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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran tentang penelitian yang akan 

dilakukan secara keseluruhan. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penelitian. 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Saat ini masyarakat di dunia sedang menghadapi sebuah masalah 

lingkungan seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan 

serta masih banyak masalah lingkungan lainnya. Hal-hal tersebut tentunya 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti perkembangan industri dan teknologi. 

Terjadinya hal tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam 

menggunakan produk untuk kegiatan sehari-hari dengan tujuan agar tidak 

menambah dampak dari pemanasan global yang semakin memperparah masalah 

lingkungan (Grant, 2007). Dengan demikian maka kesadaran dari masyarakat akan 

pentingnya menjaga kesehatan lingkungan semakin meningkat. Efek dari kesadaran 

ini membuat banyak masyarakat mulai beralih menggunakan bahan-bahan yang 

tidak merusak lingkungan atau bahan alami yang ramah dengan lingkungan, bukan 

hanya saja dari bahan baku dari produk tetapi juga bahan material untuk membuat 

kemasan, pelabelan dan karton pembungkus produk (Situmorang, 2011). Selain 

dari meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup yang sehat dari masyarakat, 
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banyak perusahaan sekarang juga ikut beralih ingin mengembangkan lingkungan 

yang sehat juga, oleh sebab itu dapat dirasakan bahwa sekarang sudah mulai banyak 

perusahaan yang menerapkan konsep green brand atau green marketing (Oyewole, 

2001). 

Green brand dapat dijelaskan sebagai identifier dan differentiator dimana 

maksud dari identifier adalah sebuah kegiatan yang dipilih oleh penggunanya dalam 

bentuk logo, karakter, nama dan lainnya, sedangkan maksud dari differentiator 

disini adalah kegiatan atau produk yang dipilih ini dapat dibedakan dari produk atau 

kegiatan jasa lain yang serupa berdasarkan komitmen pada kelestarian lingkungan 

(Hartmann, Apaolaza Ibáñez, & Forcada Sainz, 2005; Tjiptono, 2005; Lamb, Hair, 

& McDaniel, 2001). Banyak perusahaan saat ini ingin beralih menjadi perusahaan 

berbasis pemasaran hijau (green marketing) dengan tujuan ingin meraih pangsa 

pasar yang lebih luas yang terus tumbuh melalui masyarakat yang juga semakin 

sadar terhadap kesehatan lingkungan hidup di sekitar (Situmorang, 2011). 

Peningkatan jumlah industri hijau yang menerima penghargaan merupakan sebuah 

indikasi munculnya kesadaran dari bidang industri yang ingin menerapkan industri 

hijau pada bisnis mereka (Kemenperingo, 2014). Dengan adanya konsep green 

brand maka perusahaan menerapkan sistem pemasaran produk yang lebih dikenal 

dengan istilah pemasaran hijau atau green marketing (C.-S. Chen & Lin, 2011). 

Green marketing merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

kekhawatiran pada akibat-akibat yang muncul pada lingkungan atas aktivitas 

pemasaran yang ada disekitar lingkungan hidup (Cateora & Graham, 2007). Tujuan 

dari green marketing ini adalah untuk mengembangkan produk yang lebih aman 
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dan ramah lingkungan, dengan cara meminimalkan limbah bahan baku dan energi, 

dan dengan memenuhi peraturan di lingkungan hidup ini mampu  meningkatkan 

efektivitas biaya agar dikenal sebagai perusahaan yang baik (Heizer & Render, 

2006). 

Berkembangnya trend di pasar mengenai green brand meningkatkan 

pertumbuhan penjualan green products dan berdampak pada meningkatnya jumlah 

green brand yang ditawarkan di pasar (Borin, Lindsey-Mullikin, & Krishnan, 2013; 

Y. S. Chen, 2010; J. Lin, Lobo, & Leckie, 2017). Green products yang telah 

meningkat popularitasnya di pasaran membuat banyak konsumen mulai mencari 

produk yang lebih ramah lingkungan. Green products sendiri merupakan produk 

yang dikategorikan sebagai produk yang aman bagi manusia dan lingkungan 

disekitar, hemat dalam menggunakan sumber daya, sampah yang dihasilkan tidak 

berlebihan, dan tidak menggunakan binatang sebagai korban kekejaman dari 

produk (Junaedi, 2005). Green products sendiri harus memiliki ketahanan produk 

yang tinggi, kualitas produk yang baik, dapat didaur ulang dan memiliki packaging 

yang minimalis (Junaedi, 2005). 

Perkembangan green products dan green brand sendiri membawa pengaruh 

kepada industri-industri bisnis yang ada di Indonesia termasuk dalam industri 

perawatan kulit dan kecantikan karena menurut Persatuan Kosmetik Indonesia 

(Petosmi) setiap bulannya penjualan kosmetik dapat mencapai omset sebesar 40 

miliar rupiah dalam ukuran perusahaan besar (Darmadji, 2008). Di Indonesia 

sendiri dapat dilihat bahwa banyak sekali produk-produk dari berbagai macam 

brand kecantikan dan umumnya memang lebih sering ditujukan kepada kalangan 
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wanita, hal ini membuat para konsumen wanita memiliki lebih banyak pilihan. 

Namun saat ini tidak hanya kaum wanita saja yang memperhatikan kecantikan 

dalam dirinya melainkan kaum pria juga menyadari akan pentingnya urusan tentang 

penampilan dan citra diri untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, hal ini ditandai 

dengan mulai banyaknya produk perawatan kulit untuk pria di pasaran 

(Kompas.com, 2019). 

Negara Indonesia memiliki potensi yang besar dan menjanjikan untuk 

dijadikan sebagai industri perawatan kulit dan kecantikan, contoh bukti nyata dari 

hal tersebut adalah terpilihnya Indonesia sebagai lokasi pabrik produk perawatan 

kulit terbesar se-Asia oleh perusahaan yang cukup besar yaitu PT Unilever 

Indonesia (Kemenperingo, 2011). Sejalan dengan potensi tersebut, banyak pelaku 

usaha saat ini berlomba-lomba menciptakan produk yang ramah lingkungan serta 

terbuat dari bahan-bahan alami guna untuk memikat minat para konsumen dan 

merupakan sebuah peluang untuk memiliki keuntungan berlipat bagi perusahaan 

maupun konsumen yang menggunakannya (Allen, 2011). 

Hal ini sangat direspon oleh perusahaan perawatan kulit dan kecantikan, 

karena dapat dirasakan bahwa perawatan kulit dan produk kecantikan sulit terlepas 

dari kehidupan sehari-hari khususnya bagi wanita.  

Dari fenomena tersebut, muncul banyak perusahaan-perusahaan perawatan 

kulit dan kecantikan di Indonesia yang menggerakkan bisnisnya menjadi bisnis 

dengan konsep perusahaan hijau, diantaranya The Body Shop, The Face Shop, 

Sensatia Botanicals, L’occitane, Clarins, dsb. The Body Shop merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang perawatan kulit dan kecantikan berbasis green 
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cosmetics. Hal ini berarti perusahaan The Body Shop menggunakan bahan-bahan 

alami dari bahan baku yang dapat didaur-ulang dalam memproduksi produk 

mereka. The Body Shop didirikan oleh seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), 

bernama Dame Anita Roddick. Toko pertama dibuka di Brighton, daerah Selatan 

pantai Inggris pada 26 Maret 1976 (Nilasari & Kusumadewi, 2016). 

The Body Shop merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetika 

terbesar kedua di dunia menurut O Boticario, sebuah perusahaan dari Brazil.Saat 

ini, produk yang dihasilkan mencapai lebih dari 1.200 produk, dengan 3.000 toko 

di 66 negara.  Salah satu negaranya adalah Indonesia, dibawah naungan PT. Monica 

Hijau Lestari, The Body Shop masuk dengan sistem franchise dengan total 76 toko. 

(Nilasari & Kusumadewi, 2016). 

Selain itu, The Body Shop menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-

isu yang ada di dunia. Dengan slogan “Nature’s Way To Beautiful”, The Body Shop 

memiliki nilai-nilai yang dipegang sebagai prinsip perusahaannya dalam 

melakukan berbagai kegiatan. Nilai-nilai tersebut adalah, (1) Against Animal 

Testing: dalam pembuatan kosmetiknya, The Body Shop menentang uji coba pada 

binatang; (2) Support Community Trade: dengan tujuan memenuhi permintaan 

perusahaan atas bahan alami, memaksimalkan manfaat bagi komunitas pemasok, 

dan memenuhi ekspektasi pelanggan The Body Shop, perusahaan membina 

hubungan perdagangan secara langsung di seluruh dunia. Hal ini dilakukan melalui 

program unik, Community Trade; (3) Activate Self-Esteem: The Body Shop 

menjual produk yang membuat seluruh pihak yang terlibat dengan perusahaannya 

memiliki harga atau kehormatan diri yang baik; (4) Defend Human Rights: salah 
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satu cara yang dilakukan The Body Shop adalah bekerjasama dengan PBB 

menciptakan kesadaran untuk tidak mempekerjakan anak-anak, dan juga kekerasan 

pada anak. Hal ini dikarenakan komitmen perusahaan untuk menjadi pengecer yang 

etis, dan aktif melindungi isu-isu Hak Asasi Manusia; (5) Protect Our Planet: The 

Body Shop memiliki program “Bring Back Our Bottles”. Program ini merupakan 

upaya perusahaan untuk melindungi bumi dengan mengganti kantong belanjaan 

dengan kantong daur ulang, sebuah bentuk tindakan dalam membantu mencegah 

perubahan iklim yang terjadi saat ini. 

Beragam brand produk perawatan kulit dan kecantikan berbasis green 

brand yang beredar di Indonesia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

merek yang ramah lingkungan berdampak pada meningkatnya kesadaran konsumen 

Indonesia terhadap green cosmetic and skincare brand yang ada termasuk The 

Body Shop. Penelitian yang dilakukan ZAP Clinics dan MarkPlus Inc terhadap 

17.889 perempuan Indonesia menunjukkan The Body Shop menduduki posisi 

ketiga dari brand skincare yang menjadi “top of mind” konsumen Indonesia 

(Markplus.inc, 2018). Selain itu, dilansir dari survei Top Brand Award yang 

merupakan penghargaan bagi merek-merek yang meraih predikat Top dari hasil 

survei pilihan konsumen menunjukkan The Body Shop menduduki peringkat 

pertama dan terus mengalami kenaikan persentase Top Brand Index dalam 3 tahun 

terakhir untuk kategori produk perawatan kulit body mist & body butter atau body 

cream (topbrand-award.com, 2019).  
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Tabel 1.1 :  Top Brand Index The Body Shop 

Product  

Category 

Top Brand Index 

2017 2018 2019 

Body Mist 14% 17.1% 35% 

Body Butter/Cream 11.6% 12.7% 30.9% 

Sumber : https://www.topbrand-award.com/top-brand 

index/?tbi_find=The%20Body%20Shop 

Selain meningkatkan kesadaran konsumen terhadap konsep green brand, 

pertumbuhan green products dalam industri perawatan kulit dan kecantikan juga 

menjadi alasan mengapa penelitian-penelitian mengenai green brand yang awalnya 

berfokus pada initial purchase berubah ke repeat purchase. Dengan kata lain, 

peneliti mulai melihat adanya ikatan antara konsumen dengan green brand tersebut 

sehingga menjadi alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini berfokus pada 

faktor relasi (Hartmann et al., 2005; J. Lin et al., 2017). 

Meningkatnya awareness (kesadaran) masyarakat akan penggunaan green 

products dan konsep green brand memberikan dampak positif bagi perusahaan 

green brand di Indonesia baik dalam segi profitabilitas maupun pembentukan relasi 

antara perusahaan dan konsumen, namun perkembangan green brand di Indonesia 

juga mengalami kesulitan karena beberapa hambatan dalam perkembangan industri 

hijau tersebut. Menurut survei yang dilakukan WWF Indonesia dan Nielsen 

menunjukkan beberapa faktor yang menghambat konsumen untuk mengkonsumsi 

green products (Firmansyah, 2018). Kesalahpahaman mengenai harga green 

products yang lebih mahal dibandingkan produk biasa menjadi alasan bagi 73 

https://www.topbrand-award.com/top-brand%20index/?tbi_find=The%20Body%20Shop
https://www.topbrand-award.com/top-brand%20index/?tbi_find=The%20Body%20Shop
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persen konsumen Indonesia dalam mempertimbangkan kembali sebelum 

mengkonsumsi green products. Harga yang masih memegang peranan penting 

dalam tindakan pembelian menghambat terjadinya relasi antara perusahaan dan 

konsumen, padahal harga yang cenderung lebih mahal untuk produk dengan konsep 

ramah lingkungan disebabkan oleh banyaknya proses yang melibatkan inovasi dan 

waktu lebih dalam produksinya seperti pengembangan sustainable material dan 

proses daur ulang sehingga dapat memberi dampak nyata bagi pelestarian 

lingkungan sehingga dengan harga yang mahal produk tersebut sebenarnya dapat 

memberikan manfaat lebih kepada konsumen dimana konsumen akan mendapatkan 

produk yang natural dan juga berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. 

Tabel 1.2 : Perbandingan Harga Skincare 

Produk 

Skincare 
The Body Shop Laneige Innisfree 

Face 

cleanser 

Tea Tree Foaming 

Facial Wash 

Rp 159.000 

Foam Cleanser 

Moisture EX 

Rp 230.000 

Bija Trouble 

Facial Foam 

Rp 120.000 

Moisturizer Vitamin C Healthy 

Glow  Moisturizer  

 

Rp 419.000 

Essential 

Balancing 

Emulsion 

Moisture 

 

Rp 355.000 

Jeju Cherry 

Blossom Jelly 

Cream 

Rp 330.000 

Face serum Roots of Strength 

Firming Serum 30ml 

Rp 599.000 

Fresh Calming 

Serum 80ml 

 

Green Tea Seed 

Serum 80ml 
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Rp 440.000 Rp 370.000 

Face mask Euthopian Honey Deep 

Nourishing Mask 

Rp 349.000 

Clear-C Peeling 

Mask 

 

Rp 280.000 

Whitening Pore 

Sleeping Mask 

 

Rp 280.000 

Sumber : https://www.thebodyshop.co.id, https://www.laneige.com/id/id/, 

http://www.innisfree.com/id/id/ 

 

Peningkatan awareness masyarakat akan konsep industri hijau yang 

menguntungkan The Body Shop dalam menjalin relasi dengan konsumennya 

membuat penulis tertarik untuk meneliti apa saja manfaat yang dirasakan konsumen 

dalam mengkonsumsi green products The Body Shop sehingga dapat terjalinnya 

relasi antara konsumen dengan The Body Shop. Di sisi lain, The Body Shop juga 

menghadapi masalah yang menjadi penghambat terjalinnya relasi dengan 

konsumen yaitu harga yang cenderung lebih mahal dibanding dengan produk lain 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa saja manfaat relasi (relational benefit) 

yang ingin dicapai konsumen sehingga konsumen mau menjalin relasi dengan The 

Body Shop walaupun harus menghadapi hambatan harga dalam mengkonsumsi 

produk The Body Shop. 

 

 

 

https://www.thebodyshop.co.id/
https://www.laneige.com/id/id/
http://www.innisfree.com/id/id/
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan 

semakin meningkat disebabkan oleh banyak masalah lingkungan yang terjadi 

sekarang ini. Hal tersebut membuat masyarakat mulai banyak mengkonsumsi 

produk yang ramah lingkungan sehingga pelaku bisnis mulai beralih untuk 

mengembangkan praktek bisnisnya sebagai bisnis yang peduli dengan 

keberlangsungan lingkungan dan menggunakan konsep green brand. 

Berkembangnya trend mengenai green brand meningkatkan awareness masyarakat 

Indonesia dalam penggunaan green products dan juga mempengaruhi berbagai 

industri termasuk industri perawatan kulit dan kecantikan dimana muncul brand 

The Body Shop sebagai salah satu green brand cosmetics and skincare yang masuk 

ke pasar Indonesia. Meningkatnya awareness masyarakat akan penggunaan green 

products dan konsep green brand memberikan dampak positif bagi The Body Shop 

dalam membangun relasi yang berkelanjutan dengan konsumen. Namun disisi lain, 

perkembangan relasi antara green brand dan konsumen juga dihambat oleh masalah 

harga dimana harga green products yang cenderung lebih mahal dibandingkan 

produk biasa membuat konsumen lebih mempertimbangkan tindakan pembelian 

terhadap green products. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai manfaat relasi (relational benefit), kepuasan (satisfaction), kualitas relasi 

(relationship quality) dan hasil relasi (relational outcome) antara konsumen dengan 

merek perawatan kulit dan kecantikan berkonsep green brand The Body Shop. 
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1.3  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian penjelasan rumusan masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan bahwa pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh manfaat relasi (relational benefit) terhadap 

kepuasan (satisfaction) dari merek hijau?  

2. Bagaimana pengaruh manfaat relasi (relational benefit) terhadap 

kualitas relasi (relationship quality) dari merek hijau?  

3. Bagaimana pengaruh kepuasan (satisfaction) terhadap kualitas relasi 

(relationship quality) dari merek hijau? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan (satisfaction) terhadap hasil relasi 

(relational outcome) dari merek hijau? 

5. Bagaimana pengaruh kualitas relasi (relationship quality) terhadap hasil 

relasi (relational outcome) dari merek hijau? 

6. Bagaimana pengaruh kesadaran lingkungan (environmental 

consciousness) terhadap hubungan antara manfaat relasi (relational 

benefit) pada kepuasan (satisfaction)? 

7. Bagaimana pengaruh kesadaran lingkungan (environmental 

consciousness) terhadap hubungan antara manfaat relasi (relational 

benefit) pada kualitas relasi (relationship quality)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari pertanyaan penelitian yang ada di atas, 

maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pengaruh manfaat relasi (relational benefit) terhadap 

kepuasan (satisfaction) dari merek hijau 

2. Mengetahui pengaruh manfaat relasi (relational benefit) terhadap 

kualitas relasi (relationship quality) dari merek hijau  

3. Mengetahui pengaruh kepuasan (satisfaction) terhadap kualitas relasi 

(relationship quality) dari merek hijau  

4. Mengetahui pengaruh kepuasan (satisfaction) terhadap hasil relasi 

(relational outcome) dari merek hijau 

5. Mengetahui pengaruh kualitas relasi (relationship quality) terhadap 

hasil relasi (relational outcome) dari merek hijau  

6. Mengetahui pengaruh kesadaran lingkungan (environmental 

consciousness) terhadap hubungan antara manfaat relasi (relational 

benefit) pada kepuasan (satisfaction) 

7. Mengetahui pengaruh kesadaran lingkungan (environmental 

consciousness) terhadap hubungan antara manfaat relasi (relational 

benefit) pada kualitas relasi (relationship quality) 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan banyak masukan 

dan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk 

mengembangkan keunggulan bersaing terhadap para kompetitor yang 
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sejenis di pasar Indonesia secara efektif dan efisien sehingga mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi kedepannya serta 

menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan relasi antara konsumen 

dengan perusahaan The Body Shop Indonesia.  

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan, sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan 

konsep yang berkaitan dengan green brand, green marketing, manfaat relasi 

(relational benefit), kepuasan (satisfaction), kualitas relasi (relationship 

quality) dan hasil dari relasi (relational outcome). 

 

1.6  Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini masing-masing bab akan membahas sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

pertanyaan penelitian,  tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian ini dan 

sistematika penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai teori-teori yang akan menguraikan dasar teori 

Manfaat Relasi, Kepuasan, Kualitas Relasi, dan Hasil Relasi antara 

Konsumen dengan Produk Perawatan Kulit Merek The Body Shop dengan 
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Kepedulian Lingkungan sebagai Variabel Moderasi, hubungan antar 

variabel serta metode penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Membahas mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, objek 

dan subjek penelitian, unit analisis, desain penelitian, pengukuran variabel, 

definisi konseptual dan definisi operasional, skala pengukuran, teknik 

pembuatan kuesioner, metode pengumpulan data, populasi, sampel, etika 

pengumpulan data, studi pendahuluan, dan juga metode analisa data.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis dan evaluasi alat analisis data 

dan pengolahannya serta pembahasan umum maupun yang spesifik.  

BAB V: KESIMPULAN 

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan penelitian dan 

rekomendasi/saran dari penelitian yang dilakukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

  


