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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan pemikiran dimana individu 

mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari 

sekian banyak pilihan. Menurut Kotler & Amstrong (2014), keputusan pembelian 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen 

benar-benar membeli. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2014) keputusan pembelian didefinisikan 

sebagai sebuah pilihan dari dua tahu lebih alternatif pilihan. Menurut Tjiptono 

(2012) keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal 

masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan 

mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan 

masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan keputusan pembelian 

merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan 

pengenalan masalah kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang 

paling sesuai dengan kebutuhan. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Menurut Tjiptono (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan 

dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan 
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dan mendapati bahwa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah. Dimensi 

nilai terdiri dari 4, yaitu: 

1) Nilai emosional, utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau 

emosi positif yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk. Jika 

konsumen mengalami perasaan positif (positive feeling) pada saat 

membeli atau menggunakan suatu merek, maka merek tersebut 

memberikan nilai emosional. Pada intinya nilai emosional 

berhubungan dengan perasaan, yaitu perasaan positif apa yang akan 

dialami konsumen pada saat membeli produk.  

2) Nilai sosial, utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep diri-sosial konsumen. Nilai sosial merupakan 

nilai yang dianut oleh suatu konsumen, mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh konsumen. 

3) Nilai kualitas, utilitas yang didapat dari produk karena reduksi biaya 

jangka pendek dan biaya jangka panjang.  

4) Nilai fungsional adalah nilai yang diperoleh dari atribut produk 

yang memberikan kegunaan (utility) fungsional kepada konsumen 

nilai ini berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh 

produk atau layanan kepada konsumen. 

b. Tahap-Tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) konsumen akan melalui lima 

tahap dalam pengambilan keputusan pembelian. Gambaran proses keputusan 

pembelian, sebagai berikut: 



9 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Proses Keputusan Pembelian 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2012) 

1) Pengenalan kebutuhan  

Merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, dimana 

konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan.  

2) Pencarian informasi  

Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen ingin 

mencari informasi lebih banyak; konsumen mungkin hanya 

memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara 

aktif.  

3) Evaluasi alternatif 

Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam 

sekelompok pilihan.  

4) Keputusan pembelian  

Merupakan keputusan pembeli tentang merek mana yang paling 

disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian. 
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5) Perilaku pasca pembelian  

Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen 

mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan 

kepuasan atau ketidakpuasan mereka. 

c. Jenis-Jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen beraneka ragam sesuai dengan 

keputusan pembelian. Perilaku pembelian konsumen sangat berbeda untuk 

setiap produk. Pembelian yang lebih banyak dan mahal biasanya melibatkan 

lebih banyak pertimbangan dan lebih banyak peserta pembelian. Jenis-jenis 

perilaku keputusan pembelian sangat bergantung kepada jenis barang yang 

akan dibeli, harga dari barang serta rutin atau tidak barang tersebut dibeli.  

Terdapat empat tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek. Gambaran tipe 

perilaku pembelian konsumen sebagai berikut (Kotler dan Amstorng, 2012): 

 

Gambar 2.2 

Empat Tipe Perilaku Pembelian 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2012) 
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1) Perilaku Pembelian Kompleks  

Jenis perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang 

ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, biasanya 

diketemukan pada pembelian barang mahal dan pada umumnya 

barang yang jarang dibeli konsumen serta terdapat banyak perbedaan 

antar merek. Contoh: Laptop yang termasuk barang mahal dan 

jarang dibeli konsumen sehingga saat pembelian konsumen perlu 

mengetahui spesifikasi dan fitur produk yang terdapat di dalam 

laptop.  

2) Perilaku Pembelian Pengurangan Disonansi  

Jenis perilaku pembelian dimana situasi yang ditentukan oleh 

keterlibatan tinggi dalam pembelian tetapi konsumen tidak melihat 

banyak perbedaan dalam merek. Contoh: Pembelian karpet 

merupakan keputusan yang mempunyai tingkat keterlibatan tinggi 

karena harga karpet yang relatif mahal dan termasuk barang yang 

jarang dibeli, tetapi pembeli menganggap kebanyakan merek karpet 

dalam kisaran harga adalah sama.  

3) Perilaku Pembelian Kebiasaan  

Jenis perilaku pembelian dimana situasi yang ditentukan oleh 

keterlibatan yang rendah dalam pembelian dan tidak ada perbedaan 

merek yang signifikan, biasanya diketemukan pada pembelian 

produk yang murah dan produk yang sering dibeli konsumen. 
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Contoh: Pembelian mi instan, biasanya konsumen mempunyai 

keterlibatan yang rendah dalam kategori produk ini.  

4) Perilaku Pembelian Mencari Keragaman  

Jenis perilaku pembelian dimana situasi yang ditentukan oleh 

keterlibatan yang rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang 

signifikan. Dalam hal ini, konsumen biasanya melakukan peralihan 

merek karena rasa bosan atau karena ingin mencoba rasa yang 

berbeda. Peralihan merek terjadi karena alasan untuk variasi dan 

bukan karena ketidakpuasan konsumen. Contoh: pembelian permen, 

biasanya konsumen memiliki sedikit keyakinan, memilih sebuah 

merek permen tanpa terlalu banyak mengevaluasi berbagai merek 

permen dan mengevaluasinya selama mengonsumsinya. 

d. Tingkat Pengambilan Keputusan 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2012) dalam rangkaian usaha yang 

berkisar yang paling tinggi sampai paling rendah, kita dapat membedakan tiga 

tingkat pengambilan keputusan spesifik, antara lain: 

1) Pemecahan masalah yang luas  

Jika konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai 

kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau 

tidak membatasi jumlah merek yang akan mereka pertimbangkan 

menjadi rangkaian kecil yang dapat dikuasai, usaha pengambilan 

keputusan mereka dapat diklasifikasikan sebagai pemecahan 

masalah yang luas. Pada tingkat ini, konsumen membutuhkan 
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berbagai informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria guna 

menilai merek-merek tertentu dan banyak informasi yang sesuai 

mengenai setiap yang akan dipertimbangkan. 

2) Pemecahan masalah yang terbatas.  

Pada tingkat pemecahan masalah ini, konsumen telah menetapkan 

kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek 

dalam kategori tersebut. Tetapi, mereka belum sepenuhnya 

menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian 

informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan 

“penyesuaian sedikit-sedikit” mereka harus mengumpulkan 

informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara 

berbagai merek.  

3) Perilaku sebagai respons yang rutin  

Pada tingkat ini, konsumen sudah mempunyai beberapa 

pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang 

ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang 

mereka pertimbangkan. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin 

mencari informasi tambahan; dalam situasi lain mereka hanya 

meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. 

2. Green Marketing 

Istilah green marketing mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1980an dan 

awal 1990an oleh American Marketing Association (AMA) yang 

menyelenggarakan workshop perdana dengan tema “ecological marketing” Triana 
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(2017). Sejak saat itu istilah green marketing cukup ramai dibicarakan didunia 

bisnis khususnya para pemasar. Green marketing merupakan pemasaran produk-

produk yang telah diasumsikan aman terhadap lingkungan, oleh karena itu green 

marketing mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang luas, termasuk di dalamnya 

adalah modifikasi produk, perubahan pada proses produksi, perubahan kemasan, 

hingga perubahan pada periklanannya (Syahbandi, 2012). 

Banyak pengertian tentang green marketing salah satunya menurut 

Balwera (2013) yang menjelaskan bahwa green marketing adalah konsistensi dari 

semua aktivitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan kebutuhan 

dan keinginan manusia, dengan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan 

alam. 

American Marketing Association yang dikutip oleh Agustin dkk (2015) 

mendefinisikan green marketing sebagai suatu proses pemasaran produk-produk 

yang diasumsikan aman terhadap lingkungan. Green marketing disini bukan 

hanya sekedar menawarkan produk ramah lingkungan, tetapi mencakup pada 

proses produksi, packaging dan aktivitas lainnya yang sesuai dengan aktivitas 

ramah lingkungan. 

Menurut Lozada (2010) menjelaskan bahwa perusahaan akan dapat 

memperoleh solusi pada tantangan lingkungan melalui strategi marketing, produk 

dan pelayanan agar dapat tetap kompetitif. Hal ini termasuk pada 

a. Teknologi baru untuk menangani limbah dan polusi udara 

b. Standarisasi produk untuk menjamin produk yang ramah lingkungan 

c. Menyediakan produk yang benar-benar alami 
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d. Orientasi produk lewat konservasi sumber daya dan yang lebih 

memperlihatkan kesehatan 

Hal tersebut dapat memastikan peran perusahaan dalam memahami 

kebutuhan masyarakat dan sebagai kesempatan bagi perusahaan untuk 

menekankan pada perlindungan lingkungan dan masyarakat. Hal ini tidak berarti 

menghilangkan kesejahteraan ekonomi, tetapi sebaliknya green marketing 

digunakan untuk mendorong kembali tentang bagaimana mengaitkan pemasaran 

dan perlindungan lingkungan. 

Polonsky (dalam Romadon dkk, 2014) mendefinisikan pemasaran hijau 

(green marketing) sebagai semua kegiatan yang dirancang oleh perusahaan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan manusia dengan mengurangi dampak yang 

merugikan bagi lingkungannya. Dalam green marketing terdapat beberapa konsep, 

yang di antaranya:  

a. Green customers, merupakan orang-orang yang melakukan pembelian 

dan mengonsumsi produk-produk yang aman bagi tubuh dan 

lingkungannya, untuk tetap menjaga lingkungannya.  

b. Green production process, merupakan suatu cara memproduksi dengan 

teknologi yang membatasi polusi atau memiliki manfaat terhadap 

lingkungan. 

c. Green financial affairs, merupakan jenis-jenis pendekatan akuntansi 

yang mencoba untuk mempertimbangkan nilai-nilai keuangan dan 

moneter untuk investasi ekologi dan kerusakan hutan.  
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d. Reasons of being green, merupakan sebuah alasan seseorang atau 

perusahaan untuk mengubah perilakunya untuk peduli terhadap 

lingkungan. 

3. Citra Merek 

Sebuah brand membutuhkan image untuk mengkomunikasikan kepada 

khalayak dalam hal ini pasar sasarannya tentang nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Bagi perusahaan citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri 

perusahaan. Persepsi ini didasarkan pada apa yang masyarakat ketahui atau kira 

tentang perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itulah perusahaan yang 

memiliki bidang usaha yang sama belum tentu memiliki citra yang sama di 

hadapan konsumennya. 

a. Merek 

Merek memiliki berbagai definisi menurut pakar, salah satunya adalah 

Kotler dan Amstrong (2012) menjelaskan bahwa merek adalah janji penjual untuk 

menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada 

pembeli. Merek terbaik menjadi jaminan mutu. 

Lebih jauh lagi Kotler dan Amstrong (2012) mengemukakan bahwa 

konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari produk dan pemberian 

merek dapat menambah nilai suatu produk. Ia juga menjelaskan bagaimana 

pemberian merek membantu pembeli dalam beberapa hal. Selain itu, Kotler juga 

mengatakan bahwa perusahaan harus memberikan ingatan pada atribut-atribut 

tertentu dari suatu produk agar diminati oleh konsumen. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, merek membantu konsumen untuk 

mengidentifikasi produk yang mungkin dapat menguntungkan mereka. Pembeli 

yang selalu membeli produk dengan merek yang sama mengetahui bahwa mereka 

akan mendapatkan fitur manfaat dan kualitas yang sama setiap kalinya. Pemberian 

merek juga memberikan beberapa keuntungan kepada penjualan. Nama mereka 

menjadi dasar dimana seluruh cerita mengenai kualitas produk khusus yang dapat 

dibangun. 

b. Definisi Citra Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2012) mengemukakan definisi citra merek 

yaitu “perception and beliefs held by consumer. As reflected in the associations 

held in consumer memory”. Maksud dari kalimat tersebut adalah konsumen 

akan menganut persepsi dan kepercayaan sesuai dengan pengalaman yang telah 

mereka rasakan dan terangkum didalam ingatan mereka. 

Menurut Tjiptono (2012) pengertian citra merek adalah deskripsi 

tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu.  Menurut 

Aaker (2014) citra merek adalah sekumpulan asosiasi yang biasanya 

dikelompokkan kedalam cara yang memiliki arti. Definisi Aaker ini serupa 

dengan definisi Keller (2008) yang mengatakan citra merek adalah asosiasi 

yang kuat, menguntungkan dan unik mengenai merek dalam ingatan 

konsumen.  

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

citra merek merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara 

keseluruhan dimana tidak semata ditentukan oleh bagaimana pemberian nama 
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yang baik kepada sebuah produk, tetapi juga dibutuhkan bagaimana cara 

memperkenalkan produk tersebut agar dapat menjadi sebuah memori bagi 

konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan sebuah produk. 

c. Faktor-Faktor Pembentuk Citra Merek 

Citra merek positif tertentu oleh program pemasaran yang berhubungan 

kuat, disukai dan memberi pengertian unik tentang merek dalam benak 

konsumen. Faktor-faktor pembentuk citra merek menurut Schifman dan Kanuk 

(2010) adalah sebagai berikut: 

1) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2) Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk 

yang dikonsumsi 

3) Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu 

produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4) Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya 

5) Risiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan rugi 

yang mungkin dialami oleh konsumen. 

6) Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau 

banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk 

mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka 

panjang. 
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7) Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan 

kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari 

produk tertentu. 

d. Manfaat Citra Merek 

Menurut Tjiptono (2012) merek juga memiliki manfaat sebagai berikut: 

1) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 

pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian 

sediaan dan pencatatan akuntansi. 

2) Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Nama 

merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar (registered 

trademarks) proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak 

paten dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta (copyright) dan 

desain. 

3) Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga 

mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain 

waktu.  

4) Sarana untuk menciptakan asosiasi dan makna unik yang 

membedakan produk dari para pesaing.  

5) Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan 

hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam 

benak konsumen.  
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6) Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa 

datang. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Romadon dkk (2014) dengan judul 

Pengaruh Green Marketing terhadap Brand Image dan Struktur Keputusan 

Pembelian, dengan sampel yang digunakan adalah followers Account Twitter 

@PertamaxIND yang menjadi pengguna bahan Bakar Ramah Lingkungan 

Pertamax Series. Sampel yang digunakan sebanyak 120 orang responden dengan 

menggunakan simple random sampling. Analisis data yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif dan path analyisis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

variabel green marketing berpengaruh signifikan terhadap variabel brand image, 

variabel green marketing berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel struktur 

keputusan pembelian dan variabel brand image berpengaruh signifikan terhadap 

variabel struktur keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Aksari (2017) dengan judul 

peran brand image dalam memediasi pengaruh green marketing terhadap 

keputusan pembelian produk oriflame yang dilakukan di Kota Denpasar. 

Penelitian tersebut menggunakan sampel sejumlah 100 responden dan 

menggunakan teknik purposive sampling. Adapun Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu path analisis dengan pembuktian 

menggunakan Uji Sobel. Hasil analisis menunjukkan bahwa green marketing 

secara signifikan berpengaruh terhadap brand image dan keputusan pembelian, 

dan brand image juga secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan 
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pembelian. Brand image secara signifikan mampu memediasi pengaruh green 

marketing terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wang, et al (2016) dengan judul “an 

empirical study of the effect of green marketing on purchase intention – evidence 

from green restaurant”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa green 

marketing memiliki efek langsung dan efek tidak langsung terhadap citra merek. 

Selain itu, green marketing memiliki efek langsung dan efek tidak langsung 

terhadap keputusan pembelian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2014) yang berjudul “pengaruh 

pemasaran hijau terhadap citra merek serta dampaknya pada keputusan 

pembelian” dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa green marketing secara langsung berpengaruh signifikan 

terhadap citra merek, citra merek secara langsung berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. green marketing secara langsung berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. serta green marketing secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui citra merek. 

Penelitian Rahay (2017) dengan judul “Pengaruh green marketing terhadap 

keputusan pembelian pada produk the body shop di Indonesia dan Malaysia” 

dengan sampel yang digunakan sebanyak 113 responden. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dan 

secara parsial antara variabel Environmental Awareness, Green Product Features, 

Green Product Price), Green Product Promotion terhadap Keputusan Pembelian. 

Hasil analisis uji beda independent t-test menujukkan tidak terdapat perbedaan 
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yang signifikan antara pengaruh environemtal awareness, green product features, 

green product price dan green product promotion terhadap keputusan pembelian 

antara konsumen di Indonesia dan di Malaysia.  

Penelitian Rejeki dkk (2015) yang berjudul “Pengaruh green marketing 

pada keputusan pembelian dan implikasinya terhadap loyalitas pelanggan yang 

melukakan penelitian pada pelanggan produk ramah lingkungan KFC gerai royal 

plaza Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Green Marketing 

berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel Keputusan 

Pembelian, variabel Keputusan Pembelian berpengaruh langsung dan signifikan 

terhadap variabel Loyalitas Pelanggan, variabel Green Marketing berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap variabel Loyalitas Pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ambolau (2015) dengan judul “Pengaruh 

brand awareness dan brand image terhadap keputusan pembelian pada konsumen 

Aqua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran Merek memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. (2) Citra Merek memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. (3) Kesadaran Merek dan 

Citra Merek memiliki pengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian 

berdasarkan nilai uji F. Sedangkan Kesadaran Merek memiliki pengaruh yang 

paling dominan terhadap Keputusan Pembelian berdasarkan nilai uji t. Oleh 

karena itu, perusahaan diharapkan untuk mempertahankan serta meningkatkan 

Kesadaran Merek yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Keputusan 

Pembelian. 
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Penelitian Foster (2016) dengan judul “Impact of brand image on purchase 

decision on Mineral Water Product Amidis” (Case Study on Bintang Trading 

Company). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek secara konsisten 

menjadi pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian Dhuha dkk (2015) yang berujudul “The Effect of Green 

Marketing, Corporate Social Responsibility on Brand Equity and Customer 

Loyalty”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa green marketing mempunyai 

pengaruh positif terhadap brand equity, CSR memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand equity, kemudian green marketing dan CSR memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty dan brand equity. 

Penelitian yang dilakukan Delafrooz, Taleghani dan Nouri (2013) dengan 

Judul “Effect of green marketing on consumer purchase behavior”. Sampel yang 

digunakan sebanyak 384 orang. Analisis data yang digunakan adalah spearman 

correlation test dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa green marketing berpengaruh terhadap purchase behavior. Environmental 

advertisement yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku pembelian 

konsumen. 

C. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Green Marketing terhadap Citra Merek 

Hasil penelitian Romadon dkk (2014) menunjukkan bahwa variabel green 

marketing berpengaruh terhadap variabel brand image. Lebih lanjut Romadon 

menjelaskan bahwa suatu brand image akan tercipta dengan adanya green 

marketing yang dilakukan oleh perusahaan baik yang berasal dari green product 



24 

 

 

 

maupun green pricing. Perusahaan yang dapat menerapkan strategi green 

marketing diharapkan mampu menciptakan citra merek yang positif sehingga 

perusahaan mendapat dukungan dari konsumen untuk produk ramah lingkungan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Dewi dan Aksari (2017) menyimpulkan bahwa 

green marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik perusahaan menerapkan 

konsep green marketing, maka citra merek produk tersebut akan semakin 

meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini 

adalah: 

H1:  green marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek lampu Philips LED di Yogyakarta 

2. Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Citra merek dan keputusan pembelian mempunyai kaitan yang erat satu 

dengan lainnya. Citra positif pada merek diyakini akan meningkatkan 

kemungkinan produk untuk dipilih dan mengurangi kerentanan terhadap 

kekuatan-kekuatan kompetitif, karena sebuah merek yang memiliki citra positif 

akan memudahkan konsumen dalam mengevaluasi produk dan dapat 

meningkatkan kepercayaan pelanggan atas merek yang dipilih (Hasan dalam 

Hasyim dkk, 2017). 

Hasil penelitian dari Aleiyya, Waluyo dan Widayanto (2014) tentang 

pengaruh inovasi produk baru, citra merek, dan harga terhadap keputusan 

pembelian tablet Apple iPad menunjukkan hasil bahwa, citra merek mempunyai 



25 

 

 

 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pengguna iPad di 

FISIP Undip Semarang. 

Menurut Hakim dkk (2017) dengan adanya citra merek yang dimiliki 

perusahaan mampu mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian. Hasil lainnya dijelaskan Permadi dkk (2014) bahwa citra merek yang 

terdiri dari indikator citra perusahaan, citra produk, citra pengguna mempunya 

pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah: 

H2:  citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian lampu Philips LED di Yogyakarta 

3. Pengaruh Green Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

Agustik dkk (2015) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara green marketing dengan keputusan pembelian konsumen pada produk 

Tupperware. Pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

berdasarkan peranan produsen dalam memberikan informasi sehingga terjadi 

keputusan pembelian terhadap produk yang dijual. Green marketing dapat 

dikatakan sukses ketika dapat memberikan nilai tambah pada produk yang dijual 

sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Aksari (2017) menjelaskan 

bahwa green marketing secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada produk oriflame. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik green marketing yang dilakukan maka akan semakin 
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meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

H3:  green marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian lampu Philips LED di Yogyakarta 

4. Pengaruh Green Marketing terhadap Keputusan Pembelian melalui 

Citra Merek Sebagai Variabel Mediasi 

Green marketing dapat berperan dalam pembentukan citra merek yang 

mengacu pada lingkungan. Romadon dkk (2014) yang menyatakan bahwa 

pemasaran berbasis lingkungan sangat berpengaruh terhadap citra merek suatu 

produk sehingga meningkatkan keputusan pembelian produk tersebut. Ketika citra 

merek meningkat maka tingkat keputusan pembelian akan semakin meningkat, 

karena konsumen lebih memilih membeli produk dengan merek yang terkenal 

dikarenakan adanya persepsi bahwa merek yang memiliki citra yang baik lebih 

dapat diandalkan dan memiliki kualitas yang tidak diragukan daripada merek yang 

tidak terkenal (Aaker dalam Romadon dkk, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Romadon dkk (2014) menjelaskan bahwa 

green marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian yang 

dimediasi oleh citra merek. Penelitian Dewi dan Aksari (2017) menjelaskan 

bahwa citra merek secara signifikan mampu memediasi pengaruh green marketing 

terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik green marketing yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan 

citra mereknya sehingga meningkatkan keputusan pemebelian konsumen. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah: 

H4:  green marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian melalui citra merek sebagai variabel mediasi. 

D. Model Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu rerangka konseptual yang dapat 

menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini. Kerangka konseptual atau 

kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan. Suatu kerangka 

pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antara variabel penelitian, yaitu 

antara variabel bebas dan terikat (Sekaran, 2011).  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah green 

marketing (X) sebagai variabel bebas, variabel citra merek (Z) sebagai variabel 

intervening, dan keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikat. Berdasarkan 

uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat digambarkan model 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 
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