
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya arti lingkungan hidup 

semakin meningkat hal ini didasari dari berbagai macam kerusakan lingkungan 

yang telah terjadi. Hal ini menjadikan masyarakat khawatir mengenai 

kelangsungan hidup mereka maupun untuk generasi mereka selanjutnya dan 

berupaya mencari solusinya. Bukti-bukti yang ditunjukkan para pakar  

lingkungan dan ilmuwan seperti penipisan lapisan ozon yang secara langsung 

memperbesar prevalensi kanker kulit dan berpotensi mengacaukan iklim dunia 

dan pemanasan global, yang memperkuat alasan kekhawatiran tersebut.. 

Bahkan sekarang, sampah menjadi masalah besar karena jumlah sampah yang 

semakin banyak dan banyaknya sampah yang sulit di daur ulang. 

Konsumen berkontribusi terhadap penurunan lingkungan dengan 

membeli produk yang berbahaya bagi lingkungan atau digunakan dengan cara 

tidak aman bagi lingkungan. Namun konsumen pun tidak bisa disalahkan 

sepenuhnya terkait hal ini. Produsen pun memiliki andil dalam penurunan 

kualitas lingkungan. Banyak perusahaan yang dalam aktivitasnya masih belum 

berorientasi lingkungan. Seperti halnya masih banyak produk-produk yang 

dikemas menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan alias sulit untuk 

diurai (Purnama, 2014). Dilansir dari www.news.tridinamika.com bahwa 

sampah plastik dapat menyebabkan bahaya bagi lingkungan. Racun dari
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partikel plastik akan membunuh hewan pengurai, misal cacing, mengganggu 

jalur air dalam tanah, menyebabkan pendangkalan sungai serta masih banyak 

lagi bahaya dari sampah plastik. 

Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke 

laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 

juta ton (CNN Indonesia, 2016). Tidak dapat dipungkuri bahwa pertambahan 

sampah plastik tak lepas dari semakin banyaknya produk - produk yang 

menggunakan plastik tak ramah lingkungan untuk pengemasannya. Diperkuat 

www.wartaekonomi.com bahwa data dari Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan menyebutkan Indonesia merupakan 

salah satu negara penghasil sampah plastik di laut terbesar ke-2 di dunia 

setelah China. dan bila tidak ada perubahan penanganan sampah, maka 

diperkirakan jumlah sampah plastik akan lebih banyak dari ikan pada tahun 

2050. Penumpukan tersebut terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara 

aktivitas penggunaan dengan aktivitas manusia dalam hal menjaga lingkungan.  

Menurut Prothero dan Fitchett (2000) “Kesadaran marketer terhadap 

lingkungan mulai tumbuh sejak dulu, hal ini di buktikan dengan aktivitas 

marketing beberapa tahun yang lalu secara sukses menandakan isu-isu hijau 

melalui simbol dan desain hijau dan kampanye iklan secara reguler 

menggambarkan citra alam, hidup bersih, dan lingkungan harmonis pada 

tambahan signal yang berbeda pada sejumlah barang konsumen”. Istilah green 

marketing muncul kepermukaan sebagai reaksi dari perusahaan untuk peduli 

lingkungan. Pemasaran Hijau didefinisikan sebagai respons pemasaran 

http://www.wartaekonomi.com/
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terhadap pengaruh lingkungan yang berasal dari perancangan, produksi, 

pengemasan, pelabelan, penggunaan, dan pembuangan barang atau jasa 

(Setyaningrum et al., 2015).  

Green marketing kemudian menjadi alternatif strategi yang tidak hanya 

membantu membangun image perusahaan dimata konsumen, tetapi juga 

memberi value terhadap bisnis perusahaan melalui peningkatan keputusan 

pembelian konsumen. Kotler (2009) keputusan pembelian didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai 

alternatif pilihan dan memilih salah satu alternatif berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu.Pengambilan keputusan dalam hal ini didasari oleh 

konsumen yang menyukai barang tersebut dan juga oleh produsen yang 

menginginkan keuntungan atas dasar menjual produk tersebut, namun  dalam 

pengambilan keputusan tersebut perusahaan tentunya harus memiliki strategi 

yang tepat untuk mmunculkan minat konsumen. Sehingga konsumen tersebut 

terdorong untuk membeli produk yang didistribusikan oleh perusahaan. 

Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen melibatkan keyakinan 

konsumen pada suatu produk, sehingga timbul rasa percaya diri atas kebenaran 

tindakan yang diambil. Rasa percaya diri konsumen atas keputusan pembelian 

yang diambilnya mempresentasikan sejauh mana konsumen memiliki 

keyakinan diri atas keputusannya memilih suatu produk. Faktor yang 

mempengaruhi keputusan membeli konsumen akan suatu produk dapat berasal 

dari green brand/merek ramah lingkungan (Ridwan, 2018). 
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Green brand diidentifikasi sebagai alat pemasaran hijau yang dapat 

meningkatkan pengetahuan konsumen mengenai produk ramah lingkungan 

dan diyakini dapat menjadi sarana yang memudahkan bagi konsumen untuk 

mempersepsikan produk hijau, dan mendorong konsumen untuk membeli 

produk ramah lingkungan (Setyaningrum et al., 2015). Dahlstrom (2011) 

mendefinisikan green brand sebagai sekumpulan atribut dan manfaat dari suatu 

merek yang dihubungkan dengan pengurangan pengaruh merek terhadap 

lingkungan yang dipersepsikan menjadi ramah lingkungan. Green brand yang 

baik dapat menarik konsumen untuk melakukan suatu keputusan pembelian. 

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2015). 

Selain Green Brand, faktor kedua yang mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah minat beli. Minat atau intensi (intention) adalah keinginan 

untuk melakukan perilaku. Adanya minat dapat menimbulkan keinginan untuk 

membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Minat konsumen adalah 

seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa 

besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek ke merek lain.. 

Jadi pada dasarnya jika seseorang berkeinginan untuk membeli biasanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dorongan dan pertimbangan-

pertimbangan tertentu (Keller, 1998). Jadi, adanya minat individu ini dapat 

menimbulkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Pernyataan 

ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Septifani, 2014) dan 

(Mangkono , 2011).  
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Salah satu perusahaan yang mengintegrasikan pemasaran lingkungan 

di Indonesia adalah The Coca Cola Company dengan produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) Ades. Ades merupakan merek air minum dalam 

kemasan yang diakusisi oleh The Coca Cola Company melalui Coca Cola 

Amatil Indonesia dari PT Akhasa Wira Internasional Tbk pada tahun 2000, 

namun The Coca Cola Company masih mempercayakan PT Akhasa Wira 

Internasional Tbk untuk memperoduksi dan mendistribusikan AMDK merek 

Ades hingga akhir tahun 2013.  

Pada tahun 2012, The Coca Cola Company merubah kemasan Ades 

yang konvensional menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dilansir 

dari www.bisnisukm.com kemasan Ades yang dikeluarkan oleh PT Coca Cola 

Bottling Indonesia ini menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan 

sehingga lebih mudah diremukkan dan dihancurkan setelah digunakan. Hal ini 

diperkuat oleh www.vemale.com bahwa kemasan Ades lebih mudah 

diremukkan agar volume botol kosong tersebut menghemat ruang di tempat 

sampah, serta menghasilkan jejak emisi karbon yang lebih kecil saat sampah 

tersebut diangkut.  

Penerapan strategi green marketing yang dilakukan oleh PT Coca Cola 

Bottling Indonesia ini yaitu untuk meningkatkan brand image Ades yang kini 

lebih ramah lingkungan. Green marketing dikenalkan secara terus menerus 

oleh perusahaan dengan tujuan untuk membangun green brand sebagai 

pembeda antara produk hijau dan produk non hijau lainnya. Ekspektasi strategi 

ini akan meningkatkan branding berbasis lingkungan yang akan berpengaruh 
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pada semakin meningkatnya minat beli masyarakat untuk membeli produk 

Ades karena menganggap bahwa akan ada prestise ketika mengkonsumsi Ades 

sehingga nantinya akan meningkatkan penjualan serta laba perusahaan. 

Munculnya Ades dengan tampilan baru ini yang mana menggunakan 

kemasan yang eco-friendly, ekspektasi yang luar biasa mencuri perhatian 

banyak orang serta pesaing sejenis lainnya. Namun perubahan tersebut tidak 

serta merta menaikkan penjualan Ades. Bahkan dalam laporan akhir tahun 

2017 disebutkan bahwa penjualan Ades mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya dari 887,663 menjadi hanya 

814,490 (nilai dalam jutaan rupiah). Artinya perubahan yang dilakukan The 

Coca Cola Company terhadap Ades masih memerlukan proses adaptasi dalam 

memenangkan persaingan pasar. Berikut data penjualan bersih Ades: 

Tabel 1.1 Data Penjualan Bersih Ades Tahun 2015-2017  

(dalam jutaan rupiah) 

No Tahun Penjualan Bersih 

1 2015 669,725 

2 2016 887,663 

3 2017 814,490 

Sumber: Laporan Keuangan PT Akasha Wira Tahun 2015-2017 

Berdasarkan tabel 1.1 ditinjau dari sisi produk, air mineral Ades 

menggunakan air pegunungan yang sudah teruji. Perubahan kemasan yang 

dilakukan Ades ini sebagai terobosan baru yang bertujuan unutuk menghemat 

ruang tempat plastik dan menghasilkan limbah karbon yang lebih kecil saat 

sampah tersebut diangkat. Namun, penggantian kemasan ini tidak serta merta 

meningkatkan kepercayaan konsumen. Masih ada konsumen yang 
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beranggapan kemasan kuat adalah kemasan tebal dan berat sehingga mampu 

menyimpan air lebih lama di segala cuaca. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

praktik green marketing belum maksimal menunjang perusahaan 

meningkatkan minat beli (Almuarief, 2016). Perkembangan yang kurang baik 

juga ditunjukkan oleh top brand index tahun 2018 dimana Ades hanya 

menempati peringkat 2. Berikut datanya: 

Tabel 1.2 Top Brand Index (TBI) Kategori Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) Tahun 2018 (dalam persen) 

No Merek TBI 

1 Aqua 63,9 

2 Ades 7,6 

3 Club 3,4 

4 2 tang 3,2 

5 Cleo 2,7 

Sumber: Top Brand Index, 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Ades berada pada 

peringkat kedua, dengan rata-rata top brand index 7.6% terdapat gap yang 

sangat besar antara peringkat pertama (Aqua) dengan Ades, ini menandakan 

bahwa jumlah konsumen yang memilih untuk membeli Ades masih relatif 

sedikit dibandingkan dengan  produk AMDK pesaing lainnya. Berikut tabel 

data top brand index Ades selama 3 tahun terakhir: 

Tabel 1.3 Top Brand Index (TBI) Produk AMDK Ades Tahun 2018-2016 

(dalam persen) 

No Tahun TBI 

1 2018 7,6 

2 2017 4,1 

3 2016 3,4 

Sumber: Top Brand Index, 2016-2018 
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Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang memilih Ades 

setiap tahunnya naik secara signifikan hal ini menunjukkan bahwa setiap 

tahunnya kesadaran masyarakat untuk memilih produk ramah lingkungan 

semakin meningkat, akan tetapi kenaikan ini tidak menjadikan produk Ades 

memenangkan persaingan AMDK di Indonesia melihat juga bahwa industri 

AMDK di Indonesia terus berkembang seiring dengan terus bertambahnya 

jumlah penduduk di Indonesia.  

Semakin maraknya perusahaan yang bergerak dibidang Air mminum 

dalam kemasan (AMDK) dan berdasarkan fenomena yang terjadi serta 

beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan hasil 

yang bervariasi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Green Brand Terhadap Keputusan Pembelian yang Dimediasi 

Minat Beli” (Studi Pada Konsumen Air minum dalam kemasan Ades)”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah  yang  ada,  penelitian  ini  lebih  

memfokuskan  pada  pengaruh Green Brand terhadap keputusan pembelian 

yang dimediasi minat beli. Penelitian ini membatasi objek penelitian yang 

berfokus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

konsumen Air minum dalam kemasan Ades. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah green brand berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen air minum dalam kemasan Ades ? 
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2. Apakah green brand berpengaruh secara signifkan terhadap minat beli 

konsumen air minum dalam kemasan Ades ? 

3. Apakah minat beli berpengaruh secara siginifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen air minum dalam kemasan Ades ? 

4. Apakah green brand berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian yang dimediasi minat beli  konsumen air minum dalam 

kemasan Ades ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Pengaruh green brand terhadap keputusan pembelian konsumen air 

minum dalam kemasan Ades. 

2. Pengaruh green brand terhadap minat beli konsumen air minum dalam 

kemasan Ades. 

3. Pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian konsumen air minum 

dalam kemasan Ades. 

4. Pengaruh green brand terhadap keputusan pembelian yang dimediasi 

minat beli konsumen air minum dalam kemasan Ades. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan Air minum dalam 
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kemasan Ades dalam menjalankan strategi pemasaran yang baik, 

khususnya mengenai Green Brand, keputusan pembelian, dan minat  beli. 

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan berguna untuk dijadikan sebagai referensi perpustakaan 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mengenai 

Green Brand, keputusan pembelian, dan minat  beli. 
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