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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di jaman yang semakin maju ini, kesadaran masyarakat akan lingkungan 

semakin tinggi. Kini orang-orang makin menyadari bahwa lingkungan 

tempatnya tinggal menjadi semakin rusak karena ulah mereka sendiri. Salah 

satu penyumbang terbesar dalam kerusakan lingkungan adalah sifat konsumtif 

masyarakat dan keengganan mereka mendaur ulang bahan-bahan yang telah 

mereka konsumsi. Tapi, kini banyak orang mulai menyadari bahwa untuk 

menjaga lingkungan tempat mereka tinggal tetap dapat dihuni, maka kita harus 

menjaganya bersama-sama. 

Munculnya kepedulian masyarakat akan lingkungan mendorong produsen 

untuk menciptakan berbagai produk atau jasa yang ramah lingkungan, sehingga 

konsumen yang menggunakan produk atau jasa tersebut secara tidak langsung 

ikut membantu menjaga kelestarian alam. Dengan melibatkan masyarakat 

dalam kegiatan pelestarian alam, perusahaan tersebut dapat menciptakan citra 

baik bagi masyarakat sehingga bisnis yang dijalankan pun mendapat dukungan 

dari masyarakat dan dapat terus berjalan dan berkembang. 

Seiring dengan perkembangan sebuah bisnis, pasti permintaan akan 

produk atau jasa juga semakin meningkat, sehingga perusahaan dituntut untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang semakin banyak tanpa meninggalkan 

komitmen awalnya untuk tetap menjaga lingkungan. Banyak cara dilakukan 
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produsen agar produk atau jasa yang dihasilkannya tetap ramah bagi 

lingkungan. 

Organisasi-organisasi yang pro dengan lingkungan pun semakin banyak 

tumbuh di masyarakat, dan mereka secara tidak langsung menjadi pengawas 

bagi perusahaan yang memiliki citra ramah lingkungan. Sehingga apabila 

terlihat ada indikasi perusakan lingkungan, organisasi inilah yang akan menjadi 

polisi bagi perusahaan tersebut. 

Dengan adanya kesadaran masyarakat dan dorongan dari organisasi-

organisasi peduli lingkungan tersebut, maka banyak perusahaan yang akhirnya 

menerapkan strategi pemasaran yang berbasis lingkungan atau yang sering kita 

kenal sebagai pemasaran hijau (Green Marketing).   

Green Marketing memanipulasi empat komponen dari bauran pemasaran 

(Marketing Mix) yaitu produk, harga, tempat, dan promosi untuk menjual 

produk dan pelayanan yang ditawarkan dari keuntungan-keuntungan 

keunggulan pemeliharaan lingkungan hidup yang dibentuk dari pengurangan 

limbah, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan lepasan emisi beracun 

(Byrne, 2002:2). Sehingga, Green Marketing memiliki empat elemen yang 

berbeda, yaitu green product, green price, green place, dan green promotion. 

Namun karena Starbucks merupakan bisnis di bidang jasa yaitu kafe, maka 

elemennya menjadi tujuh ditambah dengan people (manusia), process (proses), 

dan physical evidence (bukti fisik). 

Menurut Deshpande (2011:12) dalam penelitian Hananta (2014) Green 

Marketing sebagai salah satu strategi dalam pencapaian konsumen tentunya 
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tidak lepas dari tujuan pemasaran yaitu memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

serta keinginan pelanggan sasaran dan menjadi lebih baik dari para saingannya  

Green Marketing juga memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan, 

menurut Polonsky (1994) diantaranya adalah menghemat pemakaian bahan 

mentah dan energi, mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penghematan 

tersebut, peningkatan penjualan karena produk yang ramah lingkungan 

memiliki nilai lebih di mata masyarakat. 

Starbucks Coffee merupakan salah satu kafe yang cukup terkenal di 

Indonesia. Starbucks masuk ke Kota Semarang pada tahun 2010. Di Semarang 

sendiri Starbucks memiliki tiga gerai yaitu di Paragon Mall, di Ciputra Mall 

dan di Bandar Udara Ahmad Yani. Peneliti memilih Starbucks Ciputra sebagai 

lokasi penelitian karena Starbucks Ciputra memiliki desain dan konsep yang 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Starbucks Ciputra 

menggunakan desain toko yang ramah lingkungan, seperti menggunakan 

lampu gantung berwarna kuning, atap tanpa eternit, tembok yang tidak dicat 

dan menggunakan kayu sebagai pelapis temboknya. 

 Menurut Bakry dan Rajeshkumar (2012) green product adalah produk 

yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen namun tidak 

melanggar aturan-aturan tentang lingkungan. Starbucks merupakan salah satu 

merek yang dikenal sebagai kafe yang memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan. Di antaranya, Starbucks menggunakan cup dengan bahan dasar 

yang telah didaur ulang, sehingga setiap produksinya Starbucks hanya 

menimbulkan kerusakan minimum. 
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Green promotion adalah cara promosi yang berkaitan dengan bagaimana 

perusahaan mengubah persepsi masyarakat tentang produk yang ramah 

lingkungan. Starbucks sendiri memiliki banyak sekali program yang 

menunjukkan bahwa Starbucks peduli terhadap lingkungan, yaitu Earth Month 

pada bulan April. Dimana pada bulan tersebut Starbucks memberikan diskon 

sebesar 30% pada setiap konsumen yang membawa tumbler atau tempat 

minum baik itu produk Starbucks maupun produk selain Starbucks, sehingga 

dapat menarik minat beli konsumen tetapi menghasilkan sedikit limbah seperti 

cup dan tutup cup. Dalam setiap kegiatan promosinya Starbucks selalu 

menggunakan media sosial/e-mail/sms yang ditujukan langsung kepada para 

pelanggan sehingga promo yang disampaikan menjadi efektif dan ramah 

lingkungan. Selain itu, dengan membeli air mineral di Starbucks artinya 

konsumen telah ikut membantu Starbucks mengatasi krisis air bersih di daerah 

terpencil di Indonesia (yang dapat diakses di www.planet-water.org). 

Payne (2007:33) menyatakan bahwa orang atau karyawan merupakan 

unsur bauran pemasaran yang memiliki peran penting, karena terlibat langsung 

dalam kegiatan penyampaian produk ke tangan konsumen. Yazid (2003:19) 

berpendapat bahwa partisipan atau orang adalah “semua pelaku yang 

memainkan sebagian penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi 

pembeli”. 

Payne (2007:33) mendefinisikan proses merupakan seluruh prosedur, 

mekanisme dan kebiasaan dimana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan 

kepada pelanggan, termasuk keputusan-keputusan kebijakan tentang beberapa 



 

 

 

5 

 

keterlibatan pelanggan dan persoalan-persoalan keleluasaan karyawan. Di 

Starbucks para barista selalu mendorong konsumen untuk menggunakan mug 

Starbucks sehingga limbah cup yang dikeluarkan pun semakin sedikit. Selain 

itu struk kertas yang dicetak kini hanya satu lembar sehingga penggunaan 

kertas semakin minim. 

Bentuk Fisik diartikan oleh Zeithaml, dkk. (2009:168) sebagai suatu hal 

yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli 

dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan, dalam hal ini adalah toko atau 

gerai dari Starbucks Ciputra. Penelitian ini akan dilakukan di Starbucks Coffee 

Ciputra Semarang, dimana konsep toko tersebut mengusung tema Go Green 

dengan lebih banyak menggunakan bahan kayu partisi yang ramah lingkungan 

ketimbang menggunakan cat sebagai pelapis dindingnya. Bahkan untuk cafe 

area bagian outdoor dindingnya sengaja tidak dicat dan memperlihatkan batu 

bata sehingga memunculkan kesan unfinished. Untuk menghemat listrik, 

Starbucks Coffee Ciputra Semarang sendiri menggunakan lampu hemat energi. 

Selain itu suasana toko dibuat agak remang sehingga konsumsi listrik juga 

menurun. 

Kotler (2000) menyebutkan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

(hasil) sesuatu produk dengan harapannya. Konsumen yang merasa puas akan 

kembali datang ke Starbucks dan bahkan akan mengajak sanak saudara atau 

temannya untuk berkunjung lagi sehingga dapat mendatangkan profit bagi 

perusahaan. 
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Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH GREEN 

PRODUCT, GREEN PROMOTION, GREEN PEOPLE, GREEN PROCESS 

DAN GREEN PHYSICAL EVIDENCE TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN (Studi di Starbucks Coffee Ciputra Semarang)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Green Product memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan  konsumen? 

2. Apakah Green Promotion memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan  konsumen? 

3. Apakah Green People memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan  konsumen? 

4. Apakah Green Process memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan  konsumen? 

5. Apakah Green Physical Evidence memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan  konsumen? 

6. Apakah Green product, promotion, people, process, dan physical 

evidence secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan  konsumen? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh GREEN PRODUCT, GREEN 

PROMOTION, GREEN PEOPLE, GREEN PROCESS DAN GREEN 

PHYSICAL EVIDENCE yang dilakukan Starbucks Coffee Ciputra Semarang 

terhadap kepuasan konsumen baik secara parsial maupun bersama-sama. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini memiliki manfaat sesuai dengan 

maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian ini. Penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Starbucks Coffee, memberikan informasi dan masukan akan 

pentingnya kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan seperti yang 

diterapkan sebelumnya sehingga pihak manajer dapat menyusun strategi 

pemasaran untuk ke depannya. 

2. Penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan dari 

ilmu yang selama ini telah didapat sehingga teori yang didapat tidak menjadi 

sia-sia. 

3. Pembaca, sebagai informasi dan pembanding untuk bahan 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

 

 


