  ِْ ََعَي  إَي    ََّنل
“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

 

 

 

Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with 

voice trembling.  

Over all , the most important to start with bismillah and don’t stop. 
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ABSTRAK 

Global warming menjadi salah satu isu yang berdampak besar bagi 
lingkungan. Isu dari adanya global warming ini menuntut para masyarakat untuk 
peduli terhadap lingkungan, serta perusahaan pun mulai memproduksi produk 
yang ramah lingkungan seperti makanan, obat-obatan, barang-barang elektronik, 
detergen, kertas, dan kosmetik. Terkait dengan hal tersebut salah satu cara yang 
dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan citra dari produk atau merek yang 
dihasilkan perusahaan adalah melalui penerapan strategi green marketing, yang 
merupakan wujud dari kepedulian perusahaan kepada lingkungan. Salah satu 
merek kosmetik yang ramah lingkungan adalah merek The Body Shop. Fokus 
pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh green brand image, green 
satisfaction, dan green trust terhadap green brand equity. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner sebagai pendukungnya. Kuesioner dibagikan kepada 
konsumen yang sudah menggunakan produk kosmetik The Body Shop di DKI 
Jakarta, sampel penelitian ini adalah perempuan berumur 17 tahun sampai dengan 
35 tahun. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan mendapatkan 
resonden sebanyak 144 dan hasil analisis ini menggunakan SEM. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel green brand image berpengaruh positif terhadap 
green satisfaction dan green trust. green satisfaction dan green trust berpengaruh 
positif terhadap green brand equity. Tetapi, green brand image tidak berpengaruh 
secara langsung terhadap green brand equity. 

 

Kata Kunci : Green Brand Image, Green Satisfaction, Green Trust, dan Green 
Brand Equity. 

  

Pengaruh Green..., Debby Sagita Abdoe, Ma.-IBS, 2016



xvii 
Indonesia Banking School 

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 
band image does not have a direct effect on green brand equity. 

 

Keywords : Green Brand Image, Green Satisfaction, Green Trust, and Green 

Brand Equity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

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. 

Berdasarkan penelitian AC Nielsen (2012) dalam Djajadiningrat et al., 

(2014) di Indonesia mengenai persentase masyarakat Indonesia yang peduli akan 

lingkungan, dengan hasil sebagai berikut :  
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Gambar 1. 1 Kepedulian Masyarakat Indonesia 

Sumber : AC Nielsen (2012) dalam Djajadiningrat et al., (2014) 

Gambar 1.1 mengenai kepedulian akan lingkungan hidup masyarakat 

Indonesia sangat tinggi sebesar 66%, serta sebesar 69% masyarakat Indonesia 

peduli akan global warming, sedangkan untuk masalah kepedulian masyarakat 

Indonesia akan kelangkaan air sebesar 72%, dan masalah kepedulian masyarakat 

mengenai polusi air sebesar 80%. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat 

Indonesia sendiri sadar betapa pentingnya suatu kelestarian lingkungan hidup 

(Djajadiningrat et al., 2014). 

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 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lingkungan hidup Global warming Kelangkaan air Polusi air

Pengaruh Green..., Debby Sagita Abdoe, Ma.-IBS, 2016



3 
Indonesia Banking School 

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). 

 

Sumarwan et al., (2012) telah memaparkan jenis-jenis green product, salah 

satunya 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. 
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Berikut ini adalah beberapa merek kosmetik ramah lingkungan yang 

tersedia di pasaran DKI Jakarta: 

Tabel 1. 1 Merek Kosmetik Ramah Lingkungan 

No Brand Kosmetik Produk 
Lokal  

Produk Luar 
Negeri 

Jumlah Gerai 
di DKI Jakarta 

1. Martha Tilaar    8 gerai 
2. The Body Shop    43 gerai 
3. L’Occitane    14 gerai 

Sumber : diolah oleh penulis (2016) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa saat ini produk The Body Shop memiliki 

gerai terbanyak yang ada di DKI Jakarta sebanyak 43 gerai dibandingkan 

dengan pesaing lainnya. The Body Shop merupakan perusahaan yang sudah 

dikenal akan produk kosmetik yang ramah lingkungan dan merupakan pelopor 

dari green marketing. Kosmetik dianggap penting dalam menunjang 

penampilan sehari-hari seseorang terutama wanita. The Body Shop menawarkan 

keunggulan yang berbeda dari pesaing lainnya yakni, menawarkan suatu produk 

dengan bahan-bahan alami, ramah lingkungan, dan tidak menjadikan hewan 

sebagai bahan percobaan dalam produk tersebut. Bahan baku dari produk 

kosmetik The Body Shop antara lain aloe vera, banana pure dan brazil nut. 

Kemasan yang diusung oleh The Body Shop merupakan kemasan yang dapat 

digunakan kembali dan dapat didaur ulang sehingga dapat meminimalkan 

jumlah sampah plastik, serta dalam produk selain kosmetiknya The Body Shop 

juga menggunakan bahan-bahan dasar dari alam seperti kayu dalam pembuatan 

sisir.  
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Peneliti melakukan survei akan persepsi konsumen mengenai pemilihan 

produk kosmetik yang ramah lingkungan dengan produk kosmetik biasa. Empat  

dari sepuluh orang, lebih memilih produk kosmetik ramah lingkungan 

dibandingkan dengan produk kosmetik biasa, dengan alasan produk kosmetik 

yang ramah lingkungan memiliki bahan baku yang berkualitas tinggi dan alami, 

serta mudah terserap oleh kulit karena bahan baku yang alami tanpa adanya 

campuran zat-zat yang berbahaya. Tiga dari sepuluh orang hanya membeli produk 

kosmetik ramah lingkungannya saja tanpa mengetahui perusahaan tersebut 

memiliki komitmen terhadap lingkungan, sedangkan sisanya yang tidak memilih 

produk ramah lingkungan karena dilihat dari sisi harga, produk kosmetik ramah 

lingkungan memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan produk 

kosmetik yang biasa. 

Green brand equity dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu green brand image, 

green satisfaction, dan green trust. Green brand image yang baik dari sebuah 

produk ramah lingkungan akan meningkatkan nilai tambah (merek, simbol, dan 

logo) pada produk yang ramah lingkungan (Bulsara, M & S, 2014; Kotler & 

Keller, 2012). Ketika konsumen merasakan green satisfaction terhadap produk 

ramah lingkungan, maka akan meningkatkan nilai tambah (merek, simbol, dan 

logo) terhadap produk yang ramah lingkungan (Chen, 2010; De Sarbo,1988 dalam 

Sumarwan et al., 2012). Adanya rasa green trust yang timbul dari konsumen 

terhadap produk yang ramah lingkungan akan meningkatkan nilai tambah (merek, 

simbol, dan logo) terhadap produk yang ramah lingkungan (Peppers & Rogers, 

2004 dalam Sumarwan et al., 2012; Chen et al., 2010). 
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Pada penjabaran diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai 

pengaruh green brand image, green satisfaction, dan green trust terhadap green 

brand equity pada produk kosmetikThe Body Shop. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini ditujukan 

dengan memberikan batasan, yaitu: 

1. 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). Penelitian ini dibatasi pada telaah green brand equity. 

Adapun batasan pada variable green brand equity ini disebabkan oleh 

produk yang memiliki komitmen akan lingkungan, dimana didalam proses 

pada produk tersebut perusahaan mengutamakan lingkungan, kinerja 

lingkungan dan memiliki kepedulian akan lingkungan untuk meningkatkan 

nilai tambah dari The Body Shop sebagai produk ramah lingkungan 

menjadi menarik untuk dianalisis. 

2. Green brand image yang baik dari sebuah produk ramah lingkungan akan 

meningkatkan nilai tambah (merek, simbol, dan logo) pada produk yang 

ramah lingkungan (Bulsara, M & S, 2014; Kotler & Keller 2012). Ketika 

konsumen merasakan green satisfaction terhadap produk ramah 

lingkungan, maka akan meningkatkan nilai tambah (merek, simbol, dan 

logo) terhadap produk yang ramah lingkungan (Chen,2010; De Sarbo,1988 
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dalam Sumarwan et al., 2012). Adanya rasa green trust yang timbul dari 

konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan akan meningkatkan 

nilai tambah (merek, simbol, dan logo) terhadap produk yang ramah 

lingkungan (Peppers & Rogers, 2004 dalam Sumarwan et al., 2012; Chen 

et al., 2010).  

3. Objek penelitian ini adalah perempuan berusia 17 tahun sampai dengan 35 

tahun yang menggunakan produk kosmetik The Body Shop di DKI Jakarta. 

Menurut PERMENKES Nomor 1176 tahun 2010, kosmetik adalah paduan 

bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, seperti 

epidermis, rambut, kuku, gigi, dan rongga mulut yang memiliki tujuan 

untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, 

melindungi, serta memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk 

mengobati atau menyembuhkan penyakit (www.notifkos.pom.go.id 

diakses pada 10 Januari 2016 pukul 16:19). Alasan peneliti memilih 

perempuan sebagai populasi dalam penelitian ini karena kosmetik 

merupakan item yang setiap harinya digunakan oleh masyarakat terutama 

kaum perempuan serta kosmetik dianggap penting untuk menunjang 

penampilan perempuan, sedangkan untuk usia responden dimulai diusia 17 

tahun sampai dengan 35 tahun, kini tren range usia konsumen The Body 

Shop bergeser ke usia 15 tahun sampai 35 tahun, yang semula dari umur 

25 tahun sampai dengan 35 tahun (www.swa.co.id diakses pada tanggal 8 

Maret 2016 pukul 16:23). Peneliti memilih usia responden mulai usia 17 

tahun karena, peneliti mengasumsikan pada rentang usia 17 konsumen 
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dianggap sudah memiliki pengetahuan akan lingkungan dan barang-barang 

yang ramah lingkungan. Semakin banyaknya produk kosmetik yang 

mengusung tema green marketing, kini konsumen akan menghadapi 

banyak pilihan merek dan akan menyulitkan konsumen untuk memilih 

serta mempercayakan pilihannya pada produk kosmetik yang ramah 

lingkungan. Salah satu kosmetik yang mengusung tema green marketing 

adalah The Body Shop. The Body Shop didirikan pada tahun 1976 di 

Brighton dan membuat suatu perbedaan yang positif dari pesaing lainnya 

yakni, dengan menawarkan kualitas produk yang tinggi dan alami, yang 

terinspirasi dari perawatan kulit, perawatan rambut dan make-up yang 

diproduksi secara beretika. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1. Apakah green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green 

satisfaction pada produk kosmetik The Body Shop? 

2. Apakah green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green trust 

pada produk kosmetik The Body Shop? 

3. Apakah green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green 

brand equity pada produk kosmetik The Body Shop? 

4. Apakah green satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap green brand 

equity pada produk kosmetik The Body Shop? 

5. Apakah green trust memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity 

pada produk kosmetik The Body Shop? 
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1.4 Maksud Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka maksud 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji dan menganalisis variabel green brand image memiliki pengaruh 

yang positif terhadap green satisfaction pada produk kosmetik The Body 

Shop. 

2. Menguji dan menganalisis variabel green brand image memiliki pengaruh 

yang positif terhadap green trust pada produk kosmetik The Body Shop. 

3. Menguji dan menganalisis variabel green brand image memiliki pengaruh 

yang positif terhadap green brand equity pada produk kosmetik The Body 

Shop. 

4. Menguji dan menganalisis variabel green satisfaction memiliki pengaruh 

yang positif terhadap green brand equity pada produk kosmetik The Body 

Shop. 

5. Menguji dan menganalisis variabel green trust memiliki pengaruh yang 

positif terhadap green brand equity pada produk kosmetik The Body Shop. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa dapat bermanfaat 

dan berguna bagi akademisi, peneliti, dan perusahaan. 

 
A. Bagi Akademisi 

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, pengertian,  

pemahaman, hubungan antara pengaruh green brand image, green 

satisfaction, green trust, dan green brand equity. 

2. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh variable green 

brand image, green satisfaction, green trust, dan green brand 

equity. 

B. Bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan mengenai keilmuan di pemasaran 

terutama pada konsep green marketing serta meningkatkan 

kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. 

2. Memberikan pemahaman teoritis seperti apa yang sudah dipelajari 

selama proses penelitian, agar dapat diterapkan sejalan dengan 

kegiatan praktisnya.  

C. Bagi Perusahaan 

1. Dapat mengetahui green brand image, green satisfaction, green 

trust, dan green brand equity. 

2. Penelitian ini dapat membantu pihak The Body Shop untuk 

meningkatkan konsep green marketing melalui green brand image, 

green satisfaction, green trust, dan green brand equity . 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam metodologi penelitan ini di bagi 

menjadi lima bab sebagai berikut : 

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 kerangka pemikiran, hubungan antara variabel penelitian dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi 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 analisis pada bab 

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 Pemasaran 

Pemasaran (marketing) adalah proses dimana perusahaan menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, 

dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & 

Armstrong, 2008). Proses pemasaran memiliki lima langkah yang harus diketahui 

oleh pemasar; 1) kebutuhan, keinginan, dan permintaan, 2) penawaran pemasaran 

(produk, jasa, dan pengalaman), 3) nilai dan kepuasan, 4) pertukaran dan 

hubungan, dan 5) pasar. 

Manajemen pemasaran (marketing management) adalah seni dan ilmu 

memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan tersebut 

dengan target pasar (Kotler & Armstrong, 2008). Tujuan manajemen pamasaran 

adalah untuk menemukan, menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan 

pelanggan sasaran dengan menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan 

keunggulan nilai pelanggan, dalam hal ini manajer harus menentukan target pasar 

dan proporsi nilai perusahaan.  

2.1.2 Green Marketing 

Green marketing merupakan bagian dari konsep pemasaran yang 

berdasarkan sosial dimana proses pemasarannya, perusahaan memiliki tugas dalam 
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menentukan dan mendefinisikan kebutuhan, keinginan, serta hal-hal dapat 

menarik konsumen menjadi target pasar (Sumarwan, et al., 2012). Menurut Ford 

(1993) dalam Sumarwan et al., (2012), green marketing adalah suatu cara 

kepedulian konsumen terhadap lingkungan serta dapat mempengaruhi keputusan 

untuk membeli. 

Rajeshkumar (2012), mendefinisikan green marketing merupakan pasar 

yang paling modern dan trend pada saat ini, karena memberikan lingkungan yang 

aman pada manusia, hewan, dan planet. Menurut American Marketing Association 

(AMA) dalam Rajeshkumar (2012), green marketing adalah upaya bisnis atau 

organisasi untuk memproduksi, mempromosikan, mengemas, dan memperbaharui 

produk dengan cara peduli terhadap masalah lingkungan. Lanjut, Rajeshkumar 

(2012), green marketing memiliki empat campuran pemasaran yang berasal dari 

pemasaran biasa tetapi memiliki tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, yang 

terdiri dari : 

A. 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 
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pembuangan, untuk lingkungan dan sosial sangat berfungsi dan 

jauh lebih baik dibandingkan produk biasa. 

B. Price (Harga) 

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. 

C. Place (Tempat) 

Pada proses green marketing adalah perubahan dengan menghargai 

distribusi dari produk dan berbagai perubahan dalam model 

transportasi yang aman bagi lingkungan. 

D. 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. 
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Menurut Rajeshkumar (2012) ada aturan penting didalam green marketing, 
yaitu : 

1) Know Your Customer  

Dalam hal ini, pemasar harus tahu tentang pengetahuan terhadap 

konsumen dan kesadaran mereka akan produk. Produk-produk seperti 

apa yang akan ditawarkan oleh pemasar untuk konsumen. 

2) Educating Your Customers  

Pemasar mengajari orang-orang yang telah ia kenal, tentang praktik 

yang harus dilakukan untuk melindungi lingkungan dan juga 

menjelaskan keuntungan dari produk tersebut. 

3) Being Genuine 

Disini, pemasar harus bisa lebih tulus kepada konsumen. Karena 

hanya pemasar yang konsumen dapat percaya dan konsumen dapat 

menerima produk yang ditawarkan oleh pemasar. 

4) Comfort The Buyer 

Konsumen harus dibuat percaya bahwa produk berperfoma 

sebagaimana fungsinya, mereka tidak akan hidup tanpa kualitas dari 

produk yang mengatas namakan lingkungan. 

5) Consider Your Pricing 

Jika pemasar memasang harga premium untuk suatu produk dan 

banyak produk lain yang lebih memihak pada lingkungan, maka 

perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih banyak dengan 

mempertimbangkan skala ekonomi dan menggunakan bahan yang 

berkualitas. Maka dari itu, pastikan bahwa konsumen dapat 
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merasakan nilai sesungguhnya dari produk yang berharga premium 

tersebut. 

6) Giving Your Customers an Opportunity to Participate 

Ketika pemasar melakukan implemantasi terhadap produk baru, 

mereka harus memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba 

produk tersebut. Jika konsumen puas kepada produk tersebut, secara 

otomatis mereka akan suka dan mencoba untuk membeli produk 

tersebut.  

2.1.3 Brand (Merek) 

Kotler  &  Keller  (2012),  mendefinisikan  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. Merek merupakan produk atau jasa yang membedakannya dalam 

beberapa cara dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan yang sama. 

Menurut Aaker (2015), merek itu sendiri lebih dari sekedar nama, dan 

logo, merek merupakan janji suatu organisasi atau perusahaan kepada konsumen 

untuk memberikan apa yang menjadi prinsip dari merek itu. Merek merupakan 

landasan bagi keberhasilan masa depan dan menciptakan nilai yang berkelanjutan 

untuk organisasi atau perusahaan. Merek juga merupakan sebuah hubungan yang 

berkembang berdasarkan persepsi dan pengalaman yang dimiliki konsumen setiap 

kali konsumen berhubungan dengan merek tersebut. 
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2.1.4 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). Berdasarkan pada definisi-definisi diatas, 

dalam penelitian Chen (2010) mengajukan sebuah konstruk baru pada “green 

brand image”. 

Indikator untuk mendukung green brand image (Chen, 2010) : 

1. Merek dianggap sebagai tolak ukur yang terbaik dari komitmen 

lingkungan. 

2. Merek sangat ahli mengenai reputasi lingkungan. 

3. Merek berhasil mengenai kinerja lingkungan. 

4. Merek terbentuk dengan baik mengenai kepedulian lingkungan. 

5. Merek sangat bisa dipercaya mengenai janji-janji terhadap 

lingkungan.  
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2.1.5 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). 

Menurut Garvin (1984) dalam Jakpar et al., (2012), faktor-faktor yang 

digunakan untuk mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk antara lain 

sebagai berikut : 

a. Performance (kinerja), yaitu karakteristik pokok dari produk yang dibeli. 

b. Feauters (ciri-ciri atau keistimewaan tambahan), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

c. Realibility (kehandalan), yaitu kemungkinan kecil produk akan mengalami 

kegagalan atau kerusakan dalam penggunaannya. 

d. Conformance to spesifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain operasi memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

e. Durability (daya tahan), yaitu yang berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. 
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f. Serviceability, yaitu meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, dan 

kemudahan penggunaan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

g. Estetika, yaitu daya tarik produk oleh panca indra. 

h. Kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Menurut Spreng et al., (1996) dalam Sumarwan et al., (2012), menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan adalah saat perasaan puas pelanggan timbul ketika 

konsumen membandingkan persepsi mereka mengenai kinerja produk atau jasa 

dengan harapan mereka. Menurut Tse & Wilson (1988) dalam Sumarwan et al., 

(2012), kepuasan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan yang sebelumnya dan kinerja 

produk yang dirasakan setelah pemakaian. Apabila kinerja suatu produk berada 

dibawah, maka konsumen tidak puas. Jika kinerja suatu produk memenuhi 

harapan, maka konsumen puas. Jika kinerja suatu produk melebihi harapan, maka 

konsumen amat puas atau senang. Kepuasan pelanggan terbentuk ketika 

konsumen memperhatikan pengalamannya ketika melakukan pembelian 

sebelumnya, nasihat dari teman, dari kolega, serta janji-janji dan informasi dari 

pemasar. Akan tetapi, bila harapan yang diberikan oleh pemasar terlalu tinggi, 

pembeli cenderung akan kecewa, sedangkan, bila harapan yang diberikan terlalu 

rendah, pembeli tidak akan tertarik walaupun ada beberapa pembeli yang benar-

benar membeli merasa terpuaskan. 

Kepuasan merupakan persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. 

Sehingga green satisfaction merupakan tingkat kesenangan yang terkait dengan 
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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). 

Indikator untuk mendukung green satisfaction (Chen, 2010): 

1. Kamu senang akan keputusan untuk memilih merek ini karena 

komitmen lingkungan. 

2. Kamu percaya bahwa ini adalah hal yang tepat untuk membeli 

merek ini karena kinerja lingkungan. 

3. Secara keseluruhan, kamu senang membeli merek ini karena 

ramah lingkungan. 

4. Secara keseluruhan, kamu puas dengan merek ini karena 

kepedulian lingkungan. 

2.1.6 Green Trust 

Rousseau et al., (1998) dalam Chen (2010), menegaskan bahwa 

kepercayaan merupakan niat untuk menerima kelemahan berdasarkan ekpektasi 

yang positif dari perilaku atau niat lainnya. 
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Blau (1964), Schurr & Ozanne (1985) dalam Chen (2010), menyatakan 

bahwa kepercayaan terdiri dari tiga aspek, yakni : 

1. Kejujuran (intergrity) 

2. Niat baik (benevolence) 

3. Kemampuan (ability) 

Menurut Barnes (2003) dalam Sumarwan et al., (2012), kepercayaan 

melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena yakin 

bahwa orang lain akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang 

umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji, atau pernyataan orang lain dapat 

dipercaya. Ada beberapa elemen penting dari kepercayaan, yaitu : 

a Kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan 

tindakan masa lalu. 

b Watak atau sifat yang diharapkan dari orang lain, seperti dapat 

dipercaya dan dapat diandalkan. 

c Kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam 

risiko. 

d Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri orang 

lain. 

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 
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positif bagi pihak yang dapat dipercaya (Peppers & Rogers, 2004 dalam 

Sumarwan, et al., 2012). 

Berdasarkan pada definisi-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 merek 

berdasarkan pada kepercayaan ataupun harapan yang dihasilkan dari kredibilitas, 

kebaikan, dan kemampuan sebuah produk yang peduli akan lingkungan (Chen et 

al., 2015). 

Indikator untuk mendukung green trust (Chen, 2010) : 

1. Saya merasa bahwa komitmen lingkungan merek ini pada 

umumnya dapat dipercaya. 

2. Saya merasa bahwa kinerja lingkungan merek ini secara umum 

dapat diandalkan. 

3. Saya merasa bahwa janji merek ini terhadap lingkungan secara 

umum dapat dipercaya. 

4. Kepedulian lingkungan merek ini sesuai dengan harapanmu. 

5. Merek ini menepati janji dan komitmennya untuk menjaga 

lingkungan. 

2.1.7 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, 
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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). Pandangan konsumen akan 

ekuitas merek sebagai utilitas, loyalitas atau perbedaan gambaran yang jelas pada 

atribut produk dan dari pandangan perusahaan sebagai tambahan yang dihasilkan 

tanpa nama merek (Leuthesser, 1998 dalam Ailawadi et al., 2003). 

Menurut Antonides & Raiij (1998) dalam Bivainiene & Sliburyte (2008), 

ada empat faktor utama yang dapat mendasari ekuitas merek, yaitu : 

1. Ketenaran merek, kepopuleran merek. 

Tergantung dari bagaimana konsumen mengingat dan mengenali 

merek tersebut. 

2. Loyalitas konsumen 

Seberapa sering konsumen itu membeli produk dari brand 

tersebut. 

3. Kualitas yang dirasakan 

Bagaimana konsumen melihat atau mengetahui kualitas per 

komoditas dan bagaimana ia mengevaluasinya. 

4. Asosiasi yang terlibat dengan komoditas 

Apakah brand tersebut berasosiasi dengan brand lainnya. 

Berdasarkan pada definisi-definisi diatas, dalam penelitian Chen (2010), 

mengajukan sebuah konstruk baru pada “green brand equity”. Green brand 
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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). 

Indikator untuk mendukung green brand equity (Chen, 2010) : 

1. Masuk akal untuk membeli merek ini karena komitmen terhadap 

lingkungannya, bukan merek lain walaupun keduanya sama. 

2. Walaupun merek lain sama-sama mengutamakan lingkungan 

seperti merek ini, saya akan lebih memilih untuk membeli merek 

ini. 

3. Jika merek lain memiliki kinerja lingkungan sama baiknya dengan 

merek ini, saya lebih memilih untuk membeli merek ini. 

4. Jika kepedulian lingkungan dari merek lain tidak berbeda dengan 

merek ini, tampaknya lebih tepat untuk membeli merek ini. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Chen (2010), Pechyiam & Pensri (2013), Pui Fong Ng et al (2013), 

Nazari et al (2015). Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu : 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

 

  

No Nama & Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil 

1 Yu Shan Chen 
(2010) 

“The Drivers of 
Green Brand 

Equity : Green 
Brand Image, 

Green 
Satisfaction, & 
Green Trust.” 

Produk 
elektronik di 

Taiwan 

Green brand 
equity, green 
brand image, 

green 
satisfaction, 
green trust. 

Pada hasil penelitian ini, untuk 
setiap variabelnya signifikan. 
Dimana,  
1. Green brand image 

berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 

2. Green brand image 
berpengaruh positif terhadap 
green satisfaction. 

3. Green brand image 
berpengaruh positif terhadap 
green trust. 

4. Green satisfaction 
berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 

5. Green trust berpengaruh 
positif terhadap green brand 
equity. 

2 Chanida 
Pechiyam and 

Pensri 
Jaroenwanit 

(2014) 
“The factors 

Affecting Green 
Brand Equity Of 

Electronic 
Products in 

Thailand 

Produk 
elektronik di 

Thailand 

Green brand 
equity, green 

brand perceived 
value, green 
brand image, 
green brand 

loyalty. 

Pada hasil penelitian ini, untuk 
setiap variabelnya signifikan. 
Dimana,  
1. Green brand image 

berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 

2. Green brand perceived value  
berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 

3. Green brand trust 
berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 

4. Green brand loyalty  
berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 
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Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama & Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil 

3 Pui Fong Ng et 
al. (2013) 

“Antecendents of 
green brand 
equity : An 
integrated 
approach.” 

Produk 
elektronik di 

Malaysia 

Perceived 
quality of brand, 

green brand 
perceived value, 

green brand 
image, brand 

credibility, green 
brand equity. 

Pada hasil penelitian ini, untuk 
setiap variabelnya signifikan. 
Dimana, 
1. Perceived quality of brand 

berpengaruh negatif terhadap 
green brand perceived value. 

2. Brand credibility  
berpengaruh positif terhadap , 
green brand perceived value. 

3. Perceived quality of brand 
berpengaruh positif terhadap 
brand credibility. 

4. Brand credibility berpengaruh 
positif terhadap green brand 
perceived value. 

5. Brand credibility berpengaruh 
positif terhadap green brand 
image. 

6. Brand credibility berpengaruh 
positif terhadap green brand 
perceived value. 

7. Green brand perceived value 
berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 

8. Green brand image 
berpengaruh positif terhadap 
green brand equity. 

4 Nazari et al. 
(2015) 

“Explain the 
relationship 

between green 
brand image, 

green 
satisfaction, and 
green trust and 
factors affecting 
on green brand 

equity. 

Peralatan 
rumah tangga 

produk LG 
dan Samsung 

Green trust, 
green brand 
image, green 
satisfaction, 
awareness of 
green brand, 

perceived quality 
of green brand, 
loyalty to green 

brand. 

Pada hasil penelitian ini, untuk 
setiap variabelnya signifikan. 
Dimana, 
1. Green trust dan green 

satisfaction memiliki 
pengaruh signifikan. 

2. Green brand image dan green 
satisfaction memiliki 
pengaruh signifikan 

3. Green brand image dan green 
trust  memiliki pengaruh 
signifikan  

4. Green trust dan awareness of 
green brand memiliki 
pengaruh signifikan  

5. Green trust dan perceived 
quality of green brand 
memiliki pengaruh signifikan  

6. Green trust dan green brand 
memiliki pengaruh signifikan  

7. Green satisfaction dan 
awareness of green brand 
memiliki pengaruh signifikan  

8. Green satisfaction dan 
awareness of green brand 
memiliki pengaruh signifikan 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek, sampel 

dan tahun yang dipilih. Variabel eksogen dalam penelitian ini menggunakan green 

brand image, sedangkan untuk variabel endogen penelitian ini menggunakan 

green satisfaction, green trust, dan green brand equity. Penelitian sebelumnya 

dilakukan di Taiwan dengan objek penelitian pada peralatan elektornik sedangkan 

penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan objek penelitian, pada 

produk kosmetik ramah lingungan The Body Shop. Merek The Body Shop 

memiliki komitmen akan lingkungan serta menggunakan bahan baku alami dan 

tidak menjadikan hewan sebagai uji coba produk. Walaupun objek yang 

digunakan berbeda, namun antara produk elektronik dan kosmetik saat ini sama-

sama termasuk dalam green product, yang mengutamakan lingkungan sebagai 

nilai tambah perusahaan dimata konsumen dibandingan dengan perusahaan 

lainnya yang tidak mengutamakan lingkungan.  

2.3 Rerangka Pemikiran 

Rerangka konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori 

yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chen (2010) dalam 

konteks “The drivers of green brand equity : Green brand image, green 

satisfaction, and green trust” dimana penelitian tersebut dilakukan di Taiwan 

dengan objek penelitian pada peralatan elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Chen (2010), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara green 

brand image dengan green satisfaction, lalu green brand image dengan green 
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trust, green brand image dengan green brand equity, green satisfaction dengan 

green brand equity, dan green trust dengan green brand equity. 

2.3.1 Pengaruh Green Brand Image terhadap Green Satisfaction 

Meningkatnya  kepedulian  masyarakat  akan  lingkungan  dapat  dijadikan 

suatu peluang yang baik bagi perusahaan dalam mengembangkan suatu strategi 

berbeda dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen terkait dengan lingkungan (Polonsky, 1994). Strategi yang dapat 

dikembangkan mengenai lingkungan yakni strategi green marketing. Green 

marketing menjadi sebuah konsep yang luas dimana meliputi semua kegiatan 

pemasaran yang dikembangkan untuk mendorong dan mempertahankan sikap dan 

perilaku konsumen terhadap lingkungan (Chen, 2010). 

Strategi perusahaan untuk menghindari diri dari masalah yang berkaitan 

dengan lingkungan, maka perusahaan berupaya untuk meningkatkan green brand 

image, bila green brand image perusahaan meningkat maka dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan akan keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap 

lingkungan, dikarenakan brand image merupakan faktor yang penting dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka adanya hubungan yang positif antara 

brand image dengan kepuasan pelanggan (Zhang, 2015). Menurut Chen et al., 

(2015), green satisfaction mengacu pada kesediaan untuk mengharapkan suatu 

keefektifitasan lingkungan yang berasal dari suatu produk atau jasa atau merek, 

karena produk atau jasa tersebut dapat diandalkan, ramah, dan memiliki green 

capability. Menurut Nazari et al., (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
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green brand image memiliki efek signifikan dan pengaruh positif terhadap green 

satisfaction.  

Ho1 : Green brand Image tidak memiliki pengaruh positif terhadap green 

satisfaction. 

Ha1 : Green Brand Image berpengaruh positif terhadap green satisfaction. 

2.3.2 Pengaruh Green Brand Image terhadap Green Trust 

Image memiliki pengaruh yang positif terhadap kepercayaan konsumen, 

karena image dapat mengurangi risiko yang dirasakan oleh konsumen dan dapat 

meningkatkan kemungkinan konsumen melakukan pembelian saat melakukan 

transaksi (Flavián et al., 2005). Semakin baik green brand image, maka semakin 

tinggi keinginan konsumen untuk bergantung pada suatu merek yang berdasarkan 

pada kepercayaan atau harapan yang dihasilkan dari kredibilitas, kebaikan, dan 

kemampuan akan komitmen akan lingkungan pada produk atau jasa tersebut 

(Chen, 2010). Nazari et al., (2015), dalam penelitiannya, menyatakan bahwa 

green brand image memiliki efek signifikan dan pengaruh positif terhadap green 

trust. 

Ho2 : Green brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap green trust. 

Ha2 : Green brand image berpengaruh positif terhadap green trust. 

2.3.3 Pengaruh Green Brand Image terhadap Green Brand Equity 

Faircloth et al., (2001), mengatakan bahwa semakin bermanfaatnya citra 

merek maka akan meningkatkan ekuitas merek. Semakin tingginya citra merek, 

maka akan meningktakan ekuitas merek, dimana ekuitas merek yang tinggi akan 

memungkinkan konsumen bersedia membayar lebih tinggi untuk produk atau jasa 
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dengan tingkat kualitas yang sama, dikarenakan adanyanya daya tarik dari nama 

ataupun merek yang melekat pada produk atau jasa tersebut (Bello & Halbrook, 

1995). Green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green brand 

equity, selain itu green brand image juga memiliki pengaruh positif terhadap 

konsumen yang berdasarkan pada green brand equity (Pui Fong Ng et al., 2013). 

Ho3 : Green brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap green brand 

equity. 

Ha3 : Green brand image berpengaruh positif terhadap green brand equity. 

2.3.4 Pengaruh Green Satisfaction terhadap Green Brand Equity 

Menurut Chen et al., (2015), green satisfaction mengacu pada kesediaan 

untuk mengharapkan suatu keefektifitasan lingkungan yang berasal dari suatu 

produk atau jasa atau merek, karena produk atau jasa tersebut dapat diandalkan, 

ramah, dan memiliki green capability. Konsumen yang merasa puas akan suatu 

merek, maka secara langsung akan mengingat merek tersebut dibandingkan 

dengan konsumen yang kurang puas terhadap merek tersebut. Kepuasan akan 

suatu merek akan berpengaruh positif terhadap kekuatan dan kebaikan yang 

diasosiasikan konsumen didalam pikirannya (Pappu & Quester, 2006). Kim et al., 

(2008), didalam penelitiannya menyatakan bahwa kepuasan konsumen dapat 

berpengaruh positif terhadap ekuitas merek. Chen (2010), mengusulkan dua 

konstruksi baru yaitu “green satisfaction” dan “green brand equity”. Semakin 

tinggi green satisfaction maka akan semakin tinggi pula green brand equity. 

Ho4 : Green satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap green brand 

equity. 

Ha4 : Green satisfaction berpengaruh positif terhadap green brand equity. 
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2.3.5 Pengaruh Green Trust terhadap Green Brand Equity 

Brand trust merupakan faktor yang penting yang dapat meningkatkan 

ekuitas merek, sehingga dapat dikatakan bahwa brand trust menunjukkan 

pengaruh yang positif terhadap ekuitas merek (Delgado-Ballester & Munuera-

Aleman, 2005; Ganesan, 2004; Morgan & Hunt, 1994 dalam Chen, 2010). 

Menurut Kalafatis & Pollard (1999), ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan 

produk baru, dimana mereka menambahkan janji-janji kepedulian akan 

lingkungan tetapi sebenarnya perusahaan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi 

janjinya, hal tersebut dapat menurunkan rasa kepercayaan konsumen terhadap 

produk tersebut, akibatnya reputasi produk tersebut pun terganggu. Kepercayaan 

merupakan faktor yang penting bagi konsumen untuk meningkatkan rasa 

kepercayaannya terhadap nilai suatu produk. 

Penelitian Chen (2010), menguhubungkan konsep pemasaran dengan 

melakukan pendekatan berbasis kepercayaan untuk ekuitas merek dalam konteks 

lingkungan. 

Ho5 : Green trust tidak memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

Ha5 : Green trust berpengaruh positif terhadap green brand equity. 
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2.4 Model Penelitian 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber : Replikasi dari Yu Shan Chen (2010) 

Berdasarkan model penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa 

hipotesis yang diringkas sebagai berikut : 

Ho1 : Green brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap green satisfaction 

Ha1 : Green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green satisfaction. 

Ho2 : Green brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap green trust. 

Ha2 : Green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green trust. 

Ho3 : Green brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

Ha3 : Green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

Ho4 : Green satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

Ha4 : Green satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

Ho5 : Green trust tidak memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

Ha5 : Green trust memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perempuan berusia 17 tahun sampai dengan 35 

tahun yang menggunakan produk kosmetik The Body Shop di DKI Jakarta. Alasan 

peneliti memilih perempuan sebagai sampel dalam penelitian ini karena, kosmetik 

sangat identik dengan perempuan serta kosmetik dianggap item yang sangat 

penting dalam menunjang penampilan perempuan sehari-hari. Alasan peneliti 

memilih perempuan sebagai populasi dalam penelitian ini karena kosmetik 

merupakan item yang setiap harinya digunakan oleh masyarakat terutama kaum 

perempuan serta kosmetik dianggap penting untuk menunjang penampilan 

perempuan, sedangkan untuk usia responden dimulai diusia 17 tahun sampai 

dengan 35 tahun, kini tren range usia konsumen The Body Shop bergeser ke usia 

15 tahun sampai 35 tahun, yang semula dari umur 25 tahun sampai dengan 35 

tahun (www.swa.co.id diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 16:23). Peneliti 

memilih usia responden mulai usia 17 tahun karena, peneliti mengasumsikan pada 

rentang usia 17 tahun konsumen dianggap sudah memiliki pengetahuan akan 

lingkungan dan barang-barang yang ramah lingkungan. Alasan peneliti memilih 

objek produk kosmetik ramah lingkungan, karena dengan berkembangnya zaman 

kini produk kosmetik tidak hanya berbahan biasa namun kini beberapa kosmetik 

sudah masuk dalam kategori green product, hal ini lah yang membuat peneliti 

Pengaruh Green..., Debby Sagita Abdoe, Ma.-IBS, 2016

http://www.swa.co.id/


34 
Indonesia Banking School 

ingin melakukan penelitian dengan mereplikasi model Chen (2010), kedalam 

objek produk kosmetik The Body Shop dan hal ini menarik untuk diteliti. 

Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian ini berupa kuesioner 

secara online maupun hardcopy yang dilakukan pada tahun 2016 dengan tujuan 

untuk mengetahui ketertarikan antara beberapa variabel yakni green brand image, 

green satisfaction, green trust, dan green brand equity. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis riset yang 

memiliki tujuan untuk menguraikan atau menggambarkan sesuatu, biasanya 

karakteristik atau fungsi pasar (Maholtra, 2010). Desain penelitian ini adalah 

penelitian cross sectional design dimana jenis rancangan riset terdiri dari 

pengumpulan informasi mengenai sample tertentu dari elemen populasi hanya 

sekali (Maholtra, 2010). Cross sectional design yang dipilih adalah single cross-

sectional dimana suatu sample respon diambil dari populasi sasaran dan informasi 

diperoleh dari sampel tersebut hanya satu kali (Maholtra, 2010). 

Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang sifatnya induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang diperoleh 

berupa angka-angka (score atau nilai) atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, 

dan dianalisis dengan analisis statistik. 
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3.3 Metode penghimpunan data 

Penelitian ini menggunakan data untuk penyelesaian penelitian bersumber 

dari data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk 

menyelesaikan masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data primer diperoleh 

dari responden secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang 

diperoleh dari objek penelitian melalui observasi langsung dan tidak 

langsung, serta pengisian kuesioner dengan responden yang terdiri dari 

konsumen pengguna kosmetik ramah lingkungan The Body Shop. 

b. 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. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen-elemen yang memiliki 

serangkaian karakterisitik yang serupa (Malhotra, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perempuan berusia 17 tahun sampai dengan 35 tahun yang 

menggunakan produk kosmetik The Body Shop di DKI Jakarta. Sampel adalah 

sekelompok dari kasus, partisipan, kejadian, atau catatan yang terdiri dari sasaran 

populasi yang mewakili suatu populasi (Cooper & Schindler , 2011). 
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Langkah selanjutnya dalam melakukan prosedur sampling atau sampling 

method, peneliti menggunakan metode penagmbilan sampling adalah non 

probability dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, 

dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang 

dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan menjadi 

sampel (Malhotra, 2010). Teknik ini dipilih karena popuasi dan sampel yang 

diambil memiliki karakteristik tertentu. 

Karakteristik tersebut antara lain :  

1. Responden yang dipilih berjenis kelamin perempuan dan menetap di DKI 

Jakarta. 

2. Perempuan yang menggunakan produk kosmetik The Body Shop. 

3. Perempuan yang berusia 17 tahun sampai dengan 35 tahun. 

Pedoman ukuran sampel tergantung pada (jumlah indikator × 5 sampai 10) 

(Hair et al,. 2010). Peneliti menggunakan perkalian 8 di karenakan mengantisipasi 

adanya jawaban responden yang bias. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Jumlah Sampel = Indikator × (5 – 10) 

Jumlah Sampel = 18 × 8 = 144 sampel 

Penelitian ini akan menggunakan model SEM (Structural Equation 

Modeling) dengan estimasi Maximum Likelihood Estimation (MLE) dimana 
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sampel dibawah 300 yakni jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 144 

responden. 

3.5 Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. 

Variabel laten eksogen setara dengan variabel independen dan variabel eksogen 

setara dengan variabel dependen (Malhotra, 2010). Kuesioner diukur dengan skala 

interval 1-7 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

Tabel 3. 1 Oprasional Variabel 

Variabel Definisi Alat ukur Skala 

Green 
brand 
image 
(GBI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green brand image 
merupakan sekumpulan 
persepsi yang ada 
didalam benak 
konsumen mengenai 
merek yang 
berhubungan dengan 
komitmen dan 
kepedulian lingkungan. 

 
(Bulsara et al., 2014) 

- GBI 1 : The Body Shop merupakan merek 
yang berkomitmen terhadap lingkungan. 
- GBI 2 : The Body Shop merupakan merek 
yang memiliki reputasi baik dalam hal 
kepedulian lingkungan. 
- GBI 3 : The Body Shop merupakan merek 
yang berhasil dalam menerapkan kinerja 
terhadap kepedulian lingkungan. 
- GBI 4 : The Body Shop merupakan merek 
yang berhasil membangun kepedulian 
terhadap lingkungan. 
- GBI 5 : The Body Shop merupakan merek 
yang dipercaya dapat memenuhi janji 
mengenai kepedulian terhadap lingkungan. 

(Chen, 2010) 

Interval 
1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green 
satisfaction 
(GS) 

Green satisfaction 
sebagai 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) 

- GS 1 : Saya senang memilih merek The 
Body Shop karena komitmen 
lingkungannya. 
- GS 2: Saya percaya bahwa membeli 
produk merek The Body Shop merupakan 
keputusan yang tepat. 
- GS 3 : Secara keseluruhan, saya senang 
membeli produk merek The Body Shop 
karena ramah lingkungan. 
- GS 4 : Secara keseluruhan, saya puas 
dengan merek The Body Shop karena 
kepedulian lingkungannya. 
 

(Chen, 2010) 

Interval 
1-7 
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Tabel 3. 2 Oprasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat ukur Skala 

Green trust 
(GT) 

Green trust sebagai 
kemauan untuk 
bergantung pada sebuah 
produk, jasa, ataupun 
merek yang berdasarkan 
pada kepercayaan 
ataupun harapan yang 
dihasilkan dari 
kredibilitas, kebaikan, 
dan kemampuan sebuah 
produk yang peduli akan 
lingkungan. 

 
(Chen et al., 2015) 

- GT 1 : Saya merasa kepedulian merek 
The Body Shop  terhadap lingkungan dapat 
dipercaya. 
- GT 2 : Saya merasa bahwa komitmen 
merek The Body Shop terhadap lingkungan 
dapat diandalkan. 
- GT 3 : Saya merasa janji merek The Body 
Shop  terhadap lingkungan dapat 
dipercaya. 
- GT 4 : Kepedulian merek The Body Shop  
terhadap lingkungan sesuai dengan 
harapan saya. 
- GT 5 : The Body Shop memegang janji 
dan komitmen untuk menjaga lingkungan. 

 
(Chen, 2010) 

Interval 
1-7 

Green 
brand 
equity 
(GBE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green brand equity 
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) 

- GBE 1 : Masuk akal jika saya membeli 
produk merek The Body Shop, 
dibandingkan merek lain, walapun 
komitmen terhadap lingkungan dan produk 
yang ditawarkan sama. 
- GBE 2 : Saya lebih memilih merek The 
Body Shop karena konsep kepedulian 
lingkungannya, dibandingkan dengan 
konsep merek produk yang lainnya. 
- GBE 3 : Saya lebih memilih untuk 
membeli merek The Body Shop karena 
kinerja kepeduliannya terhadap 
lingkungan, dibandingkan dengan merek 
produk lainnya. 
- GBE 4 : Keputusan saya sangat tepat 
dalam membeli produk merek The Body 
Shop karena program kepeduliannya 
terhadap lingkungan, dibandingkan dengan 
merek produk lainnya. 

(Chen, 2010) 

Interval 
1-7 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis data 

yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah prosedur 
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untuk memperkirakan serangkaian hubungan ketergantungan antara satu konsep 

atau konstruksi yang diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan dimasukkan 

kedalam sebuah model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). Proses SEM dilakukan 

secara otomatis dengan bantuan software yang membantu menganalisis model 

SEM, software itu adalah Amos 21. Didalam SEM terdapat 2 jenis model, yaitu 

model struktural (Structural Model) dan model pengukuran (Measurement 

Model). 

Structural model menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara 

variabel-variabel laten, sedangkan measurement model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator 

empirisnya (Wijanto, 2008). Lanjut Wijanto (2008), ada beberapa tahapan pokok 

yang dilalui dalam menggunkana SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (specification model) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

3.6.1. Spesifikasi Model (Specification Model) 

SEM  dimulai  dengan  menspesifikasikan  model  yang  akan  diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti sangatlah 

penting dalam SEM. 

Penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu green 

brand image (variabel eksogen), green satisfaction, green trust, dan green brand 

equity (variabel endogen). 
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Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur adalah variabel 

yang dapat diamati dan biasanya disebut indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel laten. Metode survei menggunakan kuesioner, 

setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati, maka pada 

penelitian ini terdapat 18 variabel teramati dikarenakan terdapat 18 pertanyaan 

pengukuran. 

3.6.2. Identifikasi (identification) 

Menurut Wijanto (2008), secara garis besar ada tiga kategori identifikasi 

dalam persamaan simultan, yaitu : 

1. Under-Identified Model  

Merupakan model dengan jumlah parameter yang di estimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan  

covariance 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 denganjumlah parameter yang iestimasi sama dengan 

data yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified mempunyai 

degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan 

saturated. Pada model yang sudah teridentifikasi, penilaian model tidak 

perlu dilakukan.  
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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 estimas penilaian bisa dilakukan. 

3.6.3. Estimasi (Estimation) 

Setelah kita mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-

identified, maka tahap berikutnya adalah kita melakukan estimasi untuk 

memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada didalam model. SEM yang 

digunakan dalam penelitian adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE 

ini secara interaktif akan meminimisasikan fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut : 

FML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Diasumsikan bahwa Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Wijanto, 2008). 

Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model.  

3.6.4. Uji kecocokan (testing fit) 

Menurut Wijanto (2008), dalam tahap ini akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, 

dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. 

Menurut Hair et al., (1998) dalam Wijanto (2008), evaluasi terhadap 

tingkat kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 
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1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Pada tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi 

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

dengan model. Menilai suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lain (multiple 

regression, discriminant analysis, MANOVA, dan lain-lain). 

Uji kecocokan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu : 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model     

keseluruhan terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA 

digunakan untuk menampilkan seberapa layak model 

menggunakan populasi. Rumus perhitungan RMSEA adalah 

sebagai berikut  

  RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit,sedangkan 0,05 

≤ RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan goodfit. 

b. CFI (Comparative Fit Index) 

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index 

ini menjelaskan perbandingan model yang diusulkan 

dengan model dasar. Nilai CFI berkisar dari 0 sampai 1. 

Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan goodfit¸ sedangkan 0,80 ≤ 

CFI ≤ 0,90 sering disebut sebagai marginal fit. 
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c. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut : 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai 

CMIN/DF ≤ 5 adalah goodfit. 

2. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui : 

a. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model 

pengukuran. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui 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 

dikatakan signifikan sebesar ≥ 0,5. 

b. Evaluasi terhadap reliabilitas (realibility) dari model 

pengukuran. 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. 

Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator 

mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk 

latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam 
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SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran 

reliabilitas komposit) dan variance extracted measure 

(ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦=  

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh 

secara langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah 

measurement error untuk setiap indikator atau variabel 

teramati (Hair et al., 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan 

dalam indikator-indikator atau variabel teramati yang 

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

ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut :  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel 

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

menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct 

reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance 

extracted) ≥ 0,50. 
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3.6.5. Uji validitas dan reabilitas (pre-test) 

Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden 

(Malhotra, 2005). Pre-test menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin 

kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Cooper & Schindler, 2011).  

Instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel green brand 

image, green satisfaction, green trust, dan green brand equity dalam 

penelitian ini. Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor pada 

hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity, Anti image matrices 

(MSA), Component matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 3 Uji Validitas (pre-test) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 
1. Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  
 

2. Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas 
yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, 
jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang diharapkan  

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 
diagonal anti-image correlation matrix 
menunjukkan measure of sampling adequacy 
dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok atau 
sesuai dengan struktur variabel 
lainnya di dalam faktor tersebut. 

4. Component matrix, nilai factor loading dari 
variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5 
menunjukkan besarnya korelasi 
antara indikator dengan variabel 
laten tesebut. 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 

2. Uji reliabilitas : Reabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari 

suatu skor (skala pengukuran) (Kuncoro, 2003). Reabilitas berbeda dengan 

validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah 

konsisten, yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Beberapa 

metode pengujian reliabilitas diantaranya menggunakan cronboach’s 

alpha dimana uji signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah 

diuji validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak 

gugur dimasukkan ke dalam uji reliabilitas (Priyatno, 2008). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 The Body Shop 

The Body Shop didirikan oleh Anita Roddick pada 26 Maret 1976 di 

Brighton, Inggris. Anita Roddick selaku pendiri The Body Shop memikirkan suatu 

konsep kecantikan untuk manusia yang tidak hanya didukung oleh kosmetik, 

namun terpancar secara alami dari dalam diri manusia itu sendiri yang 

memberikan dampak keseimbangan antara manusia dan alam, karena itu beliau 

mengembangkan suatu konsep untuk produk kecantikan yang memiliki nilai 

green. Green adalah suatu produk yang mengandung bahan-bahan alami sehingga 

dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, sehingga terbentuklah The 

Body Shop yang membuat suatu perbedaan positif dibandingkan pesaing lainnya 

yakni, dengan menawarkan kualitas produk yang tinggi dan alami yang 

terinspirasi dari perawatan kulit, perawatan rambut dan make-up yang diproduksi 

secara beretika. Bahan baku dari produk The Body Shop antara lain aloe vera, 

banana pure dan brazil nut. The Body Shop menerapkan strategi penggabungan 

antara daur ulang dan pengurangan bahan kemasan dan re-consuming yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk hijau. 

Sejarah berdirinya The Body Shop di Indonesia, berawal dari pasangan 

suami istri Hutomo Santoso dan Suzy D Hutomo untuk mengembangkan The 
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Body Shop di Indonesia. Tahun 1992 gerai pertama The Body Shop resmi 

didirikan di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Gerai kedua didirikan di 

Citraland Mall, ketika sudah mulai diterima dengan baik oleh masyarakat gerai-

gerai lainnya pun mulai didirikan. Produk The Body Shop yang dijual di 

Indonesia, didatangkan langsung dari Inggris, dan Jepang, sedangkan untuk 

pembuatan kemasan produk mengandalkan pengrajin-pengrajin kecil di Indonesia. 

Tahun 2006, The Body Shop menjadi bagian dari L’Oreal Group tetapi tetap 

mempertahankan identitas The Body Shop sebagai perusahaan yang memiiliki 

nilai green. 

Produk kosmetik yang mengusung tema ramah lingkungan kian banyak, 

mengakibatkan konsumen akan dihadapi oleh banyak merek kosmetik yang 

memiliki produk ramah lingkungan. Menurut Mudambi et al. (1997) dalam Chen 

(2010), citra merek memainkan peranan penting di pasar, dimana konsumen sulit 

untuk membedakan produk atau jasa berdasarkan dari kualitas yang nyata. 

Menurut Roy & Banerjee (2007) dalam Severi & Ling (2013), citra merek 

didefinisikan sebagai pikiran dan perasaan konsumen terhadap suatu merek. The 

Body Shop dalam menciptakan keunggulan, perusahaan memiliki program-

program yang dapat meningkatkan nilai-nilai perusahaan, antara lain 

(www.thebodyshop.co.id diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 20:30) :  
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1. Against Animal Testing (Melawan Uji Coba Terhadap Hewan) 

The Body Shop berkomitmen untuk melawan uji coba terhadap hewan 

sejak 31 Desember 1990. Cara The Body Shop melakukannya adalah : 

a) The Body Shop menjamin bahwa tidak ada produk yang diujikan kepada 

hewan. 

b) The Body Shop memiliki bahan-bahan yang berasal dari pemasok yang 

tidak menguji bahan-bahannya digunakan pada hewan. 

c) The Body Shop menjual beberapa produk yang bahannya berasal dari 

hewan seperti madu yang tidak menyebabkan bahaya apapun untuk 

hewan. 

d) The Body Shop memiliki kebijakan yang jelas kepada pelanggan dan 

pemasok . 

2. Community Fair Trade  

The Body Shop mempunyai komitmen akan penggunaan bahan baku 

alami, maka The Body Shop memiliki program Community Fair Trade (CFT). 

Community Fair Trade ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan 

ekonomi menengah kebawah dalam meningkatkan kehidupan dan mengatasi 

kemiskinan mereka, dengan cara melakukan perdagangan yang adil dengan 

pemasok. The Body Shop hanya akan membeli bahan-bahan dengan kualitas 

terbaik dan benda-benda kerajinan tangan langsung dari produsen berskala kecil 

di seluruh dunia. 
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3. Active Self Esteem (Meningkatkan Pengembangan Diri) 

The Body Shop tidak pernah menilai kecantikan itu dari ukuran tubuh, dan 

tidak berdasarkan warna. Tidak adanya batasan yang harus diberikan kepada 

seseorang perempuan, sehingga tidak membuat hilangnya rasa percaya diri. 

4. Defend Human Rights (Membela Hak Asasi Manusia) 

The Body Shop melakukan kampanye dalam memerangi perdagangan 

manusia seperti Our Stop The Trafficking of Children and Young People dengan 

cara memberikan dana dan dukungan kepada korban atau masyarakat yang 

memiliki risiko menjadi korban penjualan manusia.   

5. Protect The Planet (Melindungi Bumi) 

The Body Shop melakukan beberapa performa untuk dapat melindungi 

lingkungan dan bumi, seperti mengurangi emisi CO2 pada sistem pengiriman 

produk melalui jalur darat, laut dan udara. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Barlett’s test of spericity (signifikansi), Antiimage matrices (MSA) dan 

Factor loading of component matrix (factor loading). 
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Perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel 
laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green 
brand 
image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. The Body Shop 
merupakan 
merek yang 
berkomitmen 
terhadap 
lingkungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.793 0.867 Valid 

2. The Body Shop 
merupakan 
merek yang 
memiliki 
reputasi baik 
dalam hal 
kepedulian 
lingkungan. 

0.899 0.857 Valid 

3. The Body Shop 
merupakan 
merek yang 
berhasil dalam 
menerapkan 
kinerja terhadap 
kepedulian 
lingkungan. 

0.792 0.751 Valid 

4. The Body Shop 
merupakan 
merek yang 
dipercaya dapat 
memenuhi janji 
mengenai 
kepedulian 
terhadap 
lingkungan. 

0.807 0.896 Valid 

5. The Body Shop 
merupakan 
merek yang 
dipercaya dapat 
memenuhi janji 
mengenai 
kepedulian 
terhadap 
lingkungan. 

0.874 0.871 Valid 
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Tabel 4. 2 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel 
laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green 
satisfaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saya senang 
memilih merek 
The Body Shop 
karena 
komitmen 
lingkungannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.858 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.000 
 
 
 

0.848 0.930 Valid 

2. Saya percaya 
bahwa membeli 
produk merek 
The Body Shop 
merupakan 
keputusan yang 
tepat karena 
kinerja 
lingkungannya. 

0929 0.858 Valid 

3. Secara 
keseluruhan, 
saya senang 
membeli produk 
merek The Body 
Shop karena 
ramah 
lingkungan. 

0.850 0.928 Valid 

4. Secara 
keseluruhan 
saya puas 
dengan The 
Body Shop 
karena 
kepedulian 
lingkungannya. 

 

0.825 0.935 Valid 
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Tabel 4.1Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel 
laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green trust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saya merasa 
kepeduliannya 
merek The Body 
Shop terhadap 
lingkungan 
dapat dipercaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.772 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.704 0.835 Valid 

2. Saya merasa 
bahwa 
komitmen 
merek The Body 
Shop terhadap 
lingkungan  
dapat 
diandalkan 

0.707 0.812 Valid 

3. Saya merasa 
janji merek The 
Body Shop 
terhadap 
lingkungan 
dapat dipercaya 

0.807 0.879 Valid 

4. Kepedulian 
merek The Body 
Shop terhadap 
lingkungan 
sesuai dengan 
harapan saya 

0.818 0.891 Valid 

5. The Body Shop 
memegang janji 
dan komitmen 
untuk menjaga 
lingkungan. 

0.836 0.820 Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel 
laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green 
brand 
equity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Masuk akal jika 
saya membeli 
produk merek 
The Body Shop 
dibandingkan 
merek lainnya, 
walaupun 
komitmen 
terhadap 
lingkungan dan 
produk mereka 
sama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.905 0.891 Valid 

2. Saya lebih 
memilih merek 
The Body Shop 
karena konsep 
kepedulian 
lingkungannya, 
dibandingkan 
dengan merek 
lainnya. 

0.861 0.936 Valid 

3. Saya lebih 
memilih untuk 
membeli merek 
The Body Shop 
karena kinerja 
kepeduliannya 
terhadap 
lingkungan, 
dibandingkan 
dengan merek 
produk lainnya. 

0.767 0.958 Valid 

4. Keputusan saya 
sangat tepat tepat 
dalam membeli 
produk merek 
The Body Shop 
karena 
kepeduliannya 
terhadap 
lingkungan, 
dibandingkan 
dengan merek 
produk lainnya. 

0.811 0.929 Valid 
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Kesimpulan akan item-item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner yang 

terdiri dari lima variabel dengan delapan belas indikator benar-benar dapat 

mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. Tabel 4.1 menunjukkan 

seluruh indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai 

yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan 

dalam pre-test adalah valid. Tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reliable (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. 

Batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan dalam kuesioner 

dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Realibilitas Data (pre-test) 

Variable Cronbach’s Alpha Kriteria 

Green brand image 0.902 Reliable 

Green satisfaction 0.932 Reliable 

Green trust 0.900 Reliable 

Green brand equity 0.946 Reliable 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh data peneliti dengan SPSS 21 

Hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian, 

yaitu green brand image, green satisfaction, green trust, dan green brand equity 
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memiliki cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil ini menyatakan jika item indikator 

pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, 

hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, 

pekerjaan responden saat ini, total rata-rata pengeluaran responden setiap 

bulannya, dan jenis produk The Body Shop yang digunakan oleh responden. 

4.3.1 Jenis kelamin responden 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

     Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 144 adalah 100% perempuan, hal ini sesuai dengan responden yang 

dituju oleh peneliti dalam penelitian ini. 

100%

Jenis Kelamin

Perempuan
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4.3.2 Usia Responden  

Sub-bab ini menjelaskan usia responden, yang disajikan dalam bentuk 

gambar dengan nilai hasil persentase seperti sebelumnya. 

 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini adalah responden yang berusia 17 tahun hingga 22 tahun yang 

berjumlah 78 orang atau sebesar 54%, lalu responden yang berusia 23 tahun 

hingga 30 tahun berjumlah 57 orang atau sebesar 40%, dan selanjutnya untuk 

responden yang berusia 31 tahun hingga 35 tahun berjumlah 9 orang atau sebesar 

6%. 

  

54%40%

6%

Usia Responden

17 tahun -22 tahun 23 tahun - 30 tahun 31 tahun - 35 tahun
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4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sub-bab ini dijelaskan tingkat pendidikan terakhir pada responden, 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil persentase seperti 

pada profil responden sebelumnya. 

 

Gambar 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Gambar 4.3 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) 

yang berjumlah 70 orang atau sebesar 49%, lalu responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir SMA/sederajat berjumlah 54 orang atau sebesar 37%, 

dilanjutkan dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma yang berjumlah 12 orang 

atau sebesar 8%, dan kemudian untuk responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir Pascasarjana (S2) yang berjumlah 8 orang atau sebesar 6%. 

  

8%
6%

49%

37%

Pendidikan Terakhir Responden

Diploma

Pascasarjana (S2)

Sarjana (S1)

SMA/Sederajat
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4.3.4 Pekerjaan Responden 

Sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjaan pada responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil persentase seperti pada profil 

responden sebelumnya. 

 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Gambar 4.4 di atas dapat dilihat, bahwa pekerjaan responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah bekerja sebagai pegawai swasta yang 

berjumlah 58 orang atau sebesar 40%, lalu responden yang masih berstatus 

pelajar/mahasiswa berjumlah 53 orang atau 37%, selanjutnya wiraswasta yang 

berjumlah 17 orang atau sebesar 12%, pekerjaan lain-lain seperti freelance, 

designer, jobseeker, ibu rumah tangga, sebesar 12 orang atau sebesar 8%, dan 

yang terakhir pegawai negeri berjumlah 4 orang atau sebesar 3%. 

  

40%

3%

37%

12%
8%

Pekerjaan Responden

Pegawai Swasta Pegawai Negeri Pelajar/Mahasiswa

Wiraswasta Other
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4.3.5 Total Rata-rata Pengeluaran Perbulan Responden 

Sub-bab ini dijelaskan total rata-rata pengeluaran perbulan pada 

responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil 

persentase seperti pada profil responden sebelumnya. 

 

Gambar 4. 5 Rata-rata Pengeluaran Perbulan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Gambar 4.5 di atas dapat dilihat, bahwa total rata-rata pengeluaran 

responden perbulannya dalam penelitian ini sebagian besar adalah 1 juta sampai 

dengan 3 juta rupiah berjumlah 80 orang atau sebesar 55%, lalu responden dengan 

total rata-rata pengeluaran perbulan sekitar 4 juta sampai dengan 6 juta rupiah 

berjumlah 27 orang atau sebesar 19%, selanjutnya total rata-rata pengeluaran 

perbulan responden sekitar 7 juta sampai dengan 10 juta berjumlah 12 orang atau 

sebesar 8%, untuk responden dengan total rata-rata pengeluaran perbulan kurang 

dari 1 juta rupiah berjumlah 24 orang atau sebesar 17% dan untuk responden 

17% 1%

55%

19%

8%

Total Rata-rata Pengeluaran Perbulan 
Responden

< 1 Juta Rupiah > 10 Juta Rupiah 1 Juta - 3 Juta Rupiah

4 Juta - 6 Juta Rupiah 7 Juta - 10 Juta Rupiah
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dengan total rata-rata pengeluaran perbulan lebih dari 10 juta rupiah berjumlah 1 

orang atau sebesar 1%. 

4.3.6 Produk The Body Shop yang Digunakan Responden 

Sub-bab ini dijelaskan jenis produk apa saja yang digunakan oleh 

responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar. 

 

Gambar 4. 6 Produk The Body Shop yang Digunakan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Gambar 4.6 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas jenis produk The Body 

Shop yang disukai responden adalah Bath & Body dengan jumlah responden 

sebanyak 80 orang lebih memilih Bath & Body atau sebesar 32%, selanjutnya 

produk Make Up dengan jumlah responden sebanyak 46 orang atau sebesar 19%. 

Produk Fragrance dan Skin Care dengan jumlah responden masing-masing 

sebanyak 45 orang atau masing-masing sebesar 18%. Produk Shampoo & 

2%

18%

11%

19%18%

32%

Jenis Produk The Body Shop yang 
Digunakan Responden

Lain-lain Skin Care

Shampoo & Conditioners Make Up

Fragrance Bath & Body
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Conditioner dengan jumlah responden sebanyak 26 orang atau sebesar 11% dan 

produk lain-lain seperti brush kit, comb, bath lily dengan jumlah responden 

sebanyak 5 orang atau sebesar 2%. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Selain AMOS 21, software pendukung 

lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten, atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.4.2 Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 
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dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang 

positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 

(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang 

diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut. 

Tabel 4. 4 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 189 
Number of distinct parameters to be 

estimated 
59 

Degrees of freedom (189 – 59) 130 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Hasil tabel 4.3 diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa, 

model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian 

model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik 

jika muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0.50 dan idealnya 

≥ 0.70 (Hair et al., 2010). Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. 

Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai 

konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). 
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Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability Measure 

dan variance extracted Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang 

baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70 dan variance extracted (EVA) ≥ 

0.50. 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel 
Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE≥0.5 CR≥0.7 Kesimpulan 

Green brand 
image 

GBI1 0.889 Valid 0.777 0.946 Reliable 

GB12 0.885 Valid 

GBI3 0.864 Valid 

GBI4 0.856 Valid 

GBI5 0.911 Valid 

Green 
satisfaction 

GS1 0.886 Valid 0.785 0.936 Reliable 

GS2 0.883 Valid 

GS3 0.879 Valid 

GS4 0.896 Valid 

Green trust GT1 0.898 Valid 0.792 0.950 Reliable 

GT2 0.889 Valid 

GT3 0.895 Valid 

GT4 0.882 Valid 

GT5 0.886 Valid 

Green brand 
equity 

GBE1 0.905 Valid 0.841 0.955 

 

Reliable 

GBE2 0.906 Valid 

GBE3 0.927 Valid 

GBE4 0.931 Valid 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 
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Tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.5 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Estimasi 

Tahap estimasi ini, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100 sampai 200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 18 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 8, sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 144 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada 

metode SEM telah terpenuhi.  
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4.4.5 Uji Model Keseluruhan 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tabel 4. 6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat 
Kecocokan 

Hasil Perhitungan Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 5.00 
(good fit) 

1.690 Good Fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0.08 
(good fit) 0.08 ≤ 
RMSEA ≤ 0.10 
(marginal fit)   

RMSEA ≥ 0.10 
(poor fit) 

0,69 Poor Fit 

CFI CFI≥ 0.90 (good fit) 
 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 

(marginal fit)  
CFI ≤ 0.80 (poor fit) 

0.972 Good Fit 

Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

Tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan dua ukuran dengan kriteria good fit, 

lalu menunjukkan satu ukuran dengan kriteria poor fit. Jika ada satu atau lebih 

parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga model dalam 

penelitian ini dinyatakan fit (Hait et al., 2010). 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model (Structural Model 

Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan 
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rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi 

paramater menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat 

signifikansi p < 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, 

jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan 

tingkat signifikansi p > 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung 

data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 

4.7 dibawah ini. 

Tabel 4. 7 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 GS ← GBI 1.012 *** Didukung 
data 

2 GT ← GBI 1.135 *** Didukung 
data 

3 GBE ← GBI -0.034 0.894 Tidak 
didukung data 

4 GBE ← GS 0.581 *** Didukung 
data 

5 GBE ←GT 0.461 0.010 Didukung 
data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Tabel 4.6 di atas, terdapat 4 hipotesis yang terbukti yaitu H1, H2, H4, dan 

H5. Untuk hipotesis yang tidak berpengaruh terdapat pada H3. 
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4.5 Model Hasil Pembahasan 

 

Gambar 4. 7 Model Hasil Pembahasan 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

4.6 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. 

Pengujian hipotesis pada tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, empat 

hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan satu hipotesis tidak terbukti 

dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan berikut ini. 

  

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (-) 

H4 (+) 

H5 (+) 
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4.6.1 Hasil Uji Green brand image terhadap green satisfaction 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nazari et al., (2015) dan Chen (2010). Hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

berhasil membuktikan bahwa green brand image memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap green satisfaction. Semakin meningkatnya kepedulian 

masyarakat akan lingkungan, menjadi suatu peluang dan tantangan untuk 

perusahaan dalam menciptakan suatu produk yang memiliki kepedulian akan 

lingkungan. Salah satunya adalah perusahaan dapat melakukan strategi green 

marketing yang merupakan kepedulian perusahaan akan dampak yang terjadi dari 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumen sendiri maupun 

lingkungan. Hu dan Wall (2005) dalam Chen (2010), menjelaskan bahwa 

peningkatan image terhadap lingkungan dapat meningkatkan daya saing dalam 

bidang pariwisata. Merek yang memiliki image akan kepedulian lingkungan 

(green brand image) menjadi lebih penting bagi perusahaan, terutama bagi 

perusahaan yang konsumennya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap 

lingkungan. 

Green brand image perusahaan meningkat, maka dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan akan keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap 

lingkungan, dikarenakan citra merek merupakan faktor yang penting dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka adanya pengaruh yang positif antara 

citra merek dengan kepuasan pelanggan (Zhang, 2015). Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa citra merek The Body Shop sebagai merek yang peduli 

terhadap lingkungan terbukti memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan 
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kepuasan konsumen terhadap merek The Body Shop sebagai merek yang dapat 

memenuhi keinginan, harapan, dan kebutuhan konsumen terhadap lingkungan. 

Semakin citra merek suatu produk melekat dalam benak konsumen, maka 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen akan semakin tinggi. 

H1 : Green brand image memiliki pengaruh positif terhadap green satisfaction. 

4.6.2 Hasil Uji Green brand image terhadap green trust 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa green brand image memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap green trust. Image memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kepercayaan konsumen, karena image dapat mengurangi 

risiko yang dirasakan oleh konsumen dan dapat meningkatkan kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian saat melakukan transaksi (Flavián et al., 2005). 

Citra merek dari The Body Shop sebagai merek yang peduli terhadap lingkungan 

terbukti memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepercayaan merek 

sebagai merek yang mampu menepati janjinya untuk peduli akan lingkungan, dan 

merek yang dapat memberikan keyakinan kepada konsumen, bahwa The Body 

Shop melakukan perbuatan baik terhadap manusia, hewan, dan lingkungan. Pada 

kemasan label The Body Shop selalu dicantumkan bahan-bahan yang digunakan 

serta melakukan penekanan against animal testing yang bertujuan untuk 

konsumen memiliki rasa kepercayaan terhadap komitmen dan janji The Body 

Shop dalam kepeduliannya terhadap lingkungan. 

Memperkuat kepercayaan konsumen akan recycle kemasan The Body Shop, 

perusahaan melakukan program “Bring Back Our Botol” atau pengembalian 3 

Pengaruh Green..., Debby Sagita Abdoe, Ma.-IBS, 2016



71 
Indonesia Banking School 

botol kosong produk The Body Shop, maka konsumen akan mendapatkan 

feedback yaitu pemberian diskon untuk pembelanjaan produk The Body Shop saat 

pembelian. 

H2 : Green brand image berpengaruh positif terhadap green trust. 

4.6.3 Hasil Uji Green brand image terhadap green brand equity 

Hasil penelitian Chen (2010), menunjukkan bahwa green brand image 

berpengaruh positif terhadap green brand equity tidak terbukti pada peneliti. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan Chen (2010), karena adanya perbedaan objek, 

wilayah penelitian. Penelitian Chen (2010), dilakukan di Taiwan dengan objek 

produk elektronik yang ramah lingkungan, sedangkan penelitian ini dilakukan di 

DKI Jakarta dengan objek produk kosmetik The Body Shop dan responden yang 

dituju berjenis kelamin perempuan.  

Ekuitas merek melambangkan pilihan, sikap, dan perilaku dari pembelian 

konsumen untuk suatu merek (Yasin et al., 2007). Menurut Hartmann et al., 

(2005), atribut fungsional suatu produk dibatasi oleh kenyataan bahwa 

pengurangan dampak lingkungan pada suatu produk pada umumnya tidak 

memberikan manfaat ataupun nilai tersendiri untuk pembelinya. Persepsi 

konsumen akan image yang baik ataupun buruk dari produk kosmetik The Body 

Shop, tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai produk kosmetik The 

Body Shop. Suatu merek yang memiliki produk ramah lingkungan terutama 

kosmetik, tidak menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk memutuskan 

melakukan pembelian.  
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Faktor green brand image The Body Shop tidak dapat mendorong 

konsumen secara langsung terhadap green brand equity dalam penelitian ini. 

H3 : Green brand image tidak berpengaruh terhadap green brand equity. 

4.6.4 Hasil Uji Green satisfaction terhadap green brand equity 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berhasil membuktikan bahwa 

green brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap green 

satisfaction, sesuai dengan penelitian Chen (2010). Kemampuan The Body Shop 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan suatu produk yang 

ramah lingkungan dapat mendorong terciptanya ekuitas merek The Body Shop 

sebagai merek yang peduli akan lingkungan. Kim et al., (2008), dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa kepuasan konsumen dapat berpengaruh positif 

terhadap ekuitas merek. Konsumen yang memiliki tingkat kepusan tinggi terhadap 

suatu merek akan langsung menyebutkan nama merek tersebut secara langsung, 

dibandingkan merek produk lainnya (Chen, 2010). 

H4 : Green satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

4.6.5 Hasil Uji Green trust terhadap green brand equity 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa green trust memiliki pengaruh 

positif terhadap green brand equity. Sesuai dengan penelitian Chen (2010), yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara green trust dan green brand 

equity. Responden pada penelitian ini merupakan responden yang sebelumnya 

sudah mengetahui bahwa The Body Shop memiliki program kepedulian 
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lingkungan, maka dari itu tingkat pengetahuan mereka terkait dari kinerja 

lingkungannya dapat dipercayai oleh konsumen. Walaupun saat ini sudah banyak 

perusahaan yang menciptakan produk aau merek yang memiliki kepedulian 

lingkungan yang hampir sama dengan The Body Shop, tetapi konsumen akan 

melakukan pembelian ulang pada produk The Body Shop. Menurut Kalafatis & 

Pollard (1999), ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan produk baru, dimana 

mereka menambahkan janji-janji akan kepedulian lingkungan tapi sebenarnya 

perusahaan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi janjinya, hal tersebut dapat 

menurunkan rasa kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, akibatnya 

reputasi produk tersebut pun terganggu. Kepercayaan merupakan faktor yang 

penting bagi konsumen untuk meningkatkan rasa kepercayaannya terhadap nilai 

suatu produk. 

H5 : Green trust memiliki pengaruh positif terhadap green brand equity. 

4.7 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari peran 

green brand image, green satisfaction, green trust terhadap green brand equity. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini 

green brand image memiliki pengaruh dengan efek tidak langsung terhadap green 

brand equity, melalui variabel green satisfaction dan green trust. Nilai estimasi 

yang tertinggi pertama untuk efek tidak langsung sebesar 1.135 dihasilkan dari 

green brand image terhadap green trust, dan nilai estimasi tertinggi kedua untuk 

efek tidak langsung yaitu green brand image terhadap green satisfaction sebesar 
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1.012. Green brand image tidak memiliki pengaruh dengan efek langsung 

terhadap green brand equity, dimana nilai estimasi green brand image terhadap 

green brand equity paling rendah sebesar -0.034. Maka, pada penelitian ini dapat 

memberikan masukkan bagi perusahaan The Body Shop. 

1. Green brand image The Body Shop sebagai merek yang peduli terhadap 

lingkungan mampu mendorong terciptanya suatu kepuasan dan kepercayaan 

konsumen yang menggunakan produk merek The Body Shop, tetapi tidak 

mampu berpengaruh secara langsung terhadap green brand equity The Body 

Shop. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan beberapa 

implikasi manajerial yang dapat diterapkan The Body Shop dalam 

memanfaatkan citra mereknya untuk dapat meningkatkan kepuasan dan 

kepercayaan konsumen mengenai : 

a) Menurut hasil penelitian ini, indikator yang memiliki pengaruh paling 

kuat yakni indikator dari variabel green brand image yang memiliki 

pengaruh paling kuat yakni indikator GBI 5 dengan nilai estimasi dari 

indikator sebesar 0.911, yang menyatakan bahwa “The Body Shop 

merupakan merek yang dipercaya dapat memenuhi janji mengenai 

kepedulian terhadap lingkungan” dapat dilihat pada lampiran 7. Janji-

janji The Body Shop tetap no animal testing dan peduli tehadap 

lingkungan sebaiknya The Body Shop melakukan event kunjungan ke 

pabrik The Body Shop dengan konsumen atau masyarakat umum 

lainnya dengan tujuan agar lebih menunjukkan bahwa The Body Shop 

dalam proses produksi setiap produknya memang benar-benar 
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menggunakan bahan-bahan alami dan no animal testing. The Body 

Shop dapat mengadakan pengumpulan kartu yang dicap The Body 

Shop sebanyak 30 cap, konsumen dapat mengikuti event kunjungan ke 

pabrik The Body Shop untuk melihat proses pembuatan produk dan 

untuk masyarakat umum dapat mengikuti event melalui kuis ataupun 

lomba mengenai kepedulian lingkungan yang diadakan oleh pihak The 

Body Shop. Adanya hal tersebut dapat meningkatkan green trust 

konsumen mengenai janji-janji The Body Shop mengenai 

kepeduliannya akan lingkungan seperti no animal testing maupun 

melalui program-program kampanye yang dilakukan oleh The Body 

Shop. 

b) Menurut hasil penelitian ini, indikator dari variabel green satisfaction 

yang memiliki pengaruh paling kuat yakni indikator GS 4 dengan nilai 

estimasi dari indikator sebesar 0.896, yang menyatakan bahwa “secara 

keseluruhan, saya puas dengan merek The Body Shop karena 

kepedulian lingkungannya” dapat dilihat pada lampiran 7. Sebaiknya 

The Body Shop lebih mengajak konsumen dalam keikutsertaan 

program-program mengenai lingkungan yang dilakukan oleh The Body 

Shop diantaranya, against animal testing, community fair trade, active 

self esteem, defend human rights, dan protect the planet, sehingga 

timbul rasa komitmen dari konsumen untuk lebih menjaga lingkungan. 

Program yang perlu dilakukan adalah Education Green for Young 

Customer, hal ini sebaiknya diselenggarakan mengingat dalam 
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penelitian ini responden perempuan yang berumur 17 tahun sampai 

dengan 22 tahun terbanyak, dimana program ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan mengenai kepedulian terhadap lingkungan 

dan kosmetik ramah lingkungan kepada konsumen yang tergolong 

pelajar maupun masyarakat umum agar konsumen memiliki suatu 

kepercayaan kepada The Body Shop yang benar-benar memiliki 

kualitas yang baik dan produk yang berbahan alami, serta menjelaskan 

pentingnya keikutsertaan konsumen dalam menjaga lingkungan dari 

dampak global warming. Education Green for Young Customer 

diselenggarakan di sekolah-sekolah ataupun di universitas-universitas. 

Selanjutnya, lebih baik menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat 

di Indonesia yang bertujuan untuk membantu petani-petani kecil yang 

ada di Indonesia dan lebih mengajak pengrajin-pengrajin kecil di 

Indonesia dalam proses pembuatan aksesoris-aksesoris The Body Shop 

supaya meningkatkan pendapatan pengrajin kecil lainnya. The Body 

Shop dapat menayangkan dokumenter singkat mengenai keterlibatan 

pengrajin-pengrajin kecil yang ada di Indonesia, melalui website, foto, 

ataupun kedalam design setiap produk The Body Shop mencantumkan 

label “Made In Indonesia”, sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen mengenai kepedulian The Body Shop terhadap lingkungan. 

c) Menurut hasil penelitian ini, indikator dari variabel green trust yang 

memiliki pengaruh paling kuat yakni indikator GT 1 dengan nilai 

estimasi dari indikator sebesar 0.898, yang menyatakan bahwa “saya 
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merasa kepedulian merek The Body Shop terhadap lingkungan dapat 

dipercaya” dapat dilihat pada lampiran 7. The Body Shop sebagai 

perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dirasa sudah baik, namun 

lebih baiknya pramuniaga store The Body Shop lebih memberikan 

informasi mengenai The Body Shop sebagai produk yang 

mengedepankan ramah lingkungan disetiap produk-produknya, 

sehingga konsumen yang baru mengenal produk The Body Shop 

mengetahui bahwa The Body Shop memiliki kepedulian lingkungan 

yang dapat dipercaya. Pramuniaga The Body Shop bisa memberikan 

informasi kepada konsumen mengenai program Wood Positive The 

Body Shop, dimana tujuan Wood Positive menanam dan melindungi 

pohon lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan oleh The 

Body Shop (www.thebodyshop.co.id diakses pada tanggal 10 Maret 

2016 pada pukul 20:30). The Body Shop dapat meningkatkan rasa 

kepedulian akan lingkungan dikalangan remaja, terutama responden 

dalam penelitian ini mayoritas berumur 17 tahun sampai dengan 22 

tahun sebaiknya perusahaan mengadakan The Body Shop Card for 

Student, dengan cara pembelian produk The Body Shop minimal 

pembayaran atau transaksi sebesar Rp 250.000 akan mendapatkan 

kartu member The Body Shop yang mempunyai kelebihan yakni, 

pemberian diskon sebesar 5%, diskon khusus saat hari pendidikan 

nasional, diskon HUT RI, diskon hari batik nasional, diskon saat Ujian 

Nasional untuk pelajar yang sedang mengikuti Ujian Nasional, diskon 
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khusus saat ulangtahun, dimana The Body Shop Card for Student bisa 

didapatkan dengan minimal pembelian yang lebih murah dibandingkan 

dengan membuat member Love Your Body Club minimal pembelian 

atau sekali transaksi sebesar Rp 500.000 atau Love Your Body Fans 

minimal pembelian atau sekali transaksi sebesar Rp 3.000.000 

(www.thebodyshop.co.id diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 

21:34). Adanya The Body Shop Card for Student yang didapatkan 

dengan minimal pembelian yang lebih murah, dapat meningkatkan 

green satisfaction konsumen remaja mengenai kinerja The Body Shop. 

Sehingga green trust konsumen mengenai The Body Shop sebagai 

merek yang peduli lingkungan akan meningkat. 

d) Green brand image tidak memiliki pengaruh dengan efek langsung 

terhadap green brand equity. Agar dapat meningkatkan green brand 

image bisa berpengaruh secara langsung terhadap green brand equity, 

The Body Shop dapat melibatkan konsumen dalam penggalangan dana 

dan konsumen dapat ikut serta dalam CSR kampanye yang dilakukan, 

seperti pembelian bath and body edisi khusus konsumen dapat 

diundang secara langsung oleh pihak The Body Shop dalam mengikuti 

penyuluhan dan aksi bakti sosial, konsumen tidak harus melakukan 

pengembalian 3 botol kosong produk The Body Shop, tetapi bisa 

mengembalikan minimal 1 botol kosong produk apapun dari The Body 

Shop akan mendapatkan diskon sebesar 10%, sehingga konsumen yang 

hanya memiliki 1 produk The Body Shop bisa ikut serta dalam kinerja 
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The Body Shop mengenai kepedulian lingkungan, sehingga konsumen 

bisa merasakan nilai produk yang peduli terhadap lingkungan tersebut 

secara langsung.  

Hal-hal tersebut dapat diterapkan oleh The Body Shop dalam setiap 

program-program selanjutnya yang dilakukan didalam maupun diluar negeri, 

sehingga baik konsumen yang sudah menggunakan maupun yang belum 

menggunakan produk merek The Body Shop bisa lebih dapat mengenal dan peduli 

akan merek The Body Shop, serta dapat tercipta image yang kuat terhadap merek 

The Body Shop sebagai merek yang sangat peduli terhadap lingkungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dari lima hipotesis penelitian yang 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Green brand image berpengaruh secara positif terhadap green satisfaction. 

Green brand image perusahaan meningkat, maka dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan akan keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap 

lingkungan, dikarenakan citra merek merupakan faktor yang penting 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka adanya pengaruh yang 

positif antara citra merek dengan kepuasan pelanggan (Zhang, 2015). Citra 

merek The Body Shop sebagai merek yang peduli akan lingkungan terbukti 

memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepuasan konsumen 

terhadap merek The Body Shop sebagai merek yang dapat memenuhi 

keinginan, harapan, dan kebutuhan konsumen terhadap lingkungan. 

Semakin citra merek suatu produk melekat dalam benak konsumen, maka 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen akan semakin tinggi. 

2. Green brand image berpengaruh secara positif terhadap green trust. 

Image memiliki pengaruh yang positif terhadap kepercayaan konsumen, 

karena image dapat mengurangi risiko yang dirasakan oleh konsumen dan 

dapat meningkatkan kemungkinan konsumen melakukan pembelian saat 

melakukan transaksi (Flavián et al., 2005). Citra merek dari The Body 
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Shop sebagai merek yang peduli terhadap lingkungan terbukti memiliki 

pengaruh positif dalam meningkatkan kepercayaan merek sebagai merek 

yang mampu menepati janjinya untuk peduli akan lingkungan, dan merek 

yang dapat memberikan keyakinan kepada konsumen, bahwa The Body 

Shop melakukan perbuatan baik terhadap manusia, hewan, dan 

lingkungan. 

3. Green brand image tidak berpengaruh secara langsung terhadap green 

brand equity. 

Ekuitas merek melambangkan pilihan, sikap, dan perilaku dari pembelian 

konsumen untuk suatu merek (Yasin et al., 2007). Menurut Hartmann et 

al., (2005), atribut fungsional suatu produk dibatasi oleh kenyataan bahwa 

pengurangan dampak lingkungan pada suatu produk pada umumnya tidak 

memberikan manfaat ataupun nilai tersendiri untuk pembelinya. Persepsi 

konsumen akan image yang baik ataupun buruk dari produk kosmetik The 

Body Shop, tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai produk 

kosmetik The Body Shop. 

4. Green satisfaction berpengaruh secara positif terhadap green brand equity. 

Kemampuan The Body Shop dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan suatu produk yang ramah lingkungan dapat mendorong 

terciptanya ekuitas merek The Body Shop sebagai merek yang peduli akan 

lingkungan. Konsumen yang memiliki tingkat kepusan tinggi terhadap 

suatu merek akan langsung menyebutkan nama merek tersebut secara 

langsung, dibandingkan merek produk lainnya (Chen, 2010). 
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5. Green trust berpengaruh secara positif terhadap green brand equity. 

Menurut Kalafatis & Pollard (1999), ada beberapa perusahaan yang 

mengeluarkan produk baru, dimana mereka menambahkan janji-janji akan 

kepedulian lingkungan tapi sebenarnya perusahaan tersebut tidak 

sepenuhnya memenuhi janjinya, hal tersebut dapat menurunkan rasa 

kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, akibatnya reputasi 

produk tersebut pun terganggu. Kepercayaan merupakan faktor yang 

penting bagi konsumen untuk meningkatkan rasa kepercayaannya terhadap 

nilai suatu produk. 

5.2 Saran 

Penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dapat dikembangkan 

pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran baik 

untuk perusahaan The Body Shop maupun untuk peneliti selanjutnya sebagai 

berikut : 

1. Untuk perusahaan The Body Shop 

a. Lebih mengajak konsumen dalam keikutsertaan program-program 

mengenai lingkungan yang dilakukan oleh The Body Shop sehingga timbul 

rasa komitmen dari konsumen untuk lebih menjaga lingkungan. 

Selanjutnya, lebih baik menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di 

Indonesia dan lebih mengajak pengrajin-pengrajin kecil di Indonesia 

dalam proses pembuatan aksesoris-aksesoris The Body Shop supaya 

meningkatkan pendapatan pengrajin kecil lainnya. 
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b. Pramuniaga store The Body Shop lebih memberikan informasi mengenai 

The Body Shop sebagai produk yang mengedepankan ramah lingkungan 

disetiap produk-produknya, sehingga konsumen yang baru mengenal 

produk The Body Shop bisa mengetahui reputasi yang baik dari perusahaan 

The Body Shop sebagai green marketing. 

c. Konsumen tidak harus melakukan pengembalian 3 botol kosong produk 

The Body Shop, tetapi bisa mengembalikan minimal 1 botol kosong 

produk apapun dari The Body Shop, akan mendapatkan diskon sebesar 

10%, sehingga konsumen yang hanya memiliki 1 produk The Body Shop 

bisa ikut serta dalam kinerja The Body Shop mengenai kepedulian 

lingkungan. The Body Shop dapat meningkatkan rasa kepedulian akan 

lingkungan dikalangan remaja dengan mengadakan The Body Shop card 

for student, dengan cara minimal pembelian produk The Body Shop 

apapun sebesar Rp 250.000 akan mendapatkan kartu member The Body 

Shop yang mempunyai kelebihan yakni, pemberian diskon sebesar 5%, 

diskon khusus saat event,  diskon khusus saat ulangtahun. 

d. The Body Shop dapat mengadakan event kunjungan ke pabrik The Body 

Shop dengan konsumen atau masyarakat umum lainnya dengan tujuan agar 

lebih menunjukkan bahwa The Body Shop dalam proses produksi setiap 

produknya memang benar-benar menggunakan bahan-bahan alami dan no 

animal testing. The Body Shop dapat mengadakan pengumpulan kartu 

yang dicap oleh kasir The Body Shop sebanyak 30 cap, konsumen dapat 

mengikuti event kunjungan ke pabrik The Body Shop untuk melihat proses 
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pembuatan produk dan untuk masyarakat umum dapat mengikuti event 

melalui kuis ataupun lomba mengenai kepedulian lingkungan yang 

diadakan oleh pihak The Body Shop. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya menggunakan penelitian yang serupa masih dalam 

konteks kosmetik yang ramah lingkungan, tetapi cakupan penelitian 

yang selanjutnya lebih diperluas, seperti jenis kelamin yang tidak hanya 

perempuan saja yang bisa berpartisipasi dalam penelitian ini, tetapi lelaki 

yang kini sudah mulai menggunakan kosmetik, selain itu wilayah 

pengguna tidak hanya di DKI Jakarta tetapi di Jabodetabek, dan umur 

yang dalam penelitian ini dibatasi responden dengan usia 17 tahun 

sampai dengan 35 tahun sebaiknya peneliti selanjutnya mencakup semua 

umur. Penelitian selanjutnya menggunakan dua objek kosmetik ramah 

lingkungan untuk melakukan perbandingan produk satu dengan produk 

pesaing lainnya. Menambahkan variabel yang memiliki pengaruh negatif 

seperti greenwash, dimana menurut Chen & Chang (2012) greenwashing 

memiliki pengaruh negatif terhadap green trust pada sebuah produk 

ramah lingkungan. Greenwashing adalah pernyataan palsu perusahaan 

terhadap lingkungan dengan cara yang menyesatkan atau membohongi 

konsumen mengenai adanya manfaat akan lingkungan dari produk, jasa, 

ataupun praktik perusahaan (Lane, 2013). Penambahan variabel negatif 

dimaksudkan untuk melihat apakah pengaruh negatif tersebut berlaku di 

Indonesia. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

Persepsi Responden 

Responden yang terhormat, saya adalah Debby Sagita Abdoe mahasiswa Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi, Indonesia Banking School, Jurusan Manajemen Marketing. Saat ini saya 

sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya tentang "Pengaruh green brand image, 

green satisfaction, dan green trust terhadap green brand equity pada produk The Body 

Shop". Untuk itu, saya mohon kesediaan Anda membantu saya untuk meluangkan waktu 

mengisi kuesioner ini.Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk menjawab dengan 

seobjektif mungkin.Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terimakasih. 

A. Screening Question 

1. Jenis Kelamin 

 Wanita (Lanjut ke Pertanyaan Beikut) 

 Pria (Berhenti Sampai Disini, Terimakasih) 

2. Apakah Anda mengetahui merek kosmetik ramah lingkungan? 

 Ya (Lanjut ke Pertanyaan Berikut) 

 Tidak (Berhenti Sampai Disini, Terimakasih) 

3. Apakah Anda mengetahui merek kosmetik The Body Shop? 

 Ya (Lanjut ke Pertanyaan Berikut) 

 Tidak (Berhenti Sampai Disini, Terimakasih) 

4. Apakah Anda menggunakan produk kosmetik The Body Shop? 

(Seperti : bath & body, shampoo & conditioners, skin care (BB cream, lip & eye care, 
toner, mask, mouisturizers, cleanser), make-up, dan fragrance). 

 Ya (Lanjut ke Pertanyaan Berikut) 

 Tidak (Berhenti Sampai Disini, Terimakasih)  
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B. Profil Responden 

1. Usia 

 17 tahun - 22 tahun 

 23 tahun - 30 tahun 

 31 tahun - 35 tahun 

2. Pendidikan terakhir 

 SMP/Sederajat 

 SMA/Sederajat 

 Diploma 

 Sarjana (S1) 

 Pascasarjana (S2) 

 Yang lain:  

3. Pekerjaan Anda saat ini 

 Pelajar/Mahasiswa 

 Pegawai Negeri 

 Pegawai Swasta 

 Wiraswasta 

 Yang lain:  

4. Rata-rata pengeluaran per bulan 

 < 1 Juta Rupiah 

 1 Juta Rupiah - 3 Juta Rupiah 

 4 Juta Rupiah - 6 Juta Rupiah 

 7 Juta Rupiah - 10 Juta Rupiah 

 > 10 Juta Rupiah 
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5. Jenis produk The Body Shop yang Anda gunakan?  

(Anda dapat memilih lebih dari satu) 

 Skin Care 

 Bath & Body 

 Make Up 

 Shampoos & Conditioners 

 Fragrance 

 Yang lain:  

Persepsi Responden 
PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah penilaian 

Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. Semakin ke arah nilai 

1 berarti semakin Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, sebaliknya 

semakin ke arah nilai 7 berarti semakin Anda sangat setuju dengan pernyataan terkait. 

Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang 

dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan 

diri anda. 

1. The Body Shop merupakan merek yang berkomitmen terhadap lingkungan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

2. The Body Shop merupakan merek yang memiliki reputasi baik dalam hal 
kepedulian lingkungan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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3. The Body Shop merupakan merek yang berhasil dalam menerapkan kinerja 
terhadap kepedulian lingkungan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

4. The Body Shop merupakan merek yang berhasil membangun kepedulian terhadap 
lingkungan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

5. The Body Shop merupakan merek yang dipercaya dapat memenuhi janji mengenai 
kepedulian terhadap lingkungan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

6. Saya senang memilih merek The Body Shop karena komitmen lingkungannya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

7. Saya percaya bahwa membeli produk merek The Body Shop merupakan keputusan 
yang tepat. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

8. Secara keseluruhan, saya senang membeli produk merek The Body Shop karena 
ramah lingkungan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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9. Secara keseluruhan, saya puas dengan merek The Body Shop karena kepedulian 
lingkungannya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

10. Saya merasa kepedulian merek The Body Shop  terhadap lingkungan dapat 
dipercaya. 

 

 

 

11. Saya merasa bahwa komitmen merek The Body Shop  terhadap lingkungan dapat 
diandalkan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

12. Saya merasa janji merek The Body Shop  terhadap lingkungan dapat dipercaya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

13. Kepedulian merek The Body Shop  terhadap lingkungan sesuai dengan harapan 
saya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

14. The Body Shop memegang janji dan komitmen untuk menjaga lingkungan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 
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15. Masuk akal jika saya membeli produk merek The Body Shop, dibandingkan 
merek lain, walapun komitmen terhadap lingkungan dan produk yang ditawarkan 
sama. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

16. Saya lebih memilih merek The Body Shop karena konsep kepedulian 
lingkungannya, dibandingkan dengan konsep merek produk yang lainnya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

17. Saya lebih memilih untuk membeli merek The Body Shop karena kinerja 
kepeduliannya terhadap lingkungan, dibandingkan dengan merek produk lainnya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

18. Keputusan saya sangat tepat dalam membeli produk merek The Body Shop 
karena program kepeduliannya terhadap lingkungan, dibandingkan dengan merek 
produk lainnya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 

1. Validitas Green Brand Image 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .832 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 87.848 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 GBI1 GBI2 GBI3 GBI4 GBI5 

Anti-image Covariance 

GBI1 .306 -.086 .086 -.138 -.128 

GBI2 -.086 .402 -.089 -.037 -.110 

GBI3 .086 -.089 .494 -.181 -.057 

GBI4 -.138 -.037 -.181 .287 -.034 

GBI5 -.128 -.110 -.057 -.034 .355 

Anti-image Correlation 

GBI1 .793a -.244 .222 -.464 -.387 

GBI2 -.244 .899a -.200 -.108 -.290 

GBI3 .222 -.200 .792a -.479 -.136 

GBI4 -.464 -.108 -.479 .807a -.105 

GBI5 -.387 -.290 -.136 -.105 .874a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

GBI1 .867 

GBI2 .857 

GBI3 .751 

GBI4 .896 

GBI5 .871 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Validitas Green Satisfaction 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .858 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 94.272 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 GS1 GS2 GS3 GS4 

Anti-image Covariance 

GS1 .233 -.070 -.076 -.097 

GS2 -.070 .421 -.062 -.052 

GS3 -.076 -.062 .237 -.098 

GS4 -.097 -.052 -.098 .212 

Anti-image Correlation 

GS1 .848a -.222 -.322 -.435 

GS2 -.222 .929a -.196 -.174 

GS3 -.322 -.196 .850a -.439 

GS4 -.435 -.174 -.439 .825a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

GS1 .930 

GS2 .858 

GS3 .928 

GS4 .935 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Validitas Green Trust 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .772 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 103.843 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 

Anti-image Covariance 

GT1 .237 -.193 -.076 -.016 .050 

GT2 -.193 .264 .041 -.021 -.059 

GT3 -.076 .041 .277 -.135 -.092 

GT4 -.016 -.021 -.135 .258 -.127 

GT5 .050 -.059 -.092 -.127 .373 

Anti-image Correlation 

GT1 .704a -.771 -.298 -.064 .168 

GT2 -.771 .707a .152 -.082 -.187 

GT3 -.298 .152 .807a -.504 -.287 

GT4 -.064 -.082 -.504 .818a -.408 

GT5 .168 -.187 -.287 -.408 .836a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

GT1 .835 

GT2 .812 

GT3 .879 

GT4 .891 

GT5 .820 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Validitas Green Brand Equity 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .830 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 113.466 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 GBE1 GBE2 GBE3 GBE4 

Anti-image Covariance 

GBE1 .325 -.102 -.036 -.014 

GBE2 -.102 .211 -.067 -.016 

GBE3 -.036 -.067 .124 -.100 

GBE4 -.014 -.016 -.100 .177 

Anti-image Correlation 

GBE1 .905a -.391 -.181 -.057 

GBE2 -.391 .861a -.414 -.082 

GBE3 -.181 -.414 .767a -.676 

GBE4 -.057 -.082 -.676 .811a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

GBE1 .891 

GBE2 .936 

GBE3 .958 

GBE4 .929 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 
  

Pengaruh Green..., Debby Sagita Abdoe, Ma.-IBS, 2016



98 
Indonesia Banking School 

1. Realibility Green Brand Image 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.902 .903 5 

 
2. Realibility Green Satisfaction  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.932 .933 4 

 

3. Realibility Green Trust 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.900 .902 5 

 

4. Realibility Green Brand Equity 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.946 .947 4 
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Lampiran 3 : Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 4 : Path Diagram Structural Model 
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Lampiran 5 : Model Fit Summary 
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Lampiran 6 : Estimate - Regression Weight 
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Lampiran 7 : Estimate - Standardized Regression Weights 
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