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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu pokok permasalahan yang sangat berpengaruh dalam 

penyelenggaraan perekonomian dan  pembangunan adalah masalah pemanfaatan 

berimbang atas sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam seringkali  

tidak berimbang dan cenderung bersifat egosektoral, menyebabkan semakin 

meluasnya masalah-masalah lingkungan yang bersifat vandalis dan ekspoitatif. 

Dalam situasi seperti itu akhirnya munculah apa yang disebut green consumerism 

(konsumen hijau). Konsumen hijau 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.  

Seiring dengan adanya kesadaran tersebut maka perusahaan menerapkan 

isu-isu lingkungan sebagai salah satu strategi pemasarannya atau yang telah kita 

kenal sebagai green marketing (pemasaran hijau). Pemasaran hijau muncul 

sebagai pengaruh dari meningkatnya perhatian pada isu lingkungan, dimana oleh 

pembuat peraturan publik dapat dilihat sebagai indikasi lain bahwa kepedulian 

lingkungan merupakan area yang potensial sebagai strategi bisnis (Menon & 

Menon, 1997). Pada penelitian yang dilakukan oleh Byrne (2002) dikatakan 
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bahwa lingkungan dan pemasaran hijau merupakan fokus baru dalam usaha bisnis, 

yaitu sebuah pendekatan pemasaran strategik yang mulai mencuat dan menjadi 

perhatian banyak pihak mulai akhir abad 20 (Ottman, 1998). Pemasaran yang 

berbasis pada kelestarian lingkungan merupakan perkembangan baru dalam 

bidang pemasaran, dan merupakan suatu peluang potensial dan strategis yang 

memiliki keuntungan ganda baik pelaku bisnis maupun masyarakat sebagai 

pengguna.  

Pendekatan konsep hijau diyakini dapat meningkatkan integrasi dari isu 

lingkungan pada keseluruhan aspek dari aktivitas perusahaan, mulai dari 

formulasi strategi, perencanaan, penyusunan, sampai produksi dan penyaluran 

atau distribusi dengan pelanggan. Pemasaran hijau juga dideskripsikan sebagai 

usaha organisasi atau perusahaan dalam mendesain, promosi, harga dan distribusi 

produk-produk yang tidak merugikan lingkungan. Saat ini, pemasar (marketer) 

perlu memandang fenomena pemasaran hijau sebagai satu hal yang berpotensi 

sebagai peluang bisnis (Pujari dan Wright, 1995). 

Implikasi yang paling signifikan dari kondisi tersebut bagi pemasar 

barang dan jasa adalah bahwa tindakan konsumen didasarkan atas nilai-nilai 

melalui kekuatan keputusan pembelian konsumen (Dharmmesta, 1997). Czinkota 

and Ronkainen (1992) dalam Lozada (2000)  mengemukakan bahwa perusahaan 

akan dapat memperoleh solusi pada tantangan lingkungan melalui konsep hijau 

(green concept) dan pelayanan agar dapat tetap bersaing. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa pemasaran hijau  sebagai  salah satu upaya perusahaan  untuk  

mendapatkan kesempatan  meraih   tujuan   perusahaan.   
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Hal   ini   terlihat  pada  perhatian pelaku bisnis terhadap isu-isu 

lingkungan dan kesehatan dengan meningkatnya pasar yang peduli lingkungan 

(Laroche, et al., 2001). Bahkan ditunjukkan dengan maraknya para pelaku bisnis 

yang menerapkan standar internasional atau lebih dikenal dengan International 

Organization for Standardization (ISO) dengan mengembangkan 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. Hal ini dibuktikan dengan penelitian mengenai pernyataan konsumen 

bahwa konsumen mengatakan mereka sangat peduli tentang perubahan iklim, dan 

mereka menghubungkan titik-titik kembali ke pembelian mereka sendiri, menurut 

survei McKinsey 2007 dari 7.751 orang di Brazil, Kanada, Cina, Perancis, 

Jerman, India, Inggris, dan Amerika Serikat.  

Jajak pendapat menunjukkan bahwa 87 % konsumen khawatir tentang 

dampak lingkungan dan sosial dari produk yang mereka beli. Penelitian lain juga 

menunjukkan grafik peningkatan kesadaran akan konsep hijau yang ditandai 

dengan perkembangan peluncuran produk hijau sesuai dengan tren permintaan 

konsumen, dengan data sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik perkembangan peluncuran produk ramah lingkungan 
berdasarkan tren permintaan konsumen  
(Sumber: Datamonitor peluncuran “sustainable product”) 
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Seiring dengan berkembangnya pemasaran yang mendukung konsep hijau, 

terdapat juga beberapa penelitian lain yang bertolak belakang dengan 

perkembangan tersebut yang menyatakan bahwa tidak sepenuhnya konsep 

pemasaran hijau dapat diterapkan.   

Gan, 2008 menyatakan bahwa  indikasi sikap positif  konsumen terhadap 

isu-isu lingkungan tidak selalu mencerminkan perilaku  pembelian ramah 

lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas konsumen tidak membeli produk 

yang berwawasan lingkungan dan mereka (produsen) juga tidak akan menjual 

produk-produk berwawasan lingkungan. Faktor atribut produk tradisional seperti 

harga, kualitas dan merek adalah hal yang paling penting yang dipertimbangkan 

konsumen ketika membuat keputusan pembelian. Hal ini juga menjadi salah satu 

alasan dalam melakukan penelitian ini, dimana melalui penelitian “Pengaruh 

Produk Hijau dan Pemasaran Hijau Terhadap Minat Beli dan Keputusan 

Pembelian Konsumen AMDK K3PG” akan dianalisa apakah konsep ini memiliki 

implikasi terhadap konsumen AMDK K3PG.  

Semakin banyak munculnya ratusan produk AMDK sebagai penunjang 

utama kebutuhan air minum masyarakat, maka analisa terhadap konsep hijau ini 

perlu untuk mulai dipikirkan sebagai upaya pengembangan strategi pemasaran 

baru yang berwawasan lingkungan untuk AMDK yang diproduksi oleh Koperasi 

Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) yang saat ini mulai 

memasuki pasar yang lebih berkembang dari konsep awal, dimana produk ini 

awalnya hanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan air minum dari karyawan 

Petrokimia Group. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi secara empiris 

mengenai pengaruh konsep hijau dan minat beli terhadap Keputusan Pembelian  
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konsumen untuk produk AMDK. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan 

sebagai strategi pemasaran baru dalam pemasaran AMDK K3PG dan secara 

simultan mampu memberikan pengaruh terhadap dengan keputusan pembelian 

konsumen. 

 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana karekateristik produk hijau pada AMDK - K3PG? 

2. Apakah produk hijau dan pemasaran hijau berpengaruh terhadap minat beli? 

3. Apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan membeli? 

4. Apakah produk hijau dan pemasaran hijau berpengaruh langsung terhadap 

keputusan membeli 

 

1.3. Batasan masalah 

Batasan masalah yang digunakan untuk memfokuskan penelitian ini yaitu: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam menentukan 

keputusan pembelian pada produk AMDK yang menggunakan strategi 

pemasaran hijau  hanya sebatas pada konsep bauran pemasaran. 

2. Obyek penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup wilayah, yaitu konsumen  

AMDK K3PG di kecamatan Gresik. 

3. Pembahasan konsep hijau pada penelitian ini hanya sebatas pada konsep 

produk hijau dan pemasaran hijau 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah:  

1. Menganalisa karekateristik produk hijau pada AMDK - K3PG. 

2. Menguji apakah produk hijau dan pemasaran hijau berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen. 

3. Menguji apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan membeli. 

4. Menguji apakah produk hijau dan pemasaran hijau berpengaruh langsung 

terhadap keputusan membeli. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Produsen produk Produk AMDK dapat menganalisa kecenderungan dan 

minat konsumen sebagai individu dalam memberikan keputusan pembelian.  

2. Mendukung Pemerintah yang sedang menggalakkan program “Go Green” 

dalam rangka memahami pasar konsumen dilihat dari sudut pandang individu 

konsumen.  

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengembangkan 

kebijakan strategi baru melaui konsep hijau dan perilaku konsumen sebagai 

strategi pertumbuhan korporasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif. 

  

 


