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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Perilaku Konsumen 

 

Menurut Peter & Oslon (1999), perilaku konsumen didefinisikan sebagai 

interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, dan kejadian di sekitar kita dimana 

manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Mowen & Minor 

(2002) memberikan mendefinisikan mengenai perilaku konsumen dengan melihat 

bahwa perilaku konsumen sebagai tindakan konsumen secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menyusuli tindakan ini. 

Melihat pada definisi diatas maka dapat terlihat bahwa perilaku konsumen 

tidak hanya melibatkan interaksi psikologis konsumen dengan sekitar namun 

merupakan tindakan dalam mengambil keputusan. Sehingga perusahaan berusaha 

untuk memahami perilaku konsumennya agar dapat mendapatkan respon yang 

baik terhadap produknya. Pemahaman mengenai perilaku konsumen menjadi 

elemen yang sangat vital dalam membuat dan menerapkan strategi pemasaran 

perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang dalam melakukan analisis 
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persaingan meminta konsumennya untuk mengetahui apa yang dirasakan 

konsumen dan yang dipikirkan oleh konsumen mengenai produk pesaing. 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

Terdapat hal-hal yang memberikan pengaruh secara signifikan maupun 

tidak dalam proses pembentukan perilaku konsumen. Dalam hal pengambilan 

keputusan pembelian konsumen akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

membentuk pertimbangan-pertimbangan tertentu (Assael dalam Umar 2000). 

Pengaruh tersebut akan mempengaruhi pola perilaku konsumen sehingga dapat 

terlihat bahwa perilaku konsumen di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

sebagaimana yang terdapat pada Gambar 2.1 mengenai faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yang kemudian akan mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

Beberapa penelitian dilakukan melihat adanya hubungan antara variabel 

yang ada dalam faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku 

konsumen memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Fajar (2008) 

daam penelitiannya  mengungkapkan bahwa variabel pengetahuan, sikap, dan 

variabel bauran pemasaran yang didalamnya termasuk promosi yang dilakukan 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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Gambar 2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Schiffman & Kanuk (2008) & Kotler (2008) 

Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian produk 

ramah lingkungan (green product) menurut Laroche, Bergeron, dan Forleo (2001) 

dalam Jalois (2011) adalah : 

1. Demografi meliputi umur, jenis kelamin, pendapatan, tingkat 

pendidikan, status pekerjaan, kepemilikan property, status pernikahan, 

dan ukuran keluarga. 

2. Environmental knowledge, yaitu eco-literacy. 

3. Values (nilai), meliputi individualism, collectivism, security, dan 

fun/enjoyment. 

4. Sikap / attitudes terhadap isu lingkungan dan green products. 

Faktor Internal 

Konsumen 

1. Motivasi 

2. Pembelajaran 

3. Sikap 

4. Persepsi 

5. Kepribadian 
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(marketing mix). 

Keputusan 
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1. Coba-coba 

2. Pembelian ulang 

(setelah evaluasi) 
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5. Perilaku / behaviors dalam aktivitas peduli lingkungan. 

 

a. Pengetahuan Konsumen 

 

Konsumen memiliki tingkatan pengetahuan produk yang berbeda, 

pengetahuan digunakan seorang konsumen untuk menerjemahkan informasi baru 

dan membuat pilihan pembelian yang dilakukannya (Peter & Oslon 1999). 

Informasi yang diterima konsumen menjadikan pengetahuan konsumen akan 

suatu produk meningkat sehingga keputusan pembelian konsumen akan semakin 

terpengaruh oleh tingginya pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen akan 

suatu produk seringkali dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang diterima 

konsumen dari berbagai iklan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga 

produsen seringkali menampilkan iklan yang bentuknya pembelajaran bagi 

konsumen sehingga menambah pengetahuan bagi konsumen dengan harapan 

dapat mempengaruhi mereka dalam melakukan pembelian. 

Semakin banyak pengetahuan konsumen maka konsumen cenderung akan 

semakin baik dalam melakukan mengambil keputusan. Konsumen akan semakin 

efisien dan semakin tepat dalam mengolah informasi. Sehingga pengetahuan 

konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai 

berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan 

produk dan jasa tersebut. Menurut Alba & Marmorstein (1987) pengetahuan 

konsumen dalam membuat suatu keputusan pembelian akan sangat berpengaruh 
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bahkan ketika konsumen kurang termotivasi untuk membeli, peluang dan  ketika 

konsumen untuk memproses pentingnya atribut suatu produk.  

Menurut (Peter & Oslon 1999) konsumen dapat memiliki tiga jenis 

pengetahuan produk : 

a.  Pengetahuan tentang ciri atau karakter produk (produk sebagai seperangkat 

ciri). Konsumen memiliki berbagai tingkatan pengetahuan tentang ciri 

produk selain itu, pengetahuan ciri konsumen juga berisikan evaluasi afeksi 

dari setiap ciri. 

b. Konsekuensi atau manfaat positif penggunaan produk (produk sebagai 

seperangkat manfaat). Konsumen cenderung menghindari membeli produk-

produk yang memiliki tingkat resiko tinggi sehingga dalam membeli suatu 

produk konsumen akan mempertimbangkan apakah resiko yang bisa didapat 

dengan membeli atau mengkonsumsi produk tersebut meskipun resiko yang 

ditimbulkan tidak hanya resiko negatif namun juga resiko yang positif 

berupa manfaat dari produk. 

c. Nilai yang akan dipuaskan atau dicapai oleh produk (produk sebagai 

pemuas nilai). Nilai tentu saja menjadi tujuan dan sasaran hidup masyarakat. 

Sehingga memuaskan suatu nilai biasanya menciptakan afeksi positif . 

Pengetahuan konsumen memiiki kaitan erat terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian. Menurut Kusuma & Chandra (2010) 

pengetahuan konsumen baik itu pengetahuan konsumen akan produk, 

pengetahuan pembelian dan pengetahuan penggunaan produk mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen akan suatu produk. 
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b. Nilai Konsumen 

 

Nilai atau value merupakan pertimbangan antara manfaat yang dikeluarkan 

seseorang untuk mendapatkan sesuatu dan manfaat yang diterima oleh orang 

tersebut. Tentu saja terdapat perbedaan nilai antara satu konsumen dengan 

konsumen lainnya tergantung seberapa besar pengorbanan yang dilakukan dan 

seberapa besar manfaat yang didapatkan. Hal ini sejalan dengan definisi nilai 

menurut Peter & Oslon (1999)  bahwa nilai merupakan selisih antara manfaat 

yang diperoleh konsumen dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan 

pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan produk 

tersebut.  

Sedangkan Menurut Tjiptono (2008) nilai pelanggan adalah penilaian 

keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuat produk berdasarkan persepsinya 

terhadap apa yang diterima dan apa yang diberi. Sehingga bisa dilihat bahwa apa 

yang menjadi harapan dan kebutuhan pelanggan merupakan unsur mendasar 

penciptaan nilai bagi konsumen. Nilai konsumen Menurut Kotler (2008) 

didefinisikan sebagai sekumpulan kegunaan (benefit) yang ditawarkan perusahaan 

kepada para konsumennya untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Menurut Jayanti (2011) nilai konsumen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, sedang menurut Jalois 

(2011) nilai individualis berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

roduk ramah lingkungan.  Berdasarkan definisi diatas maka dapat kita simpulkan 

bahwa seorang  konsumen akan memberikan nilai yang tinggi jika produk dan 
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jasa melebihi atas apa yang sudah upayakan oleh konsumen untuk mendapatkan 

produk tersebut dan begitu juga sebaliknya sehingga dalam melakukan keputusan 

pembelian terhadap suatu produk konsumen akan cenderung untuk 

membandingkan nilai yang dikeluarkan dan yang didapatkan oleh konsumen.  

 

c. Sikap 

 

Sikap merupakan interaksi manusia dengan objek tertentu dan bukanlah 

suatu tindakan yang memiliki hubungan yang saling terkait antara objek yang satu 

dengan objek yang lainnya. Sikap Menurut Kotler (2008) menggambarkan 

penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik, perasaan-perasaan emosional dan 

kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap objek atau 

gagasan sehingga sikap menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen. 

Sedangkan Peter & Olson (1999) mendefinisikan sikap sebagai evaluasi konsep 

secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Sikap merupakan suatu hal 

yang sangat sulit berubah dan mempunyai tendensi yang relatif konsisten serta 

menempatkan perasaan dan pikiran menyukai atau tidak. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap memiliki sifat menetap 

karena merupakan suatu yang mengarah pada tujuan yang dihadapi dalam bentuk 

tindakan, ucapan, perbuatan maupun emosi seseorang yang merupakan proses 

hasil dari pembelajaran dari hal-hal yang ditemukan oleh konsumen pada suatu 

produk maupun jasa. Menurut Umar (2000) terdapat tiga faktor utama dalam 

meprediksi sikap : 1). Keyakinan seseorang terhadap atribut yang menonjol dari 
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objek. 2). Kekuatan keyakinan seseorang bahwa atribut memiliki atribut khas. 3). 

Evaluasi dari masing-masing keyakinan akan atribut yang menonjol dimana 

diukur seberapa baik keyakinan mereka terhadap atribut tersebut. 

Sikap menurut Siti Partini dalam Sunyoto (2012) dapat dibedakan kedalam 

sikap sosial dan sikap individual. Sikap sosial tidak dinyatakan oleh seorang saja 

tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya dan objeknya adalah objek 

sosial dan sinyatakan berulang-ulang. Sedangkan sikap individu ini hanya dimiliki 

secara individual seorang demi seorang, objeknya bukan merupakan objek sosial. 

Selain itu sikap memiliki karakteristik tersendiri yang terdiri terdiri dari empat 

komponen : 

a. Sikap selalu memiliki objek. Yaitu, selalu mempunyai sesuatu hal yang 

dianggap penting, objek sikap dapat berupa konsep abstrak dari 

konsumerisme atau berupa sesuatu yang nyata. 

b. Sikap mempunyai arah, derajat, dan intensitas. Artinya, sikap seseorang 

terhadap suatu objek dapat mendekat atau menjauh kecuali itu sikap 

seseorang mempunyai derajat tertentu yaitu sampai seberapa orang 

merasa senang atau tidak senang terhadap suatu objek, sedangkan 

intensitas sikap seseorang ditunjukkan oleh tingkat pendiriannya. 

c. Sikap mempunyai struktur dan kerangka organisasi. Sikap merupakan 

kerangka organisasi dari beberapa sikap yang ada pasa seseorang, 

didalamnya terdapat sejumlah sikap yang bergabung membentuk 

rangkaian yang kompleks, masing-masing sikap memiliki tingkat 

koefisien yang berbeda, sedangkan hubungan masing-masing sikap 
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mungkin selaras antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sikap juga 

mempunyai kecenderungan untuk menuju pada stabilitas. 

d. Sikap merupakan proses yang dipelajari. Artinya sikap dibentuk dari 

pengalaman individu, terhadap realitas pengalaman tersebut dapat 

bersifat langsung atau tidak langsung. 

Menurut Sulviana (2008) dalam kajiannya menyatakan bahwa sikap 

konsumen memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dalam 

melakukan pembelian produk kosmetik ramah lingkungan. sehingga dapat terlihat 

bahwa sikap seorang konsumen memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. 

 

d. Kelompok referensi. 

 

Menurut Amirullah dalam Fajar (2008) kelompok referensi diartikan 

sebagai kelompok yang memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Robins & Judge (2008) 

mengatakan bahwa kelompok referensi dikarakteristikkan sebagai kelompok-

kelompok dimana seseorang sadar akan anggota-anggota yang lain dan 

mendefinisikan dirinya  sebagai seorang anggota, atau ingin menjadi seorang 

anggota, dan merasa bahwa anggota kelompok tersebut signifikan terhadap 

dirinya. Kelompok referensi sangat penting bagi pemasar, dimana pemasar dapat 

menggunakan kelompok referensi sebagai sumber informasi dan pengaruh. 
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Menurut Dholakia & Simonson (2005), Rowe & Puto (1987) kelompok 

referensi memberikan pengaruh kepada konsumen dengan membujuk serta 

memberikan informasi mengenai produk yang akan dibeli. Kelompok referensi 

akan menjadi rujukan bagi konsumen sehingga keputusan pembelian yang akan 

dilakukan bahkan konsumen akan semakin percaya dan mengikutinya jika produk 

yang dibeli memiliki tingkat resiko yang tinggi. Begitu juga dengan 

Wahyuningsih (2006) yang dalam kajiannya mengenai hubungan kelompok 

referensi terhadap keputusan pembelian konsumen mengungkapkan bahwa 

kelompok referensi berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian. 

 

e. Promosi. 

 

Menurut Kotler (2008) bauran promosi merupakan paduan spesifik kegiatan 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan 

sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan 

nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Dalam 

penelitian mengenai produk ramah lingkungan faktor promosi menjadi sangat 

penting mengingat kebanyakan konsumen mengetahui bahwa suatu produk 

tersebut ramah lingkungan atau tidak melalui promosi yang dilakukan terhadap 

produk (Schuhwerk & Roxane 1995). 
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Perusahaan dalam melakukan kegiatan promosinya dapat menggunakan 

salah satu atau beberapa sarana promosi yang dikenal dengan bauran promosi 

(promotional mix) sebagai berikut (Kotler 2008) : 

a. Periklanan (advertising) 

Semua bentuk terbayar barupa presentasi non pribadi dan promosi ide, 

barang atau jasa dengan sponsor tertentu. 

b. Promosi penjualan (sales promotion). 

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan atau 

jasa. 

c. Hubungan masyarakat. (public relations) 

Membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk 

mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan 

yang baik, dan menangani atau menghadappi rumor, berita, dan kejadian 

tidak menyenangkan. 

d. Penjualan personal (personal selling). 

Presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan 

penjualan dan membangun hubungan pelanggan. 

e. Pemasaran langsung (direct marketing). 

Merupakan hubungan langsung dengan konsumen individual yang 

ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan 

membangun hubungan pelanggan yang berkesinambungan. 

Penelitian Daria & Sara (2008) mengungkapkan  promosi menggunaan eco-

labeling secara signifikan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 
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konsumen melalui perilaku. Penggunaan ecolabeling memberikan pandangan dan 

pengetahuan bagi konsumen mengenai posisi suatu produk apakah merupakan 

produk yang ramah lingkungan atau tidak. 

 

3. Keputusan Pembelian 

 

Proses pengambilan keputusan pembelian setiap konsumen pada dasarnya 

sama hanya saja tidak semua konsumen melaksanakan proses tersebut.Konsumen 

melakukan banyak keputusan pembelian setiap harinya. Menurut sunyoto (2012) 

keputusan pembelian mempunyai tujuh struktur yang berisi : 

a. Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk. Dalam hal ini perusahaan haruslah 

memusatkan perhatiannya pada orang-orang yang berniat membeli suatu 

produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. 

b. Keputusan tentang bentuk produk. Keputusan ini menyangkut ukuran, 

mutu, corak dan sebagainya. Dalam hal ini perusahan harus melakukan 

riset pemasaran agar dapat memaksimumkan daya tarik merek dengan 

mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan. 

c. Keputusan tentang merek. Konsumen harus mengambil keputusan 

tentang merek yang akan dibeli. 

d. Keputusan tentang penjualnya. Konsumen harus mengambil keputusan 

dimana produk tersebut akan dibeli. 
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e. Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen dapat mengambil 

keputusan mengenai jumlah produk yang akan dibelinya sehingga dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang kapan dia harus melakukan pembelian. Hal ini 

menyangkut kesanggupan dari konsumen baik secara finansial maupun 

hal lainnya. 

g. Keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen harus mengambil 

keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli. 

Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan dan jumlah 

pembeliannya sehingga perusahaan harus mengetahui keinginan 

konsumen dan cara pembayaran terhadap pembeliannya. 

Menurut Schiffman & Kanuk (2008) model keputusan pembelian konsumen 

yang digambarkan dengan menggunakan tiga tahapan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

a. Tahap input (Pengaruh Eksternal) 

Pada tahap ini  konsumen mendapatkan pengaruh dari faktor-faktor yang 

ada di luar konsumen yang terdiri dari bauran pemasaran dan faktor 

sosial. Bauran pemasaran berperan dalam menjangkau, memberikan 

informasi dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Faktor sosial 

yang meliputi keluarga, sumber informal, sumber non komersial, kelas 

sosial, sub budaya memberikan pengaruh bagaimana konsumen 

melakukan evaluasi dalam menerima atau menolak produk untuk dibeli 
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oleh konsumen yang merupakan pengaruh eksternal konsumen dalam 

melakukan pengambulan keputusan. 

b. Tahap proses (Pengaruh Internal) 

Proses keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh unsur psikologis 

yang menentukan tipe pembelian mereka lakukan meliputi motivasi, 

persepsi, pengetahuan, belajar, kepribadian dan sikap. Hal ini 

dipengaruhi oleh adanya kebutuhan konsumen, pencarian informasi yang 

dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian dan evaluasi 

alternatif dengan melakukan perbandingan dengan produk lain sehingga 

mendapatkan produk yang terbaik. 

c. Tahap output 

Tahap ini merupakan perilaku setelah pengambilan keputusan yang 

terdiri dari perilaku pembelian baik itu pembelian coba-coba maupun 

pembelian ulang dan evaluasi setelah pembelian dengan melihat 

terpenuhinya kebutuhan konsumen sehingga muncul perasaan puas 

maupun tidak puas.  

 

4. Produk Ramah Lingkungan 

 

Menurut Kotler (2008) Produk merupakan keseluruhan objek atau proses 

yang memberikan nilai kepada konsumen tidak hanya berupa bentuk fisik dari 

produk itu saja namun juga manfaat yang didapatkan oleh konsumen jika membeli 

produk tersebut. John Elkinton dalam Hariyadi (2009) berpendapat bahwa produk 
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ramah lingkungan menekankan pada manfaat langsung dan nyata yang disediakan 

oleh desain yang lebih ramah lingkungan, seperti efisiensi energi atau konten daur 

ulang, bukan menekankan lingkungan atribut mereka. Lebih lanjut menurut Jhon 

Elkinton terdapat 6 (enam) kriteria yang dapat digunkan untuk melihat apakah 

produk tersebut merupakan produk yang ramah lingkungan atau tidak : 

a. Tingkat bahaya produk bagi kesehatan manusia atau binatang. 

b. Seberapa jauh produk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan selama 

di pabrik, digunakan atau dibuang. 

c. Tingkat penggunaan jumlah energi dan sumberdaya yang tidak 

proporsional selama di pabrik, digunakan atau dibuang. 

d. Seberapa banyak produk menyebabkan limbah yang tidak berguna ketika 

kemasannya berlebihan atau untuk suatu penggunaan yang singkat. 

e. Seberapa jauh produk melibatkan penggunaan yang tidak ada gunanya 

atau kejam terhadap binatang. 

f. Penggunaan material yang berasal dari spesies atau lingkungan yang 

terancam. 

Lebih lanjut, Hariyadi (2008) memberikan gambaran tambahan mengenai 

produk ramah lingkungan seiring dengan adanya peningkatan ragam produk di 

pasar diantaranya : 

a. Produk dapat dibuat dari bahan yang ramah lingkungan 

b. Produk dapat didaur ulang (recycle) atau dapat digunakan ulang (reuse). 
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c. Produk efisien, menghemat penggunaan air, energi atau bensin, 

penghematan uang, dan menekankan pengaruh produk pada lingkungan. 

d. Kemasan produk bertanggung jawab. 

e. Produk tidak mengandung bahan yang merusak kesehatan pada manusia 

dan hewan. 

f. Menggunakan green label yang menguatkan produk. 

g. Produk organik dengan harga premium yang menawarkan kepastian 

kualitas. 

h. Produk bersertifikasi yang sudah memenuhi kriteria tanggung jawab pada 

lingkungan. 

Berdasarkan pada beberapa kriteria mengenai produk ramah lingkungan 

diatas maka bisa disimpulkan bahwa produk ramah lingkungan dapat kita 

definisikan sebagai produk yang bahannya menggunakan bahan yang tidak 

berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, dapat didaur ulang (recycle), dapat 

digunakan ulang (reuse), efisien dalam menggunakan sumberdaya serta 

menggunakan green label pada produknya sehingga menguatkan kesan ramah 

lingkungan pada produk tersebut. 

Dalam hal melihat apakah suatu produk dapat dikatakan ramah lingkungan 

atau tidak dapat dilakukan dengan melihat apakah perusahaan tersebut sudah 

memiliki sertifikat ISO 14000 yang merupakan standar internasional untuk 

manajemen sistem lingkungan yang berlaku untuk setiap usaha atau organisasi, 

terlepas dari ukuran, lokasi atau pendapatan. Termasuk didalamnya ISO 14001 

yang merupakan inti set standar yang digunakan oleh organisasi untuk merancang 
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sistem manajemen lingkungan yang efektif dan ISO 14004 yang memberikan 

pedoman tambahan untuk manajemen lingkungan yang berhubungan dengan 

aspek-aspek tertentu dari manajemen lingkungan. 

Indonesia sendiri, berdasarkan Mentri lingkungan hidup menetapkan sistem 

ekolabeling yang menunjukkan bahwa produk tersebut ramah terhadap 

lingkungan. Ekolabel pada dasarnya adalah sarana untuk menyampaikan 

informasi yang akurat dan tidak menyesatkan konsumen mengenai aspek 

lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya. 

Aspek lingkungan tersebut diantaranya adalah “biodegradability” (kemudahan 

bahan terurai di lingkungan), konsumsi air atau energi per ton produk, 

“recyclability” (kemudahan bahan didaur ulang), toksisitas (tingkat bahaya racun 

bagi orang atau biota lain), dan lain-lain yang mengikuti standar internasional 

yaitu ISO 14000. 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya dalam memudahkan 

pengkajian terhadap masalah yang ada pada rumusan masalah. Namun dalam 

penelitian terdahulu belum ada yang meneliti secara menyeluruh pengaruh dari 

pengetahuan, nilai, sikap, kelompok referensi dan promosi dalam kaitannya 

terhadap keputusan pembelian produk ramah lingkungan sehingga peneliti 

menggunakan beberapa peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dan 

kesamaan dengan penelitian ini. 
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Pertama, Irianto Hasiholan Limbong (1999) melakukan penelitian dengan 

judul faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen remaja dalam 

keputusan pembelian produk kosmetika. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah analisis Bipot dengan tujuan melihat gambaran secara visual 

antara objek yang diamati dengan variabel peubah yang diteliti. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah pengetahuan konsumen, budaya, 

keterlibatan konsumen, sikap, promosi, teman, situasi lingkungan dan keluarga. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sebanyak 90 

responden terlihat bahwa variabel keluarga menjadi variabel yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik. 

Kemudian secara berurutan diikuti oleh situasi lingkungan, teman, sikap, promosi, 

keterlibatan, budaya, pengeluaran dan pengetahuan. 

Kedua, Kusuma & Chandra (2010) dalam penelitiannya dengan judul 

pengaruh pengetahuan korean cuisine terhadap keputusan pembelian di restoran 

korea di kalangan masyarakat surabaya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel pembelian di restodan korea sebagai variabel terikat 

sedangkan untuk variabel bebasnya penelitian ini menggunakan variabel 

pengetahuan korean cuisine, pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, 

pengetahuan konsumsi dan penggunaan. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis. Dari penelitian ini ditemukan 

bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 
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Ketiga,  Jayanti (2011) melakukan penelitian berjudul analisi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik wardah di kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kepribadian dan sikap konsumen dengan keputusan pembelian 

sebagai variabel terikatnya dan menggunakan teknik multiple regression sebagai 

alat analisis. Penelitian ini menggunaan 450 sampel yang diambil dengan 

menggunakan teknik accidental sampling pada pengunjung mall ratu indah 

Makassar. Dari hasil penelitian terungkap bahwa varibel motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kepribadian dan sikap konsumen berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik merek wardah di kota Makassar. 

Keempat, Sulviana (2008) melakukan penelitian dengan judul analisis 

pengaruh persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik ramah lingkungan (green cosmetics product) dengan mengambil studi 

pada mahasiswi universitas andalas. Dalam penelitian ini digunakan 100 

responden yang diambil menggunakan teknik convenience sampling. Dalam 

mengolah data, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari 

hasil uji statistik dikemukakan bahwa variabel persepsi dan sikap konsumen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik ramah lingkungan baik secara simultan maupun secara parsial. 

Kelima, Wahyuningsih (2006) melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

kelompok referensi dan keluarga pada keputusan pembelian produk kosmetik 

pemutih wajah dengan mengambil populasi pada mahasiswi fakultas ekonomi 

UGM. Penelitian ini menggunakan 150 responden dengan menggunakan teknik 
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purposive sampling. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah 

regresi linear berganda unutk melihat adanya pengaruh variabel bebas kelompok 

referensi dan keluarga terhadap variabel terikat keputusan pembelian produk 

kosmetik pemutih wajah. Dari hasil analisis yang dilakukan dikemukakan bahwa 

seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada produk kosmetik pemutih wajah dengan variabel keluarga sebagai 

variabel paling dominan dibanding variabel kelompok referensi. 

Keenam, Jalois (2011) melakukan penelitian dengan judul profil green 

consumer Indonesia : indentifikasi segmen dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku pembelian green products. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

variabel demografis (umur,  jenis kelamin, tingkat pendidikan),  konsumen 

(motivasi, grup referensi, sikap), ekologikal (pengetahuan isu lingkungan, nilai 

konsumen), pemasaran (harga). Dari hasil analisis yang dilakukan dikemukakan 

bahwa variabel motivasi dan variabel nilai berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk ramah lingkungan. 

 

C. Model Konsep Dan Hipotesis 

 

1. Model Konsep 

 

Berdasarkan pada model perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal konsumen yang dikemukankan oleh  Schiffman dan Kanuk dalam Umar 

(2000) & Kotler (2008) dan beberapa hasil penelitian terdahulu maka dalam 

penelitian ini, peneliti mengembangkan model konsep mengenai keputusan 
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pembelian produk ramah lingkungan dilihat dari faktor pengetahuan, nilai, sikap 

,promosi & kelompok referensi konsumen sebagaimana yang terlihat pada 

Gambar 2.2. yang menjabarkan model konsep dari penelitian ini. 

 

Gambar 2.2 Model konsep penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Model Konsep yang dikembangkan dalam penelitian 
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2. Hipotesis 

 

Berdasarkan model di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian    

produk ramah lingkungan. 

H2 : Nilai berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

ramah lingkungan. 

H3 : Sikap berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

ramah lingkungan. 

H4 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

ramah lingkungan. 

H5 : Kelompok referensi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk ramah lingkungan. 

 

 

 

 

 

 


