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PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman saat ini menuntut konsumen bersikap pintar, 

cermat, efisien dan efektif dalam memilih produk yang diinginkan. Dengan 

adanya sikap itu, maka konsumen tidak akan kecewa dengan apa yang telah 

mereka beli (action). Dalam kehidupan sehari-hari konsumen dihadapkan 

dengan berbagai kebutuhan yang tiada henti, karena memang pada dasarnya 

manusia tidak lepas dari kebutuhan dan tidak akan terpuaskan dari kebutuhan 

mereka. Produsen akan melihat peluang yang besar dengan adanya kebutuhan 

konsumen yang bersifat tidak terbatas. 

Perilaku konsumen sulit untuk diamati dan dipahami secara langsung, 

akan tetapi perilaku yang terlihat di dalam melakukan pembelian seorang 

individual timbul karena ada interaksi dengan lingkungan mereka, sehingga 

menjadi sebuah keputusan. Studi tentang perilaku konsumen berupaya 

memahami persoalan-persoalan yang lebih kompleks yaitu tidak hanya 

persoalan yang bersifat fiskal saja akan tetapi lebih luas lagi, yaitu termasuk 

peristiwa-peristiwa yang bersifat psikologis dan sosial. Karena proses 

keputusan yang diambil atau dilaksanakan oleh individual lebih banyak 

melibatkan kondisi psikologis masing-masing individu tersebut. Perilaku 

konsumen pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis (Kotler dan Keller, 2007:214). 
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Faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar dari konsumen dalam menetapkan atas keputusan yang akan 

diambil, faktor budaya tersebut menjadi pertimbangan paling mendasar 

konsumen atas keputusan yang akan diambil. Selanjutnya mengenai faktor 

sosial terkait erat dengan dasar semua manusia bersifat sosial, dalam arti tidak 

ada seorangpun didunia ini yang dapat hidup menyendiri terpisah dari orang 

lain. Mereka mengelompokkan dirinya dalam berbagai kelompok manusia 

yang bersifat sosial. Bersifat sosial mengandung pengertian bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan manusia itu mungkin terjadi di dalam 

hubungan sosial. Dalam hubungan sosial terjadi interaksi sosial. Tiap-tiap 

individu memiliki timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu dan 

kelompoknya. 

Sejak beberapa dekade terakhir kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pelestarian lingkungan semakin meningkat, peningkatan kesadaran 

masyarakat ini terwujud karena kekhawatiran terjadinya bencana lingkungan 

hidup yang mengancam, bukan hanya kesehatan, namun bahkan sampai pada 

kelangsungan hidup manusia dan keturunannya. Bukti-bukti yang ditunjukan 

para ilmuwan dan pemerhati lingkungan, seperti penipisan lapisan ozon yang 

secara langsung memperbesar prevelensi kanker kulit dan berpotensi 

mengacaukan iklim dunia serta pemanasan global, memperkuat alasan 

kekhawatiran tersebut. Belum lagi masalah hujan asam, efek rumah kaca, 

polusi udara dan air yang sudah pada taraf berbahaya, kebakaran dan 

penggundulan hutan yang mengancam jumlah oksigen di atmosfir kita dan 
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banjir di sejumlah kota. Bahkan sampah sekarang menjadi masalah besar 

karena jumlah sampah yang semakin besar dan banyaknya sampah yang sulit 

di daur ulang (Wibowo B., 2002:22). 

Dalam perkembangnnya konsumen selalu melakukan berbagai bentuk 

upaya perubahan dalam proses untuk mengkonsumsi produk, dimana sekarang 

ini muncul istilah green consumerism.  Green consumerism adalah kelanjutan 

dari gerakan konsumerisme global yang dimulai dengan adanya kesadaran 

konsumen akan hak-haknya untuk mendapatkan produk yang layak, aman, 

dan produk yang ramah lingkungan (environment friendly) yang semakin kuat. 

Selanjutnya, produk yang diinginkan bukan yang benar-benar ‘hijau’, namun 

mengurangi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. 

Dengan adanya kesadaran tersebut maka perusahaan menerapkan isu-

isu lingkungan sebagai salah satu strategi pemasarannya atau yang telah kita 

kenal sebagai green marketing. Hal ini juga sesuai dengan meningkatnya 

perhatian pada isu lingkungan oleh pembuat peraturan publik dapat dilihat 

sebagai indikasi lain bahwa kepedulian lingkungan merupakan area yang 

potensial sebagai strategi bisnis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Byrne 

(2002:45) dikatakan bahwa environmental 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.  Kondisi seperti ini menuntut pemasar untuk hati-hati 

ketika keputusan yang diambil melibatkan lingkungan. Perhatian terhadap isu-

isu lingkungan terlihat nyata dari meningkatnya pasar yang peduli lingkungan. 
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Perhatian terhadap isu-isu lingkungan ini ditandai dengan maraknya para 

pelaku bisnis dalam menerapkan standar internasional atau lebih dikenal 

dengan ISO-14000. 

ISO-14000 ini merupakan sistem manajemen lingkungan yang dapat 

memberikan jaminan (bukti) kepada produsen dan konsumen bahwa dengan 

memerapkan sistem tersebut produk yang dihasilkan/ dikonsumsi baik limbah, 

produk bekas pakai, ataupun layanannya sudah melalui suatu proses yang 

memperhatikan kaidah-kaidah atau upaya-upaya pengelolaan lingkungan. 

International Organization for Standardization (ISO)  mengembangkan  suatu 

seri standar internasional untuk ekolabel (ISO 14020 – ISO 14024). Ekolabel 

(eco-labelling) diartikan sebagai kegiatan pemberian label yang berupa 

simbol, atribut atau bentuk lain terhadap suatu produk dan jasa. Label ini akan 

memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk/jasa yang dikonsumsi 

tersebut sudah melalui proses yang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan 

lingkungan. 

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 harus memiliki strategic competitive advantage 

yang tinggi (Cravens, 2000:55). 

Kilbourne (1998:34) melaporkan bahwa kegagalan pemasaran hijau 

yang bergerak melampaui keterbatasan paradigma yang berlaku. Walaupun 
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ada perkembangan makro yang baru dalam pemikiran pemasaran yang 

mengarah pada pemasaran hijau keberlanjutan dengan berpikir secara holistik. 

Namun keterbatasan paradigma yang berlaku tersebut, jika masih dalam 

lintasan disiplin yang sama, dipastikan tidak berubah, kecuali menggabungkan 

beberapa dimensi secara multidisiplin untuk dikembangkan. Kline 

mengidentifikasi daerah-daerah yang harus diperiksa atas pengaruh pemasaran 

lingkungan yaitu ekonomi, politik dan dimensi teknologi, budaya. 

Berbagai teori perilaku konsumen dan pemasaran menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia tidak saja dipengaruhi oleh motivasinya, melainkan juga 

hal-hal eksternal, seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Keputusan pembelian 

dan pilihan produk seringkali dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang 

sifatnya psikologis. Produk memang tidak dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan fungsionalnya saja, namun juga memuaskan kebutuhan sosial dan 

psikologi. 

Green marketing merujuk pada kepuasan kebutuhan, keinginan, dan, 

hasrat konsumen dalam hubungan dengan pemeliharaan dan pelestarian dari 

lingkungan hidup. Green marketing meliputi empat elemen dari bauran 

pemasaran (produk, harga, promosi, dan distribusi) untuk menjual produk dan 

pelayanan yang ditawarkan dari keuntungan-keuntungan keunggulan 

pemeliharaan lingkungan hidup yang dibentuk dari pengurangan limbah, 

peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan pelepasan emisi beracun. 

Keunggulan-keunggulan ini sering didekati melalui life-cycle analysis (LCA) 

yang mengukur pengaruh lingkungan pada produk pada seluruh tahap 
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lingkaran hidup produk. Beberapa contoh mengenai manfaat atau keuntungan 

yang diperoleh konsumen dalam hal penggunaan produk-produk hijau seperti 

Bola lampu CFL yang dapat menghemat harga dan penggunaan yang lebih 

lama, mobil hybrid tidak bising, hemat bahan bakar, status pembersih alami 

keselamatan dan kertas yang dapat didaur ulang menghemat uang. 

Salah satu produk yang memiliki konsep green marketing yaitu produk 

air mineral dalam kemasan. Produk tersebut memiliki kemasan yang yang 

dapat secara langsung dihancurkan sehingga mengurangi tingkat pencemaran 

yang dapat terjadi. Selain itu produk air mineral dalam kemasan tersebut 

bersifat ramah lingkungan sehingga selain aman juga memberikan jaminan 

atas kesegaran produk yang ditawarkan. Selanjutnya, pada produk-produk 

yang ramah lingkungan, banyak variabel selain bauran pemasaran yang 

mendorong pilihan konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Variabel-

variabel tersebut dapat dikelompokan menjadi nilai, kepercayaan atau 

pengetahuan, kebutuhan dan motivasi, perilaku dan demografi. Produk hijau 

atau produk ramah lingkungan yang beredar di masyarakat yaitu produk, 

produk tersebut memiliki keunggulan terkait dengan penggunaan kemasan 

yang ramah lingkungan, dimana setelah produk dikonsumsi maka kemasan 

produk tersebut mudah dihancurkan. 

Perkembangan industri-industri air mineral yang telah menunjukkan 

perkembangan secara pesat, kondisi tersebut menjadikan persaingan antara 

perusahaan tidak dapat dihindarkan. Perusahaan yang memproduksi air 

mineral selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan harapan 
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produk air mineral yang diproduksi menjadi pilihan utama masyarakat dalam 

mengkonsumsi air mineral. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan selain 

memberikan jaminan atas kualitas produk, perusahaan juga memberikan nilai 

lebih dari produk yang ditawarkan dengan harapan masyarakat memiliki 

image yang baik melalui penciptaan produk yang berkualitas tinggi. Salah satu 

upaya yang dilakukan yaitu dengan memproduksi produk dengan menerapkan 

green marketing, sebagai upaya memaksimalkan kegiatan pemasaran yang 

dilakukan. Melalui kebijakan green marketing maka upaya untuk menciptakan 

citra yang baik atas produk terkait dengan keberadaan produk yang ramah 

lingkungan atau selalu memperhatikan aspek lingkungan. 

Air merupakan sumber mineral utama yang sangat dibutuhkan tubuh. 

Berbagai kemasan dan merek sudah banyak dipasarkan. Limbah botolnya 

masih menjadi masalah. Kini sebuah perusahaan minuman memperkenalkan 

kemasan baru yang ramah lingkungan. The Coca-Cola Company merupakan 

perusahaan air minum terbesar di dunia, yang memberikan kesegaran melalui 

lebih dari 500 merek minuman. Berbagai produk yang telah dikenal di 

masyarakat diantaranya Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Minute Maid, Ades 

dan masih banyak lagi. Dengan komitmen untuk melakukan inovasi menuju 

Sustainable Packaging (kemasan yang berkelanjutan), konsumennya yang ada 

di 200 negara dapat menikmati minuman hasilnya setiap hari. Selain itu 

berbagai inovasi baru yang akan dibuat bisa dinantikan. 

Salah satu produknya, Ades meluncurkan kemasan baru. Ades 

mengurangi penggunaan plastik pada botol kemasan hingga 8%. Tujuan 
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peluncuran kemasan baru ini juga mengajak para konsumen untuk memulai 

sebuah langkah kecil bagi lingkungan. melalui tiga cara yang mudah dan seru. 

Karena kandungan plastiknya yang lebih sedikit, botol kemasan Ades 600 ml 

mudah sekali diremukkan. Ada tiga ritual yang wajib dilakukan ketika ingin 

meminum air mineral ini yaitu pilih, minum, remukan. Meremukkan botol 

minuman bekas pakai akan memberikan lebih banyak ruang pada tempat 

sampah.  

"Eco-Crush Bottle telah dikembangkan di tujuh negara tempat The 

Coca-Cola Company beroperasi sejak tahun 2009, di antaranya Jepang dan 

Mexico. Sedangkan di tahun 2010 meliputi negara Taiwan, Hong Kong, dan 

Vietnam. Ditahun 2011 dikembangkan dinegara Thailand dan kini inovasi 

tersebut telah hadir di Indonesia," ungkap Rina Surya, Senior Innovation 

Manager yang juga hadir saat peluncuran kemasan baru Ades. 

Selain memberikan minuman berkualitas terbaik, dengan desain ramah 

lingkungan Ades juga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk turut 

mengambil sebuah langkah yang memberikan perubahan. "Pengembangan 

produk Ades ini mengembangkan komitmen kami yaitu Live Positively, 

komitmem berlandaskan keberlanjutan dan tanggung jawab kepada 

lingkungan. Hal tersebut secara penuh dijalankan dalam seluruh aspek bisnis," 

jelas Ratri Wuryandari, Live Positively Manager Coca-Cola Indonesia. 

Saat ini produk Ades dengan kemasan barunya sudah bisa didapatkan 

di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun kemasan botolnya dibuat dengan 

mengurangi jumlah plastiknya, kualitas air mineral tetap terjaga. Melihat 
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kenyataan ini, produsen dituntut menghasilkan produk yang tidak hanya 

mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga ikut mempertimbangkan masalah 

lingkungan sebagaimana yang dituntut konsumen sehingga segala proses 

produksinya mulai dari penelitian, pengolahan bahkan sampai pada tahap 

pembuangan limbah harus mengikuti kriteria ramah lingkungan. Hal ini 

disebut sebagai green productivity dan produk yang dihasilkan disebut produk 

hijau atau green product. Promosi produknya juga mempertimbangkan 

keramahan lingkungan, yang disebut green promotion. Sedangkan 

konsumennya lebih cenderung mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan 

yang disebut green consumer. 

Skalanews mengungkapkan pemimpin negara-negara Asia Pasifik 

sepakat untuk melakukan pemotongan tarif bagi barang dan jasa yang ramah 

lingkungan atau disebut Environmental Goods and Services (EGS) hingga di 

bawah sebesar 5 persen pada tahun 2015 ini. Bahkan, mereka pun sepakat 

untuk membatasi hambatan non-tarif yang mengganggu perdagangan produk-

produk 'hijau'. 

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan pemimpin negara-negara 

Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC) di Honolulu, Hawaii, AS, seperti dikutip dari AFP, Senin 

(14/11/2011). Atas kesepakatan ini, negara-negara APEC yang mewakili lebih 

dari setengah perekonomian dunia ini selanjutnya akan mengindentifikasi 

barang-barang yang berhubungan dengan ramah lingkungan itu sebelum tahun 

2011, dengan harapan dapat diimplementasikan tahun 2015 mendatang. 
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"Mengambil langkah-langkah konkret akan membantu bisnis kami dan 

masyarakat mengakses teknologi lingkungan yang penting pada biaya yang 

lebih rendah, yang selanjutnya akan memfasilitasi penggunaan mereka, 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan pembangunan 

berkesinambungan APEC," jelas APEC dalam pernyatannya. 

Pernyataan tersebut juga mengatur sebuah aspirasi tujuan untuk 

mengurangi intensitas energi di APEC jumlah energi yang digunakan 

dibandingkan dengan perekonomian – hingga 45 persen pada tahun 2013. AS 

membuat perdagangan barang-barang 'hijau' seperti solar dan energi angin 

sebagai prioritas selama kepemimpinan di forum APEC, untuk mencari jalan 

mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan aksi lingkungan. Namun pejabat 

senior China pada pekan lalu, mengatakan, tujuan yang dibuat oleh AS terlalu 

ambisius dan diluar jangkauan negara-negara berkembang. Langkah untuk 

penyelamatan lingkungan memang lambat di sejumlah negara, bahkan emisi 

karbon dioksida di China terus meningkat dan proposal untuk melawan 

perubahan iklim sudah berakhir di Kongres AS. 

Hal ini didukung dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Gita 

Wirjawan yang menegaskan kesepakatan penurunan tarif produk dan jasa 

ramah lingkungan, bagi Indonesia dan sejumlah negara lain di ASEAN, 

termasuk Thailand, meminta pembahasan lebih lanjut dan lebih dalam di 

tingkat kepala negara. “Mungkin yang masih perlu diperdalam dan 

didiskusikan lagi yang berkaitan dengan pertumbuhan hijau. Pertumbuhan 

ekonomi ramah lingkungan ini kaitannya dengan awal dari Amerika agar 
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semua anggota APEC bisa menurunkan tarif ke 5 persen secara maksimal bagi 

barang dan jasa ramah lingkungan.  

Pada konteks green marketing, bagaimanakah sesungguhnya penilaian 

konsumen akan produk hijau yang memperhatikan aspek lingkungan. Akan 

dicoba dievaluasi hubungan antara elemen yang mempengaruhi pilihan 

konsumen untuk produk hijau. Maka dari latar belakang masalh tersebut 

penelitian ini dapat diberi judul “ANALISIS PERILAKU KONSUMEN 

DALAM MEMUTUSKAN MEMBELI PRODUK HIJAU” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

memutuskan membeli produk hijau? 

2. Faktor perilaku konsumen manakah yang paling berpengaruh dalam 

memutuskan membeli produk hijau? 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak meluas dan dapat terfokus, penulis 

menentukan batasan masalah yaitu: penelitian ini hanya terbatas pada lingkup 

perilaku konsumen yang merupakan faktor internal yang ada pada obyek, 

meliputi variabel budaya, sosial, pribadi dan psikologis khususnya produk air 

mineral dalam kemasan. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam memutuskan membeli produk hijau. 

b. Untuk mengetahui faktor perilaku konsumen yang paling 

berpengaruh dalam memutuskan membeli produk hijau. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian dan penulisan tentang “analisis perilaku 

konsumen dalam memutuskan membeli produk hijau, diharapkan dapat 

berguna. 

a. Bagi peneliti selanjutnya. 

1) Sabagai bahan masukan serta informasi bagi pihak lain yang 

berkaitan dengan produk hijau. 

2) Sebagai pertimbangan untuk menetapkan langkah-langkah perilaku 

konsumen dalam memutuskan pembelian produk hijau. 


