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ABSTRAK 



 

Pengaruh Consumer Knowledge, Brand Image Dan Green Marketing Mix 

Pada Keputusan Pembelian Produk Kosmetika Wardah  

Di Bandar Lampung 

 

Oleh 

Rachman Syuhada 

 

Penjualan produk kosmetika di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 

2015 dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

dan khusus untuk produk kosmetik Wardah mampu menembus pasar nasional 

sebagai satu dari lima brand utama kosmetika Indonesia. Berdasarkan penelitian 

terdahulu citra merek yang dimiliki oleh suatu merek kosmetika dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh para konsumen tentang kosmetika yang dipasarkan melalui 

kampanye hijau sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari green marketing mix dan 

pengetahuan konsumen terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah 

di Bandar Lampung dengan citra merek sebagai variabel intervening. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari respon 

konsumen Wardah di Bandar Lampung. Temuan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif pada variabel green marketing mix dan 

pengetahuan konsumen terhadap keputusan pembelian produk kosmetika dengan 

citra merek sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

green marketing mix, pengetahuan konsumen dan citra merek berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetika. Pada uji determinasi (R2), 

model struktural yang digunakan untuk menggambarkan keputusan pembelian 

produk kosmetika dianggap cukup baik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah 

variabel pengetahuan konsumen dan citra merek berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar 

Lampung kecuali pada pengaruh green marketing mix. Dikarenakan desain 

kuisioner yang ada tidak menggambarkan keputusan beli yang didasari oleh green 

marketing, maka peneliti selanjutnya harus mengunakan desain kuisioner yang 

lebih baik. Selain itu peneliti menyarankan kepada pihak PT PTI selaku produsen 

Wardah meningkatkan penerapan sistem pemasaran yang lebih baik demi lebih 

meyakinkan pembeli dalam memutuskan membeli produk Wardah.  

 

Kata Kunci : Green Marketing Mix, Consumer Knowledge, Brand Image, 

Keputusan Pembelian 

 



 

ABSTRACT 

 

The Influence of Consumer Knowledge, Brand Image And Green Marketing 

Mix On Wardah Cosmetics Product Buying Decision in Bandar Lampung 

 

By 

Rachman Syuhada 

 

The increasing sales of cosmetics product in Indonesia nowadays is better than 

last few years, and Wardah as on of the cosmetics manufacturer can penetrate the 

national market as on of top five Indonesian cosmetics brand. Based on the 

predescessor study shows that brand image of a cosmetics brand merek and the 

consumer knowledge about cosmetics that is marketed through green campaign is 

higly affecting the consumer buying decision. This study is made with purpose to 

analyze the influence of green marketing mix and consumer knowledge on  

Wardah cosmetics product buying decision in Bandar Lampung with brand image 

as the intervening variable. This study is conducted using quantitative method and 

analyze using structural equation modelling. The data that is used in this study is 

primary data that collected from Wardah Bandar Lampung. The findings from this 

study, shows that green marketing mix and consumer knowledge have positive 

influence on Wardah cosmetics product buying decision with brand image as the 

intervening variable. This study also showing  green marketing mix, consumer 

knowledge  and brand image have a positive influence on buying decision but not 

significantly. The goodness of fit test (R2), shows that the structural model that 

used to describe Wardah cosmetics product buying decision can be assumed fit. 

The conclusion of this study is showing  green marketing mix, consumer 

knowledge  and brand image have a positive influence on Wardah Bandar 

Lampung cosmetics buying decision. Based on the study findings, the researcher 

offer a suggestion for the next researcher to use better instrument and suggestion 

for PT PTI as Wardah cosmetics manufacturer to maintain and increase the the 

marketing system that already been used to be convince the consumer better on 

buying Wardah cosmetics products.  

 

Keyword : Green Marketing Mix, Consumer Knowledge, Brand Image, Buying 

Decision 







 



 

 

 

 

MOTTO 

 

“Maka, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan ?” (QS. ArRahman:55) 

 

“Jangan beri tahu aku seberapa berpendidikannya kamu, tapi beri tahu aku 

seberapa banyak kau telah melakukan perjalanan” 

(Rasulullah Muhammad SAW) 

 

“Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-

banyaknya” 

(Alm. Abah Suganda) 

 



“Be Water My Friend” (Bruce Lee) 

 

“Don’t just count everything you have lost, what is gone is gone !! but count what 

you still have left to fight for because no matter how dark is the night, it will 

always turn to day eventually” (Oda Eiichiro) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan 

sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan 

mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan 

sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri 

yaitu dengan menggunakan kosmetika. Kosmetik berasal dari bahasa Inggris, 

cosmetic yang artinya “alat kecantikan wanita”. Dalam bahasa Arab modern 

diistilahkan dengan Alatuj tajmiil, atau sarana mempercantik diri.  

Menurut badan BPOM (Badan Pangan, Obat dan Makanan), Departemen 

Kesehatan, Kosmetika adalah paduan bahan yang siap untuk digunakan pada 

bagian luar badan, gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya 

tarik, mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik. Persaingan antar 

pasar industri perawatan pribadi dan kosmetika semakin kompetitif. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya jenis kosmetika beredar baik produksi dalam negeri 

maupun produksi luar negeri. Membanjirnya produk kosmetika di pasaran 

mempengaruhi sikap seseorang terhadap pembelian dan pemakaian barang. 

Pembelian suatu produk bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan (need), melainkan 

karena keinginan (want). Ditambah dengan ditemukannya bahwa konsumen yang 

memutuskan memilih menggunakan produk kosmetika biasanya dalam rangka 

memperjelas identitas diri agar dipandang baik dalam komunitas tertentu.  
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Munculnya berbagai macam produk dalam suatu kategori dengan kualitas 

produk yang sudah menjadi standar dan dapat dengan mudah ditiru dan dimiliki 

oleh siapapun mengakibatkan sulitnya suatu perusahaan untuk mempertahankan 

dirinya sebagai pemimpin pasar. Untuk mengatasi penetrasi yang dilakukan oleh 

kompetitor, maka perusahaan kosmetika harus tetap menjaga pangsa pasarnya, 

salah satunya dengan betuk citra merek (brand image) yang kuat. Tanpa citra 

merek yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menarik 

pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada (Rizan dalam Hasugian, 

2015:2). Meskipun industri kosmetik telah tumbuh pesat di dalam negeri namun 

upaya untuk menembus pasar ekspor nampaknya sulit dilakukan. Berdasarkan 

informasi Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik (PPAK), ekspor 

produk kosmetik Indonesia terbilang cukup kecil yaitu hanya sebesar 1% dari 

total penerimaan pasar kosmetik yang mencapai Rp. 80 triliun. Kondisi ini 

memberikan gambaran bahwa industri kosmetik di Indonesia belum mengggarap 

pasar ekspor secara maksimal.  

Adanya pasar bebas di negara ASEAN seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) dan harmonisasi bidang kosmetik membuat semakin sulit produk 

Indonesia untuk masuk ke negara ASEAN lainnya. Hal ini dikarenakan negara 

lain tersebut merasa harus melindungi produknya sehingga dibuat saringan-

saringan produk asing yang akan masuk. Meskipun permintaan kosmetik nasional 

pada tahun 2015 ini sedikit mengalami kelesuan karena turunnya daya beli 

masyarakat akibat kondisi perekonomian yang belum stabil, namun diyakini pasar 

kosmetik nasional masih berpotensi untuk tumbuh. Salah satu pendorong 
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kenaikan pasar industri kosmetik adalah pertumbuhan masyarakat Indonesia yang 

jumlahnya mencapai sekitar 250 juta jiwa yang merupakan pasar potensial bagi 

produk-produk kosmetik nasional. 

Strategi menjadi peran yang sangat penting bagi Wardah Bandar Lampung 

dalam usahanya mencapai keberhasilan perusahaan. Menurut Febrian (2016:2), 

tidak hanya strategi saja yang berperan penting dalam kelangsungan hidup 

perusahaan, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana kepuasan 

konsumen setelah melakukan kontak dengan perusahaan tersebut yang nantinya 

akan berdampak pada loyalitas konsumen terhadap perusahaan tersebut. Menurut 

Febrian (2016:3), salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

melakukan pemasaran produk ialah dengan strategi pemasaran. Strategi 

pemasaran harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan teratur tentang apa 

yang harus dilakukan oleh perusahaan dan menggunakan setiap kesempatan atau 

peluang pada beberapa sasaran pasar. Jenis strategi pemasaran yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah strategi pemasaran dengan memfokuskan kepada 

desain produk (Brand Image) dan pengetahuan konsumen akan produk 

(Consumer Knowledge). 

Berdasarkan pengamatan BIZTEKA, pada tahun 2015 pasar kosmetik 

nasional diperkirakan tumbuh 8,3% dengan nilai mencapai Rp. 13,9 triliun, 

meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) yang sebesar Rp. 12,8 

triliun. Sepanjang periode 2010 - 2015 pasar industri kosmetik nasional 

meningkat rata-rata mencapai 9,67% per tahunnya. Untuk lebih jelasnya mengenai 

perkembangan pasar industri kosmetik di Indonesia sepanjang tahun 2010 
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hinggga 2015 dapat dilihat pada gambar 1.1, dimana kosmetika Wardah yang 

diproduksi oleh PT. PTI menjadi bagian dari perkembangan pasar industri 

kosmetik di Indonesia. 

 

 
Sumber : Citra Cendikia Indonesia, 2016 

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pasar Industri Kosmetik Indonesia 2010-2015 

 

PT. Paragon Technology Innovation adalah salah satu perusahaan yang 

memproduksi kosmetika. Produknya diproduksi dalam tiga merek, yaitu Puteri, 

Zahra dan Wardah. Dalam penelitian ini digunakan sampel dengan merek 

Wardah. Pemilihan ini didasarkan pada sistem penjualan dan segmen produk. 

Wardah dijual secara bebas, Puteri dikhususkan untuk segmen salon kecantikan, 

sedangkan Zahra didistribusikan melalui Multi Level Marketing (MLM). 

Disamping itu, produk-produk Wardah memiliki sertifikat halal dari LP POM 

MUI. Mengusung label kosmetik “halal” awalnya membuat ruang gerak Wardah 

sangat terbatas. Namun dengan terobosan pemasaran yang konsisten dan 

terintegrasi, kini Wardah tumbuh menjadi kosmetik halal terbesar di dunia. (SWA  
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Sembada Vol. 28 No. 18, September, 2012). Wardah telah mendapatkan peringkat 

didalam top brand index 2016 untuk kategori produk perawatan diri, sebagaimana 

yang disajikan pada tabel 1.1 dan untuk perkembangan tren peringkat 17 produk 

Wardah yang paling diminati dapat dilihat pada gambar 1.2A hingga gambar 

1.2C. 

 

Tabel 1.1 Produk Wardah Pada Top Brand Index Indonesia 2016 

No Brand Category TBI Rank 

1 Wardah Body mist 8,5 % 2 

2 Wardah Body Butter / Body Cream 10,5 % 2 

3 Wardah Sun Care 8,7 % 3 

4 Wardah Pembersih Wajah 3,8 % 4 

5 Wardah Pelembab Wajah 8,0 % 2 

6 Wardah Masker Wajah 4,2 % 5 

7 Wardah Lipstik 22,3 % 1 

8 Wardah Lip Gloss 13,7 % 1 

9 Wardah Blush On 23,0 % 1 

10 Wardah Eyeliner 10,2 % 4 

11 Wardah Pensil Alis 12,3 % 2 

12 Wardah BB Cream 22,3 % 2 

13 Wardah Foundation 26,9 % 1 

14 Wardah Bedak Muka Tabur 15,5 % 2 

15 Wardah Bedak Muka Padat 25,0 % 1 

16 Wardah Eye Cream 19,8 % 1 

17 Wardah Serum Wajah 20,7 % 2 

Sumber : Top Brand Index Indonesia (2017) 
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Sumber : Diolah dari data TBI 2012-2016 

Gambar 1.2A Perkembangan Tren Peringkat 17 Produk Wardah 
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Sumber : Diolah dari data TBI 2012-2016 

Gambar 1.2B Perkembangan Tren Peringkat 17 Produk Wardah 
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                                        Sumber : Diolah dari data TBI 2012-2016 

Gambar 1.2C Perkembangan Tren Peringkat 17 Produk Wardah 

 

Dari Gambar 1.2A hingga 1.2C bisa dilihat bahwa perkembangan tren 

kosmetika Wardah sangat pesat sehingga hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja 

dapat menduduki peringkat 1. Wardah merupakan salah satu merek yang paling 

dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Wardah 

memegang gelar Top Brand sejak 2013 hingga 2016, hal tersebut dapat dilihat 

dari pencapaian market share Wardah di Indonesia (dapat dilihat pada gambar 

1.3).  

 

 

                       Sumber : Diolah dari data TBI 2012 - 2016 
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Gambar 1.3 Market Share Perusahaan Kosmetika 2012 - 2016 

Pencapaian brand kosmetik Wardah tersebut menunjukan kesadaran 

masyarakat terhadap brand Wardah yang tinggi. Persaingan yang semakin ketat 

dalam industri produk kecantikan membuat konsumen memiliki banyak alternatif 

pilihan atau barang subsitusi, sehingga konsumen sangat mudah beralih kepada 

merek tertentu. Upaya untuk menarik minat konsumen diperlukan untuk memilih 

dan melakukan pembelian berulang pada produk kecantikan Wardah. Peranan 

brand image (persepsi merek) akan produk Wardah dan perusahaan yang 

memproduksinya sangat kuat dalam benak konsumen dan didukung oleh 

pengetahuan konsumen akan produk kosmetika (consumer knowledge) 

mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, karena konsumen 

cenderung memilih brand atau merek yang lebih dikenalnya.   

Menurut Kotler (2009), pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku 

suatu individu yang berasal dari pengalaman. Pengetahuan konsumen terhadap 

produk (consumer knowledge) menurut Engel, Blackwell and Miniard (2004:337) 

dapat diartikan sebagai informasi yang tersimpan didalam ingatan konsumen yang 

berhubungan dengan produk yang pernah dikonsumsinya. Menurut Rangkuti 

(2002:43) brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dibenak 

konsumen. Menurut Kotler (2009:63) brand image adalah sejumlah keyakinan 

tentang merek. Kosmetika merupakan produk yang haruslah bersifat ramah 

lingkungan. Saat ini konsumen telah memiliki perhatian lebih terhadap isu 

perlindungan lingkungan yang berujung pada konsumen lebih memutuskan untuk 

membeli produk yang ramah lingkungan (Chen, 2010 diacu dalam Chen dan 
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Chang, 2012:3), karena itulah biasanya perusahaan kosmetik menerapkan konsep 

green marketing didalam strategi penjualan produknya.  

Penelitian sebelumnya tentang penggunaan green marketing pada produk 

kosmetika pernah dilakukan oleh Pudaruth et al (2015) di wilayah Mauritius, 

timur Madagaskar. Dimana pada penelitian tersebut para peneliti menyatakan 

bahwa citra merek (brand image) yang dimiliki oleh suatu merek kosmetika dan 

pengetahuan (consumer knowledge) yang dimiliki oleh para konsumen tentang 

kosmetika yang dipasarkan melalui kampanye green marketing sangat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan latar belakang di 

atas peneliti berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

membeli produk kosmetik Wardah yang meliputi brand image, consumer 

knowledge dan green marketing, sehingga penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Consumer Knowledge, Brand Image, Green 

Marketing Mix Pada Keputusan Pembelian Produk Kosmetika Wardah di Bandar 

Lampung”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Di tengah gencarnya persaingan industri kosmetika dan peningkatan tren 

akan isu kosmetika yang ramah lingkungan, produk Wardah (Gambar 1.3) justru 

mengalami peningkatan pesat dalam 5 tahun terakhir dan bahkan mampu 

mengungguli pesaing – pesaingnya. Salah satu konsep yang diusung Wardah 

didalam memasarkan produknya ialah kosmetika dengan bahan ramah lingkungan 

yang halal dan cocok bagi kulit wanita Indonesia dengan slogan Inspiring Beauty. 

Pihak PT PTI selaku produsen Wardah tidak hanya memasarkan produknya yang 
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halal dan ramah lingkungan tetapi juga terus menyelenggaraka event - event di 

kota besar yang bertujuan untuk mengedukasi kepada konsumen kosmetika 

Indonesia tentang pentingnya penggunaan kosmetik yang aman, halal dan ramah 

lingkungan. 

Berdasarkan Gambar 1.3, penjualan produk kosmetika di Indonesia 

mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun sebelumnya 

yaitu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan khusus untuk produk kosmetik Wardah 

mampu menembus pasar nasional sebagai satu dari lima brand utama (top brand) 

kosmetika Indonesia. Penjualan produk kosmetika di Indonesia khususnya 

Wardah dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya ialah image atau persepsi 

akan produk dan perusahaan yang memproduksi produk kosmetik brand Wardah 

serta pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen akan produk kosmetika di 

Indonesia. Masalah yang diidentifikasi diatas menjadi alasan peneliti untuk 

meneliti variabel green marketing mix yang digunakan oleh Wardah, persepsi 

produk (brand image) kosmetik Wardah, variabel pengetahuan konsumen 

(consumer knowledge) yang dimiliki oleh konsumen Wardah di Indonesia, serta 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk kosmetika 

di Bandar Lampung.  

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,  masalah yang 

akan dikaji didalam penelitian ini ialah : 
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1. Apakah green marketing mix yang digunakan oleh kosmetika Wardah 

berpengaruh terhadap brand image produk kosmetika Wardah di Bandar 

Lampung ? 

2. Apakah consumer knowledge konsumen kosmetika Wardah berpengaruh 

terhadap brand image produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung ? 

3. Apakah green marketing mix yang digunakan oleh kosmetika Wardah 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di 

Bandar Lampung ? 

4. Apakah consumer knowledge konsumen kosmetika Wardah berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung 

? 

5. Apakah brand image kosmetika Wardah berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung ? 

6. Diantara brand image kosmetika Wardah, consumer knowledge dan green 

marketing mix produk Wardah, variabel mana yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung 

? 

 

1.4  Tujuan 

Penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan : 

1. Mengetahui pengaruh green marketing mix yang digunakan oleh kosmetika 

Wardah terhadap brand image produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 
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2. Mengetahui pengaruh consumer knowledge konsumen kosmetika Wardah 

terhadap brand image produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

3. Mengetahui pengaruh green marketing mix yang digunakan oleh kosmetika 

Wardah terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar 

Lampung. 

4. Mengetahui pengaruh consumer knowledge konsumen kosmetika Wardah 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

5. Mengetahui pengaruh brand image kosmetika Wardah terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

6. Mengtahui perbandingan pengaruh brand image kosmetika Wardah, consumer 

knowledge dan green marketing mix produk Wardah terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

 

1.5  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini ialah : 

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

informasi bagi pihak–pihak yang ingin memngembangkan bidang kajian 

sejenis.  

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

masukan, referensi dan pertimbangan bagi instansi atau lembaga terkait dalam 

mengembangkan perusahaannya berdasarkan bidang kajian sejenis. 

3. Manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

penambah wawasan pengetahuan dan memperluas pengalaman mengenai 

pengaruh brand image, consumer knowledge dan green marketing mix terhadap 
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keputusan pembelian pada pada produk kosmetika Wardah. Bagi perusahaan, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan informasi untuk 

mengevaluasi pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen kosmetika. 

 

1.6  Batasan Penelitian 

Agar penelitian tesis ini tidak meluas dari pembahasan diluar judul dan tema 

“Pengaruh Consumer Knowledge, Brand Image, Green Marketing Mix Pada 

Keputusan Pembelian Produk Kosmetika Wardah di Bandar Lampung”, maka 

peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :  

1. Penelitian strategi pemasaran ini hanya di lakukan pada Wardah cabang kota 

Bandar Lampung selaku salah satu perusahaan yang menjual produk kosmetika 

di kota Bandar Lampung.  

2. Penelitian hanya dilakukan dengan menganalisis tiga variabel didalam strategi 

pemasaran sebagai variabel bebas yaitu Green Marketing Mix, Brand Image 

dan Consumer Knowledge. Selain itu penelitian ini juga mengukur satu 

variabel terikat (Y) yaitu keputusan pembelian dengan indikator keputusan 

membeli dan keputusan tidak membeli. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:529) bahwa pemasaran adalah suatu 

proses sosial yang mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dengan 

nilai individu dan kelompok lainnya. Menurut Stanton (2004:5) bahwa pemasaran 

adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada konsumen atau pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial. Uraian di atas mengandung arti yang dapat 

dijelaskan berikut ini :  

a. Adanya kegiatan manusia  

Bahwa kegiatan pemasaran hanya dilakukan oleh manusia tidak seperti 

kegiatan konsumsi dan produksi yang dapat dilakukan oleh manusia atau 

hewan.  

b. Untuk memperlancar serta menyempurnakan pertukaran yang mengandung :  

implikasi apa-apa yang menyebabkan adanya hubungan yang lebih lama.  

n yaitu menunjukkan adanya  hubungan dan terus 

menerus di dalam pertukaran.  



16 
 

 

 

c. Apa yang ditukarkan  

Pertukaran ini bukan hanya menyangkut barang, jasa dan uang tetapi termasuk 

juga mengenai perhatian, energi, waktu sehingga yang dipertukarkan 

merupakan suatu yang mempunyai nilai bagi pembeli.  

d. Adanya penjual dan pembeli  

Hubungan pertukaran akan selalu disertai dua masalah nilai dan tergantung dari 

mana menilainya apakah pemilik atau uang. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu analisis 

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan program-program yang telah 

dirancang dalam hubungannya dengan pertukaran-pertukaran yang diinginkan 

terhadap konsumen, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi 

maupun bersama. Hal ini terutama terletak pada penerapan serta koordinasi 

produksi, harga, distribusi dan promosi guna memperoleh hasil yang efektif. 

Kotler (diacu dalam Buchari, 2007:130) merumuskan pengertian manajemen 

pemasaran sebagai kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi dan 

mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tujuan organisasi. 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen pemasaran :  

a. Sebagai proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan.  
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b. Sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan untuk melahirkan pertukaran yang 

diinginkan.  

c. Sebagai suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli.  

d.  Sebagai suatau kegiatan yang dapat dilakukan baik yang bertujuan untuk 

keuntungan pribadi maupun bersama.  

e.  Sebagai suatu kegiatan yang difokuskan kepada penerapan dan koordinasi 

produksi, harga, distribusi dan promosi untuk mencapai hasil yang efektif. 

 

2.2  Brand Image 

2.2.1 Pengertian Brand Image 

Menurut American Marketing Association (AMA) (diacu dalam Kotler, 

2009), merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau 

panduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan identitas bagi 

barang atau jasa yang dibuat atau disediakan suatu penjual atau kelompok penjual 

serta membedakannya dari barang atau jasa yang disediakan pesaing. Menurut 

Tjiptono (2005 : 49), brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. Menurut Kotler dan Keller (2009:406) citra 

adalah sejumlah keyakinan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang 

sebuah objek. Sedangkan citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang 

dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam 

ingatan konsumen (Kotler dan Keller, 2009:403).    

Menurut Surachman (2008:13) mendefinisikan citra merek sebagai bagian 

dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, 
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desain huruf atau warna khusus, atau persepsi pelanggan atas sebuah produk atau 

jasa yang diwakili oleh mereknya. Brand image itu sendiri memiliki arti kepada 

suatu pencitraan sebuah produk dibenak konsumen secara massal. Setiap orang 

akan memiliki pencitraan yang sama terhadap sebuah merek. 

Menurut Kotler (2009), para pembeli mungkin mempunyai tanggapan 

berbeda terhadap citra perusahaan atau merek. Menurut Setyaningsih & 

Darmawan (diacu dalam Sulistyari, Ikanita Novirina dan Yoestini, 2012:4) citra 

merek dipengaruhi beberapa komponen, antara lain citra produk, citra pemakai 

dan citra  korporat. Namun, menurut Kertajaya (2005 : 6) citra merek (brand 

image) adalah gebyar dari seluruh asosiasi yang terkait pada suatu merek yang 

sudah ada dibenak konsumen.  

 

2.2.2 Manfaat Citra Merek 

Menurut Kotler (2003:326) citra yang efektif melakukan tiga hal : 

1. Menetapkan karakter produk dan usulan nilai.  

2. Menyampaikan karakter tesebut dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan karakter pesaing.  

3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. Supaya 

citra berfungsi dengan baik, maka harus disampaikan melalui setiap sarana 

komunikasi yang tersedia dengan kontak merek.   

Manfaat citra merek pandangan konsumen terhadap suatu merek merupakan hal 

yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Suatu citra dapat membantu 

perusahaan untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang dijalankan sudah 
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tepat atau belum. Menurut Sutisna (2001:83) manfaat dari citra merek yang 

positif, yaitu :   

1. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian.   

2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama.  

3. Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan jika citra 

merek produk yang telah ada positif.    

 

2.2.3 Mengukur Citra Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009:346) bahwa pengukur citra merek dapat 

dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek, yaitu:   

1. Kekuatan (Strength)   

Dalam hal ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh merek yang bersifat fisik 

dan tidak ditemukan pada merek lainnya. Keunggulan merek ini mengacu pada 

atribut-atribut fisik atas merek tersebut sehingga bisa dianggap sebagai sebuah 

kelebihan dibanding dengan merek lainnya. Yang termasuk pada kelompok 

kekuatan adalah keberfungsian semua fasilitas produk, penampilan fisik, harga 

produk, maupun penampilan fasilitas pendukung dari produk tersebut dan 

memiliki cakupan pasar yang luas.  

2. Keunikan (Unique)   

Keunikan adalah kemampuan untuk membedakan sebuah merek diantara 

merek lainnya. Kesan ini muncul dari atribut produk tersebut yang menjadi 
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bahan pembeda atau diferensiasi dengan produk-produk lainnya. Yang 

termasuk dalam kelompok keunikan ini adalah variasi penampilan atau nama 

dari sebuah merek yang mudah diingat dan diucapkan, dan fisik produk.    

3. Keunggulan (Favor)  

Yang termasuk dalam kelompok favor ini antara lain, kemudahan merek 

produk diucapkan serta kemampuan merek untuk tetap di ingat oleh pelanggan 

yang membuat produk terkenal dan menjadi favorit di masyarakat maupun 

kesesuaian antara kesan merek di benak pelanggan dengan citra yang di 

inginkan perusahaan atas merek yang bersangkutan.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2011:33) menyebutkan faktor-faktor pembentuk 

brand image adalah sebagai berikut:   

1.  Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh 

produsen dengan merek tertentu.   

2.  Dapat di percaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat dan kesepakatan 

yang di bentuk oleh masyarakat tentang suatui produk yang dikonsumsi.   

3.  Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu produk yang bisa 

di manfaatkan oleh konsumen.  

4.  Pelayanan, yang berkaitan dangan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya.  

5.  Resiko berkaitan dengan untung rugi yang di alami oleh konsumen.  

6.  Harga, dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya 

jumlah uang yang di keluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk, 

juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang.  
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7.  Image, yang di miliki merek itu sendiri, yaitu berupa pelanggan, kesempatan 

dan informasi berkaitan dengan merek dari produk tertentu. 

Indikator-indikator yang membentuk citra merek Menurut Biel (diacu dalam 

Setyaningsih dan Darmawan, 2004) indikator-indikator yang membentuk citra 

merek adalah :   

a. Citra Korporat   

Citra yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan sebagai organisasi 

berusaha membangun imagenya dengan tujuan tak lain ingin agar nama 

perusahaan  ini bagus, sehingga akan mempengaruhi segala hal mengenai apa 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Citra dari sebuah perusahaan berawal 

dari perasaan pelanggan dan para pelaku bisnis tentang organisasi yang 

bersangkutan sebagai produsen produk tersebut sekaligus sebagai hasil evaluasi 

individual tentang hal tersebut (Surachman, 2008:275). 

b. Citra Produk atau Konsumen   

Menurut Xian et al (2011:1876), citra produk adalah suatu pandangan 

masyarakat terhadap suatu produk atau kategori suatu produk. Citra konsumen 

terhadap suatu produk yang dapat berdampak positif maupun negatif yang 

berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Image dari 

produk dapat mendukung terciptanya sebuah brand image atau citra dari merek 

tersebut.   

c. Citra Pemakai   

Menurut Xian et al (2011:1876) menyatakan bahwa, citra pemakai mengacu 

pada apakah kepribadian merek sesuai dengan konsumen. Citra pemakai dapat 
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dibentuk langsung dari pengalaman dan kontak dengan pengguna merek 

tersebut. Manfaat adalah nilai pribadi konsumen yang diletakkan terhadap 

atribut dari produk atau layanan yaitu apa yang konsumen pikir akan mereka 

dapatkan dari produk atau layanan tersebut.   

 

2.3  Consumer Knowledge 

2.3.1 Pengertian Pengetahuan Konsumen  

Menurut Mowen and Minor (2008:106), consumer knowledge atau 

pengetahuan konsumen adalah sejumlah pengalaman dengan berbagai macam 

informasi tentang produk atau jasa tertentu yang dimiliki. Sedangkan Engel et al 

(2004:316) mendefinisikan pengetahuan konsumen sebagai informasi yang 

tersimpan dalam ingatan. Himpunan bagian dari informasi total yang relevan 

dengan fungsi konsumen di dalam pasar disebut pengetahuan konsumen. 

Berdasarkan kepada dua definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan 

konsumen adalah semua informasi yang dimilki konsumen mengenai berbagai 

macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk 

dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 

konsumen. 

 

2.3.2 Jenis Pengetahuan Konsumen  

Para ahli psikologi kognitif membagi pengetahuan ke dalam beberapa jenis 

yaitu :  

1) Pengetahuan deklaratif (Declarative knowledge) 
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Pengetahuan deklaratif adalah fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. 

Arti subjektif di sini adalah pengetahuan orang tersebut mungkin tidak selalu 

harus sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Pengetahuan deklaratif terbagi 

menjadi dua kategori yaitu episodic dan semantic. Pengetahuan episodic 

(Episodic knowledge) melibatkan pengetahuan yang dibatasi dengan lintasan 

waktu. Pengetahuan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seputar waktu 

penggunaan suatu produk. Sebaliknya, pengetahuan semantic (Semantic 

knowledge) mengandung pengetahuan yang digeneralisasikan yang 

memberikan arti bagi dunia seseorang.    

2)  Pengetahuan prosedur (Procedural knowledge).   

Sedangkan pengetahuan prosedur adalah pengetahuan mengenai bagaimana 

fakta-fakta tersebut digunakan.  

Menurut Mowen dan Minor (2008:106), pengetahuan konsumen dapat dibagi 

menjadi tiga kategori :   

1. Pengetahuan Objektif (Objective knowledge) 

Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang 

disimpan di dalam memori jangka panjang konsumen.  

2. Pengetahuan Subjektif (Subjective knowledge) 

Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa 

banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk. 

3. Informasi mengenai pengetahuan lainnya 

Konsumen mungkin juga memiliki informasi mengenai pengetahuan berbagai 

hal lainnya. 



24 
 

Engel et al. (2004 : 317) membagi pengetahuan konsumen ke dalam tiga jenis 

pengetahuan, yaitu :   

 

 

A. Pengetahuan Produk. 

Pengetahuan produk merupakan gabungan dari banyak jenis informasi yang 

berbeda. Pengetahuan produk meliputi :   

 Kesadaran akan kategori dan merek produk di dalam kategori produk 

 Terminologi produk  

 Atribut atau ciri produk   

 Kepercayaan tentang kategori produk secara umum dan mengenai merek  

Peter dan Olson (2006 hal 86) juga membagi pengetahuan produk menjadi tiga 

jenis, yaitu :   

 Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. 

Keputusan tentang ciri produk adalah elemen penting dalam strategi 

pemasaran. Seorang konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan 

kepada karakteristik atau atribut dari produk tersebut. Peter dan Olson (2006 

hal 84) menyebutkan bahwa konsumen memiliki tingkat pengetahuan 

produk yang berbeda. Pengetahuan ini meliputi kelas produk (product 

class), bentuk produk (product form), merek (brand), model atau fitur 

(model or features). Dari sudut pandang pemroses kognitif, kita dapat 

mempertanyakan apakah konsumen memang memiliki pengetahuan tentang 

semua ciri tersebut dalam ingatannya dan apakah konsumen memang 
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mengaktifkan serta menggunakan pengetahuan tersebut ketika berpikir 

tentang suatu produk atau merek. Pemasar perlu mengetahui ciri produk 

mana yang paling penting bagi konsumen, apa arti ciri tersebut bagi 

konsumen, dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dalam proses 

kognitif seperti pemahaman dan pengambilan keputusan.   

 Pengetahuan tentang manfaat produk.  

Jenis pengetahuan produk yang kedua adalah pengetahuan tentang manfaat 

produk. Contohnya, konsumen mengonsumsi sayuran dan buah-buahan 

karena mengetahui manfaat produk tersebut bagi kesehatan tubuhnya. 

Manfaat yang dirasakan konsumen setelah mengonsumsi sayuran dan buah-

buahan adalah memperlancar proses metabolisme tubuh. Di sisi lain, 

pemasar juga menyadari bahwa konsumen sering berpikir tentang produk 

dan merek dalam konteks konsekuensinya, bukan ciri-cirinya. Konsekuensi 

adalah apa yang terjadi pada konsumen ketika suatu poduk dibeli dan 

digunakan atau dikonsumsi. Konsumen dapat memiliki pengetahuan tentang 

dua jenis konsekuensi produk yaitu konsekuensi fungsional dan konsekuensi 

psikososial.  

 Konsekuensi fungsional (Functional consequences) adalah dampak tak 

nyata dari penggunaaan suatu produk yang dialami konsumen.   

 Konsekuensi psikososial (Psychosocial consequences) mengacu pada 

dampak psikologis dan sosial dari penggunaan suatu produk konsumen.  

 Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh produk atau jasa bagi 

konsumen. 
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Konsumen juga memiliki pengetahuan tentang nilai pribadi dan simbolis 

yang dapat dipenuhi atau dipuaskan oleh suatu produk atau merek. Nilai 

juga melibatkan afeksi sehubungan dengan kebutuhan atau tujuan tersebut 

(perasaan dan emosi yang menyertai keberhasilan). Ada beberapa cara untuk 

mengklasifikasikan nilai, yaitu dengan mengidentifikasi dua tipe atau level 

nilai instrumental dan terminal.   

 Nilai instrumental (Instrumental values) adalah 

pola perilaku atau cara bertindak yang 

diinginkan (bersenang-senang, bertindak 

independen, menunjukkan kepercayaan diri).   

 Nilai terminal (Terminal values) adalah status 

keberadaan yang diinginkan, status psikologis 

yang luas (bahagia, damai, berhasil). Nilai 

instrumental dan terminal (tujuan atau 

kebutuhan) mewakili konsekuensi terluas dan 

paling personal yang ingin dicapai seseorang 

dalam hidupnya.   

 

B. Pengetahuan Pembelian.  

Pengetahuan Pembelian (Purchase knowledge) mencakup bermacam potongan 

informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan perolehan 

produk. Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi 
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berkenaan dengan keputusan tentang di mana produk tersebut harus dibeli dan 

kapan pembelian harus terjadi.   

 Di mana Membeli   

Masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh konsumen selama 

pengambilan keputusan adalah di mana mereka harus membeli suatu 

produk. Banyak produk dapat diperolah melalui saluran yang sangat 

berbeda. Karena saluran yang ada mungkin terdiri dari banyak pesaing, 

konsumen harus memutuskan lebih jauh mana saluran yang harus 

dikunjungi. Keputusan di mana membeli ditentukan sebagian besar oleh 

pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian mencakup informasi yang 

dimiliki konsumen mengenai lokasi produk di mana pengetahuan ini dapat 

memengaruhi perilaku pembelian. Bila konsumen tidak akrab dengan 

sebuah toko, mereka harus lebih mengandalkan informasi di dalam toko dan 

peraga untuk mengidentifikasi lokasi produk. Pengolahan stimulus dalam 

toko yang meningkat mungkin mengaktifkan kebutuhan atau keinginan yang 

sebelumnya tidak dikenali, sehingga menghasilkan pembelian yang tidak 

direncanakan.   

 Kapan Membeli   

Kepercayaan konsumen mengenai kapan membeli adalah satu lagi 

komponen yang relevan dari pengetahuan pembelian. Konsumen yang 

mengetahui bahwa suatu produk secara tradisional dijual selama waktu 

tertentu mungkin menunda pembelian hingga waktu seperti ini tiba. 

Pengetahuan mengenai kapan harus membeli dapat menjadi faktor penentu 
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yang sangat penting dari perilaku pembelian untuk inovasi baru. Banyak 

konsumen tidak akan langsung membeli produk baru karena mereka percaya 

bahwa harga mungkin turun dengan berlalunya waktu. 

 

C. Pengetahuan Pemakaian.   

Pengetahuan pemakaian (Usage knowledge) mencakup informasi yang  tersedia 

di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa 

yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Pengetahuan pemakaian 

konsumen penting karena beberapa alasan. Pertama, konsumen tentu saja lebih 

kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka tidak memiliki 

informasi yang cukup mengenai bagaimana menggunakan produk tersebut. 

Upaya pemasaran yang dirancang untuk mendidik konsumen tentang 

bagaimana menggunakan produk pun dibutuhkan. Penghalang serupa bagi 

pembelian terjadi bila konsumen memiliki informasi yang tidak lengkap 

mengenai cara-cara yang berbeda atau situasi di mana suatu produk dapat 

digunakan. Walaupun pengetahuan pemakaian yang tidak memadai tidak 

mencegah terjadinya pembelian produk, hal ini tetap saja memiliki efek yang 

merugikan pada kepuasan konsumen. Produk yang digunakan secara salah 

mungkin tidak bekerja dengan benar sehingga menyebabkan pelanggan merasa 

tidak puas. Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika 

produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk 

tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi 

kepada konsumen maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengonsumsi 
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produk tersebut dengan benar. Kesalahan yang dilakukan oleh konsumen dalam 

menggunakan suatu produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan 

baik. Ini akan menyebabkan konsumen kecewa, padahal kesalahan terletak 

pada diri konsumen. Produsen tidak menginginkan konsumen menghadapi hal 

tersebut, karena itu produsen sangat berkepentingan untuk memberitahu 

konsumen bagaimana cara menggunakan produknya dengan benar. 

 

 

 

2.4  Green Marketing 

2.4.1 Definisi Green Marketing  

Menurut Ramanakumar et al (2012:34), pemasaran hijau (green marketing) 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang memperhatikan tentang 

lingkungan atau masalah hijau dengan memberikan lingkungan barang atau jasa 

untuk menciptakan konsumen dan kepuasan masyarakat. Definisi lain berdasarkan 

AMA, pemasaran hijau adalah kegiatan, mengatur lembaga, dan proses untuk 

membuat, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang memiliki 

nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Pemasaran 

sosial mengadopsi sudut pandang yang berbeda dan mendefinisikan pemasaran 

hijau sebagai pengembangan dan pemasaran produk yang dirancang untuk 

meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan. Berbeda dengan perspektif ritel, 

orientasi sosial mengakui biaya konsumsi pra dan pasca dengan lingkungan.  Dari 
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pengertian-pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pemasaran hijau mengandung 

beberapa poin penting yaitu :   

1. Organisasi atau perusahaan melalui aktivitas pemasarannya berusaha 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Aktivitas pemasaran ini dilaksanakan dengan cara yang lebih efisien dan efektif 

dibandingkan dengan pesaing  

3. Aktivitas ini memberikan dampak minimal pada perusakan lingkungan alam 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.  

Menurut Ramanakumar et al (2012:35), ada lima alasan bagi organisasi atau 

perusahaan untuk menerapkan konsep pemasaran hijau, yaitu:   

1. Organisasi dapat menggunakan konsep pemasaran hijau untuk memanfaatkan 

peluang dalam mencapai tujuannya.   

2. Organisasi percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk lebih 

bertanggungjawab secara sosial.   

3. Badan pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkannya memaksa perusahaan 

untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.   

4.  Aktivitas lingkungan yang dilakukan pesaing memaksa perusahaan untuk 

merubah aktivitas pemasaran lingkungan mereka.   

5.  Faktor biaya yang diasosiasikan dengan pemborosan pembuangan atau 

mengurangi penggunaan material yang membuat perusahaan merubah perilaku 

mereka.   

Untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, perusahaan mengikuti trend 

permintaan dari pelanggan dan melakukan perbaikan dari perkembangan ini dari 
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waktu ke waktu. Di satu sisi, pemasaran dan pemasar telah datang untuk 

memahami pentingnya menghargai dan menjaga hubungan jangka panjang 

dengan stakeholder. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan sebagai alat strategis 

tidak hanya meningkatkan kontrol dan mengurangi dampak lingkungan tetapi juga 

mengembangkan peluang bisnis bagi manajer perusahaan. Menurut Ramanakumar 

et al (2012), konsep pemasaran hijau dapat dioperasionalkan dengan 

menggunakan bauran pemasaran berikut:   

1.  Merancang produk hijau (Green Product)   

2.  Distribusi dengan kriteria hijau (Green Place / Distribution) 

3.  Harga produk hijau (Green Price)  

4.  Publisitas hijau (Green Promotion) 

Melaksanakan konsep green marketing dalam suatu perusahaan berarti 

memasukkan pertimbangan lingkungan dalam semua dimensi aktivitas pemasaran 

yang dilakukan perusahaan (Crane, 2000 diacu dalam Waskito dan Sujadi, 2014). 

Konsep green marketing merupakan variasi terminologi dari environmental 

marketing, ecological marketing, green marketing, sustainable marketing, 

greener marketing dan societal marketing (Kotler, 2009). Sebenarnya konsep 

green marketing bukanlah hal yang baru. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh 

Bell dan Emeri, serta Feldman sejak tahun 1971, yang menyatakan konsep 

pemasaran telah salah penempatan, karena hanya sebatas memuaskan keinginan 

konsumen tapi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan 

dalam jangka panjang (MCDaniel dan Rylander, 1993 diacu dalam Waskito dan 

Sujadi, 2014).  
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Pada tahun 1976 Henion dan Kinnear memperkenalkan ecological marketing 

sebagai ilmu yang mempelajari dampak positif dan negatif dari aktivitas 

pemasaran pada polusi, penipisan energi dan dan penipisan sumberdaya nonenergi 

(Polonsky, 1994 diacu dalam Waskito dan Sujadi, 2014). Pengertian ini 

digunakan dalam workshop yang diadakan oleh The American Marketing 

association (AMA) yang melibatkan akademisi, praktisi dan pembuat keputusan 

publik. Kotler pada tahun 1976, memperkenalkan konsep societal marketing 

untuk memenuhi tanggung jawab sosial pemasar yang terdiri dari empat 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemasaran (MCDaniel dan 

Rylander, 1993 diacu dalam Waskito dan Sujadi, 2014), yaitu : 

1. Keinginan konsumen 

2. Kepentingan konsumen  

3. Persyaratan perusahaan 

4. Kesejahteraan lingkungan sosial. 

Konsep societal marketing ini menyatakan bahwa tugas organisasi adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari pasar sasaran, dan 

memberikan kepuasan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan 

pesaing  dengan jalan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan 

masyarakat (Kotler, 2009). Peattie, mendefinisikan green marketing sebagai 

proses manajemen holistik yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, 

mengantisipasi dan memuaskan keinginan konsumen dan masyarakat dengan 

jalan yang menguntungkan dan berkelanjutan (Karna, Hansen dan Juslin, 2001 

diacu dalam Waskito dan Sujadi, 2014).  Sementara Polonsky (diacu dalam 
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Waskito dan Sujadi, 2014), menyatakan bahwa green marketing merupakan 

seluruh aktivitas yang didesain untuk menghasilkan dan memfasilitasi semua 

perubahan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, 

dengan dampak minimal pada perusakan lingkungan alam. Hal ini terjadi akibat 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia memiliki potensi untuk 

menimbulkan dampak negatif pada lingkungan alam.  

 

2.4.2 Manfaat Green Marketing  

Menurut Waskito dan Sujadi (2014), green marketing merupakan konsep 

yang makin menarik bagi akademisi, praktisi, pembuat aturan publik, konsumen 

serta masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Alasan mengapa konsep ini 

menjadi sangat penting untuk diaplikasikan oleh perusahaan merupakan alasan 

sederhana yang sudah diketahui sejak dahulu, yaitu keterbatasan sumberdaya.  

Dalam literatur ekonomi dinyatakan, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan 

alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya yang terbatas. Sumberdaya yang ada 

didunia, baik sumberdaya alam ataupun bukan, jumlahnya terbatas. Eksploitasi 

sumberdaya yang semena-mena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

pada akhirnya menurunkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Dari sudut 

pandang pemasar sendiri, keterbatasan sumberdaya membuat perusahaan mencari 

cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Konsep green marketing merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan 

pemasar dalam melaksanakan aktivitas pemasaran dengan memanfaatkan 
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sumberdaya yang terbatas secara efisien dan efektif. Melalui green marketing 

akan diperoleh manfaat secara langsung : 

1.  Menghasilkan produk yang ramah lingkungan  

2. Para produsen dan pemasang iklan mengembangkan produk yang mereka 

upayakan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang peduli akan lingkungan  

3.  Inovasi.  

 

2.4.3 Komponen Green marketing  

Menurut Waskito dan Sujadi (2014), komponen-komponen yang terdapat 

dalam Green marketing :  

1. Green Consumer  

Merupakan  konsumen  yang  peduli  lingkungan  hidup.  Para pembeli 

(konsumen)  yang dipengaruhi kepedulian lingkungan hidup dalam pembelian 

suatu produk.   Sebagai contoh : konsumen yang peduli akan lingkungan hidup 

akan lebih menyukai pembelian minyak yang bebas dari campuran timah. 

Tekanan dari kelompok seperti Friends of the Earth atau Greenpeace telah 

mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan metode produksi dan 

pembuangan limbah guna mengurangi tingkat pencemaran.  

2. Green Consumersism  

Green consumerism sendiri didefinisikan sebagai penggunaan keinginan 

konsumen sebagai alat promosi untuk produk yang ramah lingkungan (Smith, 

1998 diacu dalam Waskito dan Sujadi, 2014). Yang menarik dari definisi ini 

adalah bahwa green consumerism muncul dari kesadaran dan pembentukan 
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preferensi konsumen individual terhadap produk yang ingin dikonsumsinya 

yang menginginkan produk-produk yang ramah lingkungan atau minimal 

sedikitnya dapat mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. Hal ini 

menunjukkan kepahaman  bahwa menciptakan produk yang seratus persen 

aman bagi lingkungan sangat sulit dicapai. Terlalu banyak trade off baik itu 

terhadap harga, ketahanlamaan (durability), product performance, 

kenyamanan, dan kriteria lain-lain, bahkan klaim - klaim dari perusahaan - 

perusahaan tertentu bahwa produk mereka telah ramah lingkungan, menurut 

hasil beberapa survey, terbukti mulai sangat diragukan oleh kebanyakan 

konsumen. 

3. Green Product  

Green Product atau yang biasa disebut dengan produk yang berwawasan 

lingkungan  adalah suatu produk yang dirancang dan diproses dengan suatu 

cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat mencemari lingkungan, baik 

dalam produksi, pendistribusian dan pengkonsumsiannya. Hal ini dapat 

dikaitkan dengan pemakaian bahan baku yang dapat didaur ulang. 

  

2.4.4 Tujuan Green Marketing  

Menurut Grant (2007 diacu dalam Waskito dan Sujadi, 2014) tujuan green 

marketing dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut :  

1. Green 

Bertujuan ke arah untuk berkomunikasi bahwa merek atau perusahaan adalah 

peduli lingkungan hidup  
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2. Greener  

Bertujuan selain untuk komersialisasi sebagai tujuan utama perusahaan, juga  

untuk mencapai tujuan yang berpengaruh kepada lingkungan hidup. 

Perusahaan mencoba merubah gaya konsumen mengkonsumsi atau memakai 

produk. Misalnya   penghematan kertas, menggunakan kertas bekas maupun 

kertas recycle. Menghemat air, listrik, penggunaan AC, dll 

3. Greenest  

Perusahaan berusaha merubah budaya konsumen kearah yang lebih peduli 

lingkungan hidup.  

 

2.4.5 Bauran Pemasaran Hijau (Green Marketing Mix) 

Green marketing juga menggunakan empat elemen dari bauran pemasaran 

(marketing mix) sesuai pendapat dari McCharty (diacu dalam Kotler and Keller, 

2009:25) yang mengklasifikasikan bauran pemasaran dalam 4P yaitu : product, 

price, place, dan promotion. Seperti layaknya pemasaran konvensional, green 

marketing membutuhkan alat pemasaran yang inovatif. Dalam tujuan untuk 

menawarkan target konsumen kualitas produk diwaktu dan tempat yang tepat, 

dengan harga yang sesuai maka diperlukan empat bagian alat pemasaran 4P dalam 

cara-cara inovatif.: 

 

A. Pengertian Produk (Green Product)  

Produk hijau adalah produk yang tidak mencemari lingkungan, tidak 

membuang sumber daya atau produk yang dapat didaur ulang. Produk hijau 
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(green product) membantu menghemat energi untuk menjaga dan meningkatkan 

sumber daya lingkungan alam dan mengurangi atau menghilangkan penggunaan 

zat-zat beracun, polusi dan limbah (Singh, 2010). Produk adalah alat pemasaran 

yang paling mendasar, dimana menurut Kotler dan Amstrong (2011:11), produk 

adalah segala sesuatu yang dapat  ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan 

gagasan.  

Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. 

Dalam pemasaran, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar 

dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, 

produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli 

dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa 

barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai 

komoditas. Produk dapat digolongkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan sifatnya serta tingkat konsumsinya maka digolongkan menjadi tiga 

kelompok antara lain :  

dipakai beberapa kali, misalnya: pakaian, meja, kursi dan lain-lain.  

tu barang yang secara normal tidak dapat 

dikonsumsi dalam jangka waktu lama, artinya hanya satu atau dua kali 

pemakaian, misalnya: sayur-sayuran, daging dan lain-lain.  
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-kegiatan, manfaat, kepuasan-kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual, misalnya:  reparasi, pangkas rambut dan lain-lain.  

2. Berdasarkan tujuan pemakaiannya oleh pemakai yaitu:  

a. Barang konsumsi dibedakan menjadi tiga golongan yaitu :  

-barang yang biasa dibeli oleh konsumen 

berkali-kali dengan pengorbanan yang minimal dalam membelinya, 

contohnya: sabun, garam, rokok, dan lain-lain.  

-barang yang dibeli oleh 

konsumen melalui berbagai pertimbangan tertentu mengenai harga, model, 

kualitas dan sebagainya, contohnya pakaian, kosmetik, peralatan rumah 

tangga dan lain-lain.  

-barang yang mempunyai ciri 

khas dan hanya dapat dibeli pada tempat tertentu saja, untuk 

mendapatkannya harus mengeluarkan pengorbanan yang istimewa, 

contohnya mobil di dealer, barang antik di toko seni, alat-alat fotografi, 

lukisan dan lain-lain.  

b. Barang industri, yaitu barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi atau 

untuk kepentingan dalam industri. Barang industri dibedakan menjadi lima 

golongan yaitu:  

misalnya kapas untuk membuat benang, minyak bumi untuk membuat 

bensin dan lain-lain.  
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-barang yang 

sudah masuk dalam proses produksi dan diperlukan untuk melengkapi 

produksi akhir, misalnya benang untuk membuat tekstil.  

-barang yang dapat digunakan 

untuk membantu lancarnya proses produksi maupun kegiatan-kegiatan 

lain dalam perusahaan, misalnya minyak pelumas untuk mesin-mesin.  

yang dapat dipakai untuk jangka waktu lama, misalnya mesin tenun pada 

perusahaan tekstil.  

ekstra accessory equipment, merupakan alat-alat yang 

digunakan untuk membantu instalasi, misalnya alat angkut pada pabrik.  

3. Penggolongan produk menurut karakteristiknya :  

a.  Barang berkode warna merah 

Barang-barang yang diberi dengan kode warna merah, yaitu barang - barang 

yang mempunyai tingkat pergantian yang tinggi, sedangkan margin, 

penyesuaian, waktu konsumen serta waktu mendapatkannya rendah, 

misalnya makanan dan minuman.  

b. Barang berkode warna kuning  

Barang-barang yang diberi dengan kode warna kuning, yaitu barang-barang 

dengan tingkat pergantian yang rendah, sedangkan margin, penyesuaian, 

waktu konsumen serta waktu mendapatkannya tinggi, misalnya televise, 

mobil dan sebagainya.  

c. Barang berkode warna jingga  
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Barang-barang yang diberi dengan kode warna jingga, yaitu barang - barang 

yang mempunyai tingkat pergantian, penyesuaian, waktu konsumen serta 

waktu mendapatkannya sedang, misalnya pakaian.   

4. Penggolongan produk menurut pengaruh psikologisnya, terdiri dari:  

a. Barang Fungsional  

Barang fungsional adalah barang yang tidak mempunyai arti kultural 

ataupun sosial, seperti air minum, buah-buahan segar dan lain-lain.  

b. Barang Prestise  

Barang prestise adalah barang yang dapat memberikan bukti kedudukan atau 

sebagai lambang kemewahan, seperti mobil mewah, rumah mewah dan lain-

lain.   

c. Barang Status  

Barang status adalah barang yang dapat menciptakan status tertentu pada 

pemiliknya, seperti jaket almamater, pakaian dinas dan lain-lain.  

 

 

 

d. Barang untuk orang dewasa  

Barang untuk orang dewasa adalah barang yang menunjukkan bahwa 

dengan memakai barang ini orang tersebut sudah dewasa, seperti alat 

kosmetika, rokok dan lain-lain.   

e. Barang Hedonis  
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Barang hedonis adalah barang yang dibeli langsung dapat mempengaruhi 

selera seseorang, seperti makanan yang berbau enak, barang yang 

kemasannya menarik dan lain-lain. 

f. Barang gelisah  

Barang gelisah adalah barang-barang yang dapat mengurangi atau 

mengurangi kegelisahan seseorang karena orang lain kurang menyukainya, 

seperti minyak wangi, permen dan lain-lain. 

    

B.  Pengertian Harga (Green Price)  

Menurut Umar (2000:32), harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan 

konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau 

ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Bagi 

konsumen harga merupakan faktor yang menentukan dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli suatu produk atau tidak. Konsumen memutuskan 

membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan 

yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan 

manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan 

beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali 

untuk melakukan pembelian ulang. Pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

pendapatan konsumen, dimana penghasilan yang tinggi biasanya akan diikuti 

dengan penbelian yang besar, sebaliknya penghasilan yang rendah maka 

pembelian yang dilakukan cenderung lebih kecil. Sedangkan menurut Kotler dan 
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Amstrong (2011:439), harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. 

Harga untuk produk hijau sebagian besar memerlukan ekstra biaya yang 

dikeluarkan oleh konsumen sebagai bentuk dari produk yang lebih berkualitas dan 

ramah lingkungan (Singh, 2010). Dalam penetapan harga, perusahaan harus 

menetapkan terlebih dahulu tujuan dan penetapan harganya. Tujuan itu berasal 

dari perusahaan itu sendiri yang selalu berusaha menetapkan harga barang dan 

jasa setepat mungkin. Tujuan tersebut haruslah dinyatakan secara jelas karena 

mempunyai pengaruh langsung atas kebijakan penetapan harga dan metode 

penetapan harga yang digunakan. Pada kenyataannya, tinggi rendah harga suatu 

produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :  

1.  Kekuatan penawaran dan permintaan  

Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan meningkatkan jumlah 

permintaan tetapi memperkecil jumlah barang yang ditawarkan perusahaan, 

sebaliknya tingkat harga yang tinggi akan mendorong jumlah barang yang 

ditawarkan menjadi lebih besar tetapi memperkecil jumlah barang yang 

diminta pelanggan.     

 

 

2.  Elastisitas permintaan  

Produksi perusahaan ditujukan untuk memasuki pasar, karena itu elastisitas 

permintaan harus dipertimbangkan dalam menetapkan kebijaksanaan harga.  
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3.  Kekuatan persaingan  

Harga jual produk tidak terlepas dari keadaan persaingan yang ada sehingga 

perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan pesaingnya.  

4.  Keadaan perekonomian  

Kondisi perekonomian berakibat langsung terhadap pendapatan masyarakat, 

sedangkan pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat.  

5.  Biaya yang dikeluarkan  

Biaya merupakan dasar penetapan harga, semakin besar biaya yang 

dikeluarkan semakin tinggi harga yang ditetapkan bagi suatu produk dan 

sebaliknya.  

6.  Tujuan perusahaan  

Tujuan setiap perusahaan berbeda-beda karena itu dalam menetapkan 

kebijaksanaan harga perusahaan perlu meninjau kembali tujuan yang ingin 

dicapai.  

7.  Pengawasan pemerintah  

Dalam hal ini perlu diperhatikan kebijaksanaan yang diambil pemerintah 

dalam mengatur perekonomian.   

Harga merupakan faktor kritis dan penting dari green marketing mix. 

Sebagian besar konsumen hanya akan siap untuk membayar tambahan nilai jika 

ada persepsi produk tambahan nilai. Nilai ini dapat meningkatkan kinerja, fungsi, 

desain, visual banding, atau rasa. Green marketing mix harus mengambil semua 

nilai ini menjadi pertimbangan sementara pengisian harga premium.  
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C. Pengertian Distribusi (Green Place)  

Menurut Kotler (2011:126), saluran distribusi adalah berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produknya terjangkau dan tersedia bagi pasar 

sasarannya. Menurut Tjiptono (2005:162), distribusi adalah kegiatan pemasaran 

yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa 

dari produsen ke konsumen. Berdasarkan definisi diatas yang dimaksud dengan 

saluran distribusi adalah saluran niaga yang terlibat dalam proses penyerahan 

barang dari produsen ke konsumen. Menurut Singh (2010), hanya sedikit 

pelanggan yang tertarik untuk membeli green product. Lokasi juga harus sesuai 

dengan citra yang perusahaan inginkan. Lokasi dari perusahaan harus 

membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

promosi dalam toko dan menampilkan visual menarik atau menggunakan bahan 

daur ulang untuk menekankan manfaat lingkungan dan lainnya. Dalam usaha 

memasuki pasar yang dipilih, setiap produsen perlu mengetahui jenis-jenis saluran 

distribusi untuk memperlancar penjualan antara lain:  

1. Berdasarkan jumlah perantara  

a. Tanpa Lembaga Perantara  

Penyalur barang dari memproduksi kekonsumen tanpa melalui lembaga 

perantara. 

 

b. Satu Lembaga Perantara  

Penyaluran barang dari produsen kekonsumen melalui satu lembaga 

perantara.    
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c. Dua Lembaga Perantara  

Penyaluran barang dari produsen kekonsumen melalui dua lembaga 

perantara.  

d. Tiga Perantara  

Penyaluran barang dari produsen kekonsumen melalui tiga lembaga 

perantara.  

 

2. Berdasarkan jumlah penyaluran  

a. Distribusi Intensif  

Perusahaan menggunakan sebanyak mungkin jumlah penyalur untuk 

mencapai konsumen dengan maksud untuk mempercepat pemenuhan 

kebutuhan konsumen. Distribusi ini cocok untuk menjual barang jenis 

konvenien, yaitu barang yang mudah dipakai, dapat dibeli disembarang 

tempat dan setiap waktu misalnya rokok dan sabun.  

b. Distribusi Selektif  

Perusahaan berusaha memilih sejumlah pedagang besar atau pengecer yang 

terbatas dalam daerah geografis tertentu. Saluran ini biasanya dipakai untuk 

memasarkan produk baru, barang spesial dan barang industri.  

c. Distribusi Eksekutif  

Perusahaan hanya memakai satu lembaga perantara dalam daerah pasar 

tertentu. Dengan menggunakan satu penyalur produsen akan lebih mudah 

dalam mengadakan pengawasan.    
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D. Pengertian Promosi (Green Promotion)  

Menurut Kotler dan Amstrong (2011:126), promosi adalah berbagai 

kegiatan perusahaan yang mengkomunikasikan produksinya pada pasar 

sasarannya. Sedangkan menurut McDonald (2003:77), promosi adalah kebijakan 

umum untuk berkomunikasi dengan pelanggan dibawah judul relevan, semacam 

periklanan, armada penjual, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pameran, 

surat lansung, internet dan sebagainya.  Dilihat dari sudut pelanggan, kegiatan 

promosi mempunyai tujuan untuk menarik perhatian yang membuat orang lain 

berkeinginan untuk melihat, membaca, mendatangi, sehingga tanpa disadari 

memiliki keinginan untuk membeli. Dilihat dari sudut produksi, kegiatan promosi 

mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan, yaitu member 

informasi tentang produk, membedakan produk dengan pesaing, memperlihatkan 

dan menonjolkan keunggulan produk, meningkatkan nilai penjualan, serta 

memperhankan pangsa pasar yang telah diraih perusahaan. Menurut Singh (2010), 

pemasar hijau harus dapat memperkuat kredibilitas lingkungan dengan 

menggunakan pemasaran yang berkelanjutan. Menurut Swastha dan Irawan 

(2002:132), tujuan dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan antara 

lain:  

1. Modifikasi tingkah laku  

Orang melakukan komunikasi itu mempunyai alasan antara lain mencari 

kesenangan, member pertolongan, melaksanakan suatu perintah dan 

mengemukakan pendapat serta ide. Sedangkan promosi itu sendiri dari segi lain 

berusaha mengubah perilaku pelanggan, perusahaan sebagai pemberi informasi 
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atas barang dan jasa yang dihasilkan selalu berusaha untuk memberikan kesan 

baik kepada para pelanggannya.  

2. Memberitahu  

Kegiatan promosi juga dapat ditujukan untuk memberitahukan produk yang 

dihasilkan perusahaan kepada masyarakat. Tujuan promosi yang bersifat 

informasi ini penting bagi masyarakat, karena dapat membantu dalam 

mengambil keputusan untuk produksinya mana yang baik untuk 

dikonsumsikan.  

3. Membujuk   

Promosi yang bertujuan membujuk pelanggan umumnya kurang disenangi, 

namun kenyataan sekarang banyak bermunculan promosi dengan tujuan ini. 

Promosi ini terutama diarahkan untuk mendorong pelanggan agar bersedia 

membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Pada hakikatnya 

perusahaan tidak meminta jawaban dari pelanggan secara tepat, namun mereka 

lebih suka menumbuhkan kesan positif terhadap produk tersebut dimata 

masyarakat.  

4. Mengingatkan   

Promosi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali dan dilakukan terutama 

untuk mempertahankan konsumen yang ada.  

Menurut Swastha dan Irawan (2002:137), ada empat macam alat promosi yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi pasarnya, yaitu:  

1. Periklanan  
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Periklanan yaitu semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi barang dan jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar. 

Adapun tujuan perusahaan menggunakan media periklanan adalah untuk 

meningkatkan reaksi pembeli berpotensi terhadap organisasi dan barang 

tawarannya. Bentuk periklanan berupa media tertulis, media tidak tertulis dan 

media lainnya seperti demontrasi dan pameran.   

2. Penjualan Pribadi  

Penjualan pribadi adalah promosi yang dilakukan oleh penjual dengan 

mengadakan komunikasi secara langsung dengan konsumen. Biasanya kegiatan 

ini juga dilakukan oleh penjualan guna melakukan penjualan produk.  

3. Promosi Penjualan  

Merupakan usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong 

pelanggan untuk membeli secara efektif dengan cara mengadakan peragaan, 

demontrasi atau usaha lain yang dapat dilihat langsung oleh konsumen.  

4. Publisitas   

Merupakan bagian dari promosi yang lebih luas, meliputi usaha-usaha untuk 

menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara 

organisasi dan masyarakat, termasuk pemilik perusahaan, karyawan, lembaga 

pemerintahan, penyalur, dan calon pembeli.  

Pada pelaksanaannya, ada tiga jenis iklan hijau:  

a. Kampanye yang membahas hubungan antara produk / jasa dan biofisik 

lingkungan.  
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b. Kampanye yang mempromosikan gaya hidup hijau dengan menyoroti 

produkatau jasa.  

c. Kampanye yang menghadirkan citra perusahaan tanggung jawab lingkungan. 

 

 

2.4.6 Kendala Green Marketing 

Dalam   usaha   mengaplikasikan   konsep   green  marketing terdapat 

beberapa permasalahan potensial yang bisa muncul (Polonsky, 1994 diacu dalam 

Waskito dan Sujadi, 2014), yaitu : 

1.  Perusahaan yang menggunakan green marketing harus yakin bahwa tindakan 

mereka tidak menyesatkan konsumen dan industri, dan tidak melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan atau hukum yang berlaku pada pemasaran 

lingkungan. 

2. Perusahaan saat memodifikasi produk sesuai  permintaan  ataupun  persepsi  

konsumen,  tapi  ternyata produk ini juga tidak lebih baik dari produk yang 

terdahulu karena konsumen memiliki persepsi yang salah. Oleh sebab itu 

perusahaan harus memiliki pengetahuan yang baik sehingga dapat mengambil 

keputusan dan tindakan terhadap lingkungan yang benar. 

3.  Peraturan  pemerintah  yang  didesain  guna  memberikan  peluang kepada 

konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik, atau memotivasi mereka 

untuk lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Sangat sulit bagi 

perusahaan untuk dapat menyesuaikan dengan seluruh isu lingkungan. 
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2.5  Keputusan Pembelian 

Para pemasar harus mendalami berbagai pengaruh mengenai pembelian 

konsumen dan mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya 

para konsumen membuat keputusan pembelian mereka. Konsumen tidak langsung 

memutuskan membeli suatu produk, akan tetapi konsumen memiliki banyak 

pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya akan memutuskan membeli atau 

tidak produk tersebut.  

 

2.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2011:518) keputusan pembelian adalah 

keputusan konsumen untuk membeli atau tidak. Membeli suatu produk atau jasa 

merupakan saat yang penting bagi kebanyakan pemasar. Keputusan ini dapat 

menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan 

luas, dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan atau keliru menetapkan 

sasaran. Jadi, para pemasar sangat tertarik dengan proses pengambilan keputusan 

konsumen. Menurut Kotler (2009:204), keputusan pembelian adalah suatu 

tindakan konsumen untuk membentuk referensi diantara merek-merek dalam 

kelompok pilihan dan membeli produk yang paling disukai. Sedangkan menurut 

Saladin (2003:13), ada tiga faktor penyebab timbulnya keputusan pembelian yaitu 

:  

1. Sikap orang lain 

Keputusan membeli itu banyak dipengaruhi oleh teman - teman, tetangga atau 

siapa yang ia percaya.  
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2. Faktor - faktor situasi yang tidak terduga 

Situasi yang tidak terduga seperti faktor harga, pendapatan keluarga dan 

manfaat yang diharapkan dari produk tersebut.  

3. Faktor-faktor yang dapat diduga 

Faktor situasional yang dapat diantisipasi konsumen.  

Jadi dapat disimpulkan, keputusan pembelian itu sendiri adalah hasil evaluasi 

alternatif dari berbagai merek yang ada untuk dijadikan referensi dalam proses 

pengambilan keputusan.  

Konsumen yang merespon secara positif terhadap suatu produk akan 

cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk memilih dan membeli produk 

yang disukainya tersebut. Sebaliknya, kalau konsumen bersifat negatif terhadap 

suatu produk, maka biasanya akan tidak diperhitungkan produk tersebut sebagai 

pilihan pembelian, bahkan tidak jarang akan menyampaikan ketidaksukaanya 

tersebut kepada teman, kerabat atau tetangganya (Suryani, 2008:160). Sikap 

terbentuk dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen 

konatif. Untuk mempermudah mengingatnya umumnya dikenal sebagai model 

ABC yang artinya sikap mengandung komponen Affective (A = perasaan), 

Behavior Intention (B = keinginan untuk berprilaku atau komponen konasi) dan 

komponen Congnitive (C = kognisi).  

a. Komponen kognitif   

Komponen kognitif berkenaan dengan hal – hal yang diketahui individu atau 

pengalaman individu baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung dengan 

objek sikap.  
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b. Komponen afektif  

Komponen afektif berkenaan dengan perasaan dan emosi konsumen mengenai 

suatu objek. Komponen afektif ini dapat beragam ekspresinya mulai dari rasa 

sangat tidak suka atau sangat tidak senang hingga sangat suka atau sangat 

senang.  

 

 

c. Komponen konatif  

Komponen konatif berkenaan dengan predisposisi atau kecenderungan individu 

(konsumen) untuk melakukan suatu tindakan berkenaan dengan objek. 

 

2.5.2 Tahapan - Tahapan Proses Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk  

atau jasa diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan. Untuk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

perusahaan harus memahami tahap-tahap yang dilalui oleh seorang konsumen 

dalam melakukan pembelian. Tahapan-tahapan dari suatu pembelian menurut 

Kotler (2009:224) adalah sebagai berikut :  

1. Pengenalan Masalah, proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali 

masalah dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan 

internal atau eksternal.  

2. Pencarian Informasi, proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen 

tergerak untuk mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar 
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meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif. 

Sumber informasi konsumen terbagi ke dalam empat kelompok yaitu :  

a) Sumber pribadi   : Keluarga, teman-teman, tetangga, kenalan.  

b) Sumber niaga   : Periklanan, petugas penjual, kemasan.  

c) Sumber umum   : Media massa dan organisasi konsumen.  

d) Sumber pengalaman  : Pernah menangani, menggunakan produk.  

3. Evaluasi Alternatif, proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif di dalam sejumlah 

pilihan. Tahap ini konsumen akan memperhatikan ciri-ciri atau sifat yang 

berkaitan langusng dengan kebutuhan mereka dan juga akan menggali kembali 

ingatannya pada suatu brand, mereka mencoba menyeleksi persepsinya sendiri 

mengenai image suatu brand tersebut akan menciptakan minat untuk membeli.  

4. Keputusan Pembelian, tahap ketika konsumen benar-benar membeli produk 

tersebut. Keputusan pembelian konsumen adalah membeli atribut yang paling 

disukai, tetapi dua faktor yang dapat muncul antara niat untuk membeli dan 

keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Faktor 

kedua adalah situasi yang tidak diharapkan. Konsumen mungkin niat untuk 

membeli berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, harga yang diharapkan 

dan manfaat produk yang diharapkan.  

5. Perilaku Pasca Pembelian, proses keputusan pembelian dimana konsumen 

melakukan tindakan lebih lanjut setelah melakukan pembelian berdasarkan 

pada kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap suatu produk atau brand.  

Ada beberapa hal yang harus pemasar perhatikan setelah produk terjual :  
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a) Keputusan pasca pembelian, yaitu keadaan dimana konsumen merasa puas 

dengan produk yang dibelinya. Kepuasan pembeli merupakan suatu fungsi 

kedekatan antara harapan pembeli terhadap suatu kinerja produk yang 

dirasakan. Apabila kinerja produk kurang dari apa yang diharapkan maka 

pelanggan akan kecewa, tetapi bila kinerja produknya sesuai dengan yang 

diharapkan maka pelanggan akan puas.  

b) Tindakan pasca pembelian, yaitu tindakan yang akan diambil konsumen setelah 

melakukan pembelian. Apabila konsumen merasa puas maka kemungkinan 

besar mereka akan membeli produk itu dan juga akan mengatakan hal-hal yang 

baik mengenai brand tersebut pada orang lain. Sebaliknya, jika konsumen tidak 

puas maka akan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut. Bahkan 

konsumen akan mengadukan keluhan pada perusahaan tersebut.  

c) Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian, yaitu keadaan dimana konsumen 

menggunakan/menghabiskan suatu produk. Jika konsumen menggunakan 

kegunaan baru produk tersebut, pemasar harus mengiklankan kugunaan-

kegunaan ini. Jika konsumen membuang produk, pemasar harus mengetahui 

bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut merusak 

lingkungan.  

  

2.5.3 Pihak Yang Berperan Dalam Proses Pembelian  

Secara khusus, pemasar harus mengidentifikasi siapa yang membuat 

keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah 

dalam proses pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah 
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dalam proses pembelian. Peran pembelian adalah sesuatu yang mudah untuk 

mengidentifikasi dari banyak produk. Lima peran yang dimainkan orang dalam 

keputusan pembelian menurut Kotler (2009 : 220) adalah sebagai berikut :  

1. Pencetus yaitu orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

produk atau jasa.  

2. Pemberi Pengaruh yaitu orang dengan pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan.  

3. Pengambilan keputusan yaitu orang yang mengambil keputusan mengenai 

setiap komponen keputusan pembelian, apakah membeli, tidak membeli, 

bagaimana cara membeli, dan dimana akan membeli.  

4. Pembeli yaitu orang yang melakukan pembelian sesungguhnya.  

5. Pemakai yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa tertentu.  

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian terdahulu yang bersumber dari kumpulan jurnal nasional 

dan internasional. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode 

Peneltian 

Hasil Peneltian Hubungan 

dengan 

penelitian ini 

1 Kumar, 

Prashant dan 

Bhimrao M 

Ghodeswar 

(2015) 

Factors 

affecting 

consumers’ 

green product 

purchase 

decisions 

 

Metode 

kuantitatif 

berdasarkan 

survey dan 

diolah 

menggunakan 

analisis 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

 

Variabel pada 

strategi green 

marketing 

berpengaruh 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

pembelian produk 

hijau 

Penelitian ini 

juga menguji 

variabel 

penelitian faktor 

– faktor  

green marketing 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

2 Rahman, 

Azmawani 

Abd, Ebrahim 

Asrarhaghighi 

dan Suhaimi 

Ab Rahman 

(2015) 

Consumers 

and Halal 

cosmetic 

products: 

knowledge, 

religiosity, 

attitude and 

intention 

Metode 

kuantitatif 

berdasarkan 

survey dan 

diolah 

menggunakan 

analisis 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Terdapat 

pengaruh positif 

antara 

pengetahuan 

konsumen dan 

perilaku terhadap 

keputusan 

pembelian 

kosmetika 

berlabel halal 

Penelitian ini 

juga menguji 

variabel 

penelitian 

pengetahuan 

konsumen 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

3 Sulistyari, 

Ikanita 

Novirina dan 

Yoestini. 

(2012) 

Analisis Citra 

Merek, 

Kualitas 

Produk dan 

Harga 

Terhadap 

Minat Beli 

Produk 

Oriflame 

(Studi Kasus 

Mahasiswi 

FEB Jurusan 

Metode 

kuantitatif dan 

diolah dengan 

menggunakan  

Analisis Regresi 

Berganda 

Variabel citra 

merek, kualitas 

produk dan harga  

memiliki 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap minat 

beli produk 

Oriflame 

Penelitian ini 

juga menguji 

variabel 

penelitian citra 

merek terhadap 

keputusan 

pembelian. 
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Manajemen 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang) 

4 Pudaruth, 

Sharmila, 

Thanika Devi 

Juwaheer and 

Yogini Devi 

Seewoo 

(2015) 

Gender-based 

differences in 

understanding 

the 

purchasing 

patterns of 

eco-friendly 

cosmetics and 

beauty care 

products in 

Mauritius: a 

study of 

female 

customers 

Metode 

kuantitatif dan 

diolah dengan  

menggunakan  

Analisis Regresi 

Berganda 

Perilaku 

keputusan 

pembelian 

kosmetik 

dipengaruhi oleh 

green marketing 

secara positif 

Penelitian ini 

juga menguji 

variabel green 

marketing 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

 

 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Peneltian 

Hasil Peneltian Hubungan 

dengan 

penelitian ini 

5 Septifani, 

Riska, Fuad 

Achmadi 

dan Imam 

Santoso 

(2014) 

Pengaruh 

Green 

Marketing, 

Pengetahuan 

dan Minat 

Membeli 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Metode 

kuantitatif 

berdasarkan 

survey dan 

diolah 

menggunakan 

analisis 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Variabel green 

marketing, 

pengetahuan dan 

minat membeli 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Penelitian ini 

juga menguji 

variabel  green 

marketing dan 

pengetahuan 

konsumen 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

6 Muhamad, 

Nazlida, Vai 

Shiem 

Leong dan 

Consumer 

Knowledge 

and Religious 

Rulings on 

Metode 

kuantitatif 

berdasarkan 

survey dan 

Agama dan 

kepercayaan yang 

dimiliki responden 

mempengaruhi 

Penelitian ini 

juga menguji 

variabel 

penelitian 
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Dick 

Mizerski. 

(2016) 

Products hipotesisnya 

diuji dengan 

MANCOVA 

(multivariate 

analysis of 

covariance) 

pengetahuan 

mereka akan 

produk sehingga 

tiap responden 

menunjukkan 

perilaku berbeda 

dalam mengambil 

keputusan 

pembelian 

pengetahuan 

konsumen 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

7 Wang, Ya 

Hui, Ssu 

Ting Chen 

and Nai 

Ning Chen 

(2016) 

An Empirical 

Study of the 

Effect of 

Green 

Marketing on 

Purchase 

Intention – 

Evidence from 

Green 

Restaurant 

Metode 

kuantitatif 

berdasarkan 

survey dan 

diolah 

menggunakan 

analisis 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Variabel green 

marketing 

berpengaruh 

positif terhadap 

brand image dan 

memiliki pengaruh 

langsung serta 

tidak langsung 

(melalui brand 

image) terhadap 

keputusan 

pembelian 

Penelitian ini 

juga menguji 

pengaruh 

variabel green 

marketing 

terhadap brand 

image, serta 

pengaruh green 

marketing dan 

brand image 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

8 Febrian, 

Angga 

(2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Mobil Pada PT 

Astra 

Internasional 

Isuzu 

Lampung 

Metode 

kuantitatif 

berdasarkan 

survey dan 

diolah 

menggunakan 

analisis 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Variabel bauran 

pemasaran dan 

kualitas pelayanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian 

Penelitian ini 

juga menguji 

variabel bauran 

pemasaran 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Peneltian 

Hasil Peneltian Hubungan 

dengan 
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penelitian ini 

9 Suki, 

Norazah 

Mohd. 

2016.  

Green Product 

Purchase 

Intention: 

Impact of 

Green Brands, 

Attitude, and 

Knowledge 

Metode 

kuantitatif 

berdasarkan 

survey dan 

diolah 

menggunakan 

analisis Partial 

Least Square 

(PLS) Method 

Variabel consumer 

knowledge 

memiliki 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap brand 

image dan 

keputusan 

pembelian 

Penelitian ini 

juga menguji 

pengaruh 

variabel 

consumer 

knowledge 

terhadap brand 

image dan 

keputusan 

pembelian 

 

 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

Pengembangan hipotesis berdasarkan hubungan antar variabel yang dikaji 

didalam penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu. Pengembangan 

hubungan antar variabel dapat dilihat pada penjelasan berikut : 

 

A. Pengaruh Green Marketing Mix Terhadap Brand Image dan 

Keputusan Pembelian 

Peattie (diacu dalam Waskito dan Sujadi, 2014), mendefinisikan green 

marketing sebagai proses manajemen holistik yang bertanggung jawab untuk 

mengidentifikasi, mengantisipasi dan memuaskan keinginan konsumen dan 

masyarakat dengan jalan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Hasil 

penelitian Wang et al (2016), menyatakan bahwa variabel green marketing 

mix berpengaruh terhadap brand image dan memiliki pengaruh langsung serta 

tidak langsung (melalui brand image) terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan dua hipotesis berikut 

: 
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H1  :  Green marketing mix kosmetika Wardah memiliki pengaruh terhadap 

brand image produk kosmetika Wardah di kota Bandar Lampung. 

H3  : Green marketing mix kosmetika Wardah memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada produk kosmetika Wardah di Bandar 

Lampung. 

 

B. Pengaruh Consumer Knowledge Terhadap Brand Image  

Menurut Mowen and Minor (2008:106), consumer knowledge atau 

pengetahuan konsumen adalah sejumlah pengalaman dengan berbagai macam 

informasi tentang produk atau jasa tertentu yang dimiliki. Sedangkan Engel et 

al (2004:316) mendefinisikan pengetahuan konsumen sebagai informasi yang 

tersimpan dalam ingatan. Hasil penelitian Suki (2016), menyatakan bahwa 

variabel consumer knowledge atau pengetahuan konsumen berpengaruh 

signifikan terhadap brand image dan keputusan pembelian. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut : 

H2    : Consumer knowledge konsumen memiliki pengaruh terhadap brand 

image produk kosmetika Wardah di kota Bandar Lampung. 

 

C. Pengaruh Consumer Knowledge Terhadap Keputusan Pembelian 

Rahman et al (2015) melalui jurnalnya, mengemukakan bahwa berdasarkan 

Theory of Reason And Action (TRA) pengetahuan konsumen (consumer 

knowledge) memiliki hubungan dengan perilaku konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian suatu produk. Didalam penelitiannya, Rahman et al 
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(2015), menemukan bahwa berdasarkan hasil analisa menggunakan SEM, 

pengetahuan (consumer knowledge) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian produk 

kosmetika hijau berlabel halal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis berikut : 

  H4  : Consumer knowledge konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada produk kosmetika. 

 

 

D. Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2009:406) citra adalah sejumlah keyakinan, ide, 

dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek. Sedangkan 

citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, 

seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen 

(Kotler dan Keller, 2009:403). Menurut Kotler (2009 hal 204), keputusan 

pembelian adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi 

diantara merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang 

paling disukai. Hasil penelitian Wang et al (2016), menyatakan bahwa 

variabel brand image memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

berikut : 
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H5  : Brand image produk kosmetika Wardah memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada produk kosmetika Wardah di Bandar 

Lampung. 

 

2.8  Kerangka Pemikiran 

Strategi yang tepat berdasarkan green marketing dan consumer knowledge 

yang dilakukan oleh perusahaan Wardah Bandar Lampung dapat berpengaruh 

besar didalam mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen didalam 

membeli produk kosmetika Wardah. Perusahaan Wardah Bandar Lampung harus 

mampu memnuhi kebutuhan konsumen yang memiliki minat didalam pembelian 

produk kosmetika Wardah. Pendekatan dari green marketing dan consumer 

knowledge seringkali menjadi faktor penting didalam keberhasilan penjualan 

produk kosmetika Wardah. Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian dan 

landasan hubungan antar variabel diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran 

dengan tujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai penelitian yang 

dilakukan dengan variabel yang diteliti. Untuk lebih jelasnya kerangka penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut Nazir (2009), penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara 

sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta 

aturan yang berlaku. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang 

dilakukan dengan cara pengolahan dan penyajian data dengan menggunakan 

metode statistika, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan 

secara obyektif. Pendekatan ini digunakan karena relevan dengan rumusan 

masalah dan hipotesis yang diuji yaitu berusaha membuktikan pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di konter kosmetik Wardah di kota Bandar 

Lampung yaitu kepada konsumen yang datang untuk melakukan pembelian 

produk kosmetik Wardah. Kegiatan penelitian direncanakan dilaksanakan pada 

bulan Maret tahun 2017. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

melalui wawancara langsung dan pengisian kuesioner dengan pembeli produk 
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kosmetik Wardah di kota Bandar Lampung, serta data sekunder yang diperoleh 

melalui berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian seperti studi 

pustaka, jurnal, internet dan data yang dimiliki perusahaan. Daftar pertanyaan 

kuesioner dan kuesioner penentuan bobot serta peringkat disajikan pada 

Lampiran. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel ialah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 

2014). Populasi responden yang digunakan didalam penelitian ini ialah konsumen 

di kota Bandar Lampung yang pernah membeli produk kosmetik Wardah. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini bersifat accidental sampling. Menurut 

Ferdinand (2006), accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel secara 

acak dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.  

Pemilihan sampel dilakukan dengan alasan dapat mewakili konsumen secara 

keseluruhan dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan penelitian. Menurut Febrian (2016 hal 52), didalam sebuah penelitian 

ukuran sampel ditentukan dalam bentuk uji statistika yang digunakan yaitu model 

persamaan structural atau Structural Equation Modelling (SEM). Ukuran sampel 
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minimal untuk model persamaan struktural ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 di 

bawah ini. 

 

Tabel 3.1 

Ukuran Sampel Minimal Dengan Banyaknya Variabel 

Banyaknya Variabel Ukuran Sampel Minimal 

3 200 

5 200 

10 200 

15 360 

20 630 

25 975 

30 1395 

Sumber : Joreskog dan Sorbom (dalam Febrian, 2016) 

 

Didalam penelitian ini variabel yang digunakan ada empat variabel yaitu 

Brand Image produk Wardah, Consumer Knowledge konsumen produk Wardah 

dan Keputusan Pembelian produk Wardah. Berdasarkan perhitungan pada tabel 

3.1, maka didapat ukuran sampel sebanyak 200 responden yang merupakan 

konsumen yang telah melakukan pembelian produk Wardah di konter kosmetika 

Wardah di kota Bandar Lampung. Ukuran sampel sebanyak 200 responden 

dianggap sudah dapat mewakili populasi sehingga kesimpulan penelitian dari 

pengumpulan data yang diperoleh melalui sampel tersebut dapat menggambarkan 

karakteristik populasi. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh konsumen produk Wardah 

yang datang ke konter kosmetika Wardah di kota Bandar Lampung.  

2. Mendokumentasi literatur atau data terkait yang dimiliki perusahaan.  

3. Melalui media internet untuk pencarian berbagai sumber yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner atau angket. 

Kuisioner ialah penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut 

kepentingan umum, dengan jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan, 

diajukan secara tertulis kepada sejumlah objek, untuk mendapatkan jawaban 

berupa tanggapan dan respon tertulis seperlunya (Sugiyono, 2014). Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang sangat praktis, yakni dengan jalan 

membuat daftar pertanyaan secara tertulis sesuai dengan maksud atau data yang 

diperlukan yang dijawab atau diisi oleh responden dan dipergunakan untuk 

mengumpulkan fakta berupa pendapat, keinginan dan lain sebagainya. Bentuk 

kuesioner yang dipilih adalah bentuk pilihan ganda (multiple choice), yaitu 

responden diminta untuk memilih salah satu dari sekian banyak banyak 

kemungkinan jawaban atau alternatif. Adapun alternatif tadi seperti setuju sekali, 

setuju, kurang setuju, sangat setuju, dan sebagainya (Sugiyono, 2014). Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, maka pada lembar jawaban setiap variabel diberikan 

skor sebagai berikut: 
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a. Sangat Setuju : skor 5 

b. Setuju : skor 4 

c. Netral : skor 3 

d. Tidak Setuju : skor 2 

e. Sangat tidak setuju : skor 1 

 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang digunakan didalam penelitian ini dibedakan menjadi : 

1. Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab timbulnya perubahan variabel terikat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas (X) adalah Green Marketing Mix (X1), 

Consumer Knowledge (X2) dan Brand Image (X3). 

2. Menurut Sugiyono (2010), variabel dependen (terikat) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya perubahan 

variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat (Y) 

pada penelitian ini adalah Keputusan Pembelian. 

Untuk menjelaskan variabel penelitian dan pengukurannya maka perlu dibuat 

definisi operasional variabel penelitian seperti pada Tabel 3.2 berikut ini : 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Green Marketing 

Mix (X1) 

Pemasaran hijau (green 

marketing) adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh 

perusahaan yang 

memperhatikan tentang 

lingkungan atau masalah 

hijau dengan memberikan 

lingkungan barang atau jasa 

untuk menciptakan 

konsumen dan kepuasan 

masyarakat (Ramanakumar 

et al, 2012:34) 

Product  

(Kotler dan 

Amstrong, 2011:11) 

Likert 

Price 

(Kotler dan 

Amstrong, 

2011:439) 

Likert 

Place  

(Kotler, 2011:126) 
Likert 

Promotion 

(Kotler dan 

Amstrong, 

2011:126) 

Likert 

Consumer 

Knowledge (X2) 

 

Pengetahuan konsumen 

adalah sejumlah 

pengalaman dengan 

berbagai macam informasi 

tentang produk atau jasa 

tertentu yang dimiliki 

(Mowen and Minor, 2008 : 

106).  

Pengetahuan Produk Likert 

Pengetahuan 

Pembelian 
Likert 

Pengetahuan 

Pemakaian 
Likert 

Brand Image 

(X3) 

Citra merek adalah sejumlah 

persepsi dan keyakinan 

yang dipegang oleh 

konsumen, seperti yang 

dicerminkan asosiasi yang 

tertanam dalam  ingatan 

konsumen (Kotler & Keller: 

2009 

Citra Korporat (Biel, 

diacu dalam 

Sulistyari dan 

Yoestini, 2012) 

Likert 

Citra Produk (Biel, 

diacu dalam 

Sulistyari dan 

Yoestini, 2012) 

Likert 

Citra Pemakai (Biel, 

diacu dalam 

Sulistyari dan 

Yoestini, 2012) 

Likert 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Keputusan 

Pembelian  

(Y) 

Keputusan pembelian 

adalah keputusan konsumen 

untuk membeli atau tidak 

membeli suatu produk atau 

jasa merupakan saat yang 

penting bagi kebanyakan 

pemasar (Schiffman dan 

Kanuk, 2011:518) 

Keputusan Membeli 

(Schiffman dan 

Kanuk: 2011) 

Likert 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data yang sudah dianalisa diuji kembali melalui uji validitas dan reliabilitas. 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan kepada pada 

semua responden yang merupakan konsumen Wardah Bandar Lampung. Untuk 

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan program IBM Statistical Product and Service Solution v22 (IBM 

SPSS 22). 

  

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur dalam mengukur suatu data, 

dengan kata lain untuk melakukan pengujian bahwa alat ukur yang dipakai 

memang mengukur sesuatu yang ingin diukur. Pengukuran validitas dilakukan 

menggunakan analisis faktor. Uji validitas yang dipergunakan dalam penelitian ini 

ialah analisis faktor, yaitu alat analisis statistik yang dipergunakan untuk 
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mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set 

indikator saja, tanpa kehilangan informasi yang berarti. Pengukuran validitas di 

lakukan menggunakan analisis faktor sebagai berikut : 

Xpxl=U(pxl)+ L(pxm) F(mxl) + Epxl 

Keterangan:  

Ui = rata–rata variable i 

Ei = faktor sfesifik ke – i 

Fj = coomon faktor ke j 

Lij = loading dari variable ke –I pada faktor ke j  

 

Menurut Hair et al (2007), analisis faktor dilakukan dengan tiga tahapan 

yaitu  

1. Uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan besaran Bartlett 

Test of Sphericity atau Measure Sampling Adequacy (MSA). Hasil uji korelasi 

antarvariabel independen ada pada output KMO and Bartlett’s Test, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen 

 
                      Sumber : Lampiran 3 

Sebuah instrument penelitian dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut 

apabila memiliki nilai minimal Kaiser-Meyer Olkin Measure of Sampling 0,50 

(Hair et al, 2007). Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer 
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Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) instrument yang digunakan 

adalah 0,924 dengan hasil uji Bartlett's Test of Sphericity diperoleh sebesar 

0,000. Dari hasil di atas, maka dapat dikatakan bahwa seluruh indikator dan 

sampel yang digunakan dinyatakan valid dan memungkinkan untuk dilakukan 

analisis lebih lanjut. 

 

2. Mengukur korelasi parsial. 

Untuk melihat korelasi antar variabel independen dapat diperhatikan melalui 

tabel Anti-Image Matrice berikut.  

 

Tabel 3.4 Anti-Image Matrices 

No Indikator 
MSA 

Score 

Minimum 

Score 
Validitas 

1 Citra Korporat 0,923 0,5 Valid 

2 Citra Produk 0,917 0,5 Valid 

3 Citra Pemakai 0,952 0,5 Valid 

4 Pengetahuan Produk 0,915 0,5 Valid 

5 
Pengetahuan 

Pembelian 
0,936 0,5 Valid 

6 
Pengetahuan 

Pemakaian 
0,906 0,5 Valid 

7 Green Product 0,951 0,5 Valid 

8 Green Price 0,934 0,5 Valid 

9 Green Place 0,908 0,5 Valid 

10 Green Promotion 0,904 0,5 Valid 

11 Buy 0,928 0,5 Valid 

      Sumber : Lampiran 3 
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Nilai MSA berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan sebagai berikut (Hair 

et al, 2007) :  

MSA = 1 ; variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain. 

MSA > 0,5 ; variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 

MSA < 0,5 ; variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, 

atau dikeluarkan dari variabel lainnya. 

Berdasarkan hasil MSA pada Tabel 3.4 di atas, maka seluruh indikator dan 

sampel yang digunakan dinyatakan valid dan memungkinkan untuk dilakukan 

analisis lebih lanjut. 

 

3. Mengukur penjelasan oleh faktor 

Penjelasan variabel oleh faktor adalah seberapa besar faktor yang nantinya 

terbentuk mampu menjelaskan variabel (Hair et al, 2007). Untuk itu harus 

dilihat tabel communalities sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 Communalities 

 
Sumber : Lampiran 3 
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Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, untuk variabel brand image faktor mampu 

menjelaskan indikator citra korporat sebesar 0,700 atau 70%, indikator citra 

produk dapat dijelaskan oleh faktor sebesar sebesar 0,656 atau 65,6%, dan 

indikator citra pemakai dapat dijelaskan oleh faktor sebesar sebesar 0,669 atau 

66,9%. Untuk variabel consumer knowledge faktor mampu menjelaskan 

indikator pengetahuan produk sebesar 0,813 atau 81,3%, indikator pengetahuan 

pembelian dapat dijelaskan oleh faktor sebesar sebesar 0,706 atau 70,6%, dan 

indikator pengetahuan pemakaian dapat dijelaskan oleh faktor sebesar sebesar 

0,691 atau 69,1%. Untuk variabel green marketing mix faktor mampu 

menjelaskan indikator green product sebesar 0,516 atau 51,6%, indikator green 

price dapat dijelaskan oleh faktor sebesar sebesar 0,654 atau 65,4%, indikator 

green place dapat dijelaskan oleh faktor sebesar sebesar 0,586 atau 58,6%. Dan 

indikator green promotion dapat dijelaskan oleh faktor sebesar sebesar 0,660 

atau 66%. Untuk variabel keputusan pembelian faktor mampu menjelaskan 

indikator buying sebesar 0,620 atau 62%. Karena rata-rata faktor dapat 

menjelaskan indikator di atas 50% maka seluruh indikator dan sampel yang 

digunakan dinyatakan valid dan memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih 

lanjut. 

 

4. Pengujian convergent validity melalui nilai loading factor  

Penilaian dalam pengujian convergent validity didasarkan pada nilai loading 

factor > 0,7 (Hair et al, 2007). Nilai loading factor didalam model penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 
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Sumber : Olah Data Survey 2017 

Gambar 3.1 Nilai Loading Factor Model SEM 

Berdasarkan pada Gambar 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai loading factor 

yang dimiliki oleh model secara keseluruhan ialah diatas 0,7. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan satu kesatuan alat ukur yang 

mengukur satu konstruk yang sama dan dapat memprediksi apa yang seharusnya 

diprediksi. Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

indikator dan sampel yang digunakan dinyatakan valid dan memungkinkan untuk 

dilakukan analisis lebih lanjut. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah pengujian reliabilitas 

instrumen. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya 

konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga 
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hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam hal ini, relatif sama berarti tetap 

adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali 

pengukuran. 

Penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Menurut Hair et al.(2007:125) pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien 

Alpha Croanbach dan dapat diolah dengan bantuan SPSS. Uji reliabilitas 

menggunakan koefisien Croanbach’s Alpa dengan bantuan SPSS 20.0. Hasil 

pengujian reliabilitas dikatakan reliabel jika nilai Alfa Croanbach > 0,7 dan  nilai 

Alpa Croanbach hitung  lebih besar daripada Croanbach’s Alpa if item deleted. 

 Brand Image 

Instrumen penelitian pada variabel brand image memiliki reliabilitas yang 

memadai jika koefisien alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70.  

 Consumer Knowledge 

Instrumen penelitian pada variabel consumer knowledge memiliki reliabilitas 

yang memadai jika koefisien alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 

0,70. 
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 Green Marketing Mix 

Instrumen penelitian pada variabel green marketing mix memiliki reliabilitas 

yang memadai jika koefisien alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 

0,70. 

 Keputusan Pembelian 

Instrumen penelitian pada variabel keputusan pembelian memiliki reliabilitas 

yang memadai jika koefisien alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 

0,70. 

Pengujian realibilitas dapat diperoleh dengan rumus : 

    
 

   
   

∑  
 

  
   

Dimana  

  
  

∑  
   

 ∑   
 

 
 

 

Keterangan : 

 r11         = Reabilitas instrumen 

 k           = Banyak butir pertanyaan 

 ∑  
      =  Jumlah varian pertanyaan 

   
       = Varian Total 

Uji reliabilitas terhadap 11 indikator dari 4 variabel yang diuji yaitu green 

marketing mix, brand image, pengetahuan konsumen dan keputusan pembelian 

dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini. 
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Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas  

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Citra_Korporat 91.5733 251.690 .805 .936 

Citra_Produk 96.0800 269.345 .781 .936 

Citra_Pemakai 96.0267 268.006 .783 .936 

Pengetahuan_Produk 92.2167 244.826 .883 .932 

Pengetahuan_Pembelian 95.2467 255.845 .797 .936 

Pengetahuan_Pemakaian 99.3667 283.243 .791 .937 

Green_Product 100.2133 294.757 .664 .941 

Green_Price 100.1067 283.527 .753 .938 

Green_Place 99.9467 288.666 .702 .940 

Green_Promotion 99.9333 287.186 .755 .938 

Buy 99.5900 288.356 .743 .939 

Sumber : Hasil Olah Data Survey 2017 

 

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa dari output reliability statistics nilai 

cronbach’s alpha untuk semua variabel memiliki adalah memiliki nilai diantara 

0,7 – 0,9. Menurut Sugiyono (2014), jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 

dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 dinyatakan baik. 

Dari hasil penelitian diperoleh semua nilai cronbach alpha pada variabel lebih 

besar dari 0,8 dengan demikian seluruh instrumen yang digunakan untuk 

menggambarkan semua indikator dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliable. 
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3.8 Metode Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Metode Analisis Data 

Dalam menguji suatu hipotesis peneliti dapat menggunakan berbagai metode 

analisis. Apabila hipotesis dan kerangka analisis yang cukup sulit dan kompleks, 

maka peneliti dapat mengunakan salah satu teknik analisis, yaitu teknik 

analisis SEM atau Structural Equation Modelling yang dioperasikan melalui 

program SMART PLS V3.2. Menurut Jogiyanto (2009: 11), PLS atau Partial 

Least Square didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi 

permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian yang kecil, 

adanya data yang hilang (missing value), dan multikolinearitas. Selain itu PLS 

adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan 

dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model 

struktural. Model struktural tersebut menunjukkan hubungan antara konstruk 

independen dan konstruk dependen. Model pengukuran menunjukkan hubungan 

(nilai loading) antara indikator dengan konstruk (Jogiyanto, 2009: 11). 

Di dalam buku Structural Equation Modelling (Ghozali dan Fuad, 2005), 

terdapat pernyataan dari Bagozzi dan Fornell (1982) di dalam Ghozali dan Fuad 

(2005) bahwa structural equation modelling atau model persamaan struktural 

yaitu generasi kedua teknik analisis multivariat yang memungkinkan peneliti 

untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik recursive 

maupun non-recursive untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai 

keseluruhan model. SEM dapat menguji (Bollen, 1989 didalam Ghozali dan Fuad, 

2005 ) :  
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1. Model struktural : hubungan antara variabel laten (variabel yang tidak dapat 

diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator untuk 

mengukurnya) independen dan dependen. 

2. Model measurement : hubungan antara indikator dengan variabel laten. 

Digabungkannya pengujian model struktural dan pengukuran tersebut 

memungkinkan peneliti untuk menguji measurement error sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari SEM serta melakukan analisis faktor bersamaan dengan 

pengujian hipotesis. 

Dalam mengunakan SEM terdapat beberapa asumsi. Asumsi-asumsi SEM adalah: 

1. Ukuran sampel 

Ukuran sampel minimum yang disarankan dalam penggunaan SEM adalah 

sebanyak 100 atau menggunakan perbandingan 5 – 10 kali jumlah observasi 

untuk setiap estimated parameter atau indikator yang dipakai. 

2. Normalitas dan linearitas sebaran data  

Normalitas dan linearitas sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah 

asumsi normalitas dipenuhi. Normalitas dapat diuji melalui gambar histogram 

data. Uji linearitas dapat dilakukan melalui scatterplots dari data yaitu dengan 

memilih pasangan data dan dilihat pola penyebarannya untuk menduga ada 

tidaknya linearitas. Dikarenakan peneliti menganalisis model SEM 

menggunakan konsep PLS (Partial Least Square) maka uji model tidak 

memerlukan uji asumsi normalitas. 
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 3. Outliers 

Outliers, yang merupakan observasi dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariat maupun multivariat yang muncul karena kombinasi karakteristik unik 

yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasiobservasi 

lainnya. 

4.  Multikolinearitas dan singularitas 

Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberikan indikasi 

adanya problem multikolineritas atau singularitas. Treatment yang dilakukan 

adalah dengan mengeluarkan variabel yang menyebabkan multikolineritas atau 

singularitas tersebut. 

Berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis yang dimuat di bab sebelumnya, 

maka untuk menyelesaikan penelitian digunakan Structural Equation Modeling 

(SEM). Metode ini dipilih karena SEM dapat menjelaskan hubungan antar 

variabel teramati (observed variables) dengan varibel-variabel laten melalui 

indikator - indikatornya. Tidak seperti regresi pada umumnya, hanya bisa 

menjelaskan hubungan kausal antarvariabel-variabel teramati saja. Penelitian ini 

berfokus pada brand image dan consumer knowledge atas keputusan pembelian 

produk kosmetik Wardah Bandar Lampung. Kedua variabel bebas tersebut adalah 

variabel yang tidak dapat diamati secara langsung atau disebut variabel laten.  

Menurut Gujarati (1997), penggunaan variabel-variabel laten pada regresi 

berganda menimbulkan kesalahan - kesalahan pengukuran (measurement errors) 

yang berpengaruh pada estimasi parameter dari sudut bias dan besar kecilnya 

varian. Oleh SEM masalah pengukuran ini diatasi melalui persamaan-persamaan 
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yang ada pada model pengukuran. Parameter dari persamaan pengukur tersebut 

merupakan muatan faktor (factor loading) dari variabel laten terhadap indikator-

indikator atau variabel teramati. 

Model SEM selain memberikan informasi tentang hubungan kausal simultan 

di antara variabel-variabelnya, juga memberikan informasi tentang muatan faktor 

dan kesalahan-kesalahan pengukuran. SEM cocok digunakan untuk menguji 

model pengaruh brand image dan consumer knowledge terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik Wardah Bandar Lampung, karena di dalamnya 

terdapat variabel-variabel laten (LV) dan variabel teramati atau variabel 

obeservasi yang mempunyai pengukuran model variabel laten dipenden dengan 

second order confirmatory factors analysis (2
nd 

CFA).  

 

 

Gambar 3.2  

Model SEM Keputusan Pembelian Berdasarkan Brand Image, Consumer 

Knowledge dan Green Marketing. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah model pada gambar 3.1. 

Berdasarkan model pengaruh Brand Image dan Consumer Knowledge terhadap 

keputusan pembelian di atas, digunakan metode analisis dengan Structural 

Equation Modeling (SEM) dan modelnya diukur dengan Second Order 

Confirmatory Factors Analysis (2
nd

 CFA). Untuk alat bantu analisis menggunakan 

software SMART PLS V3.2 Setelah ditentukan model yang digunakan; jenis dan 

sumber data, populasi dan pemilihan sampel, variabel dan definisi operasional, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis, maka tahap selanjutnya 

pengolahan data, sebelum menggunakan SMART PLS V3.2. Data yang ada 

dilakukan uji asumsi statistik, yang meliputi: uji multivariate outliers, uji 

normalitas data dan uji multikolinearitas. Setelah data terbebas dari seluruh uji 

asumsi statistik, kemudian baru diolah dengan software SMART PLS V3.2. 

SEM diolah dengan pendekatan dua tahap (two stage approach), yaitu 

pertama analisis model pengukuran dengan uji kecocokan (GOFI), uji validitas 

dan uji reliabilitas. Setelah analisis pengukuran menyatakan hasil yang cocok (fit) 

kemudian dilanjutkan tahap kedua, yaitu analisis struktural, yang meliputi uji 

kecocokan keseluruhan model, analisis hubungan kausal dan hasil uji hipotesis. 

Menurut Ghozali dan Fuad (2005), dalam menjalankan teknik analisis ini, peneliti 

perlu mengikuti langkah yang telah ditentukan. Langkah-langkah SEM terdiri atas 

tujuh tahapan yaitu: 

1. Pengembangan Model Berbasis Konsep dan Teori 

Prinsip di dalam SEM adalah ingin menganalisis hubungan kausal antar 

variabel eksogen dan endogen, serta sekaligus memeriksa validitas dan 



84 
 

reliabilitas instrumen penelitian. Hubungan kausal adalah apabila terjadi 

perubahan nilai di dalam suatu variabel akan menghasilkan perubahan dalam 

variabel lain. Dalam langkah awal ini adalah pengembangan model, yang 

merupakan suatu model yang mempunyai justifikasi teori dan atau konsep. 

Selain itu model tersebut di verifikasi berdasarkan data empirik melalui SEM. 

2. Mengkonstruksi Diagram Path 

Diagram Path sangat bermanfaat untuk menunjukkan alur hubungan kausal 

variabel eksogen dan endogen. Dimana hubungan-hubungan kausal yang telah 

ada justifikasi teori dan konsepnya, divisualisasikan ke dalam gambar sehingga 

lebih mudah melihatnya dan lebih menarik. Jika hubungan kausal tersebut ada 

yang secara konseptual belum fit maka dapat di buat beberapa model yang 

kemudian diuji menggunakan SEM untuk mendapatkan model yang lebih tepat. 

3. Konversi Diagram Path ke Dalam Model Struktural 

Konversi diagram Path, model struktural, dipindahkan ke dalam model 

matematika. 

4. Memilih matriks Input 

Dalam SEM input data berupa matriks kovarians bilamana tujuan dari analisis 

adalah pengujian suatu model yang telah mendapatkan justifikasi teori, 

sehingga tidak dilakukan interpretasi terhadap besar kecilnya pengaruh 

kausalitas pada jalur-jalur yang ada di dalam model. 

5. Menilai Masalah Identifikasi 

Permasalahan yang sering muncul di dalam model struktural adalah proses 

pendugaan parameter. Jika terjadi unidentified atau under identified maka 
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proses pendugaan parameter tidak mendapatkan suatu solusi. Sebaliknya 

bilamana terjadi over identified, maka model yang diperoleh tidak dapat 

dipercaya. 

6. Evaluasi Goodness-of-Fit 

Di dalam penelitian ini, model struktural dievaluasi dengan mengukur 

Coefficient of Determination (R
2
) dan Path Coefficient (ß) (Jogiyanto, 2009: 

62). Hal ini untuk melihat dan meyakinkan hubungan antar konstruk adalah 

kuat. 

A. Coefficient of Determination (R
2
) 

Nilai R
2
 adalah koefisien determinasi pada konstruk. Menurut Chin (diacu 

dalam Jogiyanto, 2009), nilai R
2
 sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 

0.19 (lemah). Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten 

dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. 

B. Path Coefficients (ß) 

Merupakan nilai koefisen jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk 

laten, dilakukan dengan prosedur Bootstraping. Path Coefficients 

merupakan suatu metode penelitian yang utamanya digunakan untuk 

menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung diantara 

berbagai variabel.7. Interpretasi dan modifikasi model 

7. Pada tahap selanjutnya model diinterpretasikan dan dimodifikasi. Bagi model 

yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Setelah model 

diestimasi, residual kovariansnya haruslah kecil atau mendekati nol dan 
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distribusi frekuensi dari kovarians residual harus bersifat simetrik. Batas 

keamanan untuk jumlah residual yang dihasilkan oleh model adalah 1%. 

Nilai residual values yang lebih besar atau sama dengan 2,58 diinterpretasikan 

sebagai signifikan secara statis pada tingkat 1% dan residual yang signifikan ini 

menunjukkan adanya prediction error yang substansial untuk sepasang 

indikator. 

 

3.8.2 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui data yang diolah melalui software 

SMART PLS V3.2 untuk menampilkan dan melakukan pengujian hipotesis 

mengenai brand image, consumer knowledge, green marketing mix dan keputusan 

pembelian produk kosmetik Wardah Bandar Lampung. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini mengunakan uji secara parsial / individual (Uji t). Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara parsial (individual) menerangkan apakah masing-masing variabel bebas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil path coefficient yang 

ditunjukkan oleh nilai Tstatistic dengan Ttable. Jika nilai Tstatistic lebih tinggi 

dibandingkan nilai Ttable, berarti hipotesis terdukung. Untuk tingkat keyakinan 

95% (alpha 5%) maka nilai T-tabel untuk hipotesis two-tailed adalah > 1,96 

(Jogiyanto, 2009; 63). Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai 

berikut :  

 Jika nilai signifikansi Uji t > 1,96, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang 

berarti variabel bebas yang terdiri dari brand image, consumer knowledge 
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dan green marketing mix secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Bandar Lampung.  

 Jika nilai signifikansi Uji t < 1,96, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang 

berarti variabel bebas yang terdiri dari brand image, consumer knowledge 

dan green marketing mix secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Bandar Lampung. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Penerapan green marketing mix kosmetika Wardah berpengaruh terhadap brand 

image produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

2. Consumer knowledge yang dimiliki konsumen kosmetika Wardah berpengaruh 

terhadap brand image produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

3. Green marketing mix kosmetika Wardah tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

4. Consumer knowledge konsumen kosmetika Wardah berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung 

5. Brand image produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung. 

 

5.2  Saran 

Setelah mengetahui kesimpulan mengenai Green marketing mix, Consumer 

knowledge dan brand image yang memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetika Wardah di Bandar Lampung, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran, sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel brand image, disarankan 

kepada PT Paragon Technology and Inovation untuk terus meningkatkan 

strategi pemasaran yang dimiliki demi meningkatkan citra perusahaan yang 

dimilikinya. Selain itu disarankan juga kepada PT Paragon Technology and 

Inovation untuk terus meningkatkan promosi dan pengembangan produk demi 

meningkatkan keunggulan Wardah dibanding produk lain dan demi produk 

Wardah lebih sesuai dengan kulit semua konsumen 

2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel consumer knowledge, 

disarankan kepada PT Paragon Technology and Inovation untuk terus 

meningkatkan promosi tentang produk Wardah sehingga konsumen menjadi 

lebih paham akan pesan-pesan lingkungan yang disampaikan Wardah pada 

setiap produknya. Selain itu disarankan juga kepada PT Paragon Technology 

and Inovation untuk terus meningkatkan promosi dan edukasi kepada 

konsumen tentang produk Wardah sehingga konsumen menjadi lebih paham 

akan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk kosmetik Wardah 

dan cara penyimpanannya. 

3. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel green marketing mix, 

disarankan kepada PT Paragon Technology and Inovation untuk terus 

melakukan edukasi kepada konsumen tentang kemasan ramah lingkungan 

produk Wardah, alasan dibalik harga produk Wardah, pentingnya 

menggunakan produk ramah lingkungan dan kampanye hijau produk Wardah 

serta penyesuaian jalur distribusi, sehingga konsumen menjadi lebih paham 

akan kemasan produk Wardah yang ramah lingkungan dan bisa di daur ulang, 
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konsumen menjadi lebih paham akan harga yang dikhususkan pada produk 

Wardah yang ramah lingkungan dan konsumen bersedia membayar harga 

tersebut, konsumen menjadi lebih paham akan kampanye yang ramah 

lingkungan dari produk Wardah dan penggunaan eco label oleh Wardah 

sebagai produk yang ramah lingkungan. Apabila penggunaan konsep hijau 

pada Wardah masih dianggap kurang efektif, maka pihak Wardah sebaiknya 

memperkuat kampanye yang sebelumnya sudah melekat pada citra Wardah. 

4. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel keputusan pembelian, 

disarankan kepada PT Paragon Technology and Inovation untuk terus 

meningkatkan strategi pemasaran yang sudah ada sebelumnya, seperti 

contohnya penggunaan edukasi kepada konsumen melalui “beauty fair” 

maupun melalui iklan televisi dan internet sehingga terjadi peningkatan 

jumlah konsumen yang beralih memilih membeli produk Wardah. 

5. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel green marketing mix tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan desain instrumen yang tidak teruji secara content validity yang 

sesuai dengan pakar riset terdahulu sehingga tidak mencerminkan keputusan 

pembelian karena green marketing. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk dapat menggunakan instrumen penelitian yang 

menggambarkan keputusan pembelian kosmetika yang disebabkan oleh green 

marketing mix sehingga diharapkan dapat menjadi penelitian yang lebih baik. 

 

 



130 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bagozzi, RP and Fornell, C. 1982. Theoritical Concepts, Measurements, and 

Meaning, in Fornell, C (Ed). A Second Generation of Multivariate 

Analysis. Vol 1. New York : McGraw-Hill.  

Biel, Alexander L. 1992. How Brand Image Drives Brand Equity. Journal of 

Advertising Research, RC-6-RC-12 

Bollen, AK. 1989. Structural Equations With Latent Variables. UNC. Chapel Hill. 

Buchari, Alma. 2007. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Alfabeta : 

Bandung. 

Citra Cendikia Indonesia. 2016. Perkembangan Pasar Industri Kosmetik Di 

Indonesia, 2010 – 2015. Jakarta : PT Citra Cendikia Indonesia. 

Dharmesta, Basu Swastha. 2010. Manajemen Penjualan. Edisi Keempat. Penerbit 

BPFE : Yogyakarta. 

Engel, F. James, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard. 2004. Perilaku 

Konsumen. Jakarta : Binarupa Akasara.  

Febrian, Angga 2016. Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Pada PT Astra 

International Isuzu Lampung. Tesis Sarjana Magister Manajemen, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung (tidak 

dipublikasikan). 121 Hal. 



131 
 

Ferdinand, Agusty. 2006. Metode Penelitian Manajemen. Semarang : Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 

Ghozali dan Fuad. 2005. Structural equation modeling Teori Konsep & Aplikasi 

Dengan Program Lisrel 8.54. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 

Keempat. Universitas Dipenogoro : Semarang. 

Gujarati, Damodar N. 1997. Ekonometrika Dasar. Zain S. Penerjemah. Jakarta : 

Erlangga. Terjemahan dari Basics Econometrics. 1024 hal. 

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham,R.L and Black, W.C. 2007. Multivariated 

Data Analysis. Sixth Edition. UK: Prentice Hall International. 

Hasugian, Jimmi Tumpal Mangisi. 2015. Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust 

Terhadap Brand Loyalty Telkomsel (Survey Terhadap Pelanggan 

Telkomsel di Grapari Samarinda). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 

Volume 3, Nomor 4,  2015: 923-937. 

Jogiyanto, H.M. 2009. Konsep dan Aplikasi PLS Untuk Penelitian Empiris. Edisi 

Pertama. Yogyakarta : BPFE. 

Kartajaya, Hermawan. 2005. Marketing in Venus. Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Kotler, Philip. 2009. Manajemen Pemasaran. Terjemahan. Jakarta : PT Erlangga. 

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, 2009, Manajemen pemasaran, Edisi 13 

Jilid. 1.  Jakarta 

Kotler, Philip dan Amstrong, Gary. 2011. Manajemen Pemasaran. Edisi 11. Jilid 

1. Jakarta : PT.Index Kelompok Gramedia. 



132 
 

Kumar, Prashant and Bhimrao M Ghodeswar. 2015. Factors Affecting 

Consumers’ Green Product Purchase Decisions. Journal of Marketing 

Intelligence & Planning. Vol. 33 Iss 3 pp. 330 – 347. 

McDonald, Malcolm. 2003. Marketing Plans. 5th Edition. Singapore : 

Butterworth Heinemann. 

Mowen, John C; Michael Minor. 2008. Consumer Behavior 6ed. New Jersey : 

Prentice-Hall,Inc. 

Muhamad, Nazlida, Vai Shiem Leong and Dick Mizerski. 2016. Consumer 

Knowledge and Religious Rulings on Products. Journal of Islamic 

Marketing. Vol. 7 Iss 1 pp. 74 – 94 

Nazir, Mohammad. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Peattie, K. 1995. Environmental Marketing Management. London : Pitman 

Publishing. 

Peter, J. Paul and Jerry C. Olson. 2006. Consumer Behavior and Marketing 

Strategy 4th ed. USA : The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Pudaruth, Sharmila, Thanika Devi Juwaheer and Yogini Devi Seewoo. 2015. 

Gender-based differences in understanding the purchasing patterns of eco-

friendly cosmetics and beauty care products in Mauritius: a study of 

female customers. Social Responsibility Journal, Vol. 11 Iss 1 pp. 179 - 

198 

Rahman, Azmawani Abd, Ebrahim Asrarhaghighi and Suhaimi Ab Rahman. 

2015. Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, religiosity, 



133 
 

attitude and intention. Journal of Islamic Marketing. Vol. 6 Iss 1 pp. 148 – 

163 

Ramanakumar, K.P.V., Manojkrishnan, C.G, & Suma, S. R. 2012. Consumer 

Attitude Towards Green Products of FMCG Sector: An Empirical Study. 

International Journal of Research In Commerce & Management, Vol 3 

(2), 34-38 

Rangkuti, Freddy. 2002. The Power of Brand, Teknik Mengelola Brand Equity  

dan Strategy Perluasan Merek. Jakarta : Gramedia. 

Rizan, Mohammad, Basrah Saidani, Yusiyana Sari. 2012. Pengaruh Brand Image 

dan  Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Teh Botol (Survei Konsumen 

Teh  Botol Sosro di Food Court  ITC Cempaka Mas, Jakarta timur). Jurnal 

Riset  Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) Vol. 3, No. 1, 2012 

Saladin, Djaslim. 2003. Perilaku Konsumen dan Pemasaran Stratejik.  Penerbit  

CV. Linda Karya, Bandung. 

Schiffman, L.G. dan Leslie Kanuk. 2011. Perilaku Konsumen. Jakarta : PT  

Indeks. 

Septifani, Riska, Fuad Achmadi dan Imam Santoso. 2014. Pengaruh Green 

Marketing, Pengetahuan dan Minat Membeli terhadap Keputusan 

Pembelian. Jurnal Manajemen Teknologi Vol.13 | No.2 | 2014 

Setyaningsih dan Darmawan. 2004. Pengaruh Citra merek Terhadap Efektivitas 

Iklan. Jurnal Mahardika Vol 2 No 3 Mei 2004. 



134 
 

Singh, Preeti. 2010. Green Marketing: Opportunity for Innovation and Sustainable 

Development. Jhunjhunwala Business School Lecture Material. Aizabad : 

Jhunjhunwala Business School. 

Stanton, William J. 2004. Prinsip Pemasaran. Erlangga : Jakarta 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta : 

Bandung. 

Suki, Norazah Mohd. 2016. Green Product Purchase Intention: Impact of Green 

Brands, Attitude, and Knowledge. British Food Journal, Vol. 118 Iss 12 

pp. 2893 – 2910. 

Sulistyari, Ikanita Novirina dan Yoestini. 2012. Analisis Citra Merek, Kualitas 

Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Oriflame (Studi Kasus 

Mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen 

Universitas Diponegoro Semarang). Diponegoro Journal Of Management 

Volume 1,  Nomor 1, Tahun 2012. 17 Hal. 

Surachman, S.A. 2008.  Dasar-Dasar Manajemen Merek. Malang : Bayumedia  

Publishing. 

Suryani, Tatik. 2008. Perilaku Konsumen : Implikasi Pada Strategi Pemasaran. 

Edisi 1. Yogyakarta : Graha Ilmu. 

Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Bandung : Rosda 

SWA Online Magazine. 2013. Jurus Wardah Garap Pasar Kosmetik. Jakarta : 

SWA Online Magazine. Diunduh dari : 

http://swa.co.id/swa/trends/marketing/jurus-wardah-garap-pasar-kosmetik 

[Diakses pada 12 November 2016]. 

http://swa.co.id/swa/trends/marketing/jurus-wardah-garap-pasar-kosmetik


135 
 

SWA Online Magazine. 2014. Inovasi Wardah Tidak Sekadar Label Halal. 

Jakarta : SWA Online Magazine. Diunduh dari : 

http://swa.co.id/swa/business-strategy/inovasi-wardah-tak-sekadar-label-

halal [Diakses pada 12 November 2016]. 

SWA Online Magazine. 2015. Kosmetik Wardah Bukan Hanya untuk Konsumen 

Muslim. Jakarta : SWA Online Magazine. Diunduh dari : 

http://swa.co.id/swa/headline/kosmetik-wardah-bukan-hanya-untuk-

konsumen-muslim [Diakses pada 12 November 2016]. 

Swastha, Basu dan Irawan. 2002. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta : 

Liberty.  

Tjiptono, Fandy. 2005. Strategi Pemasaran. Yogyakarta : Andi. 

Top Brand. 2016. Indonesia Personal Care Top Brand Index. Indonesia : Top 

Brand. Diunduh dari : http://www.topbrand-award.com/top-brand-

survey/survey-result/top_brand_index_2016_fase_2 [Diakses pada 12 

November 2016]. 

Umar, Husein. 2002. Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen. Cetakan kedua : 

Januari. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Wang, Ya Hui, Ssu Ting Chen dan Nai Ning Chen. 2016. An Empirical Study of 

the Effect of Green Marketing on Purchase Intention – Evidence from 

Green Restaurant. Advances in Management & Applied Economics, vol. 6, 

no. 4, 2016, p 1-14.  ISSN: 1792-7544. 

http://swa.co.id/swa/business-strategy/inovasi-wardah-tak-sekadar-label-halal
http://swa.co.id/swa/business-strategy/inovasi-wardah-tak-sekadar-label-halal
http://swa.co.id/swa/headline/kosmetik-wardah-bukan-hanya-untuk-konsumen-muslim
http://swa.co.id/swa/headline/kosmetik-wardah-bukan-hanya-untuk-konsumen-muslim
http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top_brand_index_2016_fase_2
http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top_brand_index_2016_fase_2


136 
 

Waskito, Jati dan Sujadi. 2014. Model Meningkatkan Niat Pembelian Konsumen  

Pada Produk Ramah Lingkungan. Laporan Penelitian Hibah Bersaing 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Xian, Gou Li, et al. 2011.  Corporate, Product, and User Image Dimensions and  

Purchase Intentions. Journal of Computers, Vol 6 (6)9: 1875 1879. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


