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ABSTRAK
Permasalahan mengenai keseimbangan lingkungan merupakan hal yang penting
untuk diperhatikan. Sehingga memicu lahirnya gerakan-gerakan peduli lingkungan
di seluruh penjuru dunia, salah satunya di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada
konsumen yang memiliki kesadaran akan nilai yang dipersepsikan hijau, kepuasan
hijau, kepercayaan hijau, serta loyalitas hijau akan lebih tertarik terhadap produk
atau layanan hijau, karena menurut mereka produk atau layanan hijau tersebut
memenuhi harapan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh green perceived value terhadap
green loyalty dengan green satisfaction dan green trust sebagai pemediasi (studi
kasus konsumen produk Tissue Tessa). Pengolahan data yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM dengan software SmartPLS versi 3.
Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari model pengukuran (outer
model), model struktural (structural model), uji hipotesis, dan uji mediasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa green perceieved value
berpengaruh positif terhadap green loyalty. Green satisfaction dapat memediasi
hubungan green perceived value terhadap green loyalty secara parsial. Green trust
dapat memediasi hubungan green perceived value terhadap green loyalty secara
parsial.
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Kata kunci: Green perceieved value, green satisfaction, green trust, green loyalty.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dewasa ini, masalah tentang keseimbangan lingkungan sudah dianggap
sebagai prioritas diseluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia,
pemerintah telah melaksanakan program untuk mendukung permasalahan
keseimbangan lingkungan yaitu dengan membuat program pembangunan
berkelanjutan, sebuah kegiatan yang menggabungkan sudut pandang mengenai
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi terhadap strategi pembangunan yang
nantinya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hidup,
serta kemampuan, kesejahteraan dan keselamatan kualitas hidup generasi saat
ini dan masa depan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pemerintah
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Utami, 2020).
Upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan dengan
menerapkan metode go green pada beberapa bidang, yaitu pemasaran, produksi,
maupun keuangan. Dikutip dari website Ruangguru paya strategis dalam
mendorong munculnya bisnis yang berfokus pada permasalahan lingkungan
dan kesehatan adalah dengan green marketing.
Menurut America Marketing Association, green marketing adalah aktivitas
pemasaran sebuah barang maupun jasa, perubahan proses produksi, perubahan
pengemasan, dan perubahan dalam periklanan (Henion & Kinnear, 1976).
Munculnya produk-produk go green yang bermaksud untuk menyampaikan
bahwa ketika konsumen mengonsumsinya maka akan ada nila tambah atau nilai
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lebih yang konsumen rasakan, serta akan ada keuntungan selain puas juga
konsumen telah ikut menjaga kelestarian lingkungan (Alamin & Ratnasari,
2019).
Semakin banyak konsumen yang mempedulikan lingkungan dan persepsi
mereka tentang pengelolaan produk ramah lingkungan, etika, dan sosial yang
terus berkembang, penjualan produk ramah lingkungan semakin bertambah dan
semakin banyak para konsumen yang bersedia membeli harga yang lebih mahal
atas produk-produk yang ramah lingkungan (Chen et al., 2006). Masalah
tentang lingkungan menjadi pertimbangan bagi konsumen ketika membeli suatu
produk untuk berkontribusi secara langsung terhadap keseimbangan
lingkungan.
PT.Graha Kerindo Utama dan PT.Graha Cemerlang Paper Utama masih
merupakan keluarga dari perusahaan yang berasal dari Kompas Gramedia,
berfokus pada jaringan bisnis. PT Graha Kerindo Utama merupakan produsen
yang ahli dalam mengonversi kertas menjadi tisu. Pada tahun 2004, Kompas
Gramedia group (Indonesia) dan Chan Li (Taiwan) sepakat untuk membentuk
jaringan pabrik yang bernama PT. GCPU Cikampek. Pada tahun 2011 produsen
tisu Tessa mengenalkan produk tisu ramah lingkungan (eco-friendly). Pada
tahun 2015, kembali memperkenalkan produk tisu yang ramah lingkungan,
guna mewujudkan kepedulian terhadap hutan dan lingkungan. Produk yang
ramah lingkungan ini, bekerjasama dengan Forest Stewardship Council dan
WWF Indonesia. Tisu Tessa adalah satu-satunya produk di Indonesia dan di
dunia yang bahan bakunya berasal dari hutan yang sudah tersertifikasi Forest
Stewardship Council.
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Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa green perceived value
memiliki pengaruh yang positif pada green satisfaction; green perceived value
memiliki pengaruh positif pada green trust; green perceived value berpengaruh
positif terhadap green loyalty; green satisfaction memiliki pengaruh positif
pada green loyalty; green trust memiliki pengaruh positif pada green loyalty
(Y. S. Chen, 2013). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Y. S.
Chen pada tahun 2013 lebih menitikberatkan pada hubungan atau pengaruh
langsung antar variabel, maka dari itu pada penelitian saat ini saya akan
mengembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan
variabel green satisfaction dan green trust sebagai variabel pemediasi hubungan
antara variabel green perceived value dengan variabel green loyalty, serta
mencoba untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan kondisi
lingkungan yang berbeda dengan penelitian telah dilakukan di Taiwan. 2010
Atas dasar latar belakang yang sudah diuraikan, penulis ingin menguji
pengaruh variabel-variabel berikut ini green perceived value, green
satisfaction, green trust, dan green loyalty, maka penulis mengambil judul
“Pengaruh Green Percceived Value terhadap Green Loyalty dengan Green
Satsifaction dan Green Trust sebagai pemediasi pada penggunaan tisu
Tessa”.
Rumusan Masalah
1. Apakah green perceived value memiliki pengaruh positif terhadap
green loyalty?
2. Apakah green perceived value memiliki pengaruh positif terhadap
green loyalty dengan green satisfaction sebagai pemediasi?
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3. Apakah green perceived value memiliki pengaruh positif terhadap
green loyalty dengan green trust sebagai pemediasi?
Tujuan Penelitian
1. Untuk menguji pengaruh green perceived value terhadap green loyalty.
2. Untuk menguji pengaruh green perceived value terhadap green loyalty
dengan green satisfaction sebagai pemediasi.
3. Untuk menguji pengaruh green perceived value terhadap green loyalty
dengan green trust sebagai pemediasi.
TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
A. Green Perceived Value
Y.S. Chen dan Chang (2013) mengemukakan bahwa nilai hijau yang
dipresepsikan adalah cara seseorang dalam menilai suatu kualitas
produk yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Nilai yang
dipresepsikan hijau diartikan sebagai cara yang dilakukan konsumen
dalam menilai atas total manfaat yang diberikan oleh suatu produk,
antara apa yang konsumen dapatkan dan dengan apa yang diberikan (Y.
S. Chen & Chang, 2013).
Menurut Keller (2011) mengatakan bahwa green perceived value
adalah hal yang sangat diperhatikan konsumen yang mengerti konsep
ramah lingkungan. Tingginya perceived quality berarti bahwa
konsumen dapat membedakan dan mendapatkan keunggulan dari
produk tersebut dengan produk lain setelah melalui jangka waktu yang
lama. Terdapat empat dimensi yang ada pada green perceived value,
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yang pertama sebagai tolok ukur, yaitu kualitas sebuah green product
menjadi kriteria terbaik terkait dengan gerakan yang mengedepankan
konsep lingkungan. Kedua, dapat dipercaya yaitu green product dapat
diandalkan berkaitan dengan konsep lingkungan. Ketiga, kualitas yang
sangat baik yaitu tingkatan sebuah green product sangat baik terkait
dengan citranya yang lebih ramah lingkungan. Profesional yang
merupakan sebuah sudut pandang pelanggan terhadap green product
yang profesional.
B. Green Loyalty
Kualitas sebuah produk dapat menjadikan titik awal yang penting untuk
menyampaikan kepuasan kepada pelanggan sehingga menghasilkan
loyalitas pelanggan (N. Chang & Fong, 2010). Loyalitas merupakan
sebuah kualitas dari konsumen yang memilki komitmen dalam upaya
pembelian kembali produk yang disenangi secara terus-menerus di
masa yang akan datang (Oliver, 1999). Dick dan Basu (1994)
mengartikan bahwa loyalitas adalah intensitas hubungan antara sikap
relatif seseorang dan proses dalam melakukan pembelian ulang.
Berdasarkan definisi di atas memunculkan konsep baru yaitu “Green
Loyalty” dan merujuk pada Oliver (1999) untuk mendefinisikannya
menjadi tingkat sejauh mana minat untuk melakukan pembelian ulang
yang dilandasi oleh sifat lingkungan yang kuat dan komitmen secara
terus-menerus terhadap produk, jasa, perusahaan, serta brand.
Merujuk pada penelitian Chang dan Fong (2010) menjelaskan bahwa
green loyalty pelanggan sebagai sebuah komitmen pelanggan dalam
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memelihara hubungan dengan perusahaan yang menghubungkan
tentang permasalahan lingkungan dan komitmen untuk terus
melakukan pembelian produk hijau di kemudian hari, serta sebuah niat
untuk

membeli

kembali,

keinginan

untuk

menganjurkan,

memperlihatkan toleransi untuk harga yang lebih tinggi.
C. Green Satisfaction
Kepuasan pelangan dikenal sebagai faktor yang berpengaruh terhadap
pembelian ulang, penerimaan yang lebih tinggi terhadap sebuah
produk, dan promosi dari mulut ke mulut yang positif (Cardozo, 1965).
Kepuasan mengacu pada harapan konsumen terhadap suatu produk atau
layanan, jika produk atau jasa memenuhi harapan konsumen, maka
mereka akan terpuaskan, sehingga mengarah pada niat pembelian
kembali (Chang & Chou, 2014). Apabila perusahaan mampu
menyampaikan sebuah produk yang berkualitas yang memuaskan atau
bahkan

melebihi

ekspektasi

konsumen,

maka

mereka

akan

mempertimbangkan untuk membeli kembali atau merekomendasikan
produk yang telah dibeli kepada orang lain (Kotler, 1999).
Green satisfaction diartikan sebagai tingkat pemenuhan yang
berkaitan dengan perilaku penggunaan yang memberikan efek yang
menyenangkan sehingga dapat memberikan efek memuaskan keinginan
lingkungan pelanggan dan harapan yang berlangsung terus-menerus
serta kebutuhan atas produk hijau. Green satisfaction yang positif akan
mempengaruhi green trust (Y. S. Chen, 2013).
D. Green Trust
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Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwasanya pihak lain dapat
diandalkan, dan bahwa pihak lain tidak memanipulasi dan berkomitmen
pada janjinya (Yue Chen et al., 2015). Kepercayaan mencakup tiga
keyakinan yaitu: integritas, kebijakan, dan kemampuan (Blau, 1964;
Schurr & Ozanne, 1985). Menurut

Hart dan Saunders (1997)

berpendapat bahwa kepercayaan merupakan derajat keyakinan ketika
pihak lain akan melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan.
Mengacu pada Blau (1964), Ganesan (1994), dan Schurr dan Ozanne
(1985) penelitian ini mengusulkan konsep baru, “green trust”, dan
mendefinisikannya seperti kesediaan dalam berpegang pada produk
atau jasa dengan didasari oleh keyakinan atau keinginan yang berasal
dari kredibilitas, kebijakan, serta kemampuannya yang berkaitan
dengan permasalahan lingkungan. Terdapat hubungan positif yang
terjadi antara nilai yang dirasakan pelanggan dan kepercayaan mereka
(Sirdeshmukh et al., 2002).
Model Penelitian

Hipotesis
H1: Green perceived value berpengaruh positif terhadap green loyalty.
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H2: Green Satisfaction memediasi pengaruh green perceived value terhadap green
loyalty.
H3: Green trust memediasi pengaruh green perceived value terhadap green loyalty.
METODOLOGI PENELITIAN
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh green perceived value terhadap green
loyalty dengan green satisfaction dan green trust sebagai pemediasi pada studi
kasus penggunaan tisu Tessa.
Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian ini menerapkan teknik non-probability sampling dengan menggunakan
metode purposive sampling, yaitu suatu teknik dalam pemilihan sampel dengan
karakteristik tertentu (Sugiyono, 2019). Sampel yang digunakan pada penelitian ini
yaitu terdiri dari orang dalam komunitas hijau atau komunitas pencinta lingkungan
yang menggunakan tisu Tessa.
Data Penelitian
Penggunaan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diambil
secara langsung melalui pengisian angket kuesioner. Kemudian menggunakan
angket kuesioner yang dibagikan secara online menggunakan Google Form yang
selanjutnya diisi oleh responden yang berasal dari komunitas hijau atau komunitas
pencinta lingkungan yang menggunakan tisu Tessa.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Hasil Penyebaran Kuesioner
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Kuesioner disebarkan secara online menggunakan Google Form melalui media
sosial. Item pernyataan pada kuesioner diadopsi dari beberapa penelitian terdahulu
yang kemudian dikembangkan sesuai topik penelitian ini. Dalam kuesioner terdapat
5 butir pernyataan green perceived value, 4 butir pernyataan green satisfaction, 5
butir pernyataan green trust, 4 butir pernyataan green loyalty, sehingga total
pertanyaan pada kuesioner ini sebanyak 18 butir.

Sumber: olah data Ms. Excel, 2020 (telah diolah kembali)
Uji Validitas
Uji validitas merupakan evaluasi model pengukuran yang disebut juga dengan
istilah evaluasi outer model atau uji kualitas data penelitian. Uji validitas dilakukan
untuk memastikan apakah variabel yang digunakan valid sebagai alat ukur
penelitian. Pengujian validitas menggunakan software SmartPLS 3 dengan melihat
nilai discriminant validity. Indikator variabel dikatakan valid apabila nilai di bawah
nilai diagonal lebih rendah dari nilai diagonalnya.
Hasil Uji Validitas
Discriminant Validity

Sumber: olah data SmartPLS, 2021
Nilai diagonal Green loyalty adalah 0,815. Nilai di bawahnya yaitu Green perceived
value adalah 0,656, Green satisfaction adalah 0,665, dan Green trust adalah 0,649
lebih rendah dari diagonalnya yaitu 0,815. Sehingga semua indikator adalah valid.
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Uji Reliabilitas
Pengujian ini berfungsi untuk melihat tingkat konsistensi jawaban setiap responden
pada suatu riset. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach
Alpha. Sebuah variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach Alpha > 0,7 untuk
model struktural yang digunakan untuk konfirmator. Tetapi, jika model struktural
akan digunakan untuk tujuan ekplorator cukup lebih dari 0,6.
Hasil Uji Reliabilitas

Sumber: olah data SmartPLS, 2021
Table 4.5 memperlihatkan bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach’s alpha
> 0,7, hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel penelitian adalah reliable.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah ada gejala
multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor. Nilai VIF
digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubungan linear yang kuat
antar variabel.
Hasil Uji Collinearity Statistics (VIF)

Sumber: olah data SmartPLS, 2021
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Pada table 4.6 nilai inner VIF menunjukkan kurang dari 5, artinya pada model
struktural tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.
R Square
R square merupakan sebuah nilai yang berfungsi untuk mengetahui besarnya
kemampuan semua variabel independen menjelaskan variasi nilai variabel
dependen. Semakin tinggi nilai R square pada suatu model struktural menunjukkan
model struktural tersebut semakin baik.
Hasil Uji R Square

Sumber: olah data SmartPLS, 2021
Berdasarkan table 4.7 hasil perhitungan PLS Alogarithm menunjukkan kemampuan
variabel Green perceived value, Green satisfaction, dan Green trust pada rancangan
penelitian ini untuk menjelaskan variasi variabel Green loyalty, yaitu 0,539 yang
mana termasuk ke dalam kategori moderat (cukup baik).
Model Fit (Standardized Mean Square Residual)
Standardized Mean Square Residual (SRMR) digunakan untuk mengevaluasi
kelayakan model struktural, yaitu menentukan ukuran kelayakan atau goodness to
fit yang berguna untuk melakukan pengujian antar variabel.
Hasil Uji Model Fit

Sumber: olah data SmartPLS, 2021
Ketentuan sebuah model struktural dikatakan layak untuk selanjutnya digunakan
dalam pengujian variabel independen terhadap variabel dependen yaitu ketika nilai
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SRMR < 0,1. Pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa nilai SRMR model struktural
adalah 0,069 dan 0,077 kurang dari 0,1. Maka kesimpulannya model struktural yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah layak (fit).
Path Coefficients
Hasil Uji Path Coefficients

Sumber: olah data SmartPLS, 2021
Dengan mengacu pada tabel hasil uji path, terlihat bahwa terdapat pengaruh pada
masing-masing variabel. Tanda positif dan P value < 0,05 berarti bahwa variabel
independen berpengaruh positif pada variabel dependen.
Uji Hipotesis
Hasil Uji Hipotesis

Sumber: olah data SmartPLS, 2021 (telah diolah kembali)
Merujuk pada tabel 4.11, hasil pengujian hipotesis 1

yaitu pengaruh

langsung antara variabel green perceived value dengan green loyalty, bernilai
positif dengan p value <0,05. Hal ini menunjukkan hasil bahwa green perceived
value memiliki pengaruh yang positif terhadap green loyalty, semakin tinggi green
perceived value yang dirasakan oleh konsumen menyebabkan semakin tinggi green
loyalty konsumen .
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Hasil pengujian hipotesis 2 mendukung hipotesis penelitian ini, karena
diperoleh nilai P value lebih kecil dari 0,05 dan nilai T Statistic 2,772 yaitu lebih
besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa green satisfaction memediasi
pengaruh green perceived value terhadap green loyalty. Hasil pengujian hipotesis
3 mendukung hipotesis yang telah dirumuskan, green trust memiliki nilai P value
sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T Statistic 4,556 yaitu lebih besar dari 1,96,
yang berarti bahwa green trust mampu memediasi hubungan antara green perceived
value dan green loyalty.
Berdasarkan atas uraian di atas, pengujian mediasi ini termasuk ke dalam
jenis mediasi parsial baik untuk hipotesis 2 maupun hipotesis 3, sesuai dengan teori
yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mediasi parsial terjadi ketika
pengaruh langsung (variabel independen  variabel dependen) adalah signifikan
dan pengaruh tidak langsung (variabel independen  mediasi  variabel
dependen) juga signifikan.
Pembahasan
A. Green perceived value berpengaruh terhadap green loyalty

Pada hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa green perceived value
berpengaruh secara positif serta signifikan pada green loyalty. Hal tersebut
sesuai dengan hipotesis pertama pada penelitian ini. Artinya ketika green
perceived value yang dirasakan oleh pelanggan adalah baik, maka
berdampak baik pula pada green loyalty. Sebaliknya, ketika green perceived
value yang dirasakan konsumen kecil, maka green loyalty yang dirasakan
oleh konsumen akan kecil juga. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
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telah dilakukan oleh Yu-Shan Chen (2013), menyatakan bahwa green
perceived value memiliki berpengaruh positif pada green loyalty.
B. Green Satisfaction memediasi pengaruh green perceived value terhadap

green loyalty
Dalam hasil pengujian memperlihatkan bahwa green satisfaction dapat
memediasi hubungan antara green perceived value dengan green loyalty
secara parsial, sejalan dengan hipotesis kedua pada penelitian ini. Mediasi
parsial pada hipotesis ini berarti bahwa ketika green perceived value
memiliki berpengaruh terhadap green loyalty, dan green satisfaction juga
mampu menghubungkan hubungan antara green perceived value terhadap
green loyalty secara signifikan. Ketika seseorang merasakan green
perceived value yang besar maka akan timbul kepuasan yang nantinya akan
menyebabkan seseorang tersebut akan menjadi loyal dan akan melakukan
pembelian secara rutin atau bahkan merekomendasikan produk tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Deng dan Pierskalla (2011) berpendapat bahwa overall satisfaction mampu
memediasi hubungan antara perceived values terhadap loyalty.
C. Green trust memediasi pengaruh green perceived value terhadap green

loyalty.
Pada hasil pengujian menujukkan hasil bahwa green trust mampu
memediasi secara parsial hubungan antara green perceived value terhadap
green loyalty. Hal tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Rakhmawati et al., 2017 yang mengemukakan bahwa green
trust tidak memiliki pengaruh yang positif dalam perannya sebagai
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pememediasi hubungan antara variabel green perceived value terhadap
green purchase intention. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Y. S.
Chen, 2013) menyebutkan bahwa green perceived value berpengaruh
positif terhadap green trust serta green perceived value berpengaruh
terhadap green loyalty. Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba untuk
mengembangkan dengan mengganti variabel dependen menjadi green
loyalty, dan hasilnya menunjukkan bahwa green trust mampu memediasi
hubungan antara green perceived value terhadap green loyalty secara
parsial. Hubungan antara green perceived value akan tetap signifikan
terhadap green loyalty dengan atau tidak adanya variabel green trust. Ketika
konsumen sudah merasa bahwa sebuah produk atau layanan memiliki nilai
dan manfaat yang besar maka hal itu dapat menjadikan konsumen menjadi
loyal pada suatu produk, secara tidak langsung konsumen juga sudah merasa
percaya terhadap produk yang berfokus pada perlindungan keseimbanagn
lingkungan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Green perceived value memiliki pengaruh yang positif terhadap green
loyalty. Hal ini menunjukkan besarnya nilai hijau yang dipresepsikan yang
dimiliki pada sutau produk yang dirasakan konsumen cenderung akan
membuat loyalitas hijau yang telah didapatkan dari suatu produk akan
bertamabah besar.
2. Green satisfaction dapat memediasi hubungan green perceived value
terhadap green loyalty secara parsial. Dengan atau tidak adanya kepuasan
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hijau yang didapatkan oleh seseorang, hubungan antara nilai hijau yang
dipresespikan dengan loyalitas hijau akan tetap positif.
3. Green trust dapat memediasi hubungan green perceived value terhadap
green loyalty secara parsial. Dengan adanya pernah dari kepercayaan hijau
atau tidak adanya peran tersebut, hubungan antara nilai hijau yang
dipresespikan dengan loyalitas hijau akan tetap positif.
Saran
1. Untuk peneliti selanjutnya, jika nantinya akan menggunakan model
penelitian ini sebaiknya untuk menambahkan variabel lain yang dapat
memediasi pengaruh dari variabel green perceived value dengan green
loyalty misalnya lifestyle consumer, untuk mendapatkan hasil yang lebih
maksimal.
2. Untuk perusahaan tisu Tessa, dalam usaha untuk meningkatkan green
loyalty,

difokuskan

untuk

meningkatkan

green

perceived

value.

Berdasarkan hasil penelitian dengan meningkatkan green perceived value
akan berpengaruh terhadap peningkatan green satisfaction, green trust, dan
green loyalty. Peningkatan green perceived value, dilakukan melalui
penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, serta tidak mencemari
lingkungan. Selain itu didukung dengan publikasi oleh departemen public
relations agar konsumen mengetahui bahwa perusahan benar-benar
menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan serta usahanya dalam
menjaga keseimbangan lingkungan.
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