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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dasar-dasar berupa teori dan temuan-temuan melalui hasil berbagai 

penelitian sebelumnya merupakan hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini. Salah satu pendukung yang perlu untuk dijadikan 

bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan berfokus 

pada green product, green price, dan keputusan pembelian. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan 

jurnal. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 

Peneliti, 

Tahun dan 

Judul 

Metode 

Penelitian Variabel Hasil 

1 Boztepe, 

Aysel 

2012 

“Green 

Marketing 

and Its 

Impact on 

Consumer 

Buying 

Behavior” 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah green 

consumer, 

penyebaran 

data 

menggunakan 

kuesioner dan 

menggunakan 

uji regresi 

linier 

berganda 

a. Green

Marketing

b. Buying

Behavior

Memberikan hasil/gambaran 

dan penjelasan bahwa 

terdapat pengaruh positif 

signifikan antara 

environment awareness dan 

green purchasing behavior. 

Begitupula dengan green 

price dan green purchasing 

behavior, terdapat pengaruh 

positif signifikan. Pada green 

product features dan green 

purchasing behavior, 

terdapat pengaruh positif 
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No 

Peneliti, 

Tahun dan 

Judul 

Metode 

Penelitian Variabel Hasil 

signifikan.  Terdapat 

pengaruh positif signifikan 

pada green promotion dan 

green purchasing behavior. 

2 Ahmad, et. 

al. 

2016 

“Analisis 

Green 

Product 

dan Green 

Marketing 

Strategy 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk The 

Body Shop 

di 

ManadoTo

wn 

Square.” 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah 

konsumen 

The Body 

Shop Manado 

Town Square, 

penyebaran 

data 

menggunakan 

kuesioner dan 

menggunakan 

uji regresi 

linier 

berganda 

a. Green 

Product 

b. Green 

Marketing 

Strategy 

c. Keputusan 

Pembelian 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan  pada green 

product dan green marketing 

strategy terhadap keputusan 

pembelian. Begitu juga 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara green 

product dan keputusan 

pembelian. Sementara green 

marketing strategy tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

3 Palwa, 

Apriyanto 

2014 

“Pengaruh 

Green 

Marketing 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Yang 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah 

konsumen The 

Body Shop di 

Yogyakarta, 

penyebaran 

data 

menggunakan 

kuesioner dan 

menggunakan 

uji regresi 

a. Green 

Marketing 

b. Minat Beli 

c. Keputusan 

Pembelian 

Green marketing 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen. Minat beli 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen. Green Marketing  

berpengaruh positif terhadap 

minat beli konsumen. 
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No 

Peneliti, 

Tahun dan 

Judul 

Metode 

Penelitian Variabel Hasil 

Dimediasi 

Minat Beli 

(Studi 

Pada 

Pelanggan 

The Body 

Shop Di 

Plaza 

Ambarukm

o 

Yogyakarta

)” 

linier 

berganda 

4 Saxena, 

Ravindra & 

Khandenwa

l, Pradeep 

K. 

2010 

“Can Green 

Marketing 

be used as a 

tool for 

Sustainable 

Growth?: A 

Study 

Performed 

on 

Consumers 

in India- An 

Emerging 

Economy.” 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah green 

consumer, 

penyebaran 

data 

menggunakan 

kuesioner dan 

menggunakan 

uji regresi 

linier 

berganda. 

a. Green 

Marketing 

b. Sustainable 

Growth 

Hasil dari penelitian 

memberikan bukti kuat untuk 

menyimpulkan bahwa saat 

ini preferensi konsumen 

bergeser ke produk ramah 

lingkungan. Hasil lainnya 

menunjukkan bahwa saat ini 

konsumen lebih peduli untuk 

perlindungan lingkungan, 

konsumen bahkan siap untuk 

membayar sedikit tambahan 

harga (sesuai) untukproduk 

ramah lingkungan 

(hijau). Hasil menunjukkan 

bahwa konsumen sangat 

percaya bahwa perusahaan 

menikmati citra hijau akan 

memiliki keunggulan 

kompetitif di pasar dan akan 

memimpin ke arah 

pertumbuhan yang 

berkelanjutan.  
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Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan 

beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam 

membahas pokok permasalahan, yaitu variabel keputusan pembelian. Persamaan 

lainnya adalah pengukuran variabel bebas dilakukan secara mandiri dengan 

variabel terikat. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terdapat pada objek penelitian dan beberapa variabel bebas, yang 

mana penelitian ini hanya menggunakan green product dan green price sebagai 

variabel bebasnya. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat pada 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya akan mempengaruhi hasil peneltian 

yang diperoleh. Pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran 

tentang green product mempengaruhi keputusan pembelian dan green price 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen (consumer behavior) di definisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan menggunakan barang-barang/jasa termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 

tersebut (Sunyoto, 2012). Dua elemen penting dari perilaku konsumen adalah 
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proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang keduanya melibatkan 

individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang maupun 

jasa. Untuk memahami perilaku konsumen, perlu diketahui beberapa faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan suatu pembelian. Menurut 

Sunyoto (2012), faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri konsumen 

dalam mempengaruhi kegiatan konsumsinya, yang terdiri dari kebudayaan, 

kelas sosial, dan keluarga. Sedangkan faktor internal  mempengaruhi pola 

kegiatan konsumsi, yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam 

individu atau yang melekat pada diri individu, yang mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, menggunakan dan menghabiskan barang-

barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan ini, yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepribadian dan konsep diri. 

Berikut model perilaku konsumen yang di pilih oleh peneliti karena penelitian 

ini memfokuskan pada stimulus pemasaran dan keputusan pembelian: 
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Sumber : Kotler dan Keller (2009) 

Dalam melakukan pembelian, konsumen seringkali dihadapkan pada 

beragam pilihan produk yang menyebabkan konsumen harus 

mempertimbangkan produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli. 

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang 

dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan 

dari alternatif tersebut bersama konsekwensi. Menurut Koltler (2002) 

keputusan pembelian adalah tidakan dari konsumen untuk mau membeli atau 

tidak terhadap suatu produk. Keputusan pembelian adalah rasa yakin pada diri 

konsumen atas produk yang diambilnya adalah keputusan yang benar.  

Kotler (2009) menyatakan terdapat lima proses keputusan pembelian, 

yaitu : 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2009) 

1) Pengenalan Masalah 

Pengenalan 
masalah

Pencarian 
informasi

Evaluasi 
alternatif

Keputusan 
Pembelian

Perilaku 
Pasca 

Pembelian

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

Gambar 2.2Proses Keputusan Pembelian 
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Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Lalu rangsangan tersebut akan berubah menjadi dorongan.  

2) Pencarian Informasi 

Konsumen akan mencari informasi-informasi ketika mengetahui 

apa yang dibutuhkan olehnya. Sumber informasi konsumen di bedakan 

menjadi 4, yaitu pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan), komersial 

(iklan, situs web, kemasan), publik (media masa, organisasi pemeringkat 

konsumen), eksperimental (penanganan, penggunaan produk, 

pemeriksaan). Jika informasi yang dibutuhkan konsumen telah di peroleh 

dan mampu membuat konsumen puas maka konsumen akan membeli 

produk tersebut. 

3) Evaluasi Alternatif 

Pada proses ini konsumen memiliki beberapa alternatif pilihan 

yang akan di evaluasi. Konsep dasar yang membantu dalam memahami 

proses evaluasi, yaitu : 

a) Konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

b) Konsumen mencari manfaat tertentu dan solusi produk. 

c) Konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok 

atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat 

yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.  

4) Keputusan Pembelian 
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Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar 

merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk 

maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan 

maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima sub keputusan 

berdasarkan, merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. 

5) Perilaku Pascapembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Konsumen yang tidak puas akan 

suatu merek, cenderung akan pindah ke merek lain. Sedangkan jika 

konsumen merasa puas akan suatu merek, kemungkinan akan melakukan 

pembelian ulang terhadap suatu merek. 

2. Green Marketing 

a. Pengertian Green Marketing 

Saat green marketing muncul di akhir tahun 1980 dan di awal 

1990, American Marketing Association (AMA)sudah menggelar 

workshop tentang “Ecological Marketing” di tahun 1975, yang hasilnya 

adalah buku pertama yang membahas tentang green marketing berjudul 

“Ecological Marketing” dan mendefinisikan green marketing sebagai 

studi tentang aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan pemasaran 

pada polusi, penipisan energi dan penipisan sumber non energi (Henion 

dan Kinnear dalam Polonsky, 1994). Menurut Polonsky (1994), green 

marketing terdiri dari semua aktivitas yang di desain untuk menghasilkan 
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dan memfasilitasi semua perubahan yang diharapkan dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga terjadi kepuasan dari 

kebutuhan dan keinginan, dengan dampak minimal yang dapat merugikan 

lingkungan alam.  

Dari definisi para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

green marketing adalah aktifitas memasarkan produk untuk memuaskan 

kebutuhan ataupun keinginan konsumen dengan memperhatikan aspek-

aspek lingkungan, apakah dalam aktifitas tersebut memiliki dampak 

negatif atau positif untuk lingkungan. Kondisi tersebut menuntut pemasar 

agar lebih berhati-hati dalam menjalankan dan mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan lingkungan. Jika pemasaran konvensional tidak 

lepas dari marketing mix, begitu pula dengan green marketing yang tidak 

lepas dari green marketing mix. Hanya ada 4P – product, price, place, 

promotion di pemasaran, 4P di green marketing di tambah dengan 3 

tambahan Ps, yang dinamakan people, planet, profits (Chandrasekar, 

2010). 

 

1) Green product 

Produk secara umum adalah sesuatu yang ditawarkan kepada 

konsumen untuk di konsumsi, sehingga dapat memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Adanya isu lingkungan dan global 

warming membuat konsumen mempertimbangkan produk yang akan 
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di beli apakah memiliki dampak yang buruk untuk lingkungan. 

Produk seperti itu disebut green product (produk hijau), yang mana 

produknya bisa di daur ulang, menggunakan material yang tidak 

berbahaya, dan mengurangi dampak buruk lingkungan. Menurut 

Durif et. al. (2010), green product memiliki tipe atau biasanya tahan 

lama, tidak beracun, terbuat dari bahan daur ulang, atau dikemas 

seminimal mungkin. Produk hijau adalah produk yang tidak 

mencemari lingkungan, tidak membuang sumber daya atau yang 

dapat di daur ulang (Ahmad et. al., 2016). Beberapa karakteristik dari 

produk umum yang dapat dikategorikan sebagai produk hijau (Bhatia 

& Amit 2013) yaitu efisiensi energi (baik dalam penggunaan dan 

produksi), efisiensi air (baik dalam penggunaan dan produksi), 

pemancaran rendah (rendah emisi berbahaya), produk yang aman 

dan/atau sehat, dapat di daur ulang dan/atau dengan konten daur 

ulang, tahan lama (sepanjang masa), biodegrable, dapat 

diperbaharui, produk dapat digunakan kembali., sertifikat pihak 

ketiga untuk umum dan transportasi standart (contohnya organik, 

sertiikat kayu), di produksi secara lokal. 

2) Green price 

Menurut Himawan (2016) green price merupakan sejumlah 

uang yang harus di bayarkan atas kesesuaian nilai suatu produk yang 

ramah lingkungan. Green price mempertimbangkan people, planet, 
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dan profit dengan cara menjaga kesehatan para pegawai dan 

masyarakat dan memastikan efisiensi produktivitas (Chandrasekar, 

2010). Untuk menghasilkan produk hijau umumnya menuntut 

ongkos produksi yang lebih tinggi yang mengakibatkan harga jual 

menjadi lebih tinggi (Palwa, 2014). Di perkuat dari pernyataan Hati 

& Afriani (2015), bahwa harga sebuah produk hijau lebih mahal 

dibandingkan produk konvensional. Hal tersebut dikarenakan adanya 

biaya tambahan dalam memodifikasi proses produksi, pengemasan 

yang menggunakan teknologi tinggi dan juga proses pembuangan 

limbah (Hati & Afriani, 2015). 

b. Green Consumer 

Secara umum konsumen hijau di definisikan sebagai seseorang 

yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan dan/atau yang membeli 

produk hijau melebihi alternatif standar (Boztepe,2012). Ada beberapa 

tindakan yang harus dilakukan konsumen sebagai salah satu wujud 

perilaku konsumen ramah lingkungan yang sering di kenal dengan 3R-

reduce, reuse, recycle (Jayanti et. al., 2013). Sebagai contohnya, green 

consumer akan memutuskan untuk melakukan pembelian buku dengan 

kertas recycle, karena lebih ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri green 

consumer memiliki wadah untuk sharing tentang pengalaman tentang 

green product yang di konsumsi yaitu pada 

www.indonesiagreenproduct.com. Tidak hanya itu, salah satu organisasi 

http://www.indonesiagreenproduct.com/
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konsumen yang peduli dengan lingkungan yaitu Greenpeace yang 

memiliki banyak informasi mengenai produk berbahaya dan perusahaan 

yang mengeksploitasi lingkungan, juga dapat memfasilitasi green 

consumer menjadi voluntir aktifitas organisasi tersebut. 

B. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pikir yang dapat 

membantu dalam mempermudah untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam 

pembahasan, serta menjadi landasan dalam penelitian ini. Kerangka pikir pada 

penelitian pada gambar berikut ini: 

H1 

 

H2 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

melakukan keputusan pembelian, konsumen dihadapkan pada beberapa faktor, 

diantaranya adalah bagaimana perusahaan agar memproduksi produk hijau (green 

product) dengan kualitas yang baik dengan harga yang sebanding dengan kualitas 

sehingga konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. Kedua variabel 

tersebut digunakan oleh peneliti karena green product dan green price merupakan 

stimulus yang dikontrol oleh perusahaan yang keduanya dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Pemilihan kedua variabel tersebut berdasarkan penelitian 

Green Product (𝑋1) 

Keputusan Pembelian (Y) 

Green Price (𝑋2) 

Gambar2.3KerangkaPikir 
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yang dilakukan oleh Kusumawati (2015) bahwa green product mempengaruhi 

keputusan pembelian dan penelitian Putripeni, et.al (2014) yang menyatakan 

bahwa green product, green price berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian, sedangkan green promotion memiliki pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan.   

C. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti dan 

digunakan untuk menerangkan suatu fakta. Pengembangan hipotesis dari 

penelitian ini, di jelaskan seperti berikut ini : 

1. Green product dan Keputusan Pembelian 

Ketika marak produk yang mengandung bahan berbahaya bagi 

manusia dan lingkungan, dan hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam 

memutuskan suatu pembelian, maka produsen menjadikan hal tersebut 

sebagai peluang dan di bentuklah produk hijau (green product). Konsep green 

digunakan untuk pemasar dalam memasarkan suatu produk demi memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang membutuhkan dan menginginkan 

produk dengan tidak merusak lingkungan hidupnya. Green product 

merupakan produk yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan konsumen juga 

dan juga bekerja sebagai obat masa depan dari dampak negatif suatu produk 

(Nursanti & Melisa, 2011). Dilihat dari sisi konsumen, green product adalah 

produk yang aman digunakan, menyehatkan, dan nyaman saat digunakan 
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karena bahan-bahan alami yang terkandung tidak memiliki efek samping 

berbahaya. Dalam penelitian Ahmad, et.al, tahun 2016 menemukan bukti 

bahwa green product memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Dalam penelitian Kusumawati (2015) menyatakan hasil dari penelitiannya 

yaitu green product berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Semakin green product maka semakin yakin konsumen dalam 

 melakukan keputusan pembelian. 

2. Green price dan Keputusan Pembelian 

Harga yang di bayarkan konsumen untuk mendapatkan green product 

disebut green price. Penggunaan konsep green pada harga dikarenakan, dalam 

penentuan harganya dipengaruhi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam setiap aktivitasnya seperti tambahan biaya untuk proses 

produksi yang lebih ramah lingkungan, tambahan biaya untuk pengolahan 

limbah agar tidak mencemari lingkungan, dan tambahan biaya untuk update 

tekhnologi yang lebih mempertimbangkan dampak dari penggunaan 

tekhnologi tersebut. Harga merupakan hal yang sensitif yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. 

Penelitian lain dari Saxena & Khandenwal (2010) menyatakan bahwa 

konsumen bahkan siap untuk membayar sedikit tambahan harga (sesuai) 

untuk produk ramah lingkungan (hijau). Boztepe (2012) melakukan penelitian 
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yang hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara green price dan purchasing behavior. 

H2 : Semakin green price maka semakin yakin konsumen dalam 

 melakukan keputusan pembelian. 

 


