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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan secara sistematis dapat 

disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan  

Penelitian Sekarang 
Peneliti Judul Variabel Alat Analisis 

Ratnawati 
(2009) 

Pengaruh sikap dan 
perilaku konsumen 
terhadap pembelian 
produk green 
marketing pada air 
mineral merek Aqua 

Bebas;  
motivasi, persepsi, 
pengetahuan, keyakinan dan 
sikap 
Terikat;  
pembelian produk green 
marketing pada air mineral 
merek Aqua 

Regresi Linier 
Berganda 

Handoko 
(2008) 

Pengaruh perilaku 
konsumen terhadap 
pembelian produk 
green marketing 
pada air mineral 

Bebas; 
 motivasi, persepsi, 
pengetahuan, keyakinan dan 
sikap 
Terikat; pembelian produk 
green marketing pada air 
mineral 
 

Regresi Linier 
Berganda 

Ardianti, 
Fahmi dan 
Ratnawati 
(2009) 

Analisis perilaku 
konsumen Kota 
Bogor terhadap 
produk hijau  

Bebas; 
 motivasi, persepsi, 
pengetahuan, keyakinan dan 
sikap 
Terikat;  
pembelian produk hijau 

Regresi Linier 
Berganda 

Peneliti 
sekarang: 

Analisis Perilaku 
Konsumen Dalam 
Memutuskan 
Membeli Produk 
Hijau Atau Produk 
Ramah Lingkungan 

Bebas; 
 variabel budaya, variabel 
sosial, variabel kepribadian 
dan variabel psikologis 
Terikat; pembelian produk 
hijau atau produk ramah 
lingkungan 

Analisis 
Regresi 
Logistik 
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Berdasarkan hasil penelitian Ratnawati (2009) dengan judul penelitian 

yaitu pengaruh sikap dan perilaku konsumen terhadap pembelian produk 

green marketing pada air mineral merek Aqua. Alat analisis data yang 

digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

sikap dan perilaku konsumen terhadap pembelian produk green marketing 

pada air mineral merek Aqua. Perilaku konsumen mempunyai pengaruh 

dominan terhadap pembelian produk green marketing pada air mineral merek 

Aqua. 

Hasil penelitian Handoko (2008) dengan judul penelitian yaitu 

analisis pengaruh perilaku konsumen terhadap pembelian produk green 

marketing pada air mineral. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh perilaku konsumen terhadap pembelian produk green marketing 

pada air mineral dan variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap pembelian produk green marketing. Alat analisis data yang 

digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

perilaku konsumen terhadap pembelian produk green marketing pada air 

mineral. Faktor kepribadian mempunyai pengaruh dominan terhadap 

pembelian produk green marketing. 

Hasil penelitian Ardianti, Fahmi dan Ratnawati (2009) dengan judul 

penelitian yaitu analisis perilaku konsumen Kota Bogor terhadap produk 

hijau. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi linier berganda 
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dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil analisis dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor perilaku konsumen 

terhadap keputusan pembelian produk hijau. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku konsumen terhadap 

pembelian produk hijau dan faktor kepribadian mempunyai pengaruh 

dominan terhadap pembelian produk hijau. 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, 

memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen 

atau perusahaan. Pemasaran menjadi fungsi pokok yang harus 

dilakukan oleh orang-orang dan perusahaan untuk menjalankan 

aktifitas usahanya demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan 

mendapatkan laba, sehingga kegiatan pemasaran memiliki peranan dan 

manfaat penting bagi dunia usaha. 

Kotler (2003:10) menyatakan bahwa pengertian pemasaran 

dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: 

a. Dari sudut pandang sosial 

Pemasaran adalah proses sosial, dimana seseorang dan kelompok 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan, dan serta bebas melakukan pertukaran 

barang dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. 
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b. Dari sudut pandang Manajerial 

Pemasaran adalah proses merencanakan, dan pelaksaan pikiran, 

penetapan harga, promosi dan penyaluran gagasan, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individual 

dan organisasi. 

Menurut Kotler & Keller (2009:6), pemasaran yaitu berhubungan 

dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

masyarakat. Sedangkan menurut Stanton (2002:7) pengertian pemasaran 

adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

rangka untuk memasarkan produk yang ditawarkan kepada konsumen. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari kegiatan 

pemasaran yaitu melakukan penjualan produk kepada konsumen. 

a. Konsep Pemasaran Holistik 

Menurut Kotler & Keller (2009:20), pengertian konsep 

pemasaran holistik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyadari 

dan mendamaikan ruang lingkup dan kompleksitas aktivitas 

pemasaran. Komponen dalam orientasi pemasaran ini ada 4 yaitu 

relationship marketing, integrated marketing, internal marketing dan 



17 
 

 

social responsibility marketing. Berikut akan kita bahas satu persatu 

mengenai bagian-bagian orientasi pemasaran dalam konsep Pemasaran 

Holistik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pemasaran Holistik 

 

b. Relationship Marketing 

Relationship marketing berkembang dalam dunia bisnis karena 

para pelaku bisnis menyadari bahwa untuk mengembangkan dan 

mempertahankan suatu bisnis, tidak hanya dengan mendapat pelanggan 

yang banyak tetapi juga bagaimana caranya mendapatkan pelanggan, 

memeliharanya dan mempertahankan pelanggan tersebut. 

Relationship marketing adalah pendekatan pemasaran pada pelanggannya 

yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan 

kepuasan maksimum pelanggan. Pelanggan yang baik merupakan suatu 

Integrated Marketing: 
 Comunication 
 Product & Servisce 

Ralilationship Marketing 
 Costumers 
 Chanel 
 Patners 

Social responsibility Marketing 
 Sales revenue 
 Brand & Costumer equity 
 Ethnics 
 Legal 
 Comunity 
 

Internal Marketing: 
 Marketing departement 
 Senior management 
 Other departemen 

 

Marketing 

holistic 
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aset dimana bila ditangani dan dilayani dengan baik akan memberikan 

pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang bagi suatu badan usaha. 

Relationship marketing merupakan suatu praktik membangun hubungan 

jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci meliputi 

pelanggan, pemasok, dan penyalur guna mempertahankan preferensi dan 

bisnis dalam jangka panjang. 

c. Integrated Marketing 

Integrated Marketing atau pemasaran terpadu akan menimbulkan 

dua pemikiran yang hadir menyertainya. Pemikiran pertama, tentang 

koordinasi dalam fungsi pemasaran itu sendiri, dan pemikiran kedua 

mengenai keterkaitan antar fungsi. Koordinasi maupun keterkaitan 

tersebut, diikat sama oleh kunci melayani pelanggan. Ini berarti, semua 

tugas dalam fungsi pemasaran dan fungsi-fungsi bisnis lainnya mengarah 

serta berkomitmen memberikan kepuasan kepada pelanggan. Konkretnya 

istilah pelanggan dipecah ke dalam pelanggan internal, dan pelanggan 

eksternal.  

d. Internal Marketing 

Internal Marketing atau Pemasaran internal adalah proses yang 

terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi dimana proses fungsional 

sejajar, memotivasi dan memberdayakan karyawan di semua tingkat 

manajemen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. 
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e. Social Responsibility 

Social Responsibility atau Tanggung jawab sosial adalah etika 

ideologi atau teori bahwa entitas, baik itu organisasi atau individu, 

memiliki kewajiban untuk bertindak untuk menguntungkan masyarakat 

pada umumnya. Tanggung jawab ini dapat pasif, dengan menghindari 

terlibat dalam tindakan sosial berbahaya, atau aktif, dengan melakukan 

kegiatan yang secara langsung memajukan tujuan sosial. Keempat 

komponen ini yang membentuk kegiatan pemasaran secara 

keseluruhan sehingga dikatakan sebagai pemasaran keseluruhan atau 

holistic marketing. 

2. Pengertian dan Konsep Keputusan Pembelian Konsumen 

Seorang pemasar harus menguasai berbagai hal yang 

mempengaruhi pembeli dan mengembangkan suatu pengertian bagaimana 

sebenarnya seorang konsumen membuat keputusan. Setiap keputusan 

membeli mempunyai suatu struktur (Swastha dan Irawan, 1999:55), yaitu :  

a. Keputusan tentang jenis produk 

b. Keputusan tentang bentuk produk 

c. Keputusan tentang merk 

d. Keputusan tentang penjualanya 

e. Keputusan tentang jumlah produk 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 

g. Keputusan tentang cara pembayaran.  
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Adapun tahap-tahap pengambilan keputusan pembelian konsumen 

(Kotler dan Amstrong, 2001:54) adalah: 

a. Pengenalan Kebutuhan, yaitu proses pembelian konsumen dimulai 

dengan adanya kesadaran konsumen atas suatu masalah atau 

kebutuhan. Keadaan yang mendorong kebutuhan atau minat tertentu 

dalam diri konsumen harus mampu dibaca dan didefenisikan oleh 

pemasar. 

b. Pencarian Informasi, yaitu konsumen mungkin tidak akan melakukan 

lebih lanjut, mencari sedikit informasi atau bisa juga sungguh-sungguh 

berusaha mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan tersebut. 

Sedangkan sumber informasi bagi konsumen (Kotler & Amstrong, 

2001:56) antara lain: 

a. Sumber pribadi : Keluarga, teman, tetangga dan kenalan 

b. Sumber komersial : Iklan, wiraniaga, penjual, pameran 

c. Sumber publik : media massa dan organisasi konsumen 

Sumber pengalaman : Penanganan, pengkajian, pemakaian 

produk. 

3. Peranan Konsumen Dalam Pembelian 

Ada beberapa peranan yang mungkin dimainkan orang dalam 

sebuah keputusan membeli (Kotler,1997:121), yaitu : 

a. Initiator yaitu orang yang pertama kali mengemukakan gagasan atau 

ide untuk membeli suatu produk atau jasa. Orang ini mempunyai 
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kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk 

melakukan pembelian. 

b. Influencer, yaitu orang yang pandangan atau nasehatnya 

diperhitungkan dalam pembuatan keputusan akhir. 

c. Decider, yaitu orang yang menentukan sebagian besar atau 

keseluruhan pemeblian, membeli atau tidak, apa yang dibeli, 

bagaimana membeli dan dimana dibeli. 

d. Buyer, yaitu orang yang benar-benar melakukan pembelian. 

User, yaitu orang yang mengkonsumsi atau memakai produk atau 

jasa yang dibeli. 

4. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Sutisna (2003:4) bahwa terdapat 2 alasan mengapa 

perilaku konsumen perlu dipelajari yaitu: 

a. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan 

pemasaran yang tepat dan efisien. 

b. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak produk yang ditawarkan dari pada permintaan. Kelebihan 

penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau 

tidak dikonsumsi oleh konsumen. 

Sedangkan menurut Swasta dan Handoko (2000:10) menyatakan 

bahwa: “Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan-kegiatan individu dan secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk 
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didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentu 

kegiatan-kegiatan tersebut” 

Adapun menurut Lamb, Hair dan Daniel (2001 : 188) menyatakan 

“Bahwa perilaku konsumen merupakan proses seorang pelanggan dalam 

membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan tidak 

menggunakan barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan keputusan pembelian dan 

penggunaan produk.” 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen merupakan proses yang dilakukan oleh konsumen terkait 

dengan upaya untuk mendaptkan produk atau mengkonsumsi produk. 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Konsumen sebagai obyek dari suatu kegiatan pemasaran adalah 

anggota-anggota dari berbagai macam kelompok, sehingga dalam 

perilakunya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, menurut Kotler 

dan Keller (2007:214): 

Gambar 2.2 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

 Perilaku Konsumen 
    

 

  

 
 

Sumber: Kotler dan Keller  (2007: 214) 

 

BUDAYA 
- Kultur 
- Subkultur 
- Kelas sosial 

SOSIAL 
 
- Kelompok acuan 
- Keluarga 
- Peran dan status 

PRIBADI 
 
- Usia & tahap siklus hidup 
-  Pekerjaan 
-  Keadaan ekonomi 
- Gaya hidup 
- Kepribadian & konsep diri 

PSIKOLOGIS 
 
- Motivasi 
- Persepsi 
- Pengetahuan 
- Keyakinan & 

pendirian 
 

 
PEMBELI 
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a. Faktor Budaya 

Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap 

perilaku konsumen, dimana menurut Kotler dan Keller (2007:67) 

faktor kebudayaan meliputi budaya, sub budaya dan kelas sosial. 

1) Budaya 

Budaya adalah faktor penentu dan perilaku yang paling 

mendasar, karena budaya sangat diperlukan oleh seseorang untuk 

dapat hidup bermasyarakat. Menurut Kotler (2004:183) budaya 

adalah “Penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang. Perilaku manusia dipelajari secara luas”. Ketika 

tumbuh dalam suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai-

nilai dasar, pengamatan, keinginan dan perilaku dari keluarga dan 

institusi penting lainnya. 

Adapun menurut Swastha (2004:60): ”Perusahaan dituntut 

untuk mengerti akan implikasi dari kebudayaan dimana 

perusahaan beroperasi. Barang-barang atau produk, penentuan 

harga, promosi, pembungkusan, warna, merek dan lambang-

lambang, yang semuanya harus dipilih dan dirancang secara teliti 

untuk menjadikan suatu barang dapat diterima dalam kebudayaan 

konsumennya. Hal ini penting karena perilaku konsumen atau 

tindakan konsumen itu ditata, dikendalikan dan dimantapkan pola-

polanya oleh berbagai sistem nilai dan norma budaya yang seolah-

olah berada di atasnya”. Pemahaman tentang budaya suatu 
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masyarakat dan bangsa akan memberikan inspirasi mengenai 

produk yang dibutuhkan oleh konsumen. 

2) Sub budaya 

Setiap budaya akan mempunyai kelompok-kelompok sub 

budaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan 

sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotannya. Sub-budaya ini 

ada empat macam, antara lain: kelompok-kelompok kebangsaan, 

keagamaan, ras dan wilayah geografis.  

3) Kelas Sosial 

Sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan 

dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan 

jenjang dan anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat 

dan tingkah laku yang sama. Dengan memahami kelas sosial dan 

sub kultur dalam masyarakat, akan membantu pihak pemasaran 

dalam mempelajari perilaku konsumen dari segmen pasar tertentu. 

Menurut Alma (2005:56): “Kelas sosial merupakan kelompok 

masyarakat tingkat tertentu yang memiliki nilai dan sikap yang berbeda 

dari kelompok tingkatan lain”. Menurut Kotler (2004:186): “Kelas-kelas 

sosial (social classes) adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif 

permanen dan tersusun rapi yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-

nilai, kepentingan dan perilaku yang sama”. Kelas sosial tidak ditentukan 

oleh satu faktor saja, misalnya pendapatan, tetapi ditentukan sebagai 
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suatu kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kesejahteraan dan 

variabel lainnya. 

b. Faktor Sosial 

Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 

menurut Kotler dan Keller (2007:67) seperti kelompok referensi, 

keluarga, status dan peranan sosial. 

1) Kelompok Referensi 

Kelompok acuan adalah kelompok-kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

sikap dan perilaku seseorang. Menurut Swastha (2004:68), 

“Kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi 

ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk 

membentuk kepribadian dan perilakunya”.Menurut (Sumarwan, 

2004:66). Ada beberapa kelompok referensi yang terkait dengan 

konsumen:  

a) Kelompok Persahabatan (Friendship Groups) 

Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya. 

Pendapat dan kesukaan teman seringkali mempengaruhi 

pengambilan keputusan konsumen dalam membeli dan 

memilih produk dan merek. 

b) Kelompok Belanja (Shopping Groups) 

Kelompok belanja adalah dua atau lebih orang 

konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama. 
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c) Kelompok Kerja ( Work Groups) 

Konsumen yang telah bekerja akan berinteraksi dengan 

teman-teman sekerjanya. Interaksi yang sering dan intensif 

memungkinkan teman-teman sebagai kelompok kerja 

mempengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan 

konsumen dalam membeli produk dan jasa dan pemilihan 

merek. 

d) Kelompok Atau Masyarakat Maya (Virtual Groups or 

Communities). 

Perkembangan teknologi computer dan internet telah 

melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut 

kelompok atau masyarakat maya.  

e) Kelompok Pegiat Konsumen (Consumer Action Groups) 

Konsumen memerlukan kelompok yang bisa 

membantunya ketika dirugikan oleh produsen. 

2) Keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit 

masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi 

dan menentukan dalam pengambilan keputusan membeli. 

Keluarga merupakan kelompok yang paling kuat dan paling awet 

pengaruhnya terhadap persepsi dan perilaku seseorang. 

“Keluarga adalah lingkungan terdekat dengan individu dan 

sangat mempengaruhi nilai-nilai serta perilaku seseorang dalam 
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mengkonsumsi barang tertentu” (Alma, 2005:56). Keluarga dapat 

berbentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan 

dapat pula berbentuk keluarga besar yang meliputi keluarga inti 

ditambah dengan orang-orang yang mempunyai ikatan saudara 

dengan keluarga tersebut, seperti kakek, nenek, paman, menantu 

dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Sumarwan (2004:236), “Suami dan 

istri merupakan dua figur anggota keluarga yang sangat penting 

dan dominan di antara anggota keluarga lain (anak-anaknya)”. 

Beberapa model pengambilan keputusan produk oleh sebuah 

keluarga menurut yaitu sebagai berikut: 

a) Istri dominan dalam mengambil keputusan 

Istri memiliki kewenangan untuk memutuskan produk 

dan merek apa yang dibeli untuk dirinya dan untuk anggota 

keluarganya. 

b) Suami dominan dalam mengambil keputusan 

Suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk 

dan merek apa yang dibeli untuk dirinya atau anggota 

keluarganya. 

c) Keputusan autonomi 

Keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami, 

yang bisa dilakukan tanpa tergantung dari salah satunya. Si 
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istri bisa memutuskan pembelian produk tanpa harus bertanya 

kepada suami begitu pula sebaliknya. 

d) Keputusan bersama 

Keputusan untuk membeli produk atau jasa dilakukan 

bersama antara suami dan istri. Keputusan untuk membeli 

produk atau jasa yang berharga mahal biasanya dilakukan 

bersama. 

Peranan setiap anggota dalam pembelian berbeda-beda 

menurut macam barang tertentu yang dibelinya, dimana setiap 

anggota memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Oleh karena itu 

perusahaan perlu mengetahui sebenarnya siapa anggota keluarga yang 

bertindak sebagai pengambil inisiatif, penentu, pembeli atau siapa 

yang mempengaruhi suatu keputusan dalam membeli. 

3) Peran dan Status 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan 

dalam pengertian peranan dan status. Sebuah peranan terdiri dari 

aktivitas yang diperkirakan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. 

c. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri 

kepribadiannya, menurut Kotler dan Keller (2007:56) yang termasuk 

faktor pribadi dapat diuraikan:  
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1) Usia dan tahap siklus hidup. 

Seseorang akan selalu mengalami perubahan dalam selera 

dan konsumsinya sesuai dengan pertambahan usia dan tahap daur 

hidupnya. 

2) Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh 

pekerjaannya. Selera dan pola konsumsi seorang buruh misalnya, 

tentu berbeda dengan seorang penguasa. Usaha pihak pemasaran 

adalah mengidentifikasikan kelompok pekerja yang memiliki 

kecenderungan di atas rata-rata atas produknya. 

3) Situasi Ekonomi 

Keadaan atau situasi ekonomi merupakan pendapatan rata-

rata yang dibelanjakan (tingkat pendapatan, stabilitas, dan pola 

waktunya), tabungan dan kekayaan. 

4) Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam 

dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan 

minat dan pendapat (opini) yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut (Engel, Blackwell dan Miniard, 

1994:383) “Gaya hidup seseorang adalah pola dimana orang 

hidup dan menghabiskan waktu serta uang”. Gaya hidup adalah 

konsepsi ringkasan yang mencerminkan nilai konsumen.  
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5) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat 

menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Kepribadian adalah 

variabel yang sangat bermanfaat untuk menganalisa perilaku 

pembeli. Sedangkan menurut Swastha (2004:89) ada 3 unsur 

pokok dalam kepribadian individu yaitu: 

a) Pengetahuan, yaitu unsur-unsur yang mengisi akal dan alam 

jiwa seorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung 

dalam otaknya. Hal ini akan menimbulkan suatu gambaran, 

pengamatan (pengamatan), pengamatan konsep dan fantasi 

terhadap segala hal yang diterima dari lingkungan melalui 

pancainderanya. 

b) Perasaan, yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang 

karena pengaruh pengetahuannya dinilainya sebagai keadaan 

positif dan negatif. 

c) Dorongan naluri, yaitu kemajuan yang sudah merupakan 

naluri pada tiap makhluk manusia yang sering disebut ”drive”.  

Sedangkan konsep diri dapat didefinisikan “Sebagai 

cara kita melihat diri sendiri dan dalam waktu tertentu sebagai 

gambaran tentang apa yang kita pikirkan” (Mangkunegara, 

2002:47). Perusahaan harus dapat mengidentifikasikan tujuan 

konsumen dalam suatu pembelian, karena dapat 

mempengaruhi perilaku mereka. 
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d. Faktor Psikologis 

Empat faktor utama dari psikologis yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan dan 

sikap. 

1) Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas atau suatu kegiatan sesuai 

dengan keinginannya dan motivasi secara langsung 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Sedangkan menurut 

(Amirullah, 2002:54) “Motivasi dapat digambarkan sebagai suatu 

kekuatan yang mana individu didorong untuk melakukan suatu 

tindakan Persepsi “ 

2) Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu 

perbuatan. Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu 

adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang 

dihadapinya. Persepsi dapat dirumuskan pengertiannya sebagai 

proses seorang individu memilih, mengorganisir dan menafsirkan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambaran 

yang bermakna tentang dunia. 

 

 

 



32 
 

 

3) Pembelajaran  

“Pembelajaran, belajar dapat didefinisikan sebagai 

perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari 

adanya pengalaman sebelumnya” (Amirullah, 2002:36). 

4) Kepercayaan dan sikap 

Suatu kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang 

dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap adalah 

menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik. 

Sedangkan menurut William dalam Swastha (2004:94) 

memberikan definisi dari sikap yang diterapkan pada pemasaran 

sebagai berikut: “Sikap adalah suatu kecenderungan yang 

dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam 

masalah-masalah yang baik ataupun kurang baik secara 

konsekuen”. 

Berdasarkan hal ini maka para pemasar perlu menyesuaikan 

produk mereka dengan sikap yang telah ada pada pasar, daripada 

mencoba untuk mengubah  sikap tersebut yang tentunya 

membutuhkan biaya yang lebih besar. Dengan demikian dapat 

membuktikan bahwa terdapat keterkaitan secara erat antara perilaku 

konsumen terhadap keputusan pembelian suatu produk, dimana 

perilaku konsumen tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal perusahaan. 
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6. Proses Pengambilan Keputusan Pembeli 

Proses Pengambilan Keputusan Pembeli Terhadap produk Baru 

Sebuah produk baru adalah barang, jasa, atau ide yang dianggap baru oleh 

pembeli potensial. Terkadang produk yang beredar dipasaran telah lama 

ada, disini konsumen dapat membuat keputusan untuk menerima / 

mengadopsinya. Proses adopsi adalah proses mental yang dilalui 

seseorang, mulai dari pengenalan pertama sampai pada penerimaan / 

adopsi final. Tahap-tahap proses adopsi: 

a. Sadar : konsumen menjadi sadar akan adanya produk baru, tetapi 

kekurangan informasi mengenainya. 

b. Tertarik : konsumen akan menjadoi tertarik untuk mencari informasi 

mengenai produk baru. 

c. Evalusi : konsumen harus mempertimbangkan apakah produk baru 

tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi. 

d. Mencoba : konsumen mencoba produk baru tersebut dalam skala kecil 

untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut.  

e. Adopsi: konsumen memutuskan secara penuh dan teratur 

menggunakan produk baru tersebut. 

7. Tipe-Tipe Perilaku Membeli 

Ada empat tipe perilaku membeli, yaitu : 

a. Perilaku pembelian yang kompleks 

Disini konsumen mengakui keterikatan yang tinggi dalam 

proses pembeliannya, harga produk tinggi, jarang dibeli, memiliki 
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resiko yang tinggi. Perilaku konsumen melalui proses tiga langkah, 

yaitu: pertama, mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. 

Kedua, membangun sikap, dan ketiga melakukan pilihan. 

b. Perilaku pembelian yang mengurangi ketidakefisienan 

Disini konsumen mengalami keterlibatan tinggi akan tetapi 

melihat sedikit perbedaan, diantara merek-merek. Konsumen 

mengunjungi beberapa tempat untuk mencari yang lebih cocok. 

c. Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Disini konsumen rendah sekali dalam proses pembelian 

karena tidak ada perbedaan nyata diantara berbagai merek dan harga 

barang relatif rendah. 

d. Perilaku pembelian yang mencari keragaman 

Disini keterlibatan konsumen yang rendah akan dihadapkan 

pada berbagai pemilihan merek. 

8. Motivasi Pembelian  

Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang berarti dorongan 

atau menggerakkan. Motivasi merupakan aspek yang penting dalam ilmu 

perilaku konsumen karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia (Nugroho, 2003:55). 

Menurut American Encyclopedia dalam Nugroho (2003:66), motivasi 

adalah kecendrungan dalam diri seseorang yang membangkitkan 

topangan dan tindakan. Pemahaman mengenai motivasi bukanlah hal 

yang mudah. Motivasi merupakan sesuatu yang ada dalam diri seseorang 
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dan tidak tampak dari luar. Motivasi akan nampak melalui perilaku 

seseorang yang dapat dilihat atau diamati. 

Setiap konsumen mempunyai dua sifat motivasi pembelian yang 

saling tumpang tindih dalam dirinya, yaitu rasional dan emosional. 

Menurut Ma’ruf (2005:56), ada dua tipe motivasi dalam pembelian : 

Emosional, dan Rasional. 

9. Tipe-Tipe Pembelian 

Cobb and Hoyer dalam Geoff and Clive (1998:23) menyatakan 

bahwasanya terdapat tiga tipe pembelian yaitu: 

a. Pembelian yang direncanakan (planned). 

b. Pembelian yang setengah direncanakan (partial planner) 

c. Pembelian impulsive. 

10. Teori Perilaku Rencanaan (Theory of Planned Behavior) 

Teori perilaku rencanaan (theory of planned behavior atau TPB) 

merupakan pengembangan lebih lanjut dari theory of reasoned action 

(TRA). Icek Ajzen mengembangkan teori TPB ini. (Ajzen,1988). Ajzen 

(1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk 

ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral 

control). Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku 

individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan 

keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang 

digunakan untuk melakukan perilakunya. (Chau and Hu 2002:86). 
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Dengan menambahkan sebuah konstruk ini, yaitu control perilaku 

persepsian (perceived behavioral control). 

Teori perilaku rencanaan (theory of planned Behavior) merupakan 

perkembangan dari teori tindakan beralasan (theory of reasoned action). 

Seperti telah dibahas di bab sebelumnya, bahwa teori tindakan beralasan 

(theory of reasoned action) dirancang untuk berhubugan dengan perilaku-

perilaku yang mana orang-orang mempunyai tingkat yang tinggi terhadap 

control kemauannya (volitional control) dan mengasumsikan bahwa 

semua perilaku adalah domain-domain dari personality dan psikologi 

social. 

Teori perilaku rencanaan (theory of planned behavior) secara 

eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya 

di bawah control penuh sehingga konsep dari control perilaku persepsian 

(perceived behavioral control) ditambahkan untuk menangani perilaku-

perilaku semacam ini. Jika semua perilaku dapat dikontrol sepenuhnya 

oleh individual-individual, yaitu kontrol perilaku (behavioral control) 

mendekati maksimum, maka teori perilaku rencanaan (theory of planned 

behavior) kembali menjadi teori tindakan beralasan (theory of reasoned 

action). 

11. Green Marketing 

Ketika green marketing menjadi dikenal pada akhir 1980-an dan 

awal 1990-an, ternyata hal ini telah didiskusikan lebih awal.  The  

American Marketing Associate (AMA) pada tahun 1975 mengadakan 
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seminar pertama tentang ”ecological marketing”, seminar ini 

menghasilkan buku pertama tentang green marketing berjudul 

”Ecological Marketing” (Henion and Kinnear, 1978) sejak saat itu 

banyak buku tentang topik tersebut dipublikasikan (Charter 1992, 

Coddington 1993, Ottman 1993). Ada Beberapa alasan mengapa 

perusahaan meningkatkan pemakaian green marketing salah satu alasan 

tersebut adalah, organisasi menerima environmental marketing menjadi 

suatu kesempatan yang dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuannya 

(Keller 1987, Shearer 1990). 

Mintu & Lozada (1993) dalam Lozada (2000:45) mendefinisikan  

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”. Aktivitas green marketing 

membutuhkan lebih dari sekedar pengembangan citra (Henion & Kinnear, 

1976; Lozada & Mintu–Wimsatt, 1998:67). Sedangkan Pride dan Farrel 

(1993) mendefinisikan  green marketing sebagai sebuah upaya orang 

mendisain, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang tidak  

merusak lingkungan. Charter (1992:45) memberikan definisi  green 

marketing merupakan holistik, tanggung jawab strategik proses 

manajemen yang mengidentifikasi, mengantisipasi, memuaskan dan 

memenuhi kebutuhan stakeholders untuk memberi penghargaan yang 
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wajar, yang tidak menimbulkan kerugian kepada manusia atau kesehatan 

lingkungan alam. 

Kepedulian pada lingkungan diintegrasikan pada strategi, 

kebijakan dan proses pada organisasi. Hal ini menuntun pengaruh 

aktivitas pemasaran pada lingkungan alami, juga mendorong praktek 

yang menghilangkan dan meminimalisasi efek yang merugikan. Filosofi 

dari pembangunan yang berkelanjutan menyediakan dorongan tambahan 

pada green marketing dengan menekankan bahwa perlindungan 

lingkungan bukan berarti menghilangkan kesejahteraan ekonomi, tetapi 

sebaliknya mendorong pemikiran kembali tentang bagaimana mengaitkan 

pemasaran dengan perlindungan lingkungan. 

Pendekatan green marketing pada area produk meningkatkan 

integrasi dari isu lingkungan pada seluruh aspek dari aktivitas 

perusahaan, mulai dari formulasi strategi, perencanaan, penyusunan, 

sampai produksi dan penyaluran/distribusi dengan pelanggan. Czinkota & 

Ronkainen (1992:34) dalam Lozada (2000:12) 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, dan   
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d. Orientasi produk lewat konservasi sumber daya dan yang lebih 

memperhatikan kesehatan.   

Solusi ini memastikan peran serta perusahaan dalam memahami 

kebutuhan masyarakat dan sebagai kesempatan perusahaan untuk 

mencapai keunggulan dalam industri (Murray & Montanari, 1986:55 

dalam Lozada, 2000:45). Mereka juga menggunakannya sebagai 

kesempatan potensial untuk pengembangan produk atau pelayanan.  

Misalnya dengan menggunakannya pada merek produknya. Dapat 

diasumsikan bahwa perusahaan yang memasarkan produk-produknya 

dengan karakteristik lingkungan akan mempunyai suatu competitive 

advantage dibandingkan dengan perusahaan yang memasarkan tanpa 

tanggung jawab terhadap lingkungan, hal ini merupakan usaha untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen mereka, seperti pada Mc Donald’s 

dengan mengganti kemasan kulit kerang dengan kertas lilin karena 

meningkatnya perhatian konsumen berhubungan dengan  polystyrene dan 

pengurangan ozon (Gofford 1991, Hume 1991:56). 

Walaupun demikian, banyak juga yang memandang perubahan ini 

sebagai ancaman atau sesuatu yang potensial menambah pengeluaran 

perusahaan. Menurut Peatie (1999). dalam Byrne (2002:22) 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 & 
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Mathur. 2000). Disisi lain menurut Smith (1998) dalam Anja Schaefer 

(2005),  green marketing dianggap gagal karena tidak terbukti dapat 

mengatasi krisis Ia juga berpendapat bahwa  green maketing hanya 

sebagai mitos dan bukan di disain untuk dapat merubah secara 

fundamental (Smith 1998). 

Beberapa riset bidang pemasaran lingkungan telah menguji suatu 

cakupan isu berbeda, dan belum ada orang yang melakukan pendekatan 

pada evaluasi pengambilan keputusan konsumen dalam hubungannya 

dengan bauran pemasaran   karakteristik lingkungan (Ackerstein & 

Lemon, 1999; Hawken et. al., 1999; Kilbourne & Beckmann, 1999; 

Ottman, 1998 dalam Byrne, 2002:67). Riset yang ada telah mengetahui 

bahwa pemerintah dan organisasi sudah melakukan pendekatan terhadap 

pemasaran lingkungan dari sejumlah penyimpangan perspektif, dari 

tanggung jawab atas rasa nyaman sampai pada tekanan atas batasan 

tingkat emisi, dimana semua dapat mendorong konsumen untuk  

mengadopsi barang-barang dengan bermacam-macam tingkat 

karakteristik hijau dari berbagai pendekatan bauran pemasaran (Hawken 

et. al., 1999 dan Kalafatis et. al.., 1999:67).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa green marketing 

merupakan konsep pemasaran yang memberikan perhatian kepada 

lingkungan selain tujuan utama yang akan dilakukan yaitu meningkatkan 

volume penjualan produk. 
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12. Konsep Produk Hijau dan Konsumen Hijau 

Kasali (2005:56) mendefinisikan, produk hijau (green product) 

adalah produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, 

tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan 

tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Selanjutnya Nugrahadi 

(2002:54) mengemukakan, produk hijau (green product) adalah produk 

yang berwawasan lingkungan. Suatu produk yang dirancang dan diproses 

dengan suatu cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat mencemari 

lingkungan, baik dalam produksi, pendistribusian dan pengkonsumsianya. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan pemakaian bahan baku yang dapat didaur 

ulang. 

Sebagai pengguna produk hijau, terdapat suatu bentuk konsumen 

corak baru yang menamakan dirinya konsumen hijau (green consumer). 

Nugrahadi (2002) mengemukakan, konsumen hijau adalah konsumen 

yang peduli lingkungan hidup. Elkington (1991:65) dalam Harsiwi 

(2004:12) mengemukakan, konsumen  hijau merupakan jargon pemasaran 

yang relatif kecil, tetapi cukup mempengaruhi dan mengembangkan suatu 

kelompok konsumen yang menggunakan kriteria lingkungan dalam 

memilih barang-barang konsumsi. Konsumen hijau berkontribusi dalam 

mengurangi semaksimal mungkin penggunaan produk yang tidak 

bersahabat dengan lingkungan. Konsumen hijau mempunyai pandangan 

terhadap prinsip-prinsip green consumerism (konsumerisme hijau). 

Konsumerisme hijau adalah sebuah fenomena baru yang saat ini telah 
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berkembang terutama di negara-negara maju, seperti jerman, Inggris, 

Amerika, jepang dan lain-lain. Smith (1998:90) dalam Wibowo (2002:43) 

menguraikan, konsumen hijau memiliki keyakinan bahwa: 

a. Ada problem lingkungan yang nyata. 

b. Problem tersebut harus ditangani dengan serius dan disikapi dengan 

cara yang aktif. 

c. Mereka merasa mendapatkan informasi yang cukup dalam keseharian 

hidup mereka. 

Setiap individu dapat dan harus memberikan kontribusi dalam 

menyelamatkan bumi dari bencana lingkungan yang menakutkan. 

13. Karakteristik Produk Hijau 

Kharakteristik  produk yang dianggap sebagai produk hijau 

(Herbig, 1999 dalam Lanasier, 2002:65), adalah : 

a. Produk tidak mengandung toxic. 

b. Produk lebih tahan lama. 

Karakteristik lain mengenai produk hijau sebagaimana 

dikemukakan oleh US Federal Trade Commision  dalam Lanasier 

(2002:56) adalah : 

a. Produk yang menggunakan bahan non toxic. 

b. Produk tidak mengandung bahan yang dapat merusak lingkungan, 

c. Tidak melakukan uji produk yang melibatkan binatang apabila tidak 

betul-betul diperlukan. 

d. Selama penggunaanya tidak merusak lingkungan. 
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e. Menggunakan kemasan yang sederhana atau menyediakan produk isi 

ulang. 

f. Memiliki daya tahan penggunaan yang lama. 

g. Mudah diproses ulang setelah pemakaian. 

Elkington dan kawan-kawan (1990:76) dalam Moisander 

(1996:43) merumuskan karakteristik dari produk hijau, yaitu: 

a. Tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan. 

b. Tidak merusak lingkungan pada berbagai tingkat kehidupan, termasuk 

dalam memproses, penggunaan, dan penjualan. 

c. Tidak menghabiskan bayak energi dan sumber daya lainya selama 

memproses, penggunaan, dan penjualan. 

d. Tidak menghasilkan sampah yang tidak berguna akibat kemasan dalam 

jangka waktu yang singkat. 

e. Tidak melibatkan binatang jika tidak penting yang mengakibatkan 

kekejaman pada binatang. 

f. Tidak menggunakan bahan baku yang dapat mengancam spesies atau 

lingkungan. 

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat kita buat suatu 

kesimpulan tentang karakteristik produk hijau, yaitu (a) Produk tidak 

mengandung toxic, (b) Produk lebih tahan lama, (c) Produk tidak 

menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan, (d) Tidak 

melibatkan uji produk yang melibatkan binatang apabila tidak betul-betul 

diperlukan, (e) Selama penggunaan tidak merusak lingkungan, (f) 
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Menggunakan kemasan yang sederhana dan menyediakan produk isi 

ulang, (g)Tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan, (h) 

Tidak menghabiskan banyak energi dan sumberdaya lainya selama 

pemrosesan, penggunaan, dan penjualan, (i) Tidak menghasilkan sampah 

yang tidak berguna akibat kemasan dalam jangka waktu yang singkat. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 

yang  menjelaskan alur berfikir penelitian ini dalam menganalisis perilaku 

konsumen dalam memutuskan membeli produk hijau. Pada bagian ini akan 

diusulkan sebuah kerangka atau model pemikiran konseptual (conceptual 

model) yang telah menjadi model penelitian dan berfungsi sebagai 

pedoman dalam melaksanakan penelitian ini selanjutnya dan diperlihatkan 

adanya hubungan variabel antara budaya, sosial, pribadi dan psikologis 

pilihan dengan keputusan pembelian konsumen pada produk hijau. 
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Memutuskan membeli (Y) 
produk hijau 

 

Gambar 2.3 
Karangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Diduga faktor-faktor perilaku konsumen yang meliputi budaya, 

sosial, pribadi dan psikologi berpengaruh dalam memutuskan 

membeli produk hijau. 

2. Diduga faktor pribadi paling berpengaruh dalam memutuskan 

membeli produk hijau. 

Budaya (X1) 
Budaya (X1.1) 

Sosial (X2) 
a. Kelompok Referensi (X2.1) 
b. Keluarga (X2.2) 

Pribadi (X3) 

    Gaya Hidup (X3.1) 

Psikologi (X4) 
a. Motivasi (X4.1) 
b. Kepercayaan dan sikap (X4.2) 

 


