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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini perusahaan harus dapat menghasilkan nilai jual yang meningkat 

dengan menciptakan keputusan pembelian pada konsumen yang berpengaruh 

pada penjualan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan agar lebih 

meningkat, hal tersebut dapat berpengaruh pada hubungan antara penjual 

dengan pembeli. Sebelum memutuskan melakukan pembelian, konsumen tentu 

memperhatikan dalam pemilihan produk yang akan dibeli melalui mencari 

informasi mengenai produk tersebut. Peter dan Olson (2013) menyatakan 

bahwa keputusan pembelian suatu produk dipengaruhi dengan terbentuknya 

citra merek yang baik di benak konsumen. Salah satu pertimbangan dalam 

melakukan keputusan pembelian adalah keputusan tentang merek, konsumen 

tentu memilih produk yang dikenal memiliki citra positif. Pernyataan tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sunyoto (2013). 

Strategi  pemasaran suatu produk dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan citra merek yang baik dibenak konsumen. Membangun citra 

merek yang positif dapat dilakukan dengan menerapkan green perceived value 

yang kuat terhadap produk perusahaan yang memiliki kelebihan unik serta 

dapat dibedakan dengan produk lainnya. Konsumen tentu memberikan citra 

positif pada perusahaan yang telah melakukan kegiatan pemasaran yang 

menggunakan konsep lingkungan. Saat ini, banyak konsumen yang sudah 
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menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut 

dapat membantu membangun citra merek yang positif. Pernyataan ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Silvia (2014). 

Green perceived value yang diciptakan perusahaan pada konsumen 

mempunyai tujuan yang baik untuk dikembangkan sebagai pilihan strategi 

pemasaran dimana konsumen dapat merasakan manfaat dan keuntungan dari 

produk hijau yang dihasilkan. Perusahaan yang dapat menerapkan isu tentang 

lingkungan alam dalam kegiatan pemasaran dapat menimbulkan fenomena baru 

dalam pemasaran yang berupa konsep pemasaran hijau (Putripeni, 2014). 

Strategi green marketing yang banyak dilakukan perusahaan, mengubah 

perilaku konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Salah satu unsur 

green marketing yang dapat dirasakan dan dinilai konsumen adalah green 

perceived value yang diciptakan perusahaan untuk konsumen.  

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup mulai bertambah 

setelah melihat berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Hal 

tersebut  berhubungan dengan perilaku konsumen dalam memilih membeli 

produk yang ramah lingkungan. Konsumen tentu lebih selektif  dalam membeli 

produk yang ramah lingkungan dengan memeriksa label organik, memeriksa 

bahan yang digunakan untuk membuat produk serta memperhatikan opini 

masyarakat pada merek kosmetik tertentu melalui berita maupun media sosial 

dan secara tidak langsung memberikan pengetahuan terhadap konsumen 

tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan 

membeli produk berbahan alami yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. 
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Terkait pemanasan global yang terjadi sekarang, maka perlu dilakukan 

kegiatan pencegahan yang dapat membantu bahan-bahan yang kurang ramah 

lingkungan seperti kosmetik. Kosmetik yang ramah lingkungan menjadi daya 

tarik tersendiri bagi konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian. 

Kosmetik memiliki kandungan bahan kimia dan sulit diurai. Kosmetik yang 

ramah lingkungan memiliki beberapa manfaat yaitu memiliki kemasan yang 

dapat didaur ulang serta aman untuk kesehatan dan lingkungan. Konsumen 

yang lebih memilih produk kosmetik ramah lingkungan karena telah menyadari 

mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Berikut merupakan data top brand 

index merek kosmetik yang sedan populer: 

Tabel 1.1 Top Brand Index Kategori Perawatan Pribadi  

MEREK TBI TOP 

Oriflame 16,8% TOP 

Wardah 16,4% TOP 

The Body Shop 12,7% TOP 

Mustika Ratu 12,5% 

       Sumber: Top Brand Index 2018 

   Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa The Body Shop masih berada 

pada peringkat ketiga, dengan rata-rata top brand index 12,7% terdapat pesaing 

produk The Body Shop yaitu Oriflame dan Wardah. Hal ini menunjukan bahwa 

jumlah konsumen yang membeli The Body Shop masih belum mencapai target 

peringkat pertama dipasaran, dibandingkan dengan merek pesaingnya. 

Perusahaan harus meningkatkan kualitas sehingga dapat mencapai keunggulan 

dipasar kosmetik dengan memanfaatkan produknya yang berbahan alami agar 

The Body Shop menjadi peringkat pertama dengan memiliki citra merek ramah 

lingkungan yang paling digemari konsumen. 
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The Body Shop merupakan salah satu merek terkenal untuk produk 

kosmetik dan perawatan tubuh yang menerapkan pendekatan pemasaran hijau 

dalam kebijakan dan praktik bisnisnya. The Body Shop telah memiliki  147 

gerai yang tersebar di Indonesia. The Body Shop menawarkan produk 

berkualitas tinggi dengan memanfaatkan bahan baku alami dan meninimalisasi 

penggunaan bahan kimia. Perusahaan meminimalkan penggunaan kemasan 

yang terbuat dari kertas dan plastik. The Body Shop menggunakan iklan untuk 

tujuan kampanye lingkungan. Untuk kedepannya, The Body Shop berupaya 

mempromosikan konsep daur ulang produk dan isi ulang produk kepada 

masyarakat. (www.thebodyshop.co.id) 

Berbagai macam merek kosmetik saat ini telah beredar dan 

berkembang, mulai dari merek lokal dan merek impor yang sedang meningkat 

dan berkembang dipasaran.. Produk kosmetik ramah lingkungan belum 

maksimal untuk dapat berkembang dipasaran. Hal ini terjadi karena tidak 

banyak perusahaan secara serius menekankan aspek lingkungan dan 

perusahaan yang lebih menerapkan strategi ramah lingkungan dapat mencapai 

keunggulan terkait dengan citra merek perusahaan. Adanya tekanan internal 

dan eksternal dapat mendorong perusahaan untuk berinisiatif menjadi go green. 

Hal tersebut mengubah perilaku konsumen dari yang berawal membeli produk 

konvensional menjadi membeli produk yang ramah lingkungan. 

Adanya latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Green Perceived Value 

terhadap Keputusan Pembelian melalu Citra Merek sebagai Mediator”. 

http://www.thebodyshop.co.id/
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini yaitu: 

1. Apakah green perceived value berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian The Body Shop ? 

2. Apakah green perceived value berpengaruh terhadap citra merek The 

Body Shop ? 

3. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian The 

Body Shop ? 

4. Apakah green perceived value berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian The Body Shop melalui citra merek? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini dibuat berdasarkan rumusan masalah yang 

telah disampaikan sebelumnya yakni: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh green perceived value 

terhadap keputusan pembelian The Body Shop. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh green perceived value 

terhadap citra merek The Body Shop. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian The Body Shop. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh green perceived value 

terhadap keputusan pembelian The Body Shop melalui citra merek. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Penelitian ini di harapkan sebagai tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. 

mengenai green perceived value, citra merek dan keputusan pembelian. 

b. Praktisi 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan The 

Body Shop dalam menjalankan strategi pemasaran yang baik untuk 

menciptakan green perceived value pada konsumen yang berpengaruh 

pada keputusan pembelian. 

D. Batasan Penelitian 

Penelitian ini membatasi objek penelitian yang berfokus hanya 

pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai konsumen The Body Shop. 

 

 

 

 

 


