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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis era modern, kepercayaan masyarakat terhadap suatu 

merek atau perusahaan merupakan hal yang begitu diperlukan dalam bisnis 

mereka. Hal ini diakibatkan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga 

calon pelanggan akan berminat untuk menggunakan produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Untuk memenangkan persaingan pasar strategi yang 

digunakan salah satunya adalah dengan strategi merek. Strategi yang mungkin 

sangat menonjol yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat 

merek produk dimata konsumen yaitu dengan menggunakan strategi merek 

tersebut.  

Merek mampu menjadi pembeda antara produk yang sejenis, tanpa 

adanya merek yang kuat maka produk tidak akan dikenal oleh masyarakat 

sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan. Minat beli 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan 

pada periode tertentu. Kebutuhan dapat berupa kebutuhan keseharian 

(keluarga), kebutuhan studi,pekerjaan, status ekonomi, status sosial, dan 

kebutuhan lainnya. Minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif 

dan di dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu rangkaian 
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pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun minat 

(Kotler, Bowen dan Makens 1999;156). 

Banyak produk-produk yang sudah masuk dalam pemasaran, tidak 

hanya produk fashion,elektronik,dan kendaraan tetapi juga banyak produk 

obat-obatan kimia ataupun herbal yang beredar dipasaran. Manfaatnya tentu 

beragam, baik untuk obat dalam, obat luar dan pula untuk kecantikan. Supaya 

manfaat tersebut diketahui oleh masyarakat maka perusahaan harus 

memperhatikan cara untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk 

mereka. Beberapa cara perusahaan dalam menarik minat beli konsumen yaitu 

dengan cara menciptakan citra merek dan menanamkan kepercayaan merek 

kepada konsumen. 

Citra merek (brand image) dari suatu produk, dimana suatu produk 

mempunayi citra yang baik dimata masyarakat dan dapat memberikan 

keunggulan tersendiri. Namun sebuah produk atau merek tertentu sangat 

penting diperhatikan oleh perusahaan, karena citra merek dapat menandakan 

satu tingkat mutu tertentu, sehingga pembeli yang puas dapat lebih mudah 

memilih produk. Citra merek adalah seperangkat keyakinan konsumen 

mengenai merek tertentu (Kotler dan Amstrong 2001;225) 

Suatu produk yang sudah memiliki citra merek yang baik, tentunya 

harus menanamkan kepercayaan merek agar konsumen dapat tertarik 

melakukan pembelian. Dengan kata lain bahwa konsumen telah memberikan 

kepercayaannya kepada merek tersebut dan berharap bahwa produk atau 

merek tersebut memberikan kepuasan kepada konsumen karena tidak salah 
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dalam melakukan pembelian dari suatu produk. Kepercayaan konsumen 

terhadap merek merupakan variabel yang menghasilkan komitmen pelanggan 

dengan keterlibatan yang tinggi, di mana memiliki efek yang kuat dalam 

penilaian konsumen terhadap kepuasan secara keseluruhan (Delgado dan 

Munuera 2001 dalam Hasan Afzal,et al,2010). 

Tanaman obat dari zaman purba sudah digunakan. Bahkan dipercaya 

memiliki khasiat yang lebih ampuh dan bermanfaat daripada obat-obat dokter 

dan kimia. Semakin perkembangan zaman maka semakin meningkatnya 

pengetahuan manusia tentang ilmu kedokteran dan penelitian oleh para 

profesor, sehingga banyak dari masyarakat yang beralih ke obat-obatan dokter 

karena mereka lebih mempercayai obat-obatan kimia yang telah teruji 

khasiatnya secara laboratorium, dibandingkan dengan obat tradisional yang 

banyak belum bisa dibuktikan secara laboratorium dan teruji klinis. Produk 

hijau adalah produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, 

tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak 

melibatkan kekejaman pada binatang (Kasali, 2005). 

Kasali (2005) memberikan definisi dari produk hijau (green product) 

 sebagai ilustrasi dari barang atau produk yang dihasilkan oleh produsen yang 

terkait dengan rasa aman dan tidak menimbulkan dampak bagi kesehatan 

manusia serta tidak berpotensi merusak lingkungan hidup. Di samping itu, 

produk bersih juga dikaitkan dengan penggunaan bahan baku yang senantiasa 

memperhatikan generasi mendatang, produk bersih juga bertujuan untuk 
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mengurangi sampah (waste) baik dari prosesnya maupun dari daur hidup 

produk tersebut. 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kehidupan berubah. Dengan 

adanya krisis moneter yang dialami Indonesia, masyarakat terdorong kembali 

menggunakan obat-obat tradisional yang boleh dikatakan bebas dari 

komponen impor, terutama bebas dari bahan-bahan kimia yang kemungkinan 

dapat berakibat fatal bagi kesehatan tubuh. Dari banyaknya resep-resep lama 

dan ramuan-ramuan kuno dari para leluhur dipergunakan dan banyak 

bermanfaat maka perkembangan teknologi pula, semakin banyak tanaman 

obat tradisional yang mereka uji dan terbukti bisa dibuktikan khasiatnya secara 

laboratorium serta dijamin untuk dikonsumsi dan bisa menyembuhkan 

penyakit tanpa menimbulkan efek samping. Sehingga para peniliti membuat 

tiruan serta sintetisnya.  

Pada beberapa negara maju telah mengaplikasikan regulasi lingkungan 

tentang green product. Produk bersih dalam proses produksi memiliki konsep 

yang sangat signifikan dalam negeri agar produk lokal dapat bersaing di luar 

negeri dimana pemasok, produsen, maupun konsumen dapat memahami 

konsep ini, karena mengingat sejak lama produsen - produsen dari negara 

maju sudah menerapkannya. Penerapan hal ini akan berpotensi memberikan 

dampak penambahan biaya anggaran bagi produsen,  akan tetapi di masa 

mendatang akan memberikan manfaat yang cukup signifikan pula. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis seberapa besar Citra Merek dan Kepercayaan Merek dalam 
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mempengaruhi Minat Beli konsumen terhadap produk hijau ataupun produk-

produk herbal. 

Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

maka judul dari penelitian ini yaitu “ ANALISIS PENGARUH CITRA 

MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP MINAT BELI 

PRODUK HIJAU “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disampaikan 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel citra merek berpengaruh positif terhadap minat beli 

produk hijau? 

2. Apakah variabel kepercayaan merek berpengaruh positif terhadap minat 

beli produk hijau? 

3. Apakah variabel citra merek dan kepercayaan merek berpengaruh secara 

simultan terhadap minat beli produk hijau? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih spesifik tentang 

pengeruh antar variabel yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh variabel citra merek terhadap minat beli produk 

hijau 
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2. Untuk menguji pengaruh variabel kepercayaan merek terhadap minat beli 

produk hijau 

3. Untuk menguji secara simultan prngaruh variabel citra merek dan 

kepercayaan merek terhadap minat beli produk hijau 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam 

pengembangan pengamatan teori tentang pembelajaran atau penerapam 

media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah 

nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pemasaran. 

Berharap rancangan dalam penelitian ini yaitu pengaruh citra merek dan 

kepercayaan merek dapat memberikan manfaat dalam beli konsumen 

produk hijau. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu : 

Bagi perusahaan, diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kinerja 

perusahaan sehingga kedepannya dapat memenuhi target maksimal 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam pembuatan skripsi penulis membuat sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian kedua berisi tentang tinjauan teori-teori yang melandasi 

penelitian, kerangka pemikiran, hubungan antar variable dan hipotesis, serta 

hasil penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ketiga berisi uraian mengenai variabel penelitian, data dan 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, desain pengambilan 

sampel, dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian keempat berisi uraian karakteristik responden, deskripsi 

data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP  

Pada bagian ini menjelaskan tentang bagian terakhir dari penelitian 

atau skripsi yaitu kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


