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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zaman modern sekarang, isu-isu seperti pemanasan global, polusi sumber 

daya alam memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Memang benar, dunia 

sekarang sudah tidak lagi sehat. Banyak faktor yang dapat merusak bumi ini 

seperti pembabatan hutan secara liar, efek rumah kaca, kawasan industri yang 

tidak mengolah limbahnya secara tidak wajar, dan juga perilaku manusia dalam 

menggunakan sesuatu produk yang berbahaya secara terus-menerus. Contohnya 

seperti pemakaian teknologi penerangan seperti lampu yang tidak pernah berhenti 

setiap harinya, lalu pemakaian pendingin ruangan secara terus menerus, 

pengharum ruangan, sampai dengan kendaraan yang sering dipakai manusia 

dalam setiap kegiatan hari-harinya. Akibatnya sangatlah banyak dan berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Seperti bencana alam, perubahan iklim, penyakit langka, 

berkurangnya oxigen, pemanasan global, dan lain sebagainya. Maka dari itu 

kesadaran masyarakat Indonesia sangatlah penting dalam kasus ini, terutama 

dalam penggunaan kendaraan bermotor yang sangatlah banyak.  

Menurut data Badan Pusat Statistik, perkembangan jumlah kendaraan 

bermotor di Indonesia sangatlah banyak, pada tahun 2016 jumlah kendaraan 

bermotor yang beroperasi berjumlah sekitar 120 juta lebih pengguna kendaraan 

bermotor. Diurutan pertama penggunaan kendaraan bermotor terbanyak adalah 

sepeda motor dengan jumlah mencapai 100 juta pengguna, lalu disusul oleh mobil 

penumpang dengan jumlah mencapai 14 juta lebih(Statistik, 2016).Dengan begitu 

kesadaran masyarakat Indonesia seharusnya ditingkatkan dalam menyikapi
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pemanasan global.Dalam upaya menurunkan tingkat dampak buruk pada lingkungan 

yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, dan untuk menciptakan kesadaran 

masyarakat agar ikut menjaga kesehatan lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan 

beberapa cara dan dukungan agar masyarakat sadar akan menjaga kesehatan 

lingkungan. Salah satu caranya adalah pemerintah mulai tahun 2013 pemerintah 

mengeluarkan PP NO. 41 Tahun 2013yaitu memberikan keringanan pajak untuk 

mobil hemat energi yang ramah lingkungan. Mobil Low Cost Green Car (LCGC) 

mulai diperkenalkan mulai saat itu dan sangat diminati masyarakat Indonesia. 

Pemerintah menyebutkan, industry otomotif yang ingin memproduksi mobil 

LCGC harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya konsumsi bahan bakar minyak 

sedikitnya 20 km/liter, lalu untuk motor bakar cetus api kapasitas isi silinder 980 – 

1200 cc dan untuk yang bermesin diesel kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. 

Selain itu, diatur juga syarat penggunaan tambahan merek, model, dan logo yang 

menggunakan identitas Indonesia, serta diatur juga untuk besaran harga jual mobil 

LCGC paling tinggi Rp. 95 juta berdasarkan lokasi kantor pusat Agen Pemegang 

Merek. Besaran harga, dalam regulas ini disebutkan bahwa harga dapat disesuaikan 

apabila teradi perubahan-perubahan kondisi ekonomi di Indonesia yang meliputi kurs 

nilai tukar rupiah, besaran inflasi, dan harga bahan baku. Sementara itu, ada juga 

syarat untuk surat permohonan untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang 

ingin memperoleh insentif program LCGC yaitu ATPM harus menyerahkan bukti 

visual yang mencerminkan Indonesia termasuk model dan merek, memberikan hasil 

uji konsumsi bahan bakar, uji ketentuan teknis. Lalu, perusahaan harus memberikan 
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data dan bukti realisasi investasi, manufaktur mesin, transmisi, dan axle, termasuk 

rencana menggungakan komponen lain yang berasal dari pasokan dalam negeri. 

Selanjutnya, setiap perusahaan harus memberikan surat pernyataan bermaterai yang 

isinya harga jual produk LCGC ke konsumen dengan menyesuaikan ketentuan yang 

berlaku. 

Mobil yang pada akhir-akhir tahun ini menjadi kebutuhan tersier dan sangat 

diminati oleh masyarakat Indonesia, didukung lagi oleh harganya yang relatif murah 

dan saat ini mobilpun dapat menunjukkan tingkat strata seseorang. Saat ini, sudah 

banyak tipe-tipe dan jenis pilihan untuk mobil. Spesifikasi mobil, kualitas mesin 

mobil, teknologi terbaru dari mobil tersebut selalu dikembangkan untuk 

menyesuaikan hasrat dari masyarakat. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (2016), pada tahun 2013 di awal terciptanya, mobil LCGC dapat 

meraih sekitar 4% dari total smua penjualan mobil di Indonesia. Lalu pada tahun 

2014 pasar LCGC meningkat sampai 14% dan pada tahun 2016 pasar LCGC merebut 

hingga 17% dari keseluruhan penjualan. Pada tahun 2017, penjualan LCGC berhasil 

mencapai 234.554 unit. Dengan adanya data ini, bisa dilihat jika mobil LCGC adalah 

mobil yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.Masih berdasarkan data dari 

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pada tahun 2016 

Toyota Calya menempati urutan pertama dalam penjualan wholesales dengan total 

penjualan 47.280 unit dalam periode tahun 2016, dengan market share sebesar 20,1%. 

Lalu pada urutan kedua oleh Toyota Agya dengan total penjualan 45.007 unit dengan 

market share 19,1% selama periode tahun 2016. Pada posisi ketiga ditempati oleh 
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Daihatsu Ayla yang mengalahkan Honda Brio dan Daihatsu Sigra dengan total 

pejualan 39.087 unit, lalu Honda Brio Satya memiliki total penjualan 36.470 unit, dan 

diikuti Daihatsu Sigra dengan total penjualan 31.939 uni dalam periode tahun 2016. 

Lalu, pada tahun 2017 Toyota Calya masih mendominasi penjualan wholesale dengan 

total penjualan sebanyak 73.236 unit. 

 
Sumber: www.gaikindo.or.id 

Gambar 1.1 

Grafik Total Penjualan 

Toyota Calya adalah tipe mobil ketegori LCGC MPV yang diperkenalkan di 

Indonesia pada 3 Agustus 2016 yang secara fenomenal telah memperluas market 

share dari awal diperkenalkannya. Toyota Calya adalah mobil dengan ruang kabin 

yang sangat nyaman dan lebih besar dengan kualitas fitur yang lebih baik. Dengan 

kapasitas 7 penumpang, dapat memberikan kenyamanan dan fitur-fitur dalam kabin 

yang lebih baik dikelasnya, mobil ini dibanderol dari harga Rp 135,1 juta hingga 
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152,65 juta. Namun, untuk pengguna mobil LCGC disarankan untuk menggunakan 

jenis BBM Pertamax Series. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga 

lingkungan hidup dan dukungan dari pemerintah, maka akan memberikan sebuah 

tantangan dan juga peluang bagi industri otomotif.Tantangan tersebut dapat berupa 

seberapa banyak produk yang diproduksi tidak berdampak besar dalam kerusakan 

lingkungan, dalam artian produk tersebut menggunakan teknologi yang berbasis pada 

alam yang nantinya pasti menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Dengan adanya 

fenomena baru seperti ini, untuk menghadapi tantangan tersebut pemasaran hijau 

(GreenaMarketing) mulai populer kembali. 

Pemasaran hijau (Green Marketing)  sendiri merupakan strategi yang baru-baru 

ini sedang menjadi strategi yang ideal ketika era modern sekarang, dimana strategi ini 

menargetkan kepada orang-orang yang sudah melek atau sadar akan pentingnya 

menjaga lingkungan hidup (Green Consumers). Akhir-akhir ini memang tidak sedikit 

masyarakat Indonesia yang mecari produk-produk yang berbasis pada lingkungan, 

mulai dari produk-produk kecantikan, produk-produk elektronik, hingga produk-

produk otomotif. seperti sepeda motor dan mobil. Maka dari itu, perusahaan yang 

pintar akan mengambil peluang itu untuk mengembangkan dan berinovasi terhadap 

produk-produk yang dihasilkannya dengan cara pemasaran hijau. Pemasaran hijau 

(Green Marketing)adalah semua aktivitas yang dibentuk agar dapat memberikan 

kepuasan dan keinginan dari seseorang dalam membuat kepuasan konsumen dengan 

memodifikasi segala aktifitas di dalamnya yang berbasis pada ramah lingkungan. 
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Dengan strategi pemasaran hijau (Green Marketing) sudah banyak perusahaan yang 

bergerak dalam industri otomotif mengganti teknologi produk mereka dengan 

teknologi yang ramah lingkungan.Pemasaran hijau (Green Marketing)  dapat 

memberikan alternatif pilihan bagi konsumendan juga dapat menciptakan persepsi 

konsumen terhadap citra merek (brand image) (Romadon, dkk., 2014).  

Citra merek adalah anggapan/persepsi seseorang pada sebuah merek yang 

dibentuk dari ingatan masa lalu terhadap pengalaman memakai suatu produk, 

walaupun tidak berhadapan langsung dengan suatu produk tersebut pada saat mereka 

beranggapan. Citra merek adalah pemikiran pertama dari seseorang dalam mengambil 

keputusan-keputusan pembelian. Jika citra merek dari suatu perusahaan disikapi atau 

dipandang negatif, maka akibatnya adalah permintaan suatu produk dari perusahaan 

tersebut akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, jika citra merek dari 

suatu perusahaan disikapi positif oleh pelanggannya maka permintaan suatu barang 

atau jasa akan meningkat. Citra merek memiliki beberapa keunggulan dalam 

membangun pemasaran yang baik, jika suatu perusahaan telah memiliki citra yang 

baik di mata para konsumen atau pelanggannya maka tidak menutup kemungkinan 

para pelanggan atau konsumennya memberikan rekomendasi dan penilaian yang 

positif jika ada calon konsumen atau pelanggan yang akan melakukan pembelian 

terhadap suatu barang. Maka dari itu, citra merek harus dibangun dalam masa 

perkembangan dari perusahaan tersebut, baik dari segi pertumbuhan perusahaan 

maupun pertumbungan dari produk-produk yang berinovasi. 
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Keputusan pembelian adalah sebuah keputusan yang terlahir dari sebuah 

pencarian-pencarian informasi, pemikiran yang telah matang dari suatu produk yang 

telah di satukan. Ada beberapa langkah dalam pembentukan keputusan pembelian, 

yaitu; pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan untuk 

membeli, dan perilaku pasca pembelian (Kotler dan Keller, 2012). 

Oleh sebab itu, penulis memilih metode yang telah diuji oleh penelitian sebelum-

sebelumnya. (Silvia dkk., 2014). Citra Merek secara langsung mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Pemasaran Hijau secara langsung 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Pemasaran 

Hijau secara tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian melalui Citra Merek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Romadon dkk. (2014), mendapatkan hasil bahwa 

pemasaran hijau berpengaruh signifikan terhadap citra merek, variabel pemasaran 

hijau berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur keputusan pembelian, dan 

variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap variabel struktur keputusan 

pembelian. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pemasaran hijau (Green Marketing) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap citra merek (brand image)? 

2. Apakah citra merek (brand image) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 
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3. Apakah pemasaran hijau (green marketing) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 

4. Apakah pemasaran hijau (green marketing) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian melalui citra merek (brand image)? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis apakah pemasaran hijau (Green Marketing) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap citra merek (brand image). 

2. Menganalisis apakah citra merek (brand image) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

3. Menganalisis apakahpemasaran hijau (green marketing) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

4. Menganalisis apakah pemasaran hijau (green marketing) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian melalui citra merek (brand image). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat bisa dibagi menjadi 2, yaitu; 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang dapat dikeluar dari penelitian ini adalah untuk menambah 

wawasan dalam bidang manajemen pemasaran tentang apakah pemasaran 

hijau berpengaruh terhadap citra merek dan berpengaruh kepada keputusan 

pembelian Toyota Calya. Dan hasil penelitian diharapkan untuk bisa menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktik 
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a. Bagi Manajemen 

Dari penelitian ini nantinya dapat membantu untuk mengetahui 

apakah pemasaran hijau dapat mempengaruhi citra merek dan keputusan 

pembelian. 

b. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini perusahaan dapat mengambil manfaat berupa 

informasi yang dapat ditindak lanjuti dalam berinovasi.  
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