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RINGKASAN 

Ika Kurniawati, 2011, Penerapan Green Marketing Untuk Membentuk Brand  

Image  Pada Upaya Membentuk Corporate Image Go Green (Studi Kasus 

Pada PT. Bank XX Kantor Cabang Malang). Srikandi Kumadji, Soekarto, 103 

hal + ix.  

 
 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan bahwa perkembangan 
keadaan bisnis suatu perusahaan yang membutuhkan inovasi untuk menjawab 
tantangan yang ada saat ini yaitu tantangan lingkungan yang semakin 
membutuhkan perhatian dari seluruh masyarakat di dunia ini khususnya para 
pelaku bisnis. Oleh karena itu, inovasi yang dikemukakan oleh para pelaku bisnis 
berupa strategi Green Marketing yang diharapkan bisa menjawab tantangan dari 
perubahan lingkungan sekitar yang dipadukan dengan keselarasan aktivitas bisnis 
sehingga akan terjadi suatu hal yang positif dari perusahaan berupa brand image 
yang positif, sosial dan kelestarian lingkungan.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan Green Marketing untuk membentuk brand image  pada 
PT. Bank XX cabang Malang. Skripsi ini disusun dengan metode deskriptif studi 
kasus. Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan Green Marketing pada 
bank XX. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada PT. Bank XX Cabang 
Malang. 
 
 Penelitian di Bank XX cabang Malang adalah untuk mengetahui 
keberhasilan penerapan Green Marketing untuk membentuk brand image yang 
dilakukan dengan penggunaan bahan ramah lingkungan pada kegiatan aktivitas 
bisnis dan kepedulian terhadap lingkungan dengan ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan pelestarian hutan yang dilakukan Bank XX Malang. 
 
 Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dihadapkan pada masalah  
pemasok barang yang mendukung penerapan Green Marketing  yaitu bahan baku 
yang ramah lingkungan jumlah dipasaran masih terbatas sehingga PT bank XX 
cabang Malang terkadang dalam kegiatan bisnisnya menggunakan barang yang 
tidak termasuk dalam aturan penerapan Green Marketing. 
 
 Dengan kebijakan penerapan Green Marketing untuk mebentuk brand 
image yang terkendala dengan terbatasnya jumlah pemasok barang yang ramah 
lingkungan untuk mendukung penerapan Green Marketing diharapkan bisa 
menjadi bahan evaluasi untuk PT. Bank XX untuk mencari pemasok baru barang 
yang ramah lingkungan sehingga bisa menjalin kerja sama yang baru dengan 
beberapa pihak pemasok barang yang ramah lingkungan. 
 
Kata kunci : Green Marketing, Brand Image 
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SUMMARY 

Ika Kurniawati, 2011, Application Of Green Marketing To Form In Efforts 
Establish Brand Image Corporate Image Go Green (The Case Study in PT. 
Bank XX Malang Branch), Srikandi Kumadji, Soekarto, 103 hal + ix.  

 
The research is motivated by circumstances that the development of state 

of the business of an enterprise that requires innovation to meet the challenge 
today is environmental challenges increasingly require the attention of the whole 
society in this world, especially business people. Therefore, the innovations 
proposed by the business of Green Marketing strategy that is expected to meet the 
challenges of the changing environment, combined with the alignment of business 
activities so that there will be a positive thing from the company in the form of a 
positive brand image, social and environmental sustainability.The purpose of this 
study was to determine the application of Green Marketing to form barand image 
on the PT. XX Bank branch Malang. This thesis is prepared by the method of 
descriptive case studies. This study describes the process of implementation of the 
Green Marketing on the banks XX. The case study on the research was conducted 
at PT. XX Bank Branch Malang. 

 
Research at the Bank XX Malang branch was to determine the successful 

implementation of Green Marketing to create brand image is done with the use of 
environmentally friendly materials on the activities of business activity and 
concern for the environment by participating in forest conservation activities by 
the Bank XX Malang. 
 

From the results of the analysis, companies faced with suppliers who 
support the application of Green Marketing is an environmentally friendly raw 
materials market is still a limited number so that Malang branch of PT Bank XX 
sometimes in its business activities using items that are not included in the 
application of the rules of Green Marketing. 

 
Green Marketing for policy implementation form brand image is 

constrained by the limited number of suppliers of environmentally friendly goods 
to support the implementation of Green Marketing should be an evaluation of 
materials for PT. XX banks to seek new suppliers of goods that are 
environmentally friendly so it can establish a new partnership with some of the 
suppliers of goods that are environmentally friendly. 
 
 
Key word : Green Marketing, Brand Image 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perhatian dunia terhadap lingkungan alam banyak menyita masyarakat 

berkaitan dengan kondisi alam yang banyak tercemar oleh aktivitas bisnis yang 

dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya 

terutama pada saat kegiatan produksi menyumbang kerusakan lingkungan yang 

paling besar karena banyak limbah dari hasil produksi, seperti limbah air dan 

polusi udara yang tidak diolah terlebih dahulu dan akhirnya mencemari 

lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin diperparah tidak hanya dari kegiatan 

bisnis sebagai penyumbang penyebab kerusakan terbesar dari alam, tetapi 

kerusakan alam yang terjadi disumbang juga dengan aktivitas-aktivitas manusia, 

seperti aktivitas penggunaan Freon yang dapat menimbulkan penipisan lapisan 

ozon yang secara langsung memperbesar kemungkinan terjadinya kanker kulit 

serta terjadinya hujan asam yang dapat mencemari tanah yang mengakibatkan 

tanaman tidak dapat hidup.  

Bahkan efek rumah kaca yang terjadi saat ini menjadi masalah yang besar 

untuk jangka panjang, karena menimbulkan banyak dampak negatif  untuk 

seluruh kehidupan di bumi (West, 2002:158). Dampak negatif dari efek rumah 

kaca adalah menyebabkan lapisan es dikutub semakin menipis, bahkan ada yang 

sudah mencair yang akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat. Penggundulan 

hutan juga menjadi penyebab dari kerusakan alam yang dapat mengakibatkan 
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jumlah oksigen berkurang serta potensi kekacauan iklim dunia seperti pemanasan 

global.  

Dari situasi kerusakan alam di bumi munculah suatu gagasan dari dunia 

bisnis untuk melakukan penyelamatan lingkungan dan gagasan tersebut bernama 

Green Marketing (pemasaran hijau). Gagasan Green Marketing muncul karena 

dipicu oleh persepsi (image) masyrakat bahwa kegiatan bisnis selalu 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan alam. Jadi gagasan dari 

kemunculan Green Marketing adalah untuk melakukan penyelamatan lingkungan 

di dunia bisnis dan sekaligus untuk merubah image negatif masyarakat terhadap 

aktivitas bisnis perusahaan. 

Penerapan dari gagasan Green Marketing dari aktivitas bisnis perusahaan 

adalah penciptaan akan produk dan jasa yang menerapkan isu-isu ramah 

lingkungan, baik dalam proses produksi, distribusi, dan pemasarannya. Kesadaran 

tentang isu lingkungan ini juga mempengaruhi peran pembuat kebijakan dalam 

membuat peraturan publik dapat dilihat sebagai indikasi lain bahwa kepedulian 

lingkungan merupakan area yang potensial sebagai strategi bisnis (Menon and 

Menon,1997). Dengan adanya kesadaran lingkungan dari pembuat kebijakan 

memaksa perusahaan untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh pembuat kebijakan 

sekaligus kepedulian lingkungan dianggap inovasi baru bagi perkembangan dunia 

bisnis. Kepedulian lingkungan sebagai inovasi bisnis yang potensial kerena 

dengan kepedulian lingkungan yang dilakukan perusahaan akan memunculkan 

kreatifitas baru dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan mempunyai nilai lebih 
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dimata masyarakat dan hal ini diharapkan masyrakat akan mempunyai image 

positif terhadap perusahaan yang menerapkan Green Marketing. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Byrne, 1998:24). dikatakan bahwa 

environmental (lingkungan) atau Green Marketing (pemasaran hijau) merupakan 

fokus baru dalam usaha bisnis, yaitu sebuah pendekatan pemasaran stratejik yang 

mulai mencuat dan menjadi perhatian banyak pihak mulai akhir abad 20. Jadi 

konsep Green Marketing dalam dunia bisnis masih baru dan belum banyak 

diterapkan oleh perusahaan. Konsep Green Marketing terkadang tidak diterapkan 

perusahaan yang menggunakan nama Green Marketing sebagai aktifitas 

bisnisnya. Nama Green Marketing hanya sebagai pelengkap dalam aktivitas bisnis 

perusahaan untuk mendongkrak nama baik dari perusahaan. Kondisi seperti ini 

menuntut pemasar untuk berhati-hati ketika keputusan rencana pemasaran hijau 

diterapkan dalam perusahaan yang diambil melibatkan arah tindakan kedepan dari 

perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Jika Green Marketing hanya 

sebagai nama pelengkap dari perusahaan tanpa ada aktivitas nyata maka akan 

menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan berkurang bahkan 

tidak ada. Penerapan Green Marketing oleh perusahaan dituntut untuk peka 

terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi. 

Perhatian terhadap isu-isu lingkungan terlihat nyata dari meningkatnya 

pasar yang peduli lingkungan (Laroche et al, 2001) dalam Haryadi (2009). 

Peningkatan pasar atau masyarakat yang peduli lingkungan diwujudkan dengan 

adanya kegiatan-kegiatan sosial untuk mendukung kelestarian lingkungan serta 
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penggunaan konsumsi produk yang ramah lingkungan untuk menunjang gaya 

hidup ramah lingkungan.  

Perhatian terhadap isu-isu lingkungan di dunia bisnis ditandai dengan 

penetapan standar internasional atau ISO-14000, yang didalamnya mengatur 

proses produksi, pemasaran, limbah perusahaan, maupun barang setelah pakai 

yang menerapkan kaidah-kaidah lingkungan. Jadi dari kesimpulan pendapat di 

atas produk yang mendapat sertifikasi ISO-14000 memberikan jaminan bahwa 

produk yang dikonsumsi aman dan tidak membahayakan lingkungan maupun 

konsumen, serta aktifitas bisnis seperti pemasaran tidak menyebabkan kerugian 

bagi lingkungan. Perusahaan yang memakai standar ISO-14000 juga mengolah 

limbah dari hasil aktivitas bisnis perusahaan sebelum limbah dilakukan 

pembuangan. 

Perusahaan yang menggunakan Green Marketing sebagai poros strategi 

pemasarannya yang sukses, seperti Bank XX yang menerapkan beberapa program 

Green Marketing dalam aktivitas bisnis perusahaan. Penerapan Green Marketing 

dalam Bank Bank XX adalah penggunaan bahan daur ulang untuk alat 

promosinya, penghematan energi untuk aktivitas bisnis serta penggunaan kertas 

yang bahannya dari daur ulang. 

PT Telkom juga menggunakan strategi Green marketing dalam aktivitas 

bisnisnya yaitu penerapan meminimalkan penggunaan kertas serta pemasangan 

energi alternative pada BTS yang dimiliki oleh PT Telkom. Sedangkan PT 

Unilever menerapkan strategi Green Marketing dengan pemberdayaan kerajinan 

kreatif dari sampah produk unilever. 
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Dari penerapan strategi Green Marketing yang dilakukan oleh perusahaan 

muncul perdebatan dari penggunaan strategi Green Marketing. Perdebatan 

muncul dari penggunaan strategi Green Marketing bagi beberapa perusahaan yang 

hanya memandang Green Marketing sebagai strategi pemasaran minor, bahkan 

hanya menjadi strategi niche pada pasar (Fuller, 1999:16). Perdebatan Green 

Marketing muncul karena nama Green Marketing hanya digunakan perusahaan 

sebagai nama penerapan perusahaan dalam melakukan promosi kepada 

masyarakat atas produk yang diproduksi, namun dalam kenyataannya perusahaan 

tidak mengikuti ketentuan dari standart aktivitas bisnis yang ada dalam penerapan 

Green Marketing. 

Tapi walaupun demikian, Green Marketing dianggap gagal oleh beberapa 
peneliti lain dalam memberikan kontribusi lebih lanjut pada isu 
lingkungan dan pengintegrasian potensi keunggulan bersaing dengan 
kepedulian lingkungan sebagai strategi bisnis (Buchholz, et. al,1998 dalam 
Byrne, 2002:32).  

 
Hasil aktivitas bisnis perusahaan yang  menerapkan Green Marketing 

dianggap gagal dalam melakukan penyelamatan lingkungan serta produk dari 

hasil perusahaan yang menggunkan strategi Green Marketing dianggap tidak bisa 

bersaing secara kompetitif dengan produk yang tidak menggunakan strategi Green 

Marketing.  

Jika isu lingkungan (polusi, perlindungan terhadap spesies, dan produk 

yang dapat di daur ulang) memiliki arti penting bagi konsumen dalam memilih 

produk, dan jika suatu perusahaan di dalam pasar menjadi satu-satunya yang 

memberi tawaran dengan suatu bauran pemasaran lingkungan di antara para 

pesaingnya, maka perusahaan akan memiliki sisi strategic competitive advantage 
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yang tinggi (Cravens 1996)Tetapi apabila perusahaan yang menerapkan Green 

Marketing sebagai bentuk perusahaan monopoli (tidak ada pesaing) maka 

perusahaan dapat memiliki strategi kompetitif yang unggul di pasaran. Salah satu 

cara untuk dapat bersaing secara kompetitif dipasaran perusahaan harus 

mempunyai keunggulan kompetitif dari pesaing yang ada. Cara untuk dapat 

meraih keunggulan kompetitif dari pesaing yang ada perusahaan bisa menerapkan 

strategi Green Marketing sebagai bentuk strategi perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas bisnis.  

Perbedaan pandangan dari penerapan strategi dari Green Marketing masih 

menjadi perdebatan para ahli lingkungan serta pihak perusahaan sebagai pihak 

yang menjalankan bisnis. penerapan strategi Green Marketing dianggap gagal 

oleh sebagaian ahli, tetapi juga dianggap berhasil juga oleh pendapat ahli lain. 

Cravens (1996) menyatakan bahwa strategi Green Marketing merupakan strategi 

yang potensial sebagai strategi bisnis dan telah digunakan sebagai poros strategi 

pemasaran yang sukses.  

Perdebatan dari penerapan Green Marketing yang ada memberikan 

alternatif bagi pihak-pihak yang menjalankan bisnis perusahaan dengan strategi 

Green Marketing. Green Marketing sebagai strategi yang baru dalam dunia bisnis 

terkadang dilakukan oleh perusahaan belum secara maksimal, tetapi sudah 

dijalankan sebagaian besar perusahaan. Perusahaan menggunakan salah satu 

komponen dari strategi Green Marketing untuk mewujudkan kepedulian 

lingkungan. Kepedulian lingkungan dengan penerapan strategi Green Marketing 

bisa dilakukan dengan promosi yang ramah lingkungan. 
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Promosi perusahaan yang ramah lingkungan bisa membentuk brand imge 

positif terhadap perusahaan. Brand image positif dalam dunia bisnis juga sangat 

penting dimiliki oleh perusahaan untuk membentuk citra perusahaan supaya 

memilki kepercayaan di masyarakat. Brand image Green Marketing merujuk pada 

aktivitas bisnis yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan hidup yang menekankan pada pengurangan limbah, peningkatan 

efisiensi energi, dan pengurangan pelepasan emisi beracun yang bertujuan 

mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas bisnis 

perusahaan. 

Selanjutnya, pada perusahan yang ramah lingkungan, konsumen yang 

sadar akan kelestarian lingkungan akan memilih produk atau jasa yang 

menggunakan strategi Green Marketing dan mempercayai perusahaan yang 

mempunyai image positif. Pada penelitian ini, perusahaan yang akan diteliti guna 

membentuk brand image positif dengan penerapan strategi Green Marketing 

adalah  studi kasus pada Bank XX. 

Bank XX sebagai perusahaan perbankan yang sudah terpercaya di 

Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan perbankan pertama yang 

menggunakan Green Marketing dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di 

Indonesia bisnis perbankan, saat ini persainganya cukup kompetitif karena 

munculnya perusahaan-perusahaan perbankan yang semakin banyak dan 

penerapan inovasi produk maupun layanan yang ditawarkan. Jadi unggul dari 

pesaing sangat penting dilakukan pihak perbankan untuk mempengaruhi 

konsumen dalam memilih perbankan. Namun dengan penerapan Green Marketing 
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Bank XX yang membentuk brand image positif akan membawa persepsi 

masyarakat lebih mempercayai Bank XX sebagai perbankan yang peduli terhadap 

lingkungan.  

Kepedulian Bank XX merupakan Prinsip dasar yang tidak hanya menjadi 

perusahaan yang menerapkan image ramah lingkungan, tetapi juga menjadi 

perusahaan yang bisa ikut mewujudkan perusahaan yang menghargai dan menjaga 

lingkungan, yang disebut dengan pendekatan “triple bottom line” yang 

mengarahkan bisnis untuk mengukur keberhasilan dari tiga pilar pendukungnya 

yaitu kemakmuran ekonomi (profit,) modal sosial (people), dan kelestarian 

lingkungan (planet). Dengan demikian profit bukan menjadi modal utama untuk 

kelangsungan bisnis sebuah perusahaan, tetapi aspek modal sosial (people) dan 

kelestarian lingkungan (planet) juga menentukan dari keberlangsungan sebuah 

usaha bisnis perbankan. Namun harus diakui, penetapan strategi Green Marketing 

banyak menemui kendala dan masih enggan diterapkan oleh perusahan-

perusahaan yang ada.  

Pada konteks Green Marketing, untuk mengetahui langkah yang dilakukan 

oleh perusahaan guna mendapatkan brand image untuk membentuk corporate 

imege yang positif  bagi perusahaan di masyrakat sebagai bentuk penunjang 

promosi. Akan dicoba dieveluasi secara empiris hubungan antara jasa yang ramah 

lingkungan untuk mendapatkan brand image yang kuat sebagai perusahaan jasa 

yang ramah lingkungan.  
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B. Perumusan Masalah 

Untuk mengkaji penerapan Green Marketing pada bank Bank XX, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana  brand  image  Green  Marketing  Bank  XX  untuk  membentuk 

corporate image sebagai bank yang menerapkan go green? 

2. Apa saja hambatan yang di hadapi Bank XX dalam membentuk brand image 

sebagai  perbankan  yang menerapkan Green Marketing  guna membentuk 

corporate image go green ?  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengkaji penerapan Green Marketing untuk memperoleh brand image 

go green, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk  mengetahui  brand  image  Green  Marketing  Bank  XX  untuk 

membentuk corporate  image sebagai bank yang menerapkan go green  

2. Untuk  mendeskripsikan  hambatan  yang  dihadapi  Bank  XX  dalam 

membentuk  brand  image  sebagai  perbankan  yang  menerapkan  Green 

Marketing guna membentuk corporate image go green? 

D. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian ini adalah : 

1. Aspek Akademis 

Memberikan kontribusi bagi ilmu pemasaran Administrasi bisnis 

dalam mempelajari hubungan brand image yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan melakukan kegiatan Green Marketing. 

2. Aspek praktis 
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Sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi dan perusahaan yang akan 

mengambil kebijakan strategi manajemen lingkungan dan Green 

Marketing sebagai pembentuk brand image bagi perusahaan.  

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang penjelasan masing-masing sub bab 

pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang yang menjelaskan 

permasalahan berkaitan dengan judul penelitian dan diungkapkan 

pula pertimbangan-pertimbangan akan perlunya meneliti 

permasalahan tersebut. Kedua, rumusan masalah yang merupakan 

materi yang akan dibahas dan dievaluasi dalam penelitian ini. 

Ketiga, tujuan penelitian yang menguraikan hal-hal yang akan 

dikemukakan nantinya. Keempat, kontribusi penelitian secara 

teoritis maupun kontribusi secara praktis sebagai bentuk manfaat 

akan penelitian ini. Terakhir, sistematika pembahasan yang 

memaparkan uraian singkat dari bab-bab yang ada dalam penulisan 

penelitian ini. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mempunyai kaitan dengan 

penelitian dan kemudian diungkapkan pula studi pustaka untuk 

memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. 
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Teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah Green Marketing 

(pemasaran hijau) dan brand image atau pencitraan perusahaan, 

serta hubungan Green Marketing dengan citra positif yang 

diperoleh perusahaan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan penentuan metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Secara runtut dipaparkan tentang jenis 

penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data yang 

dipakai, yakni data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian yang meliputi pedoman interview dan 

alat dokumentasi. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang penyajian data yang telah diperoleh 

oleh peneliti meliputi lingkungan internal perusahaan dan 

lingkungan eksternal perusahaan. Selanjutnya peneliti juga 

menginterpretasikan data yang diperoleh tentang penerapan Green 

Marketing. Terakhir, menjelaskan analisis brand image 

perusahaan. Pembahasan tersebut merupakan interpretasi dari hasil 

penelitian sesuai dengan konsep dan teori yang digunakan dalam 

rangka pencapaian tujuan penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab bagian akhir dari skripsi sebagai karya ilmiah disajikan 

kesimpulan dan saran hasil penelitian disajikan secara terpisah. 



  12 
 

 

Kesimpulan secara garis besarnya merupakan temuan pokok yang 

menjawab tujuan penelitian, baik bersifat substansial maupun 

metode teknis serta dikemukakan pula implementasi dari hasil 

pembahasan, dan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan 

penelitian harus bersesuaian dengan tujuan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

DWI (2009) 

Penelitian yang dilakukan berjudul”Analisis Penerapan Pemasaran Hijau 

(Green Marketing) Untuk Meningkatkan Brand Image Produk Ramah 

Lingkungan,(Studi Pada Prigel Art & Gallery Arjosari Malang)”. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory) dimana peneliti ini 

adalah penelitian penjelasan untuk menggambarkan hubungan antar variabel 

dalam pemasaran hijau terhadap brand image produk. Analisa yang digunakan 

adalah analisa kuantitatif dengan model statistik inferensial. Data yang dianalisa 

berasal dari 60 responden (pelanggan Prigel art & Galery).  

Berdasarkan hasil analisis data melalui regresi linier berganda diketahui bahwa 

varibel pemasaran hijau yang terdiri dari pengetahuan konsumen (X1), perasaan 

konsumen (X2), kepercayaan konsumen (X3), kemampuan konsumen (X4), dan 

harga produk (X5), berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu 

barand image dengan nilai Fhitung 5.746. dari kelima variabel independen, variabel 

kepercayaan konsumen (X3) mempunyai pengaruh dominan terhadap peningkatan 

brand image produk. 

Dari hasil yang didapat diketahui bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh 

sangat kuat terhadap peningkatan brand image produk. Maka kepercayaan 

konsumen terhadap produk ramah lingkungan harus selalu diperhatikan. 
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B. Green Marketing 

Dalam dunia bisnis, perusahaan dalam memproduksi produk dan jasa 

harus mengikuti perubahan yang terjadi terhadap lingkungan internal dan 

eksternal perusahaan. Lingkungan internal bisa berasal dari divisi-divisi yang ada 

diperusahaan dan juga kebijakan perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal 

bisa berasal dari peraturan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan 

juga politik. Lingkungan internal dan eksternal perusahaan sangat menentukan 

untuk kelangsungan dan kemajuan bisnis suatu perusahaan. Untuk itu perusahaan 

dituntut untuk peka dengan keadaan sekitar yang dibutuhkan oleh konsumen 

maupun lingkungan perusahaan. Green Marketing sebagai salah satu cara 

pemasaran yang peka terhadap lingkungan dengan cara menghargai lingkungan 

dengan wujud produksi serta pemasaran produk atau jasa yang meminimalkan 

limbah yang menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Penerapan Green 

Marketing oleh perusahaan bisa dijadikan sebagai brand image bagi perusahaan 

terhadap produknya maupun visi dan misi dari perusahaan tersebut, oleh karena 

itu dari kegiatan bisnis perusahaan sangat dibutuhkan keseimbangan dengan 

lingkungan dalam menjalankan bisnis. Penerapan Green Marketing saat ini tidak 

hanya dijadikan sebagai brand image tetapi juga dijadikan perusahaan sebagai 

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan lingkungan perusahaan. 

Tanggung   jawab sosial perusahaan merupakan suatu wujud kepekaan perusahaan 

dalam kegiatan bisnis untuk ikut berpartisipasi terhadap lingkungan sekitar. 

Tanggung jawab sosial perusahaan bisa menjadi brand image bagi sebuah 
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perusahaan yang juga merupakan asset penting untuk mempersepsikan produknya 

kepada konsumen. Dengan brand image yang dimiliki oleh suatu perusahaan, 

maka dengan mudah produk yang dimiliki oleh perusahaan akan cepat dikenal 

dan diingat konsumen dengan adanya brand image yang diperkenalkan lewat 

merek. Dengan adanya brand image konsumen akan diarahkan untuk mengingat 

suatu produk ketika merek ditampilkan lewat iklan. 

1. Pengertian Green Marketing 

 Green Marketing atau pemasaran hijau muncul pada era akhir 1980-an dan 

awal 1990-an, yang dipicu oleh persepsi kegiatan bisnis yang selalu merugikan 

dampak negatif bagi lingkungan bahkan juga produk-produk tertentu yang bisa 

menyebabkan kerugian dan membahayakan bagi konsumen. Green Marketing 

merupakan suatu solusi permasalahan dari kegiatan bisnis yang selama ini banyak 

dipersepsikan negatif oleh pihak-pihak tertentu yang melihat bahwa kegiatan 

bisnis banyak menimbulkan dampak kerugian, terutama kerugian bagi lingkungan 

sekitar. Dari penjelasan definisi Green Marketing belum ada kesepakatan yang 

secara universal diterima oleh semua pihak. Banyak definisi-definisi dari 

pengertian Green Marketing yang ditulis oleh beberapa ahli pemasaran maupun 

lingkungan. Berikut pengertian Green Marketing yang beragam sesuai dengan 

pendapat pihak-pihak yang mengartikannya. Menurut Asosiasi Pemasaran 

Amerika (AMA), pemasaran hijau (Green Marketing) adalah pemasaran produk-

produk yang dianggap menjadikan lingkungan yang aman. lingkungan yang aman 

merupakan wujud dari kegiatan pemasaran yang juga ikut menjaga kelangsungan 

bisnis suatu perusahaan untuk terus bisa berdampingan dengan keberlangsungan 
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lingkungan sekitar sebagai bagaian dari lingkungan eksternal perusahaan. 

Sedangkan definisi berikut menjelaskan pemakaian strategi Green Marketing oleh 

perusahaan karena organisasi dapat meraih tujuan-tujuanya dari pemakaian 

Environmental Marketing (Peattie 1992:104). Tujuan-tujuan perusahaan dari 

pemakaian Environmental marketing bisa berasal dari tujuan tentang pencitraan 

perusahaan, tujuan dari tuntutan pihak luar perusahaan seperti, LSM dan tujuan 

dari organisasi bisnis itu sendiri, seperti tujuan untuk menjalankan arah bisnisnya 

menjadi perusahaan yang bisa menghargai lingkungan dan orientasi bisnis yang 

berbasis lingkungan. 

Green Marketing adalah bagian dari strategi korporat keseluruhan karena 

harus memanipulasi bauran marketing tradisional (product, price, place dan 

promotion), maka perlu memahami proses kebijakan publik (Pride and Farrel, 

1993) dalam Haryadi (2009:25). Marketing hijau juga berhubungan erat dengan 

isu ekologi industri dan keberlanjutan lingkungan seperti liabilitas produsen, 

analisis siklus hidup, penggunaan bahan dan aliran sumberdaya, dan eko-efisiensi 

(Menon dan Menon,1997 dalam Prakash,2002:6). Jadi kesimpulan dari dua 

pendapat diatas adalah penerapan Green Marketing selain memanipulasi bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk yang ramah lingkungan, harga yang bisa 

terjangkau dengan produk ramah lingkungan, saluran dan promosi yang bisa 

mempengaruhi orang untuk menjadi dan mau membeli produk ramah lingkungan 

masih perlu kebijakan dari pemerintah sebagai pengatur kebijakan sebagai upaya 

dalam mewujudkan keberhasilan penerapan bisnis bagi perusahaan yang ramah 

lingkungan. Selain itu penerapan Green Marketing juga harus ditunjang dengan 
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siklus hidup produk yang tidak cepat usang, sehingga bisa menghemat pemakaian 

bahan baku dan juga efisiensi dari produk baik dari siklus produk, harga, bahan 

baku dan cara pemasarnnya.  

Green Marketing sebagai “aplikasi dari alat pemasaran untuk 

memfasilitasi perubahan yang memberikan kepuasan organisasi dan tujuan 

individual dalam melakukan pemeliharaan, perlindungan, dan konservasi pada 

lingkungan fisik” (Mintu dan Lozada,1993:2). Aktivitas Green Marketing 

membutuhkan lebih dari sekedar pengembangan citra (Kinnear, 1976 dalam 

Lozada & Mintu–Wimsatt, 1998:3). Jadi Green Marketing adalah suatu alat untuk 

menciptakan perubahan pada proses bisnis maupun produk yang dihasilkan untuk 

lebih peduli pada lingkungan mapun konsumen dan aktivitas Green Marketing 

juga tidak hanya untuk memberikan citra bagi perusahaan tapi harus diwujudkan 

dalam kegiatan yang nyata. 

Green Marketing merupakan holistik, tanggung jawab strategik proses 

manajemen yang mengidentifikasi, mengantisipasi, memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan stakeholders untuk penghargaan yang wajar, yang tidak merugikan 

manusia atau kesehatan lingkungan alam (Charter, 1992: 25). Jadi Green 

Marketing meliputi desain produk yang bisa membuat konsumen tertarik untuk 

membeli produk tersebut dan promosi yang tidak banyak merugikan lingkungan 

seperti meminimalkan penggunaan kertas serta pemasaran yang tidak banyak 

menghabiskan tenaga dan biaya seperti pemasaran dengan e-comerce. Dan 

penerapan Green Marketing juga sebagai tanggung jawab perusahaaan terhadap 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab 
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sosial terhadap konsumen dan lingkungan serta beberapa pihak yang 

berkepentingan dengan kegiatan bisnis perusahaan. 

Green Marketing adalah strategi pemasaran yang berorientasi pada 

lingkungan dan berpengaruh pada para pemasar (Sutarso, 2001:51). Green 

Marketing adalah suatu cara pengiklanan yang mempromosikan kepekaan 

lingkungan kepada calon pembeli (West, et al., 1998: 143). Jadi kesimpulan dari 

dua definisi diatas adalah Green Marketing suatu strategi yang menjadikan 

lingkungan sebagai orientasi dari para pemasar dan juga membuat suatu bentuk 

iklan untuk bisa mengajak seorang konsumen tertarik dan mau menggunakan dari 

produk-produk yang ramah lingkungan. 

Green marketing the marketing or promotion of a product based on its 

environmental performance or an improvement theorof. Thus green marketing 

incorporates a broad range of activities, including product modification, changes 

to the production process, packing changes, as well as modifying advertising. 

(Polonsky, 1999: 282). Jadi dari definisi diatas adalah Green Marketing 

merupakan marketing dari produk-produk yang dianggap ramah lingkungan dan 

juga Green Marketing yang termasuk di dalamnya mencakup serangkaian proses 

kegiatan yang luas, yaitu modifikasi produk, perubahan terhadap proses produksi, 

perubahan packaging, sebaik memodifikasi advertising. Green Marketing atau 

bisa juga disebut dengan Environmental Marketing didefinisikan sebagai 

konsistensi dari semua aktifitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi 

kepuasan kebutuhan dan keinginan manusia, dengan tidak menimbulkan dampak 

pada lingkungan alam (Polonsky,1999:283). 
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Jabbar (2008) mendefinisikan Green Marketing sebagai aktifitas pemasaran 
yang berorientasi kepada pelestarian lingkungan. Artinya sejauh mana bagi 
kita sebagai marketer agar bisa mencari cara untuk membuat dan memasarkan 
barang serta jasa yang ramah lingkungan. Jadi intinya Green Marketing itu 
sendiri tidak sebatas pada aktifitas pemasarannya dan komposisi atau 
karakteristik produk yang dihasilkan saja, namun juga pada proses dan teknik 
produksinya.  
 

Jadi kepedulian pada lingkungan diintegrasikan pada strategi, kebijakan, 

pemasaran dan proses organisasi yang meminimalisasi dampak negatif dari 

kegiatan bisnis perusahaan dan hal ini mendorong proses pemasaran pada 

lingkungan alami dan meminimalisasikan efek yang merugikan baik untuk 

perusahaan maupun lingkungan sekitar. Inti dari pemakaian strategi Green 

Marketing adalah pembangunan bisnis yang menghargai lingkungan dengan tidak 

memakai bahan yang berbahaya pada produk yang dijual dan perusahaan juga ikut 

aktif dalam kegiatan lingkungan yang bertujuan untuk memelihara lingkungan 

dari kerusakan yang terjadi akibat kegiatan bisnis serta inti lain dari Green 

Marketing adalah tidak menghilangkan keuntungan ekonomi yang telah diperoleh 

perusahaan, tetapi dengan pemakaian Green Marketing diharapkan akan 

menambah keuntungan lebih bagi perusahaan berupa efisiensi dan citra yang baik 

di mata masyarakat.  

2. Strategi Green Marketing 

 Pemakaian strategi Green Marketing bagi aktivitas perusahaan akan 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang menjalankannya. Nilai tambah 

tersebut bisa berupa citra positif bagi perusahaan di masyarakat yang nantinya 

menimbulkan dampak kepercayaan masyarakat terhadap aktifitas bisnis terhadap 

produk yang dihasilkan dan juga kegiatan intrernal perusahaan selain itu bila 
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perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang sudah go publik bisa mempengaruhi 

nilai dari indeks harga saham perusahaan.  

       Czinkota & Ronkainen (1992) dalam Lozada (2000) mengatakan 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 

          d.Orientasi produk lewat konservasi sumber daya dan yang memperhatikan  
kesehatan 

 
Teknologi baru merupakan inovasi yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi saat ini, terutama permasalahan dengan adanya limbah yang tidak 

tertangani serta polusi udara yang semakin mengancam kesehatan manusia diatas 

ambang batas ketentuan normal. Dengan adanya teknologi baru diharapkan 

penanganan masalah limbah dan polusi udara bisa teratasi dan tidak menjadi 

masalah serius lagi bagi kehidupan manusia. Standarisasi produk yang dilakukan 

oleh lembaga-lembaga seperti ISO juga bisa menjadi solusi dari pemasaran yang 

ramah lingkungan. Dengan adanya standarisasi produk maka secara otomatis 

produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen akan mempunyai aturan-

aturan khusus untuk lolos seleksi dan boleh beredar dipasaran. Sedangkan untuk 

produk yang alami dan orientasi produk yang berkonservasi sumber daya dalam 

penerapan Green Marketing sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini 

merupakan salah satu fondasi dari penerapan Green Marketing. Produk yang alami 

adalah produk yang dalam produksi tidak menggunakan bahan-bahan campuran 

berbahaya, sehingga tidak merugikan bagi konsumen dan juga lingkungan dan 

untuk produk yang berorientasi pada sumber daya konservasi hal ini harus 
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dilakukan mengingat bahan-bahan produk yang alami saat ini bahan bakunya 

semakin langka. Jadi dengan adanya konservasi bisa membantu dari kepunahan 

sumber daya tersebut. 

       Menurut Charter(1992) dalam Prakash (2009:4), penghijauan terjadi dengan 

cara berikut:  

a. repair adalah memperpanjang umur produk dengan memperbaiki 
bagiannya 

b. recondition adalah memperpanjang umur produk dengan memeriksanya 
c. remanufacture adalah produk baru biasanya disesuaikan dengan yang lama 
d. reuse adalah  mendesain sebuah produk sehingga bisa digunakan beberapa 

kali 
e. recycle adalah produk bisa diproses dan dirubah menjadi bahan baku yang 

digunakan di produk lain atau produk sama  
f. reduce adalah produk menggunakan sedikit bahan baku atau menghasilkan 

sampah yang sedikit, ini memberikan keuntungan yang sebanding dengan 
versi lama atau produk pesaingnya. 

 

Cara penghijauan bisa terjadi  lewat beberapa cara diantaranya adalah repair 

dalam perusahaan jasa hal ini bisa dilakukan yaitu dengan cara memperpanjang 

umur produk seperti pemakaian peralatan kantor contoh kursi, meja dengan tidak 

membuang barang-barang tersebut, tetapi bisa dilakukan reparasi ulang dengan 

cara mendisainnya kembali, sehingga tidak perlu barang baru untuk di beli dan 

bisa melakukan efisiensi. Recondition adalah memeriksa barang sebelum keluar 

dari pabrik. Jadi sebuah perusahaan dalam melakukan produksi barang melakukan 

penyeleksian terhadap barang yang tidak layak untuk dijual. Dalam penerapan 

Green Marketing hal ini sangat penting dilakukan karena jika sampai ada barang 

yang cacat atau rusak lolos dari pantauan produksi hal ini bisa merugikan 

konsumen maupun citra dari perusahaan itu sendiri. Remanufacture adalah produk 

baru biasanya disesuaikan dengan yang lama maksudnya jika ada inovasi dari 

suatu produk maka standarisasi tetap mengacu pada produk-produk yang selama 
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ini standarnya digunakan oleh perusahaan. Reuse dalam perusahaan terutama jasa 

bisa diterapkan dalam hal promosi yaitu promosi lewat media digital seperti blog. 

Blog merupakan cara promosi yang bisa menghemat bahan baku seperti kertas 

dan juga biaya. Blog bisa digunakan oleh berkali-kali oleh orang yang berbeda. 

Recycle pada perusahaan khususnya jasa bisa diterapkan lewat pemakaian barang 

yang bisa berasal dari bahan limbah. Contoh penggunaan kertas limbah yang 

diolah kembali sebagai kertas untuk dipakai kembali setelah diolah. Reduce dalam 

strategi Green Marketing khususnya perusahaan jasa bisa dilakukan dalam 

membantu kegiatan aktivitas bisnisnya seperti pemakaian ATM dan layanan e-

banking. Dengan cara seperti ini mengurangi pemakaian kertas dan sampah yang 

dihasilakan dari transaksi bisnis. 

Strategi Green Marketing memastikan peran serta perusahaan dalam 

memahami kebutuhan masyarakat dan sebagai kesempatan perusahaan untuk 

mencapai keunggulan dalam industri (Murray & Montanari, 1986 dalam Lozada, 

2000). Jadi strategi Green Marketing dituntut untuk bisa menciptakan hal baru 

yang lebih unggul di banding dengan produk yang lama.  Green Marketing juga 

dapat digunakan sebagai kesempatan potensial untuk pengembangan produk atau 

pelayanan, misalnya dengan menggunakannya pada merek produk atau bahan 

produk. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang memasarkan produk-

produknya dengan karakteristik lingkungan akan mempunyai suatu brand image 

positif dibandingkan dengan perusahaan yang memasarkan tanpa tanggung jawab 

terhadap lingkungan, hal ini merupakan usaha untuk mampu bersaing, seperti 

pada Bank XX yang menerapkan green banking dalam aktivitas bisnisnya yang 
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bertujuan untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan yang semakin rusak akibat 

aktivitas bisnis yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

3. Proses Green Marketing 

Proses Green Marketing dipengaruhi oleh 7 faktor internal dan eksternal. 

Kombinasi dari faktor internal dan eksternal mempengaruhi kesuksesan dari 

proses Green Marketing. 7 faktor eksternal yang mempengaruhi dari proses Green 

Marketing, yaitu : paying customere (pembelian oleh konsumen), providers 

(pemasok), politicians (politik), pressure groups (tekanan sebuah organisasi), 

Problems (masalah), predictions (prediksi), dan partners (kerjasama). Sedangkan 

faktor internal dipengaruhi oleh faktor : products (produk), promotion (promosi), 

price (harga), place (saluran promosi) ,providing information, processes (proses), 

dan policies (kebijakan). Setelah proses kombinasi faktor internal dan eksternal, 

selanjutnya ada 4 langkah selanjutnya untuk proses Green Marketing, yaitu : such 

satisfaction of steakholder needs (terpenuhinya harapan dari stakeholder), safety 

of products (keamanan dari produk dan proses), social acceptability (kepekaan 

sosial dari perusahaan terhadap lingkungan), sustainability of  activities 

(keberlangsungan program dari aktivitas lingkungan) (Peattie, 1992 dalam 

Shamsuddoha, 2005:3-4). 

Proses dari Green Marketing dipengaruhi oleh beberapa hal berikut 

diantaranya faktor eksternal yaitu pembelian oleh konsumen yang menggunakan 

produk ramah lingkungan. Pembeli produk ramah lingkungan merupakan potensi 

besar untuk keberhasilan dari penerapan Green Marketing. Pemasok merupakan 

faktor penting dari  penerapan Green Marketing didalam sebuah perusahaan, 
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tanpa adanya pemasok yang bisa memasok kebutuhan secara teratur maka proses 

dari penerapan Green Marketing akan menemui hambatan dalam pelaksanaannya. 

Politik, tekanan sebuah organisasi, kerjasama juga merupakan faktor penting dari 

keberhasilan Green Marketing untuk dijalankan oleh perusahaan. Tekanan sebuah 

organisasi dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya 

yang ramah lingkungan serta kerjasama dari berbagai pihak juga ikut menentukan 

keberhasilan terutama pihak internal perusahaan jika pihak internal solid dalam 

menerapkan Green Marketing dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya maka 

penerapan dari keberhasilan ini akan mudah untuk dicapai. 

Sedangkan faktor internal yang terdiri dari produk merupakan komponen 

yang sangat penting. Suatu produk perusahaan bisa dikatakan menerapkan Green 

Marketing jika produk tersebut tidak membahaykan bagi konsumen dan 

lingkungan walaupun dalam waktu jangka waktu yang lama. Promosi dalam 

wujud Green Marketing bisa diterapkan dengan cara menghemat biaya, waktu, 

dan tempat. Saat ini promosi lewat dunia maya merupakan solusi yang efektif dan 

efisien bagi perusahaan yang menerapkan Green Marketing. Harga dan saluran 

tempat juga menjadi faktor penting karena jika harga yang produk Green 

Marketing terlalu mahal untuk dijual ke konsumen maka produk tersebut tidak 

akan laku, begitu juga dengan saluran tempat yang tepat akan cepat 

menyampaikan produk tersebut kepada calon konsumen. Untuk selanjutnya 

proses dan kebijakan dari dalam perusahaan akan menjadikan perubahan tujuan 

dari perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan yang menjadikan 
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lingkungan sebagai partner atau tujuan perusahaan akan dengan mudah untuk 

melakukan penerapan strategi Green Marketing.  

Faktor eksternal dan internal dari terjadinya proses Green Marketing 

memerlukan proses-proses yang menuntut dari kedua faktor tersebut untuk 

berhasil, jika dari faktor internal dan eksternal proses penerapan Green Marketing 

berhasil maka yang terjadi adalah terpenuhinya keinginan dari steakholders yaitu 

berupa aturan-aturan serta tujuan dari perusahaan untuk menunjang keberhasilan 

bisnis perusahaan. Faktor-faktor tersebut bisa berupa aturan khusus atau hukum 

yamg berlaku.  

Setelah itu dari proses penerapan Green marketing jika faktor internal dan 

eksternal berhasil adalah keamanan dari produk yang dihasilkan perusahaan, 

produk Green Marketing merupakan produk yang tidak menggunakan bahan 

berbahaya sebagai bahan bakunya serta terjaminnya konsumen waktu 

mengkonsumsi produk maupun limbah yang dihasilkan tidak merusak 

lingkungan.   

Proses Green Marketing juga dapat menimbulakan sebagai kepekaan sosial 

perusahaan terhadap lingkungan sekitar bisnis, khususnya yang berhubungan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Green Marketing dalam proses bisnis 

dapat menjadi pemicu perusahaan untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar, 

maka dari itu dengan adanya penerapan Green Marketing dalam perusahaan dapat 

menjadikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang mempunyai kepedulian 

yang tinggi terhadap lingkungan maupun Green Marketing sebagai orientasi 

bisnis dari suatu perusahaan. 
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Keberhasilan dari proses penerapan Green Marketing yang terkahir adalah 

keberlangsungan dari program yang telah dijalankan perusahaan untuk 

menjadikan Green Marketing sebagai bagaian dari aktivitas bisnisnya. 

Keberlangsungan dari program sangat menentukan apakah suatu perusahaan bisa 

dikatakan menerapkan Green Marketing sebagai bagaian dari proses bisnis 

perusahaan atau sekedar mengikuti atauran yang telah diterapkan pemerintah 

lewat peraturan ataupun hanya sekedar bagian retorika dari perisahaan untuk 

mendongkrak nama perusahaan di masyarakat. 

Gambar 1 
Green Marketing process 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Sumber : (Peattie, 1992.104) 

 

 

 

 

External Green 
• Paying customere 
• Providers 
• Politicans 
• Presseure groups 
• Problems  
• Predictions 
• Partners 

Internal Green 
• Product 
• Promotions 
• Price 
• Place 
• Providing Information 
• Processes 
• Policies 

Green Marketing 
4 faktor sukses dari Green Marketing 

• Satisfaction of steakholder need 
• Safety of products and processes 
• Social acceptability of the company 
• Sustainability of  its activities 
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4. Pertentangan Strategi Green Marketing 

Strategi Green Marketing merupakan usaha dari aktivitas bisnis 

untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan, namun beberapa ahli  

pesimis dengan penerapan strategi ini. Peatie (1999) dalam Byrne (2003) Inti 

Green Marketing didapat hanya sebagai retorika saja dibanding substansinya. 

Disamping itu, seringkali disaat manajemen sangat menginginkan mengarahkan 

perusahaannya agar memperhatikan masalah lingkungan, hal tersebut tidak dapat 

di terima oleh para pemegang saham (Mathur & Mathur. 2000) dalam Haryadi 

(2009).  

Perdebatan yang muncul tentang pemakaian strategi Green Marketing 

dalam aktivitas bisnis lebih disebabkan karena belum banyaknya perusahaan 

yang menerapkan strategi ini dan belum ada keterangan hasil yang pasti dari 

contoh suatu perusahaan tentang keuntungan dari strategi Green Marketing. 

Green Marketing masih di anggap sebagai suatu strategi bisnis yang belum bisa 

untuk dijadikan contoh strategi dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun 

dengan keadaan masyrakat yang semakin maju dan menghargai lingkungan saat 

ini, untuk kedepannya nanti strategi ini diharapkan mampu untuk mengatasi 

persoalan lingkungan yang terjadi saat ini dan menjadi solusi alternatif kebijakan 

bisnis perusahan yang kebijakan bisnisnya bisa menjaga lingkungan sekitar dan 

menghargai lingkungan supaya tercipta keselarasan antara aktivitas bisnis yang 

dilakukan perusahaan dan masyarakat sekitar serta pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan. 
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 B. Brand 

1. Pengertian Brand  

Suatu Merek (Brand) adalah label yang mengandung arti dari produk 

yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun arti dari dalam tujuan perusahaan 

itu sendiri dan merek juga menjadi asosiasi yang merupakan cermin dari janji 

yang diucapkan oleh produsen kepada konsumen atas kualitas produk atau 

jasa yang telah dihasilkan. Merek yang hebat dapat menjadi aset yang penting 

bagi perusahaaan dalam melakukan promosi kepada konsumen. Aset merek 

merupakan bentuk harta perusahaan yang tidak terlihat, namun mempunyai 

nilai yang tak terhingga bila merek itu bisa dikenal dan melekat dibenak 

konsumen. Merek sendiri terkadang nilai jualnya lebih tinggi dibanding 

dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ciri-ciri merek dapat dikatakan 

hebat apabila banyak orang yang setia dan tetap memilih menggunakan 

produk dari merek yang konsumen selalu setia gunakan dan pembelian produk 

tersebut berulang kali dilakukan oleh konsumen. Pembelian produk yang 

berulang oleh konsumen dapat dikatakan bahwa merek tersebut dapat 

menjadikan konsumen sebagai pelanggan yang loyal. 

Menurut American Marketing Association merek (brand) sebagai 

nama, istilah, symbol atau desain, atau kombinasi diantaranya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu penjual atau 

sekelompok penjual dan membedakannya dari barang dan jasa para 

pesaingnya. Menurut Kotler (2005:82) pengertian dari sebuah merek adalah  

nama, istilah, tanda, symbol atau desain, atau kombinasi semuanya, yang 
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dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. 

Dari pengertian kedua pendapat diatas adalah bahwa merek merupakan bentuk 

identitas diri dari produk yang telah dikeluarkan oleh produsen sebagai bentuk 

pembeda dengan produk pesaing sekaligus merek juga digunakan untuk 

identitas diri dari suatu perusahaan. Dengan adanya merek yang diciptakan 

oleh perusahaan konsumen akan lebih mudah mengenali dan membedakan 

atas produk yang ingin dibeli dan bisa menjadi bahan pengingat bagi 

konsumen atas produk-produk perusahaan. 

Kotler (2005:82) mengatakan bahwa merek lebih dari sekedar 

symbol. Merek dapat memiliki enam level pengertian, yaitu: 

a. Atribut. Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 
b. Manfaat. Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional 

dan emosional. Atribut “tahan lama” dapat diterjemahkan menjadi 
manfaat fungsional, Sedangkan atribut”mahal” dapat 
diterjemahkan menjadi manfaat emosional. 

c. Nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen 
d. Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu 
e. Kepribadian Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu 
f. Pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tertentu. 
 

Suatu merek bisa menjadi atribut bagi perusahaan ketika nama dari 

sebuah merek tersebut menggunakan symbol khusus atau makna untuk 

memperlihatkan maksud dari merek tersebut dan juga dengan adanya atribut 

yang berada di merek tersebut bisa untuk menjadi tujuan dari perusahaan. 

Manfaat dari atribut bisa berdampak pada fungsional dan emosional. Manfaat 

fungsional merupakan manfaat yang tahan lama terhdap produk atas merek 

yang digunakan, sedangkan manfaat emosional adalah merek bisa 



  30 
 

 

membangun emosi konsumen saat melihat merek tersebut muncul dihadapan 

konsumen. 

Sebuah merek juga mencerminkan nilai dari perusahaan yang 

menggunkan merek tersebut. Dengan pemakaian nama merek, maka dengan 

mudah bisa dilihat citra maupun bentuk perusahaan yang menggunakan nama 

merek tersebut. Budaya pada merek juga penting untuk dilihat. Karena dengan 

nama merek juga bisa dilihat identitas dari suatu merek tersebut berasal.  

Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu dari konsumen yang 

dibidik oleh suatu perusahaan. Konsumen bisa dijelaskan dengan kepribadian 

tertentu karena dengan merek bisa dilihat selera dari pilihan konsumen atas 

merek-merek yang ada di pasar. 

Pemakaian sebuah merek juga menunjukkan kelas dari strata sesorang 

berasal. Dengan adanya merek bisa diklasifikasikan pemakaian produk dengan 

merek yaitu konsumen menengah atas, sedang, dan menengah ke bawah.Jadi 

sebuah merek mempunyai banyak manfaat bagi perusahaan, diantaranya dapat 

membedakan produk atau jasa dari sebuah perusahaan terhadap pesaingnya. 

Merek dapat membuat konsumen yakin akan keputusannya untuk membeli 

produk atau jasa karena kepercayaan atau loyalitas mereka terhadap sebuah 

merek. Bagi produsen merek merupakan sebuah identitas dari produk atau jasa 

yang di jual kepada konsumen. Sebuah merek dapat menjadi asset yang 

bernilai tinggi, walupun tidak terlihat (intangible) bagi sebuah perusahaan 

dibandingkan asset perusahaan yang (tangible).   
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2. Manfaat Brand 

Manfaat merek bagi perusahaan: Perusahaan harus mampu membuat 

suatu merek (brand) dapat melekat dibenak konsumen, yang pada akhirnya 

merek dapat menjadi daya ingat bagi konsumen ketika akan membeli produk 

dan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Menurut Rangkuti 

(2004:139) terdapat beberapa menfaat pemberian merek, yaitu sebagai berikut: 

a. Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-
pesanan dan memperkecil timbulnya permasalahan 

b. Nama merek dan tanda dagang secara hukum akan melindungi 
penjual dari pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila tidak, setiap 
pesaing akan meniru produk yang telah berhasil dipasaran 

c. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan 
kesetian konsumen terhadap produknya, dimana kesetiaan 
konsumen akan melindungi penjual dari persaingan serta 
membantu memperketat pengendalian dalam merencanakan 
strategi bauran pemasaran 

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar 
dalam segmen-segmen 

e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik. 
 

Dengan membawa nama baik perusahaan, merek-merek ini sekaligus 

mengiklankan kualitas dan besarnya perusahaan. 

Manfaat merek bagi distributor: 

a. Memudahkan penanganan produk 
b. Mengidentifikasi pendistribusian produk 
c. Meminta produksi agar berada pada standar mutu tertentu 
d. Meningkatkan pilihan para pembeli 
 
Manfaat merek bagi konsumen 
 
a. Memudahkan untuk mengenali mutu 
b. Dapat berjalan dengan mudah dan efisien, terutama ketika membeli 

produk yang sama. 
 

Uraian di atas menunjukkan bahwa merek dapat memberikan manfaat 

bagi banyak pihak yaitu bagi perusahaan itu sendiri, distributor, dan 
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konsumen. Berikut tabel yang menjelaskan beberapa manfaat merek ditinjau 

dari segi manfaat ekonomis produk, manfaat fungsional produk, dan manfaat 

psikologis produk. 

Tabel 1 
Manfaat-Manfaat Merek 

No Manfaat Merek Deskripsi 

1. Manfaat 

ekonomis 

• Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling 

bersaing merebutkan pasar 

• Konsumen memilih merek berdasarkan value for money 

yang ditwarkan berbgai macam merek 

• Relasi antara merek dengan konsumen dimulai dengan 

penjualan 

2.  Manfaat 

fungsional 

• Merek memberikan peluang bagi diferensiasi 

• Merek memberikan jaminan kualitas 

• Pemasar merek berempati dengan para pemakai akhir 

dan masalah yang akan diatasi merek yang ditawarkan 

• Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas 

• Merek memudahkan iklan dan sponsorship 

3.  Manfaat 

psikologis 

• Merek merupakan penyederhanaan  atau simplikasi dari 

semua informasi produk yang perlu diketahui konsumen 

• Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada 

pertimbangan rasional 

• Merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi orang 

lain terhadap pemakai/pemiliknya 

• Brand symbolism tidak hanya berpengaruh pada 

persepsi orang lain, namun juga pada identifikasi diri 

sendiri dan objek tertentu. 

Sumber: Tjiptono (2005:100) 
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Dari penjalasan tabel di halaman 32, manfaat merek yang pertama 

adalah manfaat secara ekonomis yaitu merek dapat menjadi identitas suatu 

produk dipasaran untuk bersaing dengan produk pesaing di pasaran, sehingga 

dengan adanya merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan mudah 

konsumen akan mengenali dan tidak kesulitan dalam melakukan pembelian, 

sehingga produk tersebut mempunyai nilai di pasaran. Selanjutnya penjelasan 

mengenai merek adalah fungsi merek. Merek berfungsi untuk menjadikan 

suatu produk dikenal konsumen lewat promosi. Promosi berfungsi untuk 

mengingatkan atau membujuk konsumen supaya mau membeli suatu produk 

dengan merek tertentu. Dengan adanya merek juga menjadikan bermacam-

macam produk dipasaran untuk bisa dikenal konsumen. Yang terakhir 

penjelasan dari manfaat merek dalah manfaat secara psikologis, dengan 

adanya merek konsumen bisa dipengaruhi secara psikologis oleh produk 

tertentu dengan menggunakan merek yang ada dipasaran. Secara tidak 

langsung orang yang menganggap bahwa merek mempunyai citra tersendiri 

bagi pemakainya dan pada saat produk tersebut dipakai seseorang akan 

merasakan perubahan pada dirinya, maka manfaat psikologis dari merek telah 

berhasil dipakai oleh perusahaan. 

3. Pengertian Brand Image 

Menurut Tjiptono (2005:49), citra merek atau brand description, yakni 

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

Jadi dari kesimpulan pendapat diatas bahwa brand image adalah sesuatu yang 

melekat pada merek tertentu yang mencerminkan makna dari perusahaan dan 
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dengan adanya brand image dari merek masyarakat menjadi percaya kepada 

merek tersebut.  

Pendapat Rangkuti (2004:244), citra merek atau brand personality 

adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak 

konsumen. Pendapat Joel Desgrippes dalam (Gobe,marc xvi), Branding 

(penciptaan merek) bukan hanya mengenai ubikuitas (berda dimana-mana), 

visibilitas, dan fungsi, namun mengenai penciptaan ikatan emosional dengan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Aaker dalam Simamora 

(2002:96), mengungkapkan bahwa citra merek adalah seperangkat asosiasi 

unik yang ingin diciptakan atau dipelihara para pemasar. Jadi asosiasi-asosiasi 

itu menyatakan apa sesungguhnya merek ada apa yang dijanjikan kepada 

konsumen. Hanya jika sebuah produk atau jasa dapat memicu sebuah dialog 

emosional dengan para konsumen, barulah produk atau jasa ini memenuhi 

kualifikasi sebagai merek. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui 

bahwa citra merek (brand image) dalam pendekatan perusahaan digunakan 

untuk meningkatkan aktifitas pemasaran guna mempengaruhi konsumen 

supaya membeli produk tersebut dan diharapkan menjadi pelanggan yang 

loyal, sedangkan dalam pendekatan konsumen brand image adalah sebagai 

pembentuk persepsi suatu produk dalam pikiran seseorang ketika mendengar 

atau melihat suatu merek dan digunakan juga untuk mempengaruhi konsumen 

dalam menginterprestasikan suatu merek yang dilihatnya atau dibeli. Konsep 

dari brand image diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 2 
Konsep Brand Image 

Peneliti Bentuk Manfaat 

Park 

(1986) 

Functional, 

symbolic and 

experience 

image 

(Fungsionalis 

simbolis dan 

pengalaman 

citra) 

Brand image is not a simple phenomenon of 

understanding, affected by communication activity of 

the company. This is consumer understanding of a 

complete brand set, developed by a company. Brand 

image bukan suatu pemahaman fenomena secara 

sederhana, tetapi dipengaruhi oleh aktivitas 

komunikasi perusahaan. Brand image merupakan 

pemahaman konsumen mengenai suatu merek secara 

lengkap, yang dibangun oleh perusahaan. 

Kotler 

(1998) 

Konsep Brand conception, reflecting association in 

consumer’s consciousness 

(konsep merek, mencerminkan asosiasi (perusahaan) 

ke dalam keinginan konsumen) 

Aaker 

(2002) 

Asosiasi How is the brand conceived by a consumer 

(Bagaimana merek dipahami oleh konsumen) 

Sumber: Janonis, Dovaliane, Virvilaite, (2007) 

4. Manfaat Brand Image 

Samawarman (2004:303) menyatakan: Merek adalah nama penting 

bagi sebuah produk. Merek-merek produk yang sudah lama dikenal oleh 

konsumen telah menjadi sebuah citra bahkan symbol status bagi produk 

tersebut, maka tidaklah mengherankan jika merek seringkali dijadikan kriteria 

dalam mengevaluasi suatu produk. Hal ini  menunjukkan bahwa brand image 

dapat menjadi sebuah alat pengambil keputusan dalam melakukan pembelian 

dan indikator untuk menilai kualitas produk bagi konsumen. Menurut Sutisna 
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dan Pawitra, (2001:83) ada beberapa manfaat dari brand image yang positif, 

antara lain: 

a. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian 

b. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

Dari kesimpulan pendapat manfaat brand image positif tersebut bahwa 

konsumen akan lebih percaya kepada perusahaan yang mempunyai citra atau  

reputasi yang baik untuk melakukan transaksi pembelian. Dengan adanya 

brand image yang positif perusahaan akan lebih mudah melakukan promosi 

dan penjualan kepada konsumen karena tidak terhalang oleh persepsi negatif. 

Jika perusahaan mempunyai image negatif maka, hal tersebut juga akan 

menyulitkan perusahaan untuk memasarkan produknya ke konsumen. Dengan 

brand image yang positif pula perusahaan dapat mempunyai keuntungan yaitu 

konsumen akan semakin percaya kepada perusahaan dan memungkinkan 

konsumen akan menjadi loyal terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Bahkan produk baru yang menggunakan nama perusahaan dengan 

brand image positif terkadang konsumen akan langsung percaya kepada 

produk baru tersebut dan hal ini tidak perlu memakan biaya promosi awal 

yang tinggi.  

5. Komponen Brand Image 

Menurut Biels (1992), Brand Image memiliki tiga komponen pendukung, 

yaitu: 
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a. Citra pembuat (corporate image): sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

produk atau jasa. 

b. Citra pemakai (user image): sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa 

c. Citra produk (product image): sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk 

Dari penjelasan komponen brand image dapat disimpulkan bahwa brand 

image sebagai citra pembuat produk atau jasa yang diproduksi oleh 

perusahaan. Dengan adanya brand image yang dimiliki oleh perusahaan, maka 

dengan mudah masyarakat akan mengenali produk yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dengan brand image pula perusahaan bisa membentuk citra 

kepada masyarakat baik tentang perusahaan mapun produk yang diproduksi. 

Dari penjelasan tentang komponen brand image yang kedua adalah 

brand image dapat membentuk citra pada pemakai atau konsumen. 

Masyarakat atau konsumen dapat membedakan strata social terkadang dari 

produk-produk yang dipakai oleh seseorang. Produk yang diciptakan oleh 

perusahaan terkadang didesain secara khusus kepada kelas-kelas social yang 

berbeda. 

Kesimpulan yang terakhir dari komponen brand image adalah citra 

produk. Brand image juga bisa diberikan kepada produk-produk yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan adanya brand image, produk yang ada 

di pasaran dengan mudah akan dipersepsikan oleh konsumen untuk 
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membedakan produk yang ada dengan produk kompetitor-kompetitor yang 

ada di pasaran. Jadi dengan adanya brand image dapat menguntungkan bagi 

perusahaan dan juga bagi konsumen sekaligus menjadi pembeda untuk 

perusahaan sebagai citra dalam membangun bisnis dan juga konsumen sebagai 

pengenal strata sosial. 

Brand image dapat dibedakan seacara garis besar tipe dari brand 

image, yaitu tipe utama merek yang masing-masing memiliki brand image. 

Ketiga tipe tersebut meliputi attribute brands, aspirational brands, dan 

experience brands (Whitwell, et al. Dalam Tjiptono; 2005:99). Ketiga 

komponen Brand Image tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Attribute brands, yakni merek-merek yang memiliki citra yang mampu 

mengkomunikasikan keyakinan/kepercayaan terhadap atribut 

fungsional produk. Seringkali sangat sukar bagi konsumen untuk 

menilai kualitas dan fitur secara objektif atas begitu banyak produk, 

sehingga mereka cenderung memilih merek-merek yang kelihatannya 

sesuai dengan kualitasnya. 

2. Aspirational brands, yaitu merek-merek yang menyampaikan citra 

tentang tipe orang yang membeli merek bersanfkutan. Citra tersebut 

tidak banyak menyangkut produknya, tetapi justru banyak dengan gaya 

hidup yang didambakan. Keyakinan yang dipegang konsumen adalah 

dengan memiliki merek semacam ini, akan tercipta asosiasi yang kuat 

antara dirinya dengan kelompok aspirasi tertentu (misalnya, golongan 

kaya, prestisius, dan terkenal). Dalam hal ini, status, pengakuan sosial, 
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dan identitas jauh lebih penting daripada sekedar nilai fungsional 

produk. Salah satu merek tipe ini adalah arloji Rolex dan jaringan 

toserba Harrods. 

3. Experience brands, mencerminkan merek-merek yang menyampaikan 

citra asosiasi dan emosi bersama (shared associations and emotions). 

Tipe ini memiliki citra melebihi sekedar aspirasi dan lebih berkenaan 

dengan kesamaan filosofi antara merek dan konsumen individual. 

Experience brands yang sukses mengekspresikan individualitas dan 

pertumbuhan personal. Contoh-contohnya meliputi Qantas dengan 

slogan “The Spirit of Australia” dan Marlboro mencerminkan 

pengalaman nilai-nilai maskulinnya. Kedua contoh merek ini tidak 

memuat  klaim tentang superioritas atau fitur khusus dalam produknya, 

namun lebih mengkomunikasikan pengalaman asosiasi bersama yang 

ingin diwujudkannya.  

C. Jasa 

 1. Pengertian Jasa 

Perbedaan antara barang dan jasa dalam dalam transaksi sebuah 

bisnis terkadang sulit dibedakan karena pembelian suatu produk terkadang 

disertai dengan jasa tertentu (misalnya instalasi, pemberian garansi, 

latihan, bimbingan operasional, perawatan) dan sebaliknya pembelian jasa 

seringkali juga melibatkan barang-barang yang melengkapinya (misalnya 

seorang siswa dalam sekolahnya seringkali diikuti pembelian buku dan 

seragam sekolah). 
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Menutut Tjiptono (2005:16), setiap tindakan atau perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa jasa dapat dinikmati oleh konsumen yang melakukan 

pembelian jasa walaupu ketika seseorang membeli sebuah jasa tidak dapat 

menyentuh jasa yang dibeli seperti ketika seseorang membeli sebuah 

barang, tetapi sebaliknya jasa tidak dapat dimiliki seperti seorang 

konsumen ketika membeli sebuah barang dimana ketika membeli barang 

seseorang bisa menyentuh dan memilikinya. 

2. Karakteristik Jasa 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang 

(produk fisik). Menurut Lupiyoadi (2006:6) di antaranya karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Intagibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa atau 
diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting 
dari hal ini adalah nilai tidak berwujud yang dialami konsumen 
dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman. 

b. Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan 
dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga 
tidak dapat dipisahkan (inseparability) mengingat pada umumnya 
jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

c. Customization. Jasa juga seringkali didesain khusus untuk 
kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan 
kesehatan. 
 
Jadi karakter dari jasa adalah tidak berwujud namun hasilnya dapat 

dinikmati oleh konsumen, tetapi konsumen harus melakukan pembayaran 

sama seperti pembelian benda berwujud. Yang selanjutnya jasa tidak 
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memakan tempat persediaan seperti pada penjualan atau pembelian 

barang. Dan yang terakhir jasa sering kali diperuntukan khusus untuk 

suatu kebutuhan yang sifatnya memerlukan pelayanan khusus dan 

umumnya masih bukan di jadikan kebutuhan yang prioritas. 

Pendapat Tjiptono (2005:18), ada lima karakteristik jasa, di 

antaranya adalah: 

a. Intagibility. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau 
diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi 

b. Inseparability. Umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 
diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama 

c. Variability. Bersifat variable karena merupakan un-standartdizet 
output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung 
kepada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dipakai. 

d. Perishabality. Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 
e. Lack of ownership. Perbedaan dasar antara jasa dengan barang. 

 
Kesimpulan lima poin di atas adalah jasa memerlukan pembelian 

dahulu, tidak seperti barang yang terkadang dapat dicoba terlebih dahulu 

sebelum melakukan pembelian dan jasa terkadang habis pada waktu 

pembelian dilakukan, meskipun bentuk jasa bisa bermacam-macam 

pelayanan yang bisa dinikmati, tergantung dari konsumen dalam 

melakukan pembelian jasa. Jasa juga tidak dapat disimpan oleh konsumen 

saat melakukan pembelian maupun dibawa pulang seperti barang yang 

bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Jasa dapat memberi 

kepuasan bagi konsumen yang membelinya dan bisa dinikamati oleh 

beberapa orang. Menurut Yazid (2003:27), dalam berikut merupakan 

perbedaan karakteristik barang dan jasa beserta implikasinya. 
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Tabel 3 
Perbedaan Karakteristik Barang dan Jasa 

Barang Jasa Implikasi 

Tangible Intangible • Jasa tidak bisa disimpan 
• Jasa tidak bisa dipatenkan 
• Jasa tidak selalu bisa di-display atau 

dikomunikasikan sewaktu-waktu 
• Penetapan harga jasa sulit dilakukan 

Standardisasi Heterogen • Penyampaian jasa dan kepuasan 
konsumen bergantung kepada tindakan 
konsumen 

• Kualitas jasa bergantung kepada 
sejumlah faktor yang tidak bisa 
dikontrol 

• Tidak ada pengetahuan yang pasti 
bahwa jasa telah disampaikan sesuai 
dengan apa yang direncanakan dan 
dipromosikan 

Produksi dan 
konsumsi 
terpisah 

Produksi dan 
konsumsi 
simultan 

• Konsumen berpartisipasi di dalam dan 
mempengaruhi interaksi 

• Konsumen saling mempengaruhi 
• Karyawan mempengaruhi hasil jasa 
• Desentralisasi sangat penting 
• Produksi masal sulit dilakukan 

Tidak mudah 
musnah 

Mudah musnah 
(perishable) 

• Dalam jasa sulit dilakukan sinkronisasi 
penawaran dan permintaan 

• Jasa tidak bisa dikembalikan atau dijual 
kembali 

Sumber: Yazid, (2003:54) 

3. Bauran Pemasaran Jasa 

Menurut Lupiyoadi (2006:58-64), elemen bauran pemasaran jasa terdiri 

dari tujuh hal yang dapat dirangkum sebagai berikut: 

a. Product 

Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai manfaat kepada konsumen tentang produk yang sudah 

dipilih dan dilakukan pembelian oleh konsumen. Jadi produk dalam 

bauran pemasaran merupakan sebuak objek yang memberikan profit. 



  43 
 

 

b. Price  

Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian 

value kepada konsumen dalam mempengaruhi image produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli sebuah barang yang akan dijadikan 

sebagai keputusan terhadap pembelian suatu barang. 

c. Place 

Place dalam service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan 

dalam saluran distribusi, dalam hal berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa agar sampai kepada konsumen dan dimana lokasi yang 

strategis agar seorang konsumen dapat mengetahui dan membeli. 

d. Promotion 

Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi 

yang terdiri dari advertising, personel selling, sales promotion, public 

relation. Pemilihan bauran promosi yang tepat dalam penawaran produk 

atau jasa dapat mempengaruhi penjualan produk atau jasa untuk dapat 

menarik konsumen untuk membeli dan percaya kepada produk 

perusahaan. 

e. People 

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people yang berfungsi 

sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 

diberikan kepada konsumen yang telah melakukan sebuah transaksi jasa. 

People sangat mempengaruhi dari keberhasilan suatu jasa yang dijual 

kepada konsumen karena merupakan modal yang memberikan pelayanan. 
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f. Process 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umunya terdiri dari 

prosedur,jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin dimana 

jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen 

g. Customere Service 

Custumere service pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai outcome dari 

kegiatan distribusi dan logistic, di mana pelayanan diberikan kepada  

konsumen untuk mencapai kepuasan 

Dari kesimpulan tentang bauran jasa terdapat tujuh hal yang harus 

diperhatikan produsen untuk menjual sebuah jasa kepada konsumen. 

Berbeda dengan sebuah barang yang hanya menggunakan 4 bauran 

pemasaran. Dari paparan pendapat diatas bauaran jasa lebih banyak karena 

menekankan pada pentingnya dari unsur pelayanan. Dalam penjualan 

sebuah jasa hal utama yang dijual kepada konsumen adalah pelayanan. 

Pelayanan dari sebuah jasa adalah tolak ukur dari kepuasan konsumen 

dalam melakukan pembelian jasa. Jika produsen meresa puas dan memiliki 

kepercayaan yang tinggi pada saat pertama kali membeli sebuah jasa, 

maka kemungkinan besar konsumen tersebut untuk kembali membeli jasa 

tersebut lebih besar peluangnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Atas  dasar  latar  belakang  dan  perumusan  masalah  penelitian,  maka 

penelitian  ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut  Indiartono dan Supomo 

(1999:26)  “penelitian  deskriptif merupakan  penelitian  terhadap masalah‐masalah 

berupa  fakta‐fakta  saat  ini  dari  suatu  populasi.  Penelitian  deskriptif  umumnya 

merupakan  penelitian  non  hipotesis,  sehingga  dalam  langkah  penelitiannya  tidak 

perlu  merumuskan  hipotesis”.  Kemudian  Warsito  (1997:10)  juga  mendefinisikan 

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang  terbatas pada usaha mengungkapkan 

suatu masalah dan keadaan sebenarnya, sehingga merupakan penyingkapan  suatu 

fakta”.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  tidak menggunakan  hipotesis  dan  terbatas 

pada  upaya  mengungkapkan  suatu  masalah  dan  fakta  serta  hambatan  dengan 

keadaan sebenarnya di lapangan yang mendeskripsikan penerapan Green Marketing 

untuk membentuk brand image pada bank Bank XX Malang. 

Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2004:3) menjelaskan penelitian kualitatif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata‐kata tertulis atau 

lisan  dari  orang‐orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Nawawi  (1994:175) 

mendefinisikan  pengertian  penelitian  kualitatif  sebagai  suatu  konsep  keseluruhan 

untuk mengungkapkan  rahasia  tertentu,  dilakukannya  dengan menghimpun  data 

dalam  keadaan  sewajarnya, menggunakan  cara  kerja  yang  sistematik,  terarah dan 

dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Jadi, tujuan 

penelitian  ini  untuk membuat  deskripsi mengenai  penerapan  secara  internal  dan 
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eksternal  dari  keberhasilan  dan  hambatan  Green  Marketing  untuk  membentuk 

brand  image serta gambaran tentang penerapan Green Marketing dari perusahaan 

jasa  perbankan.  Pemilihan  jenis  penelitian  deskriptif  ini  dikarenakan  peneliti 

berkeinginan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  keberhasilan  dari  penerapan  di 

perusahaan  jasa  khususnya  perbankan  untuk  membentuk  brand  image  dengan 

strategi Green Marketing.  

B. Fokus Penelitian 

Sebuah  penelitian  deskriptif  dikatakan  baik  jika  memiliki  fokus  penelitian 

yang jelas dan terarah. Dengan adanya fokus penelitian dalam suatu penelitian akan 

memudahkan peneliti karena jalas dan terarahnya masalah yang akan diteliti. Fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Penerapan Green Marketing untuk menciptakan brand image yang 

diwujudkan dengan program go green pada Bank XX  adalah : 

a. Pelaksanaan Green Marketing secara internal pada Bank XX 

yang akan diteliti untuk kemudian dipaparkan adalah program-

program dari Bank XX secara internal yaitu saluran distribusi 

yang ramah lingkungan, providing information (penyediaan 

informasi), proses dari bisnis Bank XX yang ramah 

lingkungan, dan kebijakan yang dilakukan Bank XX untuk 

mendukung program Green Marketing bagi nasabah dan 

karyawan. 

b. Pelaksanaan Green Marketing secara eksternal pada Bank XX 

yang akan diteliti untuk kemudian dipaparkan adalah program-
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program dari Bank XX secara eksternal yaitu pemasok barang 

yang ramah lingkungan, politik yang mendukung dengan 

diterapkannya Green Marketing oleh perusahaan, tekanan 

organisasi / LSM yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli 

dengan lingkungan, masalah yang dihadapi oleh perusahaan 

dengan aktivitas bisnisnya, prediksi tentang keadaan bisnis 

masa depan, dan kerjasama Bank XX dengan berbagai pihak 

yang mendukung program kesuksesan dari Green Marketing.  

2. Hambatan yang dihadapi Bank XX untuk menerapkan Green 

Marketing dalam rangka menciptakan brand image adalah : 

a. Hambatan go green secara internal pada Bank XX untuk 

membentuk brand image yang positif akan dipaparkan yaitu 

hambatan dari tersedianya produk yang digunakan untuk 

kegitan kantor yang ramah lingkungan dipasaran, hambatan 

dari promosi yang dilakukan Bank XX untuk mencerminkan 

perbankan yang menerapakn Green Marketing, hambatan dari 

saluran distribusi yang mendukung terciptanya Green 

Marketing, providing information, hambatan dari proses 

kegiatan bisnis yang mundukung Green Marketing, dan 

hambatan kebijakan perusahaan yang mendukung Green 

Marketing. 

b. Hambatan penerapan Green Marketing yang dihadapi Bank 

XX secara eksternal yaitu tersedianya pemasok dari produk 



  48 
 

 

yang ramah lingkungan, hambatan politik, hambatan yang 

dihadapi dari tekanan organisasi /LSM, hambatan dari masalah-

masalah yang terjadi, hambatan dari prediksi yang tidak tepat, 

dan hambatan dari kerjasama yang dijalin oleh Bank XX guna 

suksesnya dari penerapan Green Marketing. 

c. Selanjutnya setelah fokus penelitian dari faktor internal dan 

eksternal adalah 4 faktor dari suksesnya penerapan Green 

Marketing. Keempat faktor tersebut adalah terpenuhinya 

harapan dari steakholder dengan penerapan Green Marketing, 

kepekaan sosial dari perusahaan terhadap lingkungan, dan 

keberlangsungan program secara terus menerus dari penerapan 

Green Marketing yang dilakukan 

3. Deskripsi dari brand image yang dibentuk oleh Bank XX dengan 

program go green untuk menciptakan brand image adalah 

penjabaran mengenai brand image yang diterapkan Bank XX 

sebagai citra pembuat (corporate image) yang diperoleh Bank XX 

dengan penerapan Green Marketing. 

C. Pemilihan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan. Penelitian ini berlokasi di Bank XX yang beralamat di Jalan 

Kawi Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

Bank XX merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan green 
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marketing  untuk memperoleh brand image sebagai perbankan yang peduli 

terhadap lingkungan. 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh 

(Arikunto,2002:107). Dalam penelitian ini, jenis data dibedakan menjadi dua 

berdasarkan sumber data tersebut diperoleh, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media 

perantara. Data primer menurut Sedarmayanti dan Hidayat 

(2002:73) “adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama 

(biasanya dapat melalui angket, wawancara, jejak pendapat dan 

lain-lain)”.  Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui 

wawancara yang dilakukan terhadap pihak divisi marketing Bank 

XX Malang dan divisi penjualan Bank XX Malang yang terkait 

langsung dalam pelaksanaan penerapan Green Marketing sebagai 

upaya menjadi perusahaan yang mempunyai image go green. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sedarmayanti dan Hidayat (2002:73), “data sekunder 

adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya 

diperoleh melalui instansi yang bergerak dalam proses 
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pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah atau swasta, 

misalnya: BPS, Bank Indonesia, dan lain-lain)”. Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari buku yang berhubungan dengan 

tema penelitian yaitu penerapan Green Marketing untuk 

membentuk brand image dari Bank XX serta jurnal sebagai bahan 

pendukung dari penelitian  dan situs internet yang berhubungan 

dengan Green Marketing yang dilakukan oleh Bank XX  yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Nazir  (2003:63)  mengatakan  “pengumpulan  data  adalah  prosedur  yang 

sitematis  dan  standar  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan”.  Pengertian 

tersebut  mengandung  arti  metode  pengumpulan  data  merupakan  salah  satu 

rangkaian  penelitian  yang  penting  bagi  sebuah  penelitian.  Hasil  metode 

pengumpulan data nantinya akan disajikan sebagai hasil penelitian yang sebelumnya 

dianalisis  terlebih  dahulu.  Oleh  karena  itu,  metode  pengumpulan  data  yang 

dipergunakan adalah : 

1. Wawancara/interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 127). 

Pada proses wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

bagaian devisi marketing Bank XX mengenai penerapan strategi 



  51 
 

 

Green Marketing dan brand image perusahaan meliputi penerapan 

secara internal yang termasuk dilakukan oleh seluruh divisi dan 

karyawan Bank XX serta secara eksternal yang dilakukan sebagai 

bentuk kepedulian Bank XX terhadap lingkungan. 

2. Observasi Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2007:230), “observasi deskriptif dilakukan saat 

peneliti memesuki situasi sosial sebagai obyek penelitian. Pada 

tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka 

peneliti melakukan penjelajahan umum, dan menyeluruh, 

melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, di dengar, dan 

dirasakan, oleh karena itu hasil observasi ini di simpulkan dalam 

keadaan yang belum tertata. Jadi peneliti dalam hal ini mengamati 

data dan tempat penelitian yang menunjang dari penerapan Green 

Marketing serta observasi dari kegiatan Bank XX Malang yang 

menunjang tercapainya brand image perbankan yang peduli 

terhadap lingkungan dari penerapan Green Marketing. 

3. Dokumentasi 

 Menurut Arikunto (2002:135), “dokumentasi berasal dari kata 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya”. Peneliti dalam penelitian ini 

mengumpulkan dokumen, buku-buku, majalah yang berkaitan 
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dengan  dengan penerapan Green Marketing untuk mendukung 

brand image perusahaan. Penulisan dari penelitian ini adalah: 

a. Profil PT Bank XX Tbk Cabang Malang 

b. Struktur Organisasi 

c. Serta data-data yang berhubungan erat dengan masalah 

yang dianalisis dalam penelitian ini. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2004:97). 

Instrumen penelitian juga dapat diartikan sebagai alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga mudah diolah. 

Adapun istrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Pedoman Wawancara (Interview guide) 

Pedoman wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan 

yang telah tersusun secara terstruktur untuk ditanyakan kepada 

responden. Pedoman yang dipakai adalah interview bebas 

terpimpin, yaitu dalam melaksanakan interview, pewawancara 

membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang 

hal-hal yang akan ditanyakan, (Arikunto, 2002:132).  

 

2. Pedoman observasi 
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Pedoman observasi merupakan pedoman yang digunakan peneliti 

untuk mengamati kegiatan yang menunjang dari objek yang akan 

ditelti. Jadi, peneliti mengamati serangkaian dari aktivitas 

kegiatan yang mendukung dari penelitian yang dilakukan. 

3.  Pedoman dokumentasi 

Pedoman dokumentasi merupakan alat bantu berupa alat tulis, 

kamera dan lain-lain untuk mencatat dokumen yang tersedia. Jadi, 

alat-alat dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini dapat 

berupa alat tulis dan instrumen dokumen lainnya yang diperlukan 

dalam penelitian ini. 

G. Metode Analisis Data 

Setelah data  terkumpul dari hasil pengumpulan data, kegiatan  selanjutnya 

adalah  menganalisis  data.  Analisis  data  juga  sering  disebut  pengolahan  data. 

Menurut  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Moleong  (2006:3)  mendefinisikan  metode 

kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa 

kata‐kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang‐orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. 

Sedangkan  menurut  Moh.Nazir  (2005:419)  menyatakan  bahwa  analisa  data 

merupakan  bagaian  yang  amat  penting  dalam  metode  ilmiah,  karena  dengan 

menggunakan  analisa  data  akan  diberi  arti  dan  makna  yang  berguna  untuk 

memecahkan  masalah  dalam  penelitian.  Data‐data  tersebut  kemudian  dianalisis 

untuk  menjawab  masalah  penelitian  secara  logis  dengan  menggunakan  uraian‐

uraian  tertulis untuk menggambarkan dan menjelaskan  keadaan  yang  sebenarnya 

tentang hasil penelitian. 
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Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang  lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasi. Peneliti menggunakan metode 

pendekatan deskriptif dengan  tujuan menguraikan obyek  studi  yang diteliti dalam 

menganalisis  data  penelitian.  langkah‐langkah  untuk  memproses  data  secara 

terstruktur, yaitu:  

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan lingkungan internal perusahaan 

Pendeskripsian  lingkungan  internal  perusahaan  adalah  untuk 

mengetahui kegiatan yang dilakukan Bank XX dalam rangka penerapan 

Green Marketing untuk membentuk brand image yang positif. Deskripsi 

kegiatan  internal  yang  dipaparkan  adalah  saluran  distribusi,  providing 

information,  proses,  dan  kebijakan  dari  Bank  XX  untuk  mendukung 

penerapan Green Marketing. 

2. Mendeskripsikan  lingkungan  eksternal  perusahaan  yang  terdiri  dari 

pemasok  barang  yang  ramah  lingkungan,  politik  yang  mendukung 

dengan penerapan Green Marketing, tekanan dari organisasi / LSM yang 

mendukung  dengan  penerapan  Green  Marketing,  masalah  dari 

penerapan Green Marketing, prediksi bisnis masa depan, dan kerjasama 

yang mendukung dari penerapan Green Marketing oleh Bank XX 

3. Mendeskripsikan  hambatan  dari  penerapan  internal  yang  terdiri, 

promosi, saluran distribusi, providing information, proses, dan kebijakan 

penerapan Green Marketing perusahaan guna membentuk brand image 

4. Mendeskripsikan hambatan eksternal dari penerapan Green Marketing 

yang  terdiri  dari  pemasok  barang  ramah  lingkungan  bagi  Bank  XX, 



  55 
 

 

kondisi politik, tekanan organisasi / LSM, masalah dari penerapan Green 

Marketing,  prediksi  bisnis  masa  depan,  dan  kerjasama  dari  berbagai 

pihak untuk keberhasilan dari penerapan Green Marketing.  

5. Menganalisis dari 4  faktor suksesnya penerapan Green Marketing yaitu 

terpenuhinya  harapan  steakholders  dari  penerapan  Green Marketing, 

kepekaan  sosial  dari  perusahaan  terhadap  lingkungan  dengan 

penerapan  Green  Marketing,  dan  keberlangsungan  program  dari 

aktivitas lingkungan dengan penerapan Green Marketing. 

6. Menganalisis  brand  image  perusahaan.  Ada  tiga  komponen  analisis 

brand image perusahaan yang dipergunakan, yaitu : 

a. Manfaat brand  image perusahaan guna membangun citra pembuat 

(corporate image) dengan penerapan Green Marketing 

b. Manfaat brand  image perusahaan  guna membentuk  citra pemakai 

(user image) dengan penerapan Green Marketing 

c. Manfaat  brand  image  perusahaan  guna membangun  citra  produk 

(product image) dengan penerapan Green Marketing. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil  Perusahaan 

Berdiri sejak 1946, Bank XX yang dahulu dikenal sebagai Bank XX, 

merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. Bank XX mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang 

dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, 

pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak 

pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari 

Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 

Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukan De Javsche 

Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral 

pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank XX sebagai bank 

sirkulasi atau bank sentral. Bank XX lalu ditetapkan sebagai bank 

pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank 

devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.Sehubungan dengan 

penambahan modal pada tahun 1955, status Bank XX diubah menjadi bank 

komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih 

baik dan tuas bagi sektor usaha nasional.Sejalan dengan keputusan penggunaan 

tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank XX 

19XX resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan 

Bank XX lebih dikenal sebagai 'Bank XX'. Penggunaan nama panggilan yang 
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lebih mudah diingat - 'Bank Bank XX' - ditetapkan bersamaan dengan 

perubahaan identitas perusahaan tahun 1988.Tahun 1992, status hukum dan 

nama Bank XX berubah menjadi PT Bank XX (Persero), sementara keputusan 

untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham 

perdana di pasar modal pada tahun 1996. Kemampuan Bank XX untuk 

beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta 

teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang 

berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan 

komitmen Bank XX terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah 

keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank XX' 

dipersingkat menjadi 'Bank XX', sedangkan tahun pendirian - 'XX' - digunakan 

dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional 

pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat 

dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank XX bertekad 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa 

menjadi kebanggaan negara. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi Bank XX 

Menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan 

 dalam layanan dan kinerja 
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b. PernyataanVisi  

Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik 

dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan 

konsumer 

c. Misi Bank XX 

1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada 

seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the bank choice) 

2) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 

3) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi. 

4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan 

sosial. 

5) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan 

yang baik. 

d. Values  

Kenyamanan dan Kepuasan 

3. Budaya Perusahaan 

Budaya Kerja Bank XX”Prinsip XX”merupakan Tuntunan Perilaku Insan 

Bank XX, terdiri dari 4 (Empat) Nilai Budaya Kerja 

1) Profesionalisme 

2) Integritas 

3) Orientasi Pelanggan 

4) Perbaikan Tiada Henti 
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6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan Bank XX 

1) Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik 

2) Jujur, Tulus dan Ikhlas 

3) Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab 

4) Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis 

5) Senantiasa Melakukan Penyempurnaan 

6) Kreatif dan Inovatif 

Setiap Nilai Budaya Kerja Bank XX  yang ditentukan oleh perusahaan memiliki 

Perilaku Utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Insan Bank XX 

yang wajib dijalankan, 6 (enam) Perilaku Utama Insan Bank XX adalah :  

Tabel 4 

Prinsip Budaya Kerja dan Perilaku Kerja  

  Nilai Budaya Kerja Bank XX Nilai Perilaku Utama Insani Bank XX 

Profesionalisme  
(Professionalism) 

Meningkatkan Kompetensi dan 
Memberikan Hasil Terbaik 

Integritas 
(Integrity) 

 

Jujur, Tulus dan Ikhlas  

Disiplin, Konsisten dan Bertanggung jawab 

 

Orientasi Pelanggan 
(Customer Orientation) 

 

Memberikan Layanan Terbaik Melalui 
Kemitraan yang Sinergis 

Sumber: www.Bank XX.com 
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4. Lokasi Perusahaan 

Keberadaan Bank XX Cabang Malang ditunjang dengan letaknya yang 

strategis berada dipusat perkotaan kota malang yang berdekatan dengan 

daerah sentral bisnis yakni di Jl. Basuki Rahmat No.XX-XX Malang yang 

ditunjang dengan beberapa kantor cabang pembantu yang berada di malang 

juga. 

5. Struktur Organisasi 

Sebuah organisasi perbankan merupakan suatu organisasi yang besar dan 

membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan mampu mengelaborasikan 

semua kekuatan dan infrastruktur yang ada dalam sebuah mekanisme kerja yang 

tertata rapi dan jelas pembagiannya. Organisasi perbankan dalam kinerjanya 

dituntut untuk selau bisa aktif dan dinamis diantara divisi-divisi yang ada 

sehingga tujuan dari organisasi perbankan akan bisa tercipta. 

Pembagian kerja yang jelas dan rinci berguna untuk organisasi perusahaan  

agar berjalan efektif dalam melakukan tugas masing-masing karyawan dan divisi. 

Efisiensi dalam pengerjaan tugas yang tidak membuang waktu, tenaga dan biaya 

yang terlalu besar, terencana dalam tindakan yang mau dilakukan guna melakukan 

kerjaan sesuai dengan tugas masing-masing karyawan supaya tidak ada kerancuan 

dalam pengerjaan tugas dan terukur dalam mengambil keputusan untuk kemajuan 

perusahaan. Gambaran ringkas dari struktur organisasi menggambarkan hierarki 

kepemimpinan dan pengendalian operasional yang dikelola oleh suatu lembaga. 

Hal tersebut juga berlaku di Bank XX Malang, dengan struktur organisasi sebagai 

tertera dalam gambar 2: 
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Gambar 2 
Bagan Struktur Organisasi Bank XX 
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B. Penyajian Data 

1. Produk Bank XX yang Mendukung Green Marketing 

a. Bank XX Griya 

Dari waktu ke waktu kualitas lingkungan terus menurun, mengganggu 

kenyamanan dan bahkan mengancam kelangsungan hidup. Bank XX merupakan 

perbankan yang peduli dengan lingkungan dan menunjukkan kepedulian lebih 

akan keasrian lingkuangan. Bank XX Griya adalah fasilitas kredit konsumen 

untuk keperluan pembelian rumah, renovasi rumah tinggal, ruko, apartemen, dan 

rumah peristirahatan (villa) atau pembelian lahan / kavling siap bangun. 

 Bank XX Griya senantiasa mendukung konsep hidup berwawasan 

lingkungan. Hal ini sesuai dengan tujuan Bank XX griya yaitu “Karena 

kelangsungan masa depan kita tergantung cara kita menyayangi lingkungan”. 

Bank XX kantor pusat Malang pernah mendukung program Green Marketing, 

seperti kutipan wawancara dengan Bapak Syamsiar dari divisi penjualan Bank 

XX cabang Malang.  

Bapak Syamsiar mengatakan “untuk Bank XX Malang Program Green 

Marketing Bank XX griya pernah memberikan bibit pohon kepada nasabah yang 

membeli rumah lewat Bank XX griya, tetapi program ini tidak selalu ada secara 

kontiu”. (wawancara 26 Februari 2011)  

b. Bank XX Taplus 

Bank XX Taplus adalah simpanan dana rupiah yang dapat disetor dan ditarik 

sewaktu-waktu dengan memakai slip setoran atau pengambilan ATM. Bank 

XX menerapkan pengambilan dengan ATM adalah cara untuk selalu 
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melakukan inovasi dan juga mendukung program Green Marketing dengan 

cara meminimalisasi penggunaan kertas. 

c. Bank XX Taplus Utama 

Bank XX Taplus Utama adalah simpanan dana rupiah yang dapat disetor dan 

ditarik sewaktu-waktu dengan memakai slip setoran atau pengambilan atau 

ATM 

d. BNI Deposito 

BNI Deposito adalah simpanan dalam valuta rupiah atau asing dengan bukti 

kepemilikian berupa Bilyet Deposito yang dapat ditarik dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank Bank XX 

e. Bank XX Tapenas 

Bank XX Tapenas adalah tabungan berjangka untuk investasi dana 

pendidikan anak 

f. Bank XX Giro 

Bank XX Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro,surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan 

g. Bank XX Flexsi 

Bank XX Flexsi adalah fasilitas kredit konsumen tanpa agunan untuk segala 

keperluan konsumtif 

h. Bank XX Cerdas 

Bank XX Cerdas adalah Fasilitas kredit konsumen untuk membiayai 

keperluan studi mahasiswa diperguruan tinggi 
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i. Bank XX Multiguna 

Bank XX Multiguna adalah fasilitas kredit konsumen untuk keperluan 

pengembangan profesi, misalnya pembelian peralatan kedokteran, renovasi 

kantor, dan lain-lain atau untuk keperluan konsumtif lainnya misalnya,biaya 

pendidikan dan biaya rumah sakit 

j. Bank XX Oto 

Bank XX Oto adalah fasilitas kredit konsumen untuk keperluan pembelian 

dan refinancing mobil serta pembelian sepeda motor  

k. Bank XX Instan 

Bank XX Instan adalah fasilitas kredit konsumen yang dijamin dengan 

simpanan dalam bentuk deposito, giro, dollar plus dan tabungan yang 

diterbitkan bank Bank XX. 

l. Bank XX Kartu Kredit 

Bank XX Kartu Kredit adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank XX 

oleh PT. Bank XX (persero) Tbk meliputi XX visa maupun XX Master Card 

beserta kartu derivatifnya 

m. XX CMG 

Produk layanan Bank XX CMG adalah traveler cheque sebagai pengganti 

uang tunai yang praktis bagi siapapun dan aman daripada membawa uang 

tunai. Produk ini terutama ditunjukkan untuk para wisatawan, pengusaha, 

pedagang, dan professional yang sering melakukan perjalanan keluar kota 

atau orang yang mempunyai kesibukan yang tinggi dan membutuhkan 

kepraktisan dalam berhubungan dengan produk perbankan. 
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n. XX SDB 

Bank XX SDB adalah sarana menyimpan dana dalam box tahan api yang 

ukuran nya sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai 

dengan permintaan pelanggan 

o. XX Kiriman Uang 

Bank XX kiriman uang adalah transaksi pemindah bukuan antar cabang atas 

perintah pengirim uang dengan setoran tunai/pemindahan untuk di bayarkan 

secara tunai atau pemindah bukuan kepada penerima melalui cabang 

pembayar 

p. XX Inkaso 

XX inkaso adalah layanan yang disediakan Bank XX untuk menaggih 

pembayaran atau surat/dokumen beharga kepada pihak ketiga ditempat/kota 

lain dalam negeri 

q. Simponi DPLK XX 

Simponi DPLK XX adalah layanan program pension yang diselenggarakan 

oleh DPLK-XX yang dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat luas 

yang menginginkan kesejahteraan & kebahagian seluruh keluarganya di masa 

depan 

r. XX Transfer 

XX transfer adalah kirimian uang dari seseorang atau badan melalui bank 

pengirim luar negeri (valas/Rp) maupun bank pengirim di dalam negeri 

(khusus valas), yang ditunjukan kepada Bank XX sebagai penerima, yang 



  66 
 

 

diberikan untuk keuntungan nasabah maupun bukan nasabah Bank XX di 

dalam negeri. 

s. Collection 

Collection adalah penangan (handling)  dokumen oleh bank, sesuai dengan 

instruksi yang diterima dari nasabah/bank koresponden. 

t. Layanan e-banking 

Layanan e-Banking merupakan wujud dari kegiatan yang menerapkan program 

Green Marketing yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam 

melakukan transaksi secara on line yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu 

sekaligus sebagai wujud dari Bank XX untuk untuk melakukan inovasi yang 

mendukung keberlangsungan kegiatan perbankan yang ramah lingkungan 

sesuai dengan image Bank XX sebagai perbankan yang mewujudkan go green. 

Transaksi e-Banking dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mendukung Green 

Marketing karena dalam transaksinya dapat mengurangi penggunaan kertas 

yang saat ini sudah dilakukan secara elektronik. Layanan e-Banking dalam 

Bank XX terdiri dari: 

1) XX  Automated Teller Machine (ATM) 

Deskripsi XX ATM  adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui mesin 

ATM (Automatic Teller Machine) yang dapat melayani selama 24 jam, guna 

melakukan transaksi perbankan meliputi penarikan tunai, inquiry saldo 

rekening tabungan, setoran tunai (melalui mesin CDM) dan melakukan 

berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang 

langsung ke Kantor Cabang Bank XX dan tanpa terikat waktu. ATM 
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mendukung Green Marketing karena dapat menghemat dari pemakain kertas 

dan adanya kepraktisan tanpa banyak membuang waktu dengan cara 

mengantre di bank. 

Jenis Mesin ATM Bank XX antara lain terdiri dari: 

a) ATM Mesin ATM yang dapat melakukan transaksi pengambilan tunai dan 

transaksi lain seperti inquiry saldo rekening, transfer, ganti PIN, pembelian 

dan pembayaran tagihan. Saat ini telah tersedia dan tersebar di seluruh 

Indonesia untuk melayani nasabah Bank XX. ATM Bank XX juga dapat 

melayani nasabah non Bank XX namun hanya dapat melakukan transaksi 

penarikan tunai dan inquiry saldo. 

b) ATM Non Tunai Mesin ATM yang hanya dapat melakukan transaksi 

seluruh transaksi non tunai seperti inquiry saldo rekening, transfer, ganti 

PIN, pembelian dan pembayaran tagihan dan tidak dapat melakukan 

transaksi pengambilan tunai. Saat ini tersedia di beberapa Kantor Cabang 

di Jakarta untuk melayani nasabah Bank XX, untuk non nasabah ATM 

Non Tunai hanya dapat melayani transaksi Inquiry Saldo. Secara fisik 

bentuk ATM Non Tunai berbeda dengan ATM biasa, karena ATM Non 

Tunai tidak memiliki ’body’ mesin seperti mesin ATM pada umumnya 

dan hanya berupa layar monitor dan papan ketik (keyboard) pada bagian 

depan layar. 

c) ATM Setoran Tunai (CDM – Cash Deposit Machine) Mesin ATM yang 

dapat menerima setoran tunai dan inquiry saldo rekening. ATM Setoran 
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Tunai tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai, transfer, ganti 

PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. Saat ini tersedia di beberapa 

Kantor Cabang di Jakarta untuk melayani nasabah Bank XX. Secara fisik 

bentuk ATM Setoran Tunai hampir sama dengan ATM biasa, namun pada 

sisi depan terdapat lubang / laci yang digunakan untuk meletakkan uang 

yang akan disetor. Untuk melakukan setoran tunai, nasabah harus 

menggunakan kartu Bank XX Card dan nomor PIN yang sama dengan 

yang digunakan pada mesin ATM biasa. Tidak memerlukan aktifasi atau 

membuat nomor PIN baru untuk transaksi ini. Saldo rekening akan ter-

update secara real time. 

d) Drive Thru Mesin ATM yang dapat melakukan seluruh transaksi seperti 

halnya ATM biasa meliputi penarikan tunai, inquiry saldo, transfer, ganti 

PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. ATM Drive Thru memiliki 

keunikkan dalam lokasi dan bentuk karena didesain khusus untuk dapat 

melayani nasabah tanpa harus turun dari mobil. Saat ini tersedia di 

beberapa lokasi di Jakarta untuk melayani nasabah Bank XX. Untuk 

nasabah non Bank XX dapat dilayani hanya untuk transaksi penarikan 

tunai dan inquiry saldo.     

2) Bank XX SMS Banking 

Bank XX sms banking dari Bank XX Taplus, fasilitas layanan perbankan bagi 

Nasabah Bank XX Taplus yang memudahkan nasabah untuk melakukan isi 

ulang pulsa, transfer sampai bayar tagihan kartu kredit Bank XX memudahkan 

nasabah pengguna sms banking. Sms banking merupakan inovasi dari produk 
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Bank XX yang menghargai lingkungan dan wujud dari inovasi teknologi yang 

ramah lingkungan. 

3) XX Internet Banking 

XX Internet Banking adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui 

jaringan internet selama 24 jam 7 hari seminggu, yang bertujuan memudahkan 

nasabah bagi Bank XX yang menginginkan kemudahan bertransaksi perbankan 

melalui jaringan internet kapanpun dan dimanapun nasabah berada. Layanan 

internet banking merupakan respon dari Bank XX untuk menjawab tantangan 

inovasi tekonologi yang ramah lingkungan dan memberi kemudahan bagi 

nasabah Bank XX. 

Jenis Transaksi di Bank XX Internet Banking 

a) Transaksi Non Finansial terdiri dari informasi saldo dan informasi 

rekening 

b) Transaksi Finansial 

a. Transfer Dana antar Rekening Bank XX 

b. Transfer Dana ke Bank lain (Kliring dan RTGS) 

c. Pembayaran Tagihan  

d. Pembelian Voucher Prabayar  

e. Pembelian Tiket Airline  

f. Pembayaran Biaya Pendidikan (Student Payment Centre)  

4) XX PhonePlus 

PhonePlus adalah layanan perbankan melalui telepon selama 24 jam, 

menjamin keleluasaan dan kepuasan nasabah dalam mendapatkan segala 
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informasi dan melakukan transaksi perbankan tanpa harus beranjak dari 

tempat dengan jaminan privasi yang tinggi, serta tidak dibatasi ruang waktu 

dan gerak. Untuk segala pertanyaan atau bantuan secara pribadi, nasabah 

dapat langsung berbicara dengan Customer Representative Bank XX, hanya 

dengan menekan angka "0" setiap saat. Keuntungan yang diperoleh nasabah 

dengan Bank XX PhonePlus adalah nasabah dapat dengan leluasa mengatur 

keuangan nasabah. Layanan Phone Plus merupakan teknologi yang berprinsip 

ramah lingkungan dan memberi kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah 

Bank XX. 

5) Bank XX Mobile 

Bank XX Mobile adalah fasilitas layanan perbankan melalui handphone, 

dengan teknologi Java Application yang memudahkan Anda untuk 

melakukan transfer dana, bayar tagihan dan isi ulang pulsa, serta mengecek 

saldo dan mutasi seluruh rekening yang Anda miliki dalam 1 CIF (Customer 

Information File) berupa Tabungan, Giro, Deposito, dan Pinjaman. Layanan 

ini bisa diakses melalui ponsel Anda, apapun operatornya tanpa perlu ganti  

Sim Card (tahap pertama semua provider GSM). Layanan mobile memberi 

kemudahan dan kepraktisan bagi nasabah maupun pihak Bank XX. Dengan 

adanya layanan mobile bisa menghemat waktu nasabah tanpa perlu datang ke 

kantor yang membutuhkan yang waktu lama dalam perjalanan yang juga 

membutuhkan biaya transportasi dan mengantre di bank. Jadi layanan Bank 

XX mobile mendukung program pemerintah untuk bisa menghemat energi 
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berupa bahan bakar kendaraan dan kertas yang digunakan dalam transaksi 

secara manual. 

C. Pelaksanaan Green Marketing Bank XX Secara Internal 

1. Saluran Distribusi yang Ramah Lingkungan 

Saluran distribusi yang ramah lingkungan di Bank XX Malang adalah 

penggunaan alat-alat promosi yang ramah lingkungan seperti penggunaan tas 

yang ramah lingkungan, kalender yang menggunakan kertas bahan daur 

ulang, dan aktifitas kantor yang menghemat pemakaian energi. 

2. Providing Information (Penyediaan Informasi) yang Ramah Lingkungan 

Bank XX Malang dalam upaya penerapan Green Marketing menyediakan 

informasi dengan cara yang ramah lingkungan melalui media internet yaitu 

pengguaan blog untuk masyrakat sebagai penyedia informasi mengenai 

produk Bank XX sekaligus info-info terbaru yang dimiliki Bank XX dan 

layanan call Bank XX guna menydiakan informasi kepada pelanggan serta 

keluhan yang dihadapi pelanggan. 

3. Proses Bisnis yang Ramah Lingkungan 

Bank XX dalam proroses bisnis yang ramah lingkungan diterapkan melalui 

pembangunan griya Bank XX dan penggunaan layanan e-banking secara 

elektronik yang mengurangi dari pemakain kertas sebagai upaya proses bisnis 

yang ramah lingkungan. Bank XX dalam proses bisnis secara eksternal dan 

internal juga ikut menjaga lingkungan yang ditunjukkan dengan secara 

internal adalah penghematan energi listrik yang diterapkan dengan penyalaan 

lampu pada tampat dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan, penghematan 



  72 
 

 

pemakaian kertas, penyediaan ruangan yang mengusung konsep ramah 

lingkungan dengan menyertakan pepohonan sebagai keseimbangan yang ada 

dalam ruangan untuk terlihat asri, pemakain perabot untuk aktifitas kantor 

dengan bahan limbah kayu yang diolah serta penyediiaan tempat parkir yang 

sejuk dan memberilan kenyaman bagi pengunjung karena adanya beberapa 

pohon di area parkir Bank XX Malang. 

4. Kebijakan dari Bank XX yang Mendukung Green Marketing 

Kebijakan dari Bank XX yang mendukung Green Marketing diterapkan 

dengan triple bottom line” yang mengarahkan bisnis untuk mengukur 

keberhasilan dari tiga pilar pendukungnya yaitu kemakmuran ekonomi 

(profit,) merupakan laba yang diperoleh perusahaan, modal sosial (people) 

merupakan kemampuan Bank XX untuk bisa menghargai orang-orang yang 

berada di lingkungan perusahaan dengan melakukan kegiatan yang mengacu 

pada lingkungan, dan kelestarian lingkungan (planet) yang diterapkan Bank 

XX adalah ikut melakukan dan memberikan sumbangan berupa pohon bakau 

di madura seperti yang disampaikan oleh Bapak Haris dari Divisi Marketing. 

“Progaram penerapan Green Marketing Bank XX untuk menjaga 

keseimbangan lingkungan (planet) dilakukan dengan ikut berpartisipasi 

memberikan dan menanam pohon bakau di sampang madura (wawancara 

2 mei 2011). 

D. Pelaksanaan Program Green Marketing Bank XX Secara Eksternal 

1. Pelaksanaan Green Marketing Secara Eksternal oleh Bank XX Malang Pada  saat 

konsumen melakukan transaksi  jasa perbankan kegiatan Green Marketing Bank XX 
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Malang sesuai data yang didapat dari hasil observasi oleh peneliti adalah penerapan 

transaksi  jasa perbankan dengan mengurangi penggunaan kertas karena  transaksi 

jasa  perbankan  sebagaian  besar  dilakukan  dengan  elektronik,  hanya  beberapa 

dokumen penting saja yang menggunakan penggunaan kertas. 

2. Pelaksanaan  Green  Marketing  Secara  Eksternal  yang  Berhubungan  dengan 

Pemasok Barang  

Bank  XX  Malang  dalam  pengunaan  kertas  sehari‐hari  menggunaan  kertas  daur 

ulang  limbah  kertas  yang  telah  dipakai  untuk  kemudian  diolah  yang  selanjutnya 

digunakan  kembali  setelah mengalami  proses  daur  ulang  untuk  selanjutnya  bisa 

digunakan kembali yang diperoleh dari pemasok yang berlanganan dengan Bank XX 

Malang  dan  Bank  XX  Malang  dalam  pengunaan  furniture  peralatan  kantor 

menggunakan kayu  limbah yang  tidak  terpakai yang diperoleh dari pemasok yang 

bekerja sama dengan Bank XX Malang. data  ini diperoleh dengan hasil wawancara 

dari Bapak haris dari divisi Marketing. 

  “Bank  XX  Malang  dalam  penggunaan  perlengkapan  kantor  seperti 

furniture  menggunakan  kayu  limbah  yang  tidak  terpakai  dan  kertas  yang 

digunakan bahan bakunya adalah kertas yang sudah dipakai untuk kemudian di 

daur  ulang  yang  selanjutnya  digunakan  kembali.  Hal  ini  dilakukan  Bank  XX 

sebagai wujud    bagaian  dari  progaram Go Green  Bank  XX  (Wawancara  6 mei 

2011). 

3. Pelaksanaan Green Marketing Secara Eksternal yang di pengaruhi Oleh Politik.  

Keadaan  saat  ini  menuntut  suatu  usaha  bisnis  untuk  melestarikan  lingkungan 

sebagai  tanggung  jawab  sosial dan  isu politik bisa  juga memanfaatkan  lingkungan 

sebagai tujuan politik dari organisasi untuk mencapai tujuannya dan Bank XX peka 
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terhadap  isu politik yang sedang gencar di suarakan terkait dengan  isu  lingkungan 

yang dimanfaatkan Bank XX untuk membentuk brand  image perbankan go green. 

Dengan adanya  isu politik yang mengusung  lingkungan sebagai tujuannya Bank XX 

memanfaatkannya  dengan  ikut  berpartisipasi  yang  diwujudkan  pemberian  bibit 

tanaman  bagi  pembeli  kredit  perumahan,  dan  pemberian  bibit  pohon  untuk 

penghijauan seperti yang dilakukan di sampang madura. 

4. Tekanan  Organisasi  /  LSM  Bagi  Perusahaan  yang  Terkait  dengan  Pelaksanaan 

Green Marketing Secara Eksternal.  

Suatu  organisasi  khususnya  lembaga  swadaya masyarakat menuntut  perusahaan 

bisnis untuk benar‐benar memperhatikan  lingkungan sebagai bagaian dari aktifitas 

bisnisnya untuk bisa menjaga dan  ikut melestarikan  lingkungan. Bank  XX Malang 

dengan  adanya  tuntutan  dari  LSM  menjawab  tantangan  ini  dengan  ikut 

berpartisipasi  untuk  menjaga  lingkungan  dengan  penanaman  pohon  bakau  di 

sampang madura  dan  kegiatan‐kegitan  lain  dimasyarakat  seperti  aktif  untuk  ikut 

mengkampayekan menjaga  kelestarian  bumi  dengan  penghematan  energi  dalam 

aktivitas  kerja  karyawan  baik  di  dalam  kantor  maupun  di  luar  kantor  Bank  XX 

dengan contoh menggalakan jalan sehat bersama warga Malang. 

5. Prediksi  Tentang  Keadaan  Bisnis  Masa  Depan  Menjadi  Bagaian  Eksternal  dari 

Penerapan Green Marketing.  

Keadaan  lingkungan  yang  tercemar  dan  semakin  berkurangnya  energi  untuk 

kebutuhan  kehidupan  di  bumi  mamaksa  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya 

yang terkait dengan dunia bisnis untuk lebih kreatif menyikapi keadaan yang belum 

ditemukan  solusi  dari  pemecahan  masalah  yang  terjadi.  Sesuai  dengan  hasil 

observasi  peneliti  Bank  XX  Malang  menyikapi  kedaaan  bisnis  masa  depan 
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melakukan  langkah  alternatif  dengan  ikut  berpartisipasi  untuk  ikut  penggunaan 

hemat energi di kegitan bisnis dengan tidak menggunakan pemborosan energi pada 

AC, dan lampu yang ada di kantor di di gunakan pada bagaian yang membutuhkan 

penerangan  dan  bagaian  yang  terkena  sinar  matahari  pada  siang  hari  tidak 

menggunakan lampu. 

6. Kerja Sama dengan Berbagai Pihak untuk Mendukung Progaram Green Marketing.  

Bank  XX  dalam  program Green Marketing  untuk  kesukseasan  bisnisnya menjalin 

kerjasama  dari  berbagai  pihak  yaitu  pemerintah  sebagai  pembuat  dan  pengatur 

regulasi, pemegang saham sebagai bagaian yang  ikut mengambil keputusan untuk 

perjalanan  bisnis  masa  depan  ,  pemasok  sebagai  mitra  yang  ikut  mendukung 

kesuksesan dari Green Marketing dengan menerapkan program Green Marketing 

pada  karyawan  yang dijalankan melalui penerbitan buku panduan Go Green oleh 

Bank XX untuk  selanjutnya di  jalankan bagi  seluruh  karyawan  sehingga  image go 

green  bisa  di  dapat  oleh  Bank  XX Malang  kususnya  dan melibatkan masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi secara tidak langsung sebagai penunjang dari brand image 

Bank XX Malang.  

E.  Pentingnya Brand Image dalam Sebuah Jasa  

Sebuah jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan memerlukan keunikan 

untuk diingat konsumen, keunikan itu bisa berasal dari bauran jasa yang terdiri 

dari salah satu tuju komponen jasa yaitu Product, Price, Place, Promotion, 

People, Process, Customere Service (Lupiyoadi, 2006:58-64). Promotion yang 

dipakai oleh perusahaan terkadang lebih mudah diingat oleh konsumen, oleh 

karena itu iklan sebagai pengingat atas sebuah jasa untuk memperkenalkan atau 
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sekedar mengingatkan konsumen kembali tentang suatu jasa untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian.  

Suatu iklan yang dikeluarkan perusahaan harus disertai brand image, 

karena hal itu amat penting dan vital dalam bisnis, dimana dengan brand image 

yang dibangun akan mempengaruhi kesuksesan suatu bisnis. Dengan adanya iklan 

yang menggunakan brand image konsumen secara langsung akan ada positioning 

dari produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan.  

Positioning yang dibangun oleh suatu perusahaan secara otomatis 

terhubung dengan brand yang dibangun. Konsumen akan mengasosiasikan 

positioning produk langsung ke brand. Brand image merupakan citra yang akan 

diberikan perusahaan kepada masyarakat atas produk dan jasa yang dikeluarkan. 

Brand image dalam perusahaan bisa membawa keuntungan positif karena, jika 

brand positif bisa mempengaruhi citra baru perusahaan tersebut kepada 

masyarakat luas.  

Bank XX merupakan bank nasional yang menjual produk jasa dengan 

menerapkan brand image sebagai perbankan yang menerapkan Green Marketing 

dalam melakukan bisnis yang mempunyai tujuan untuk ikut berpartisipasi 

terhadap kelestarian lingkungan. brand image sangat penting untuk digunakan 

dalam perusahaan guna membuat image yang positif dalam sebuah produk atau 

jasa yang dijual kepada konsumen. Image yang positif dapat menjadi modal yang 

tak ternilai harganya bagi perusahaan karena image akan berdampak pada 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. 
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Hal yang senada juga diungkapkan Bapak Haris dari Divisi Marketing. Beliau 

mengatakan bahwa : 

“Brand image atau pencitraan terhadap suatu perusahaan sangat 
penting, karena  citra positif akan mempengaruhi masyarakat untuk mau 
membeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, begitu juga brand 
image yang dilakukan Bank XX dengan image Green Marketing adalah 
untuk menambah kepercayaan dari masyarakat”. (Wawancara 2 Mei 2011). 

 
Citra merek atau brand personality adalah sekumpulan asosiasi merek yang 

terbentuk dan melekat di benak konsumen (Rangkuti, 2004:244).Berdasarkan hal 

tersebut, brand image memegang peran penting dalam membangun sebuah 

produk serta untuk mengkomunikasikan brand kepada konsumen yang diharapkan 

dengan hal itu sebuah brand akan menjadi top mind di benak konsumen dan 

mempunyai potensi menjadi market leader di pasaran. Dengan adanya brand 

image diharapkan suatu produk yang dijual kepada konsumen dapat di ingat oleh 

konsumen dan selanjutnya terjadi pembelian yang berulang oleh konsumen. 

F. Tujuan dari Penerapan Green Marketing Bank XX Malang 

  Bank XX dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan 

membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan 

keberhasilan pembangunan bangsa. Sinergi keduanya akan membawa perubahan 

ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.  

program go green Bank XX adalah komitmen berkelanjutan yang dibangun oleh 

Bank XX untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan 

nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat 

secara keseluruhan. Hal ini merupakan perwujudan budi baik (goodwill) 

perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat. 
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Tujuan dari go green Bank XX Malang adalah mencakup hal-hal berikut: 

1. Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan 

2.   Mendorong pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab 

3. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan  

lingkungan sekitar di mana bisnis dilaksanakan pada khususnya 

4. Membangun simpati masyarakat kepada perusahaan yang dapat 

menunjang terbentuknya citra positif (brand image) perusahaan di mata 

publik 

5.   Meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik 

6. Meningkatkan pemahaman public khususnya di Malang terhadap Bank 

XX melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan 

Program go green yang dilakukan Bank XX  adalah sesuai dengan bisnis 

perusahaan sehingga dapat berjalan alami, serta mampu memberikan manfaat dan 

perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Bantuan dan partisipasi yang 

diberikan oleh Bank XX bagi kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan adalah 

berdasarkan visi dan misi dalam rangka menuju pembangunan yang 

berkelanjutan, serta berlandaskan kepada S.E. Kepmen BUMN No. SE-

433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang dana kemitraan dan bina 

lingkungan dalam kaitannya dengan prinsip membawa perubahan yang signifikan. 

Program partisipasi lingkungan di Bank XX menerapkan dan 

melaksanakan code of conduct yang berlaku serta mengimplementasikan praktek 

good corporate governance. Bertanggung jawab dan melaksanakan seluruh 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya menjalankan 

kewajiban sebagai warganegara yang bertanggung jawab. Menerapkan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam bentuk pembinaan masyarakat dan bantuan sosial 

yang memiliki dampak terhadap perubahan ke arah hidup yang lebih baik serta 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

G. Pemicu Penerapan Green Marketing  Bank XX Malang 

Dunia bisnis merupakan dunia yang dinamis untuk selalu mengikuti 

perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dituntut untuk bisa menghadirkan 

inovasi yang mutakhir sesuai kebutuhan masyarakat, baik dari segi pemasaran, 

operasional, dan kebijakan yang diambil perusahaan. Maka penerapan Green 

Marketing merupakan langkah membuat sebuah produk yang dihasilkan oleh 

perbankan untuk mempunyai brand image yang positif dan tepat dalam menjawab 

tantangan dunia bisnis saat ini yang dipengaruhi oleh isu kerusakan lingkungan 

yang semakin parah (global warming). Beberapa alasan penerapan Green 

Marketing dalam Bank XX Malang adalah : 

1. Sebagai upaya Bank XX Malang dalam mendukung pelestarian 

lingkungan serta untuk menjadikan Bank XX Malang sebagai bank 

dengan brand image yang menerapkan program go green 

2. Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat yang menggunakan produk 

atau jasa yang ramah lingkungan karena dipicu oleh semakin rusaknya 

keadaan alam dibumi 

3. Penggunaan strategi Green Marketing dapat menekan biaya bagi 

perusahaan karena dapat menggunakan bahan-bahan daur ulang yang 
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lebih murah ataupun penghematan energi yang bisa diminimalkan oleh 

Bank XX Malang. 

4. Green Marketing merupakan pemicu untuk selalu berinovasi menjadi 

perbankan yang inovatif dan kreatif dengan tidak mengesampingkan 

lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. 

H. Implementasi Bank XX Malang dalam program go green  

1. Penerapan Green Office di Bank XX Malang 

a. Penggunaan peperless office di seluruh kantor Bank XX yang diganti 

dengan system elektronik. Konsep peperless office sesuai dengan teori 

Green Marketing sebuah upaya orang mendisain, mempromosikan, dan 

mendistribusikan produk yang tidak merusak lingkungan (Pride dan 

Farrel, 1993) dalam (Haryadi, 2009: 25). Peperless office yang 

dilakukan dalam hal ini adalah dukungan terhadap lingkungan lewat 

pendistribusian produk yang ramah lingkungan dengan produk-produk 

yang diberikan Bank XX Malang kepada nasabah. Produk yang 

diberikan Bank XX Malang kepada nasabah saat ini adalah sebagaian 

besar sudah menggunakan program elektronik. Penggunaan kertas 

dalam kegiatan Bank XX Malang baik untuk internal dan eksternal 

hanya sebatas pembuatan dokumen yang memang perlu membutuhkan 

barang bukti kearsipan sebagai penyimpanan datanya. 

b. Penggunaan bahan daur ulang, seperti kertas, tas gody bag (tas yang 

khusus dimiliki oleh Bank XX Malang dari bahan baku daur ulang), 

note kerja, kalender, yang bahan dasarnya merupakan limbah yang 



  81 
 

 

diolah terlebih dahulu untuk digunakan kembali sesuai dengan konsep 

Green Marketing yang menerapkan prinsip 3 R dalam aktivitas 

bisnisnya sesuai dengan pendapat Charter (1992:25) yakni : 

1) reuse adalah  mendesain sebuah produk sehingga bisa digunakan beberapa 
kali 

2) recycle adalah produk bisa diproses dan dirubah menjadi bahan baku yang 
digunakan di produk lain atau produk sama  

3) reduce adalah produk menggunakan sedikit bahan baku atau menghasilkan 
sampah yang sedikit, ini memberikan keuntungan yang sebanding dengan 
versi lama atau produk pesaingnya. 

 
Partisipasi  Bank  XX  Malang  dalam  penerapan  3R  adalah  bentuk 

kepedulian  Bank  XX  Malang  untuk  ikut  melestarikan  lingkungan  guna 

menjaga  kelangsungan  kehidupan  dibumi  untuk masa  depan  yang  lebih 

baik  dan mewujudkan  brand  image  Bank  XX Malang  sebagai  bank  yang 

menerapkan Green Marketing dengan program go green yang dilakukan 

oleh Bank  XX Malang. Dalam  program  paperlees  office Bank  XX Malang 

adalah  menggunakan  reduce  yaitu  meminimalkan  bahan  baku  kertas 

yaitu  bahan  bakunya merupakan  hasil  kertas  yang  sudah  dipakai  untuk 

selanjutnya  dilakukan  daur  ulang  samapi  bisa  menjadi  kertas  kembali 

dan  siap  digunakan.  Bank  XX  Malang  dalam  program  ini  menjalin 

kerjasama dengan  supplier khusus yang menyuplai kertas menggunakan 

bahan baku daur ulang.  

c. Penggunaan furniture dari kayu limbah sebagai upaya Bank XX Malang 

untuk menjaga kelestarian hutan 

b). Green Activty yang dilakukan Bank XX Malang 
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1. Partisipasi Bank XX Malang dalam penanaman hutan di sampang 

Madura 

2. Mengeluarkan buku panduan go green yang didalamnya menyangkut 

pedoman karyawan dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk ikut 

menjaga dan melestarikan lingkungan 

3. Media Blog yang berisi mengajak masyarakat luas untuk ikut 

melakukan  Green Marketing dengan artikel-artikel yang tertulis 

didalamnya 

d. Pembuatan kalender dari bahan daur ulang yang memuat tulisan untuk 

mengajak hidup green dengan tujuan brand image bank yang 

menerapkan go green 

e. Kegiatan promosi yang digunakan oleh Bank XX Malang adalah bahan 

ramah lingkungan, seperti note,tas ramah lingkungan,dll 

I. Sosialisasi Green Marketing Guna Membentuk Brand Image Go Green  

Sejak beberapa tahun terakhir, PT Bank XX (Persero) Tbk, giat 

menyosialisasikan konsep hidup ramah lingkungan baik kepada nasabah 

maupun kalangan internal perusahaan. “Divisi kredit konsumen Bank XX 

menyosialisasikan hidup ramah lingkungan kepada nasabah dengan 

menerbitkan buku panduan hidup hemat energi. Adapun bagi karyawan Bank 

XX, manajemen melakukan sosialisasi secara estafet mulai dari level dewan 

direksi hingga staf. 

Bagi karyawan Bank XX, salah satu hasil yang ingin dicapai ialah 

implementasi green attitude dan green building di setiap unit bisnis yang 
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dijalankan oleh bank BUMN ini. Salah satu hasil yang bisa dicapai ialah 

optimalisasi cahaya alami dari matahari pada siang hari dan minimalisasi 

penggunaan kertas dalam bekerja. Setiap ruangan dalam di kantor Bank XX 

yang cukup menerima sinar matahari wajib mematikan lampu dan lampu 

hanya akan diyalakan apabila karyawan bekerja lembur selepas jam kerja. 

Kebiasaan konsep green yang diterapkan oleh Bank XX ditopang 

dengan perubahan sistem mekanikal elektrik gedung. Perbedaannya, 

sistemnya terletak pada konsep zoning yaitu saat karyawan lembur, 

manajemen harus menyalakan lampu disatu lantai, kini hal itu tidak lagi, 

karena apabila ada karyawan yang lembur, maka lampu yang menyala adalah 

zona ditempat mereka bekerja saja. Selain itu konsep green di dalam ruangan 

juga diterapkan dengan meletakaan pohon organik disetiap sudut ruangan. 

Manajen Bank XX secara khusus menyewa konsultan yang bertugas merawat 

pohon tersebut agar tetap tumbuh baik dan segar. Dan pelaksanaan Konsep 

Green Marketing yang dilakukan oleh Bank XX juga diterapka di cabang 

Bank XX yang berada di Malang. Cabang Bank XX Malang ikut mendukung 

dan mengimplementasikan kegitan Green Marketing untuk membentuk brand 

image Bank XX sebagai bank yamg peduli terhadap lingkungan. 

Terkait dengan proses bisnis, Bank XX mensyaratkan Analisa dan 

Manajemen Dampak Lingkungan (Amdal) dalam setiap pengajuan kredit 

korporasi. Syarat ini menjadi syarat utama dalam pengajuan pinjaman di 

Bank XX. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Bank XX dipastikan 

tidak akan mengabulkan  permintaan pinjaman perusahaan. 
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Langkah selektif dalam penyaluran kredit ini justru memicu kenaikan 

jumlah permintaan dan realisasi pinjaman korporat. “dalam dua tahun 

terakhir, kami mengalami lonjakan kredit sekitar 23%. Besaran persentase 

kenaikan ini berada di atas rata-rata industri yang berkisar 12%. Kebijakan 

“green” manajemen Bank XX juga menyentuh aktivitas CSR, yaitu lewat 

program penanaman pohon di lingkungan sekitar Bank XX dan mendirikan 

60 klinik sosial yang tersebar di seluruh Indonesia.(Ryan Kiryanto, VP 

Investor Relations & Public Relations PT. Bank XX Tbk. Warta Ekonomi 

2010). 

Di sektor keuangan Bank XX adalah bank nasional pertama yang 

menjadi anggota United Nation Environment Programme for Finance 

Initiative (UNEP FI). Selain itu, Bank XX juga menandatanagani nota 

kesepakatan (MoU) dengan Green Works Asia & Climate Change Capital 

Limited guna mendukung program Clean Development Mechanism (CDM). 

J. Hasil Penerapan Green Marketing Terhadap Brand Image Go Green  

Bank Bank XX mengomitmenkan diri menjadi green banking sejak tiga 

tahun terakhir dan menghasilkan reputasi perusahaan di mata investor 

internasional meningkat dan nilai saham Bank XX naik hingga 300%. Sacara 

kalkulatif penerapan konsep green banking mendongkrak reputasi dan citra 

Bank XX di mata investor. Beberapa buktinya antara lain, meningkatnya 

harga saham Bank XX dari Rp 680 (Desember 2008) menjadi Rp 1.900-an. 

Jumlah investor asing Bank XX juga naik dari sebelumnya 3,4% menjadi 

8,9% (Warta Ekonomi: ed jan-feb,2010).  
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Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan “Green” yang dijalankan 

manajemen teryata berdampak pada kepercayaan publik dan kinerja 

perusahaan. Dengan menjadi perbankan yang mempunyai brand image go 

green, Bank XX kini lebih mempunyai citra perbankan yang peduli dan 

berkomitmen untuk selaras dengan alam dalam menjalankan bisnis 

perbankan. Selain berdampak pada harga saham yang naik, penerapan Green 

Marketing di Bank XX juga diikuti dengan masuknya Bank XX dalam indeks 

Kehati (yayasan keanekaragaman hayati Indonesia) periode November 2009-

april 2010. 

Yayasan kehati bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menerbitkan indeks harga saham perusahaan-perusahaan publik yang 

mengacu pada tata cara Sustainable and Responsible Investment (SRI) 

bernama indeks SRI-Kehati. Indeks ini bisa menjadi pedoman investor dalam 

memperoleh gambaran perusahaan-perusahaan publik yang memiliki kinerja 

sangat baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan mengenai 

lingkungan hidup. Indeks SRI-Kehati terdiri dari 25 saham perusahaan publik 

yang diseleksi berdasarkan beberapa indikator. Pertama, total asset. Adapun 

yang masuk dalam indeks SRI-Kehati ialah emiten yang memiliki total asset 

diatas Rp 1 triliun berdasarkan laporan audit keungan tahunan. Kedua, price 

earnings ratio (PER). Mereka haruslah emiten yang memiliki PER positif. 

Ketiga, free float ratio. Kepemilikan saham public di perusahaan itu harus 

lebih besar atau sama dengan 10%. 
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Berdasarkan kriteria awal itu, yayasan Kehati dan BEI memperoleh 

daftar seleksi nama emiten yang sahamnya dapat dinominasikan untuk masuk 

dalam Indeks SRI-Kehati. Selanjutnya dilakukan pemeringkatan dengan 

mempertimbangkan aspek fundamental SRI-Kehati untuk menentukan emiten  

terbaik. Aspek fundamental SRI-Kehati mempertimbangkan enam faktor, 

yaitu:(1)lingkungan,(2)pengembanganmasyarakat,(3)tatakelolaperusahaan,(4) 

hak asasi manusia, (5)perilaku bisnis,(6)prinsip ketanagakerjaan.  

Dengan adanya indeks SRI-Kehati perusahaan dituntut untuk 

mengadopsi konsep triple bottom line, yaitu pengukuran kinerja perusahaan 

yang tak hanya memasukan ukuran kinerja ekonomi berupa perolehan laba 

perusahaan (profit), tetapi juga ukuran tingkat kepedulian sosial perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar seperti kepedulian kepada masyarakat (people) 

yang diwujudkan dengan ikut berpartisipasi terhadap pemberdayaan manusia 

disekitar perusahaan berada dan kelestarian lingkungan (planet) sebagai 

bentuk partisipasi perusahaan terhadap lingkungan yang diwujudkan dengan 

ikut mengadakan kegiatan yang ikut mendorong seluruh masyarakat untuk 

sadar dan mau melakukan ikut melestarikan lingkungan maupun pihak 

internal perusahaan untuk bisa mewujudkan kegiatan perusahaan yang ramah 

lingkungan. Reviu dan pergantian emiten yang masuk perhitungan indeks 

SRI-Kehati dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu setiap hari bursa pertama 

februari dan agustus.  

Tabel 5 

Daftar Indeks SRI-Kehati 
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No Kode 
Efek 

Nama Emiten Keterangan 

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk Tetap 
2 ANTM PTAneka Tambang Tbk  Tetap 
3 ASII PT Astra InternationalTbk Tetap 
4 BBCA PT Bank Central Asia Tbk Tetap 
5 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk Tetap 
6 BBNI PT Bank Negara Indonesia Tbk Baru 
7 BBRI PT Bank rakyat Indonesia Tbk Tetap 
8 BLTA PT Berlian laju Tanker Tbk Tetap 
9 BMRI PT Mandiri (Persero) Tbk Tetap 
10 BMTR PT Global Mediacom Tbk Tetap 
11 INTP PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk Tetap 
12 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tetap 
13 ISAT PT Indosat Tbk Tetap 
14 JSMR PT Jasa Marga Tbk Baru 
15 KLBF PT Kalbe Farma Tbk Tetap 
16 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk Tetap 
17 MEDC PT Medco International Tbk Tetap 
25 UNTR PT United Tractors Tbk Tetap 

Sumber: Warta Ekonomi, 2010 

 

Pada penilaian ini Bank XX sebagai anggota baru mampu menggeser 

nama-nama perusahaan yang telah lama ikut dalam penyeleksian yang telah 

lama mengikuti SRI-Kehati dan bisa menduduki peringkat enam sebagai 

perusahaan pendatang baru yang terhitung masih muda keanggotannya di 

indeks SRI-Kehati. Berikut daftar indeks SRI-Kehati. 

Dengan masuknya Bank XX sebagai 6 besar indeks SRI-Kehati 

semakin membuat Bank XX dipercayai oleh masyarakat khususnya, investor 

dan nasabah sebagai bank yang tidak hanya mampu menjalankan bisnisnya 

secara unggul  untuk menghasilkan laba, tetapi juga sebagai perusahaan yang 

mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. 
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K.  Peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia Tentang Perbankan Yang 

Berkonsep Go Green Sebagai Penunjang Green Marketing 

Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI, melakukan program penilaian 

peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper). 

Pelaksanaan proper bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan 

lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Ada beberapa level penilaian dalam instrumen proper ini, yaitu katagori 

emas, hijau, biru, dan merah. Lebih dari satu kali bertutut-turut mendapatkan 

peringkat merah, hitam, dan dua kali berturut-turut mendapatkan peringkat 

hitam. Untuk mendorong efektivitas proper sebagai instrument penataan 

lingkungan, pelaksanaan proper telah disinergikan dengan beberapa program.  

 

Tabel 6 
Kriteria Komponen Lingkungan Dalam Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank 

Umum 
Komponen Lancar Dalam 

Perhatian 
Khusus 

Kurang 
Lancar 

   Diragukan      Macet 

Upaya 
yang 
dilakukan 
debitur 
dalam 
rangka 
memelihara 
lingkungan 
hidup (bagi 
debitur 
berskala 
besar yang 
memiliki 
dampak 

Upaya 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup baik dan 
mencapai hasil 
yang sekurang-
kurangnya 
sesuai dengan 
persyratan 
minimum yang 
ditentukan 
sebagaimana 
diatur dalam 
perundang-

Upaya 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup 
kurang baik 
dan belum 
mencapai 
persyratan 
minimum 
yang 
ditentukan 
sebagaimana 
diatur dalam 
perundang-

Upaya 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup kurang 
baik dan 
belum 
mencapai 
persyaratan 
minimum 
yang 
ditentukan 
sebagaimana 
diatur dalam 
peraturan 

Perusahaan 
belum 
melaksanakan 
upaya 
pengelolaan 
hidup yang 
berarti atau 
telah 
dilakukan 
upaya 
pengelolaan 
namun belum 
mencapai 
persyaratan 

Perusahaan 
belum 
melaksanakan 
upaya 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup yang 
berarti atau 
telah 
diupayakan 
pengelolaan 
namun belum 
mencapai 
persyaratan 
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penting 
terhadap 
lingkungan 
hidup) 

undangan undanagn perundang-
undangan 
dengan 
penyimpanagn 
cukup 
material 

yang 
ditentukan 
sebagaimana 
diatur dalam 
peraturan 
perundang-
undangan 
dengan 
penyimpangan 
material 

minimum 
yang 
ditentukan 
sebagaimana 
diatur dalam 
peraturan 
perundang-
undangan, 
dan memiliki 
kemungkinan 
untuk 
dituntuk di 
pengadilan 

Kriteria 
PROPER 

Emas,Hijau,Biru Merah > 1 kali 
berturut-turut 
mendapatkan 
peringkat 
merah 

Hitam 2 kali 

berturut-turut 

mendapat 

hitam 

Sumber: warta ekomomi 2010. 

Pertama, diantaranya perusahaan yang berperingkat hitam dua kali dan 

belum menujukkan kemajuan yang berarti dalam pengelolaan lingkungan akan 

ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lingkungan. Kedua, Bank Indonesia 

telah mensyaratkan pihak perbankan untuk menggunakan proper sebagai salah 

satu acuan dalam penentuan kualitas aktiva bagi debitur yang direalisasikan 

dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/2005 tentang penilaian 

kualitas aktiva bagi bank umum. Tindak lanjut dari peraturan ini adalah 

diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia N0.7/3/DNPP tahun 2005 tentang 

penilaian kualitas aktiva Bank Umum. Langkah ini adalah wujud peran aktif 

perbankan nasional dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus 

meminimalkan resiko lingkungan yang dihadapi oleh  perbankan yang ada di 

Indonesia. 

L.  Penghargaan Bank XX Dalam Menerapkan Strategi Green Marketing  
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Bank XX merupakan bank yang peduli terhadap kelestarian lingkungan 

yang hal ini salah satunya diwujudkan dengan adanya produk Bank XX griya 

yang mengusung konsep rumah ramah lingkungan. Kepedulian Bank XX untuk 

ikut mengembangkan perumahan yang peduli lingkungan pada tahun 2009 

akhirnya Bank XX menerima penghargaan “Housing Estate Group”. Dengan 

adanya penghargaan yang diterima Bank XX ini semakin mengukuhkan brand 

image Bank XX untuk perbankan yang mengusung konsep go green sebagai 

langkah bisnisnya.  

M.  Analisis 4 Faktor dari Suksesnya Penerapan Green Marketing 

1. Harapan steakholders dengan penerapan program Green Marketing  adalah 

Bank XX sebagai insan bisnis ikut untuk mengambil tanggung jawab 

sosial yang ikut mengembnagkan dan menjaga lingkungan dan hal ini 

dimanfaatkan Bank XX Khususnya cabang Malang untuk meningkatkan 

brand image dengan membentuk image go green pada Bank XX. 

2. Kepekaan sosial perusahaan terhadap lingkungan pada Bank XX ikut 

menjaga dan berpartisipasi dengan kegiatan yang ada di lingkungan sebagi 

bentuk perhatian Bank XX terhadap lingkungan guna menjaga 

keberlagsungan bisnis. Keberlangsungan sebuah perusahaan menurut 

Bapak Haris sebagai berikut: 

Bapak Haris bagian Marketing Bank XX sangat ditentukan dengan 
lingkungan karena merupakan media sosial yang penting antara 
perusahaan dengan lingkungan sekitar untuk menjaga keharmonisan 
antara perusahaan dengan lingkungan sekitar”  (wawancara 10 Mei 
2011). 

 

3. Keberlangsungan program Green Marketing pada Bank XX saat ini masih 

dijalankan  dan hasilnya positif yang artinya membawa dampak yang baik 
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bagi Bank XX berupa adanya image yang positif kepada masyarakat 

tentang Bank XX sebagai perbankan yang peduli dan selalu berpartisipasi 

menjaga lingkungan sehingga dengan penerapan Green Marketing akan 

tercipta image yang baik dan kepercayaan masyarakat pada Bank XX juga 

meningkat. 

N.  Menganalisis 3 Komponen Brand Image Perusahaan, yaitu : 

1. Manfaat brand image perusahaan guna membentuk citra pembuat 

(corporate image) dengan penerapan Green Marketing Bank XX sebagai 

suatu corporate bisnis mempunyai keuntungan yang besar dengan adanya 

brand image go green pada Bank XX yang telah menjalankan Green 

Marketing karena dapat mengangkat citra yang baik dan kepercyaan yang 

menimgkat oleh masyarakat dan pemegang saham 

2. Manfaat brand image perusahaan guna membentuk citra pemakai (user 

image) dengan penerapan Green Marketing pada Bank XX membuat 

nasabah Bank XX semakin percaya dan fasilitas dari program go green 

membuat nasabah makin nyaman dengan konsep ruangan yang 

mengusung tema go green.  

3. Manfaat  brand  image  perusahaan  guna  membangun  citra  produk  (product 

image)  dengan  penerapan  Green Marketing  pada  Bank  XX Malang membuat 

nasabah  Bank  XX Malang merasa  semakin  dekat  denagan  lingkungan  karena 

partisipasi  Bank  XX malang  serta  kegiatan Green Marketing  Bank  XX  semakin 

ikut mendekatkan konsumen pada lingkungan. 

O.  Evaluasi Penerapan Green Marketing untuk Membentuk Brand Image 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada divisi marketing Bank XX 

Malang, mereka menilai bahwa implementasi Green Marketing untuk membentuk 

brand image go green sudah berhasil. Pembentukan image ini dilakukan secara 

internal dan eksternal. Pembentukan brand image go green secara eksternal tidak 

ada hambatan seperti, penghijauan hutan, penggunaan produk-produk yang 

mendukung dari penerapan Green Marketing, sedangkan untuk penerapan internal 

dari penerapan Green Marketing ini terkadang adanya permasalahan yaitu tidak 

adanya pemasok yang bisa secara terus ada untuk memasok barang yang 

mendukung kegiatan Green Marketing. Dengan demikian untuk kesulitan 

pemasok barang yang menggunakan bahan baku daur ulang seharusnya pihak 

Bank XX lebih banyak melakukan kerjasama dengan beberapa pemasok, tidak 

hanya menggantungkan barang bahan baku daur ulang dari satu pemasok, agar 

program Green Marketing yang diterapkan di Bank XX dapat berjalan secara 

maksimal. 

 Penerapan produk Green Marketing di Bank XX  untuk membentuk brand 

image sebagai perbankan go green, pada produk Bank XX masih sedikit yang 

menerapkan image go green. Pada produk-produk Bank XX untuk mencerminkan 

brand image go green masih sangat kurang, pencerminan ini seharusnya lebih 

digalakan untuk produk-produk Bank XX supaya image perbankan yang 

menerapkan Green Marketing positioningnya makin kuat dibenak masyarakat dan 

program Bank XX griya untuk mendukung Green Marketing tidak dilakukan 

secara kontiu seperti, pemberian bibit pohon untuk pembelian produk Bank XX 

griya, walaupun dalam pembangunan Bank XX griya diterapkan AMDAL.    
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P. Hambatan Penerapan Green Marketing untuk Membentuk Brand Image 

Sacara Eksternal dan Internal 

Penerapan go green sebagai penunjang dari Green Marketing yang dilakukan 

oleh Bank XX Malang untuk membentuk brand image selama ini tidak ada 

hambatan. Hanya saja dalam implementasi secara internal yaitu terbatasnya 

bahan yang mendukung aktivitas Green Marketing, seperti tersedianya kertas 

daur ulang, note dari bahan daur ulang, dll terkadang masih terkendala dari 

pemasok. hambatan promosi yang dilakukan Bank XX untuk mencerminkan 

perbankan yang menerapakn Green Marketing tidak ada malah dengan 

penerapan Green Marketing menambah citra positif bank XX Malang, hambatan 

dari harga untuk bisa kompetitif dengan produk yang tidak menerapkan ramah 

lingkungan tidak ada karena produk Bank XX merupakan jasa perbankan, 

hambatan dari saluran distribusi yang mendukung terciptanya Green Marketing 

tidak ada hambtan yang dihadapi dalam salurang distribusi Bank XX Malang, 

providing information (penyediaan informasi) oleh Bank XX dalam rangka 

sukses program Green Marketing sebagai pembentuk brand image berhasil 

dilakuakn oleh Bank XX malang dengan adanya hambtan yang tidak begitu 

besar yang terletak pada tidak bisanya sebagaian nasabah untuk mengakses 

informasi secara elektronik tetapi hambtan ini tidak begitu berarti kareana 

sebagain besar masyarakat kota  malang bisa melakukan akses informasi secara 

elektronik, hambatan dari proses kegiatan bisnis yang mundukung Green 

Marketing dalam pembentukan brand image adalah terbatasnya proses pemasok 

dalam memenuhi kebutuhan barang pendukung Green Marketing khususnya 
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bahan kertas daur ulang , dan hambatan kebijakan perusahaan yang mendukung 

Green Marketing tidak ada hambtan dalam kebijakan Bank XX. Kebijakan Bank 

XX mendukung penerpan Green Marketing karena mempunyai dampak positif 

terhadap image maupun kinerja Bank XX. 

Hambatan penerapan Green Marketing yang dihadapi Bank XX secara 

eksternal yaitu hambatan pembelian produk oleh konsumen yang belum mengenal 

produk ramah lingkungan Bank XX perlu memberikan edukasi kepada konsumen 

seperti produk Bank perumahan XX yang ramah lingkungan, tersedianya pemasok 

dari produk yang ramah lingkungan masih sedikitnya bahan baku produk ramah 

lingkungan yang dibatasi oleh jumlah ketersediaan bahan baku produk ramah 

lingkungan, hambatan politik tidak ada dalam penerapan Green Marketing Bank 

XX, hambatan yang dihadapi dari tekanan organisasi /LSM tidak ada karena Bank 

XX merupakan salah satu bank pencetus dari danya program green Marketing 

yang dilakukan oleh perbankan, hambatan dari masalah-masalah yang terjadi 

adanya kendala pemasok bahan ramah lingkungan untuk kegiatan bisnis sehari-

hari, sehingga terkadang harus menggunakan kertas bukan daur ulang limbah, 

hambatan dari prediksi yang tidak tepat tidak ada karena penerapan Green 

Marketing untuk membentuk brand image yang dimulai oleh  Bank XX buklan 

untuk menjawab prediksi ekonomi yang terjadi di pasaran, dan hambatan dari 

kerjasama yang dijalin oleh Bank XX guna suksesnya dari penerapan Green 

Marketing tidak ada hambatan dan jika itupun ada hanya masalah teknis dan itu 

langsung bisa diatasi oleh Bank XX Malang. Penerapan Green Marketing Pada 

Bank XX di Malang 
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sudah efektif dan berjalan dengan baik. Seperti pernyataan dari Bapak Haris 

sebagai pimpinan divisi marketing Bank XX Malang. Beliau mengatakan : 

Bapak Haris mengatakan “Untuk penerapan brand image Green 
Marketing di Bank XX selama ini tidak ada hambatan,tetapi  untuk 
implementasinya masih ada hambatan yaitu penggunaan produk ramah 
lingkungan terkadang terkendala oleh pemasok, jadi terkadang 
menggunakan produk non Green Marketing juga, tetapi hal itu 
diminimalisir selama produk ramah lingkungan tersebut terus ada 
pemasoknya”. (Wawancara 6 Juni 2011) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan selama kegiatan penelitian 

pada Bank XX serta berdasarkan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Green Marketing untuk membentuk 

brand image go green pada Bank Bank XX divisi marketing menilai sudah cukup 

membentuk image perbankan yang peduli terhadap lingkungan. Green Marketing 

dalam perbankan adalah sesuatu yang dapat dikatakan hal yang baru yaitu 

merubah paradigma konvensional atau dengan paradigma lebih hemat, bersih, 

peduli dan bertanggungjawab kepada lingkungan hidup. Dengan menggarap 

potensi bisnis baru dari gaya hidup hijau, bank konvensional akan mendapat nilai 

tambah secara tangible yaitu meningkatnya kinerja keuangan karena lebih efisien 

dalam operasinya sebagai dampak dari meningkatnya loyalitas dan kepuasan 

nasabah dan mendapatkan dana murah dari organisasi yang bergerak dalam 

aktivitas lingkungan kemasyarakatan baik nasional maupun internasional. 

Sementara itu, secara intangible adalah meningkatnya citra positif perusahaan 

sekaligus menekan potensi risiko, khususnya risiko reputasi. Hanya saja dalam 

beberapa hal, ada beberapa kesulitan yang dihadapi mereka di lapangan, seperti : 

1. Kegiatan Green Marketing yang dilakukan secara kontiu hanya sebagaian 

kecil, untuk kegiatan Green marketing yang dilakukan diluar untuk keperluan 

brand image yang besar tidak dilakukan setiap saat. Jadi saat peneliti 



  97 
 

 

melakukan penelitian tidak bisa ikut implementasi kegiatan brand image secara 

besar kegiatan diluar 

2. Dalam hal pemenuhan penunjang Green Marketing sebagai alat promo yang 

ramah lingkungan serta pemenuhan kebutuhan aktivitas internal di kantor 

masih terkendala oleh pemasok. Pemasok yang bisa memenuhi barang 

kebutuhan Bank Bank XX dari bahan baku daur ulang masih terbatas. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan-keterbatasan yang peneliti rasakan selama melakukan penelitian, 

antara lain : 

1. Peneliti dalam hal ini hanya meneliti divisi marketing Bank XX, sedangkan 

penerapan Green Marketing internal diterapkan diseluruh divisi Bank XX. 

Jadi, apa yang diteliti kurang bisa mewakili praktik yang sebenarnya terjadi di 

lapangan mengenai implementasi Green Marketing untuk membentuk brand 

image go green. Sehingga di sini peneliti belum bisa meneliti secara 

keseluruhan implementasi untuk keseluruhan penerapan Green Marketing 

yang terdapat di Bank XX. 

2. Peneliti kesulitan menentukan poin-poin yang terdapat dalam pembahasan 

karena masih terbatasnya penerapan Green Marketing sebagai penunjang 

brand image go green.  

3. Peneliti kesulitan untuk menjelaskan arti tentang Green Marketing karena 

pengertian Green Marketing yang berbeda antara karyawan dan juga peneliti 

karena belum adanya arti yang baku tentang Green Marketing. 
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C.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat berikan, 

yaitu : 

1. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam menyusun standar, 

bersama-sama regulator perbankan seperti Bank Indonesia sebaiknya 

melakukan sosialisasi lebih untuk menerapkan Green Marketing secara 

menyeluruh, agar benar-benar relevan dengan praktik di lapangan. 

2. Tidak aadanya insentif dalam hal penyaluran kredit hijau, menyebabkan bank 

hanya akan memprioritaskan debitur yang bernilai bisnis murni saja. Jika ada 

insentif dalam penyaluran kredit hijau akan meningkatkan image dari bank 

yang melakukan kegiatan tersebut. 

3. Bank XX khususnya cabang Malang dapat membagi ilmu terkait dengan 

menerapkan praktis bisnis ramah lingkungan dan dunia kerja yang akan 

memberikan pandangan bagi para mahasiswa yang melaksanakan penelitian 

maupun kuliah kerja nyata.  

4. Bank XX khususnya cabang Malang dapat mengikut sertakan masyarakat 

untuk melakukan kegiatan Green marketing serta perusahaan lebih dengan 

mudah untuk mendidik dan mengajak masyrakat lebih akrab lagi dengan 

lingkungan, sehingga brand image ramah lingkungan lebih mudah lagi di 

kenal masyarakat.  

5. Untuk lebih menerapkan brand image Green Marketing secara menyeluruh 

dalam Bank XX khususnya cabang Malang, seharusnya kegiatan go green 

diterapkan dalam semua produk Bank XX. Kegiatan Green Marketing dalam 
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Bank XX belum diterapkan secara menyeluruh dalam produknya, walaupun 

ada kegiatan yang mendukung Green Marketing. 

6. Sumberdaya manusia dalam dunia perbankan pada umumnya berlatar 

belakang bisnis sehingga yang menjadi orientasi utama adalah profit. 

Sehingga lebih banyak berorientasi pada sisi ekonomi dibanding 

keuntungan dalam perspektif lingkungan dan masyarakat. Selain itu masih 

terbatasnya referensi, kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk 

melakukan inovasi yang berkaitan dengan eco product  
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