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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan konsumen, pemahaman akan perilaku konsumen menjadi 

hal mendasar untuk dapat mencapai tujuan tersebut terutama yang berkaitan 

dengan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan 

selain pemenuhan kebutuhan konsumen, perusahaan tentu saja memiliki tujuan 

agar eksistensi perusahaan dapat terjaga dengan adanya keuntungan yang didapat 

melalui penjualan produk. Perilaku konsumen sendiri dapat diartikan sebagai 

perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka 

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Shiffman dan Kanuk 2008). 

Pemahaman terhadap perilaku pembelian dapat dilihat pada faktor- faktor 

yang mempengaruhinya. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), Kotler (2008) 

perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal dan eksternal dari konsumen berupa motivasi, persepsi, 

pengetahuan konsumen, kepribadian, memori, emosi, kepercayaan, dan sikap. 

Sedangkan faktor ekternal konsumen meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, 

kebudayaan, strategi pemasaran dan kelompok referensi merupakan faktor-faktor 
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yang berada diluar diri konsumen namun memberikan pengaruh terhadap perilaku 

sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Semakin meningkatnya telekomunikasi dan globalisasi membuat informasi 

yang diterima konsumen menjadi sangat cepat. Sehingga permasalahan informasi 

asimetris dapat diminimalisir, tapi saat ini hal tersebut sudah tidak lagi dapat 

dihalangi. Sehingga pengukuran pengetahuan konsumen terhadap keputusan 

pembelian pada produk ramah lingkungan menjadi hal yang perlu untuk 

dilakukan. Menurut Alba dan Marmorstein (1987) pengetahuan konsumen dalam 

membuat suatu keputusan pembelian akan sangat berpengaruh bahkan ketika 

konsumen kurang termotivasi untuk membeli suatu produk. Hal tersebut 

memperlihatkan bagaimana pengaruh pengetahuan konsumen akan suatu produk 

maupun jasa.  

Semakin baik pengetahuan konsumen akan produk tersebut maka akan 

semakin mudah untuk membeli produk tersebut. Pengetahuan konsumen akan 

suatu produk  jelas tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mengedukasi konsumennya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Beberapa perusahaan mencoba untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan 

pada konsumennya dengan memanfaatkan  berbagai media. Salah satunya media 

periklanan dan adanya website tertentu yang berisikan pemaparan dan penjelasan 

lebih akan suatu produk. 

Harga produk ramah lingkungan yang cenderung lebih mahal dibanding 

produk konvensional namun memberikan manfaat lebih kesehatan karena tidak 

menggunakan bahan kimia dalam produknya menjadi salah satu alasan 
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pengukuran terhadap nilai konsumen.. Hal ini dikarenakan nilai yang diperoleh 

konsumen merupakan manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh konsumen 

atas suatu produk sebagai balasan atas apa yang diupayakan atau diusahakan oleh 

konsumen untuk memperoleh produk atau jasa (Peter & Oslon, 1999). Dalam 

melakukan pembelian, konsumen akan membandingkan biaya sebagai bentuk 

pengeluaran dengan hasil yang didapatkan. Konsumen akan lebih memilih untuk 

membeli produk yang memberikan manfaat yang lebih dibandingkan yang 

diharapkan. Nilai pelanggan juga ditentukan oleh dimensi waktu dimana 

pelanggan mempunyai nilai yang berbeda untuk waktu yang berbeda, misalnya 

saat membuat keputusan membeli, dimana pelanggan mengevaluasi dan memilih 

alternatif atau saat mengalami dan merasakan kinerja produk selama atau sesudah 

penggunaannya (Gardial, et al dalam Werelds &Streukens 2001) 

Faktor lainnya dalam diri konsumen adalah sikap konsumen yang 

merupakan evaluasi, perasaan seseorang, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang 

terhadap obyek atau gagasan tertentu (Kotler 2008). Keyakinan dan pilihan 

konsumen atas suatu produk atau jasa merupakan suatu sikap konsumen. sikap 

positif konsumen terhadap suatu produk memungkinkan konsumen untuk 

melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Begitu juga sebaliknya, sikap 

negatif konsumen akan menghalangi konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Semakin aktifnya kampanye-kamanye pro lingkungan yang lakukan oleh 

kelompok peduli lingkungan diantaranya oleh green peace menjadikan kelompok 

referensi menjadi salah satu yang perlu kita lihat sebagai salah satu faktor yang 
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mempengaruhi keputusan pembeian produk ramah lingkungan. Kelompok 

referensi Menurut Dholakia & Simonson (2005), Rowe & Puto (1987) merupakan 

salah satu faktor diluar diri konsumen yang memberikan pengaruh kepada 

konsumen dengan membujuk serta memberikan informasi mengenai produk yang 

akan dibeli. Konsumen seringkali melihat kondisi disekitarnya sebelum 

melakukan suatu keputusan pembelian. Faktor kelompok referensi akan menjadi 

rujukan bagi konsumen akan suatu produk. Bahkan konsumen akan semakin 

percaya dan mengikutinya jika produk yang dibeli memiliki tingkat resiko yang 

tinggi dan memberikan pengaruh langsung bagi konsumen. 

Menaggapi perusakan lingkungan yang semakin hari semakin tinggi 

mengakibatkan banyak pemerintahan peraturan yang berkaitan dengan pelestarian 

lingkungan baik melalui ISO 14000 mengenai manajemen lingkungan dan juga 

adanya Ekolabel yang dicanangkan kementrian lingkungan hidup Indonesia 

memberikan sarana promosi baru bagi perusahaan dengan menggunakan ekolabel 

pada produknya yang menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk ramah 

lingkungan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembelian konsumen. 

Promosi menjadi sangat penting mengingat kebanyakan konsumen mengetahui  

informasi akan suatu produk dari berbagai aktivitas promosi yang dilakukan 

perusahaan. Schuhwerk & Roxane (1995) mengatakan bahwa sejatinya 

kebanyakan konsumen mengetahui akan suatu produk adalah melalui kegiatan 

promosi sehingga dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian 

terhadap suatu produk maupun jasa. Hal ini dikarenakan adanya dorongan bagi 

konsumen  dalam menentukan pilihan teradap produk. Berbagai upaya promosi 
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dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan pemahaman terhadap konsumen 

akan suatu produk dengan harapan konsumen akan semakin mengenal dan 

semakin dekat dengan produk tersebut. 

Keputusan pembelian konsumen salah satunya berbentuk jenis produk, 

selain jumlah pembelian, pilihan merek, pilihan penyalur, pilihan produk dan 

waktu pembelian (Kotler 2008). Dengan semakin beragamnya jenis produk yang 

ada dipasaran membuat konsumen memiliki pilihan mengenai jenis apa yang akan 

dibeli. Belakangan ini jenis produk yang ramah lingkungan menjadi salah satu 

alternatif produk yang mulai disukai oleh konsumen sebagaimana yang terlihat 

dari hasil survey pada tabel 1.1. Sehingga hal tersebut memacu perusahaan untuk 

semakin gencar membuat dan mempromosikan bahwa produk yang mereka 

hasilkan merupakan produk ramah lingkungan yang ditunjukkan dengan 

penggunaan ISO 14000 dan juga ekolabel pada produknya.    

Isu-isu mengenai pelestarian lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas 

manusia dengan berbagai tujuan menjadi perhatian lebih dari masyarakat dunia 

dan menjadi isu utama di berbagai kalangan, termasuk para pelaku usaha. 

Rusaknya lingkungan akibat proses industrialisasi berdampak pada proses 

konsumsi masyarakat sehingga konsumen mulai beralih kepada produk-produk 

yang ramah terhadap lingkungan sebagaimana yang ditunjukkan ada tabel 1.1 

mengenai sikap konsumen terhadap produk ramah lingkungan. survey yang 

dilakukan oleh synovate yang dimuat dalam marketing.co.id mengenai sikap 

konsumen di beberapa negara-negara besar seperti Amerika, China, Australia, 

Brazil dan Jerman terhadap mobil ramah lingkungan. 
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Hasil survei tersebut menunjukkan 59% responden menginginkan mobil 

yang ramah lingkungan, 31% tidak menginginkan, 7% tidak satupun dari dua 

kriteria tersebut dan 3% mengatakan tidak tahu. Dari hal tersebut, produsen 

hendaknya mulai menyikapi perubahan sikap konsumen sehingga dengan cepat 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan. Hal ini juga 

memunculkan adanya gerakan green consumerism dimana konsumen mulai 

semakin menyadari akan hak-haknya untuk mendapatkan produk yang layak, 

aman, dan ramah lingkungan. Meskipun produk yang diinginkan bukan yang 

benar-benar ‘hijau’ namun dapat mengurangi tingkat kerusakan lingkungan 

(Hariyadi 2008). 

Tabel 1.1 Sikap Konsumen Terhadap Mobil Ramah Lingkungan 

Mobil ramah lingkungan 7945 responden (59%) 

Mobil tidak ramah lingkungan 4177 responden (31%) 

Tidak satupun diatas 996  responden  (7%) 

Tidak tahu 425   responden (3%) 

Sumber : synovate (www.marketing.co.id) 

Adanya gerakan green consumerism dan survei mengenai sikap konsumen 

terhadap produk ramah lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan 

berkaitan dengan pembelian konsumen. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa 

salah satu faktor  untuk menjaga esksistensi suatu perusahaan adalah dari hasil 

penjualan produknya  yang diperoleh dari pemahaman dan pemenuhan kebutuhan 

konsumennya sehingga operasional perusahaan dapat tetap berjalan. Hal ini 

mengakibatkan perusahaan perlu untuk melihat hal-hal apa saja yang dapat 

mendorong konsumen agar membeli produknya sehingga dapat dilakukan upaya-

upaya terkait.  

http://www.marketing.co.id/
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Perubahan pola konsumsi masyarakat ini diikuti oleh beberapa pelaku bisnis 

dalam melakukan pendekatan kepada konsumennya yaitu dengan membuat 

,mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan bisnis berbasis 

pelestarian lingkungan sebagai bentuk pemahaman perusahaan terhadap 

kebutuhan konsumen meskipun pandangan akan hal ini dianggap masih belum 

sepenuhnya dapat dilakukan karena dianggap sebagai strategi minor bahkan hanya 

sebagai strategi nicher pada pasar (Fuller dalam Hariyadi 2008). Salah satu usaha 

yang dilakukan adalah dengan membuat produk yang lebih ramah terhadap 

lingkungan dengan ciri produk yang dapat didaur ulang (recycle), digunakan 

ulang (reuse), tidak mengandung bahan yang merusak kesehatan, dan efisien 

terhadap penggunaan sumberdaya (Hariyadi 2008).  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan The Body 

Shop Malang yang diidentifikasi sebagai green consumerism, hal ini didasarkan 

bahwa The Body Shop merupakan salah satu pelopor perusahaan yang 

menyediakan produk ramah lingkungan. Hal berbeda ditawarkan oleh The Body 

Shop  dibandingkan dengan perusahaan lainnya yaitu dengan menawarkan 

produk-produk kosmetik dengan bahan yang lebih alami dan againts animal 

testing sebagai pemahaman terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang 

mengarah pada kepedulian lingkungan. Dalam menjalankan usahanya, The Body 

Shop memiliki nilai perusahaan yang mengutamakan kepedulian terhadap 

pembelaan hak asasi manusia, etika perdagangan dan penghijauan di mana 

lingkungan menjadi inti dari pengembangan perusahaan dan menjadi keunggulan 

kompetitifnya dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 
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Berdasarkan latar belakang adanya perubahan pola konsumsi masyarakat 

yang ditunjukkan dengan sikap terhadap produk ramah lingkungan, maka perlu 

dianalisis pengaruh pengetahuan, nilai, sikap, kelompok referensi dan promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen pada jenis produk ramah lingkungan. Sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Promosi, Kelompok Referensi, 

Pengetahuan, Sikap, dan Nilai Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Ramah Lingkungan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Masalah yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah :  

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan pembelian  produk 

ramah lingkungan? 

2. Apakah nilai berpengaruh terhadap keputusan pembelian  produk ramah 

lingkungan? 

3. Apakah sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian  produk ramah 

lingkungan? 

4. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian  produk 

ramah lingkungan? 

5. Apakah Kelompok referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

produk ramah lingkungan? 

 



9 
 

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mendeskripsikan pengaruh pengetahuan terhadap keputusan 

pembelian produk ramah lingkungan. 

b. Untuk mendeskripsikan pengaruh nilai terhadap keputusan pembelian 

produk ramah lingkungan. 

c. Untuk mendeskripsikan pengaruh sikap pada produk terhadap keputusan 

pembelian produk ramah lingkungan. 

d. Untuk mendeskripsikan pengaruh  promosi yang dilakukan The Body 

Shop terhadap keputusan pembelian produk ramah lingkungan. 

e. Untuk mendeskripsikan pengaruh kelompok referensi terhadap keputusan 

pembelian produk ramah lingkungan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan keilmuan 

pemasaran khususnya mengenai pemahaman terhadap perilaku konsumen dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian  produk ramah lingkungan. 

  

b. Kegunaan Praktis. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer pemasaran yang 

memasarkan produk ramah lingkungan dalam memberikan perhatian terhadap 

konsumennya. Dengan begitu pamasar dapat memaksimalkan strategi dan 

sumberdaya pemasarannya terutama pada sektor-sektor yang dapat mempengaruhi 

langsung pada keputusan pembelian konsumen. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

a) Penelitian ini ditujukan pada penelitian mengenai faktor perilaku 

konsumen yang mempengaruhi keputusan pebelian pada produk ramah 

lingkungan. Akhir dari penelitian ini  untuk mengetahui sejauh mana 

keputusan pembelian yang dilakukan dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai, 
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sikap, kelompok referensi dan promosi yang menyesuaikan dengan  

penelitian terdahulu dan juga dengan objek pada penelitian ini. 

b) Batasan subjek dalam penelitian ini adalah produk ramah lingkungan 

adalah berupa produk toiletris (perlengkapan mandi), kosmetik, dan 

perawatan rambut. 

c) Batasan variabel keputusan pembelian dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian yang disesuaikan atau yang relevan dengan objek 

penelitian, sehingga keputusan pembelian pada penelitian ini adalah 

keputusan pembelian mengenai jenis produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


