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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang dapat digunakan sebagai 

acuan dan perbandingan dalam membuat penelitian. Berikut adalah hasil 

tinjauan dari penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti Variabel Metodelogi Hasil Penelitian 

“Pengaruh Green 
Product, Green Brand 
dan Green 
Advertising terhadap 
Keputusan Membeli 
Air minum kemasan 
botol merek Aqua” 
Oleh: 
Lestari, 2015. 
 

 Green 
Product 
(X1) 

 Green 
Advertising 
(X2) 

 Green 
44eBrand 
(X3) 

 Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

 Jenis penelitian ini 
adalah penjelasan 
(explanatory 
research) dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif. 

 Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
pembeli dari produk 
air minum kemasan 
botol merek Aqua 
dengan jumlah 100 
responden. 

 Teknik pengumpulan 
data menggunakan 
kuisioner dan 
wawancara. 

 Green product 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian. 

 Green brand 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian 

 Green Advertising 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian. 

“Pengaruh Green 
Product, Green 
Advertising Dan 
Green Brand 
Terhadap Keputusan 
Pembelian (Survei 
pada Mahasiswa 
Jurusan Ilmu 
Administrasi Bisnis 
Angkatan 2013/2014 
Fakultas Ilmu 
Administrasi 
Universitas Brawijaya 
Konsumen Air 
Minum Kemasan 
Merek Ades)” Oleh: 
Ridwan et al., 2018 

 Green 
Product 
(X1) 

 Green 
Advertising 
(X2) 

 GreenBrand 
(X3) 

 Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

 Pеnеlitian ini 
mеrupakan pеnеlitian 
pеnjеlasan 
(еxplanatory 
rеsеarch) dеngan 
pеndеkatan 
kuantitatif. 

 Sampel dalalm 
penelitian ini adalah 
mahasiswa yang 
pernah membeli 
produk Ades dengan 
jumlah 115 
responden.  

 Teknik pengumpulan 
data menggunakan 
kuisioner 

 Green product 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian. 

 Green brand 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian 

 Green Advertising 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian. 
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Peneliti Variabel Metodelogi Hasil Penelitian 

“Green Marketing 
Dan Pengaruhnya 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Melalui 
Minat Membeli 
Produk Organik 
(Studi Pada 
Pelanggan Produk 
Organik di Kota 
Manado)”.Oleh: 
Manongko, 2011. 
 

 Green 
Marketing 
(X) 

 Minat Beli 
(M) 

 Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

 

 Penelitian ini 
merupakan penelitian 
survei dengan 
menggunakan 
pendekatan kuantitaif. 

 Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
pelanggan yang pernah 
membeli produk 
organik  dengan 
jumlah 100 responden 

 Teknik pengumpulan 
data menggunakan 
kuisioner 

 

 Green Marketing 
memiliki pengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
minat beli. 

 Green Marketing 
memiliki pengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian. 

 Minat beli memiliki 
pengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian. 

 Green Marketing 
memiliki pengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian melalui 
minat beli sebagai 
variabel 
intervening. 

“Analisa Pengaruh 
Pencantuman Merek, 
Kemasan, Label Halal 
terhadap Keputusan 
Pembelian pada 
Produk Makanan 
Cepat Saji Waralaba 
Internasional dengan 
Minat Beli sebagai 
Variabel Mediasi” 
Oleh: Sudrajat, 2018 

 Kemasan 
(X1) 

 Label 
Halal(X2) 

 Merek (X3) 
 Minat Beli 

(M) 
 Keputusan 

Pembelian 
(Y) 

 Jenis penelitian ini 
adalah penelitian 
dengan pendekatan 
kuantitatif. 

 Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
pengunjung Mall Solo 
Square yang pernah 
membeli makanan dan 
minuman Pizza Hut 
dengan jumlah 100 
responden 

 Teknik pengumpulan 
data menggunakan 
kuisioner. 

 

 Kemasan memiliki 
pengaruh signifikan 
secara langsung 
terhadap minat beli. 

 Merek memiliki 
pengaruh signifikan 
secara langsung 
terhadap minat beli. 

 Label Halal 
memiliki pengaruh 
signifikan secara 
langsung terhadap 
minat beli. 

 minat beli terbukti 
mampu memediasi 
secara signifikan 
antara variabel 
kemasan , merek, 
label halal terhadap 
keputusan 
pembelian. 

“Peran Minat 
Pembelian Konsumen 
sebagai Mediasi 
Kualitas Produk 
terhadap Keputusan  

 Kualitas 
Produk (X) 

 Minat 
Pembelian 
(M)0 

 Penelitian penjelasan 
(Explanatory 
Research) merupakan 
jenis penelitian yang 
digunakan dalam 

 Kualitas produk 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap minat beli. 
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Peneliti Variabel Metodelogi Hasil Penelitian 
Pembelian pada 
Perusahaan Kue” 
Oleh: Adriansyah et 
al., 2013 

 Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

 

 penelitian ini dengan 
menggunakan 
pendekatan kuantitatif 

Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
Pelanggan yang telah 
melakukan pembelian 
J&C Cookies dengan 
jumlah 100 responden 

 Minat .beli 
berpengaruh secara 
positif dan 
signifikan terhdap 
keputusan 
pembelian. 

 Kualitas produk 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian. 

 Kualitas produk 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian yang 
dimediasi minat 
beli. 

“Pengaruh green 
advertising terhadap 
persepsi tentang green 
brand dan keputusan 
pembelian  
(survei pada 
mahasiswa fakultas 
ilmu administrasi 
angkatan 2010/2011 
universitas brawijaya 
konsumen air minum 
kemasan merek 
ades)” Oleh: Praharjo 
et al., 2013. 

Green 
Advertising 
(X) 
Green Brand 
(Z) 
Keputusan 
Pembelian (Y) 
 

 Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dengan 
metode survei. 

 Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
mahasiswa yang 
pernah melihat iklan 
dan melakukan 
pembelian merek 
Ades dengan jumlah 
116 responden 

 Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian 
ini adalah metode 
kuesioner 

 Green Advertising 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
persepsi tentang 
Green Brand  

 Green advertising  
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian 

  Persepsi tentang 
Green Brand 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian 

“Pengaruh Green 
Marketing, 
Pengetahuan dan 
Minat Membeli 
terhadap Keputusan 
Pembelian (Studi 
pada Teh siap minum 
dalam kemasan 
returnable glass 
bottling (RGB)” 
oleh:Septifani et al.,  
2014. 

Green 
Marketing  
(X1) 
Pengetahuan 
(X2) 
Minat 
Membeli (X3) 
Keputusan 
Pembelian (Y) 

 Jenis penelitian ini 
adalah penelitian 
deskriptif dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif 

 Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
konsumen minuman 
teh dalm kemasan 
RGB telah 
melakukan 
pembelian dengan 
jumlah 160 
responden 

 Teknik pengumpulan 
data menggunakan 
kuisioner 

 

 Green Marketing 
berpengaruh 
signifikan dan positif 
terhadap keputusan 
pembelian. 

 Pengetahuan 
berpengaruh 
signifkan dan positif 
terhadap keputusan 
pembelian. 

 Minat membeli 
berpengaruh 
signifikan dan positif 
terhadap keputusan 
pembelian. 
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Peneliti Variabel Metodelogi Hasil Penelitian 
“Hubungan Antara 
Kesadaran Merek, 
Kualitas Persepsian, 
Kepercayaan Merek 
dan Minat Beli 
Produk Hijau (Studi 
pada konsumen  
Air minum dalam 
kemasan merek 
Ades)” Oleh: Sari dan 
Widowati, 2014 

 Kesadaran 
Merek 
(X1) 

 Kualitas 
Persepsian 
(X2) 

 Kepercaya
an Merek 
(M) 

 Minat Beli 
(Y) 

 Jenis penelitian 
penjelasan 
(explanatory 
research) dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif  

 Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
mahasiswa 
Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta yang 
telah melakukan 
pembelian produk 
hijau merek Ades. 

 Kesadarn merek 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap minat beli. 

 Kualitas persepsian 
dan kepercayaan 
merek tidak 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap minat beli. 

 Kesadaran merek dan 
kualitas persepsian 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kepercayaan 
merek. 

“Pengaruh Green 
Marketing terhadap 
Minat Beli yang 
dimediasi oleh Brand 
Image (Studi pada Air 
minum dalam 
kemasan Ades)” 
Oleh: Almuarief, 
2016 
 

 Green 
Marketing 
(X) 

 Brand 
Image (M) 

 Minat Beli 
(Y) 

 Jenis penelitian 
penjelasan 
(explanatory 
research) dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif  

 Sampel dalam 
penelitian ini adalah 
mahasiswa 
Universitas Negeri 
Yogyakarta yang 
tahu dan berminat 
membeli Air minum 
dalam kemasan Ades 
dengan jumlah 140 
responden 

 Teknik pengumpulan 
data menggunakan 
kuisioner 

 Green marketing 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap brand 
image air minum 
dalam kemasan 
Ades. 

 Green marketing 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap minat beli 
air minum dalam 
kemasan Ades. 

 Brand Image 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap minat beli 
air minum dalam 
kemasan Ades. 

 

Persamaan : Dalam penelitian sekarang memiliki kesamaan beberapa 

variabel dengan penelitian terdahulu dan masih di dalam 

hubungan antar variabel yang diteliti yaitu Green brand, 

Minat beli, dan Keputusan pembelian yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan menggunakan metodelogi yang 

sama.  
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Perbedaan : Dalam penelitian sekarang terdapat ada beberapa variabel 

yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan variabel 

penelitian sekarang, serta objek penelitian dan dalam 

periode waktu yang berbeda dengan penelitian sekarang. 

B. Tinjauan Teori 

1. Green Marketing 

Pemasaran Hijau didefinisikan sebagai respons pemasaran 

terhadap pengaruh lingkungan yang berasal dari perancangan, produksi, 

pengemasan, pelabelan, penggunaan, dan pembuangan barang atau jasa 

(Setyaningrum et al., 2015). Green Marketing adalah Konsistensi dari 

semua aktifitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan 

kebutuhan dan keinginan manusia, dengan tidak menimbulkan dampak 

pada lingkungan alam (Polinsky dalam Almuarief, 2016). The American 

Marketing Associate (AMA) dalam Ramadhan (2017) mendefinisikan 

green marketing sebagai kegiatan memasarkan produk dengan cara ramah 

lingkungan, termasuk modifikasi produk, merubah proses produksi, 

mengubah kemasan bahkan melakukan perubahan cara promosi. Green 

marketing dapat dikatakan tidak sekedar menawarkan produk yang hanya 

ramah lingkungan, tetapi juga mencakup proses produksi, pergantian 

packaging, serta aktivitas modifikasi produk. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Green 

Marketing atau environment marketing itu berkembang sejalan dengan 

adanya perhatian masyarakat akan isu-isu lingkungan, sehingga 
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masyarakat menuntut adanya tanggung jawab pelaku bisnis dalam 

melakukan aktivitas bisnis, terutama yang menghasilkan suatu produk 

yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Tujuan dari Green 

Marketing adalah untuk memperbaiki hubungan antara industri dengan 

lingkungan, untuk mengawasi dampak dari perekonomian, dan sebagai 

respon terhadap peraturan pemerintah akan lingkungan hidup.  

Pendekatan green marketing pada area produk meningkatkan 

integrasi dari isu lingkungan pada seluruh aspek dari aktivitas perusahaan, 

mulai dari formulasi strategi, perencanaan, penyusunan sampai produksi 

dan penyaluran/distribusi dengan pelanggan. Lozada (2000) mengatakan 

bahwa “perusahaan akan dapat memperoleh solusi pada tantangan 

lingkungan melalui strategi marketing, produk, dan pelayanan agar dapat 

tetap kompetitif”. Hal ini termasuk pada: 

 Teknologi baru untuk menangani limbah dan polusi udara, 

 Standarisasi produk untuk menjamin produk yang ramah lingkungan, 

 Menyediakan produk yang ‘benar-benar’ alami, dan 

 Orientasi produk lewat konservasi sumber daya dan yang lebih 

memperhatikan kesehatan. 

Solusi ini memastikan peran perusahaan dalam memahami 

kebutuhan masyarakat dan sebagai kesempatan perusahaan untuk 

mencapai keunggulan dalam industri.  Misalnya dengan menggunakannya 

pada merek produknya. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang 

memasarkan produk - produknya dengan karakteristik lingkungan akan 
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mempunyai suatu competitive advantage dibandingkan dengan 

perusahaan yang memasarkan tanpa tanggung jawab terhadap lingkungan, 

hal ini merupakan usaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen mereka, 

seperti pada The Coca Cola Company merubah kemasan Ades yang 

konvensional menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan.  

Mengembangkan green marketing tak terlepas dari bauran 

pemasaran konvensional 4P (product, price, promotion, place) kecuali 

dengan sejumlah penambahan komponen yang sangat berhubungan 

dengan maksud dari green marketing itu sendiri dan hal-hal yang sangat 

berpengaruh lainnya atau disebut dengan green marketing mix (Ramadhan, 

2017). 

Green marketing mix juga bagian dari strategi korporat dari 

keseluruhan karena harus menerapkan bauran pemasaran konvensional 

(marketing mix) yang terdiri dari produk, harga, tempat atau saluran 

distribusi dan promosi yang tidak merugikan lingkungan (Pride dan Farel 

dalam Ramadhan, 2017). Kegiatan-kegiatan atau berbagai macam elemen 

dari marketing mix tersebut perlu dikombinasi agar perusahaan dapat 

melakukan tugas dan rancangan pemasarannya seefektif mungkin. Berikut 

adalah empat elemen pokok dalam green marketing mix: 

a. Green Product 

Green product adalah produk yang tidak berbahaya bagi manusia 

dan lingkunganya, tidak boros sumber daya dan tidak menghasilkan 

sampah yang berlebihan sehingga tidak membahayakan konsumen dan 
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lingkunganya. Yaitu produk menggu-nakan bahan baku yang dapat 

didaur ulang, misalnya kemasan yang dapat diolah kembali, produk tidak 

menggunakan bahan yang yang dapat merusak lingkungan, tidak 

menghasilkan sampah yang tidak berguna akibat kemasan dalam jangka 

waktu yang singkat  

b. Green Price  

Green priceadalah harga yang ditetapkan perusahaan dengan 

pertimbangan lingkungan dan harga yang ditetapkan lebih mahal 

dibanding dengan produk yang lain. Yaitu menerapkan harga lebih tinggi 

untuk versi produk ramah lingkungan, memberi-kan kontribusi kepada 

lingkungan dari harga yang ditetapkan.  

c. Green Promotion  

Green promotion adalah promosi untuk mngubah presepsi 

masyarakat tentang pro-duk ramah lingkungan dengan menggunakan 

media seperti media elektronik (Televisi dan internet). Yaitu, iklan 

produk tersebut tidak mempengaruhi lingkungan, lebih mengutamakan 

menggunakan iklan media elektronik daripada iklan menggunakan media 

cetak.  

d. Green Place  

Green place adalah proses distribusi produk dengan membuat 

pabrik di berbagai tempat yang dekat dengan wilayah pemasaran agar 

tidak merusak lingkungan. Yaitu, kemasan produk untuk mengangkut ke 

tempat distribusi harus meminimalkan lim-bah dan penggunaan bahan 
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baku, transportasi produk ketempat distribusi harus ditu-jukan untuk 

mengurangi kerusakan lingkungan, mengurangi konsumsi energi dan 

mengurangi polusi. 

Alat-alat pemasaran hijau terdiri dari green label, green brand, dan 

green advertising  diidentifikasi sebagai alat pemasaran hijau yang dapat 

meningkatkan pengetahuan konsumen mengenai produk ramah 

lingkungan (Setyaningrum et al., 2015).  

2. Green Brand 

Green brand digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi 

pemasaran produknya. Merek merupakan produk atau jasa yang 

dimensinya dapat membedakan merek tersebut dengan produk atau jasa 

lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler dan 

Keller, 2009:258).  

Cretu et al., dalam Mourad dan Ahmed (2012:523) menyatakan 

Green Brand  adalah persepsi dan asosiasi dalam ingatan konsumen, 

bahwa merek tersebut komitmen dan berkepentingan untuk lingkungan. 

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. Keller (1993) dalam Mourad and Ahmad (2012:522) 

Menyatakan green brand atau merek hijau merupakan citra merek yang 

mendapat persepsi dan terasosiasi di benak konsumen yang terkait dengan 

penawaran produk atau jasa. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa green brand 

dapat digunakan untuk memosisikan produk yang ditawarkan perusahaan 

sebagai produk hijau, sehingga memudahkan konsumen membedakan 

merek produk hijau dengan merek produk non hijau dalam kategori produk 

yang sama.  

Konsep Green Brand menurut Mourad dan Ahmed (2012:519) 

terdapat 3 aspek yang dibahas. Aspek tersebut dapat merujuk pada citra 

merek sebuah produk hijau. Penjelasan mengenai komponen green brand 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Green Brand Image 

Green brand image adalah sebuah persepsi konsumen 

mengenai citra merek hijau suatu perusahaan yang berkomitmen pada 

aksi peduli terhadap lingkungan. Pengukuran Green Brand Image 

meliputi 5 indikator :  

1) merek sebagai tolok ukur terbaik yang berkomitmen terhadap 

lingkungan. 

2) merek profesional dalam bidang reputasi terhadap lingkungan.  

3) merek tersebut berhasil dalam hal kinerja terhadap lingkungan.  

4) merek sudah konsisten tentang kepedulian terhadap lingkungan.  

5) merek dapat dipercaya tentang janji-janji terhadap lingkungan. 

b. Green Satisfaction  

Green satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen 

terhadap tindakan yang dilakukan oleh suatu merek yang bertanggung 
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jawab terhadap lingkungan. Pengukuran Kepuasan hijau mencakup 4 

indikator: 

1) Senang dengan keputusan untuk memilih merek ini karena 

komitmen lingkungannya. 

2) Percaya bahwa hal yang benar untuk membeli merek ini karena 

kinerja lingkungannya.  

3) Senang membeli merek ini karena ramah lingkungan.  

4) Bangga terhadap merek ini karena kepeduliannya terhadap  

lingkungan. 

c. Green Trust  

Green trust adalah kepercayaan konsumen terhadap produk 

hijau atau ramah lingkungan. Green trust juga dapat didefinisikan 

bahwa konsumen bergantung pada sebuah merek sebagai akibat dari 

keyakinannya dalam kredibilitas lingkungan, kebajikan, dan 

kemampuan. Pengukuran kepercayaan hijau termasuk 5 indikator:  

1) Merek ramah lingkungan ini komitmennya dapat diandalkan.  

2) Kinerja terhadap lingkungan merek ini dapat diandalkan. 

3) Alasan terhadap lingkungan merek dapat dipercaya. 

4) Kepedulian terhadap lingkungan merek ini memenuhi harapan. 

5) Merek ini menepati janji dan komitmennya untuk perlindungan 

terhadap lngkungan. 
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3. Minat Beli 

Ghalandri dan Norouzi (2012) mendefinisikan minat beli 

konsumen sebagai kemungkinan konsumen dalam memilih suatu merek 

dalam situasi pembelian tertentu. Menurut Keller (1998), minat konsumen 

adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau 

seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek 

ke merek lain. Schiffman dan Kanuk dalam Agustin (2015) 

mengemukakan bahwa minat membeli merupakan pikiran yang timbul 

karena adanya perasaan tertarik dan ingin memiliki terhadap suatu barang 

atau jasa yang diharapkan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli 

muncul karena adanya proses belajar yang menciptakan suatu motivasi 

pada diri konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan merupakan aspek 

psikologis yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku konsumen untuk 

membeli suatu produk yang dipengaruhi oleh informasi yang diterimanya. 

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang 

membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi 

yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang 

sangat kuat yang pada akhirnya ketika seseorang konsumen harus 

memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada di dalam 

benaknya itu. Beberapa faktor yang membentuk minat beli konsumen 

menurut Kotler (2009): 
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a. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif 

yang disukai seseorang karena bergantung pada dua hal yaitu, 

intensitas sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai 

konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang 

lain. 

b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini nantinya akan dapat 

mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. Hal 

tersebut tergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah dia 

percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu barang atau 

tidak. 

Swastha dan Irawan dalam Febiana (2014:3) mengemukakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan 

perasaan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli 

barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, kegagalan 

biasanya menghilangkan minat. Tidak ada pembelian yang terjadi jika 

konsumen tidak pernah menyadari kebutuhan dan keinginannya. 

Pengenalan masalah (problem recognition) terjadi ketika konsumen 

meilhat adanya perbedaan yang signifikan antara apa yang dia miliki 

dengan apa yang dia butuhkan. Berdasarkan pengenalannya akan masalah 

selanjutnya konsumen mencari atau mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin tentang produk yang dia inginkan.  

Terdapat dua sumber informasi yang digunakan ketika menilai 

suatu kebutuhan fisik, yaitu persepsi individual dari tampilan fisik dan 
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sumber informasi luar seperti persepsi konsumen lain. Selanjutnya 

informasi-informasi yang telah diperoleh digabungkan dengan informasi 

yang telah dimiliki sebelumnya. Semua input berupa informasi tersebut 

membawa konsumen pada tahap dimana dia mengevaluasi setiap pilihan 

dan mendapatkan keputusan terbaik yang memuaskan dari perspektif dia 

sendiri. Tahapan terakhir ada tahap dimana konsumen memutuskan untuk 

membeli atau tidak membeli produk. 

Menurut Ferdinand (2002: 129) minat beli dapat diidentifikasi 

melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

prefrensinya. 

d. Minta eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan 

mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut. 
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4.  Keputusan Pembelian 

Konsumen sering dihadapkan dengan beberapa pilihan dalam 

menggunakan suatu produk. Hal tersebut menyebabkan konsumen harus 

mempertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan untuk 

membeli. Peter dan Olson (2013) menyatakan bahwa, keputusan 

pembelian merupakan proses terintegritas yang dilakukan untuk 

mengkombinasikan pengetahuan guna mengevaluasi dua atau lebih 

alternatif dan memilih satu diantaranya, sehingga keputusan pembelian 

dapat diartikan sebagai penetapan pilihan oleh konsumen terhadap dua 

atau lebih alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Amirullah 

dalam Azmi (2016) menjelaskan bahwa keputusan adalah seleksi terhadap 

dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata lain, pilhan alternatif harus 

tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Sedangkan menurut 

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. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian merupakan tindakan yang dilakukan konsumen dalam 

melakukan pembelian sebuah produk atau tindakan pemecahan masalah 

yang dilakukan individu dalam pemilihan alternatif dari beberapa 

alternatif penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki 

konsumen. 
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Kotler (2009;265) mengatakan sebelum menentukan keputusan 

untuk membeli suatu produk, konsumen akan melalui lima tahapan 

sebagai berikut: 

a. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah 

atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan 

internal atau eksternal. Rangsangan ini kemudian berubah menjadi 

dorongan, berdasarkan dorongan yang ada dalam diri konsumen maka 

konsumen akan mencari objek yang diketahui untuk dapat 

memuaskan dorongan tersebut. 

b. Pencarian Informasi 

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari 

merek pesaing dan fitur mereka. Ketika konsumen mengumpulkan 

lebih banyak informasi, hanya beberapa yang menjadi pilihan dan 

konsumen membuat pilihan akhir dari kumpulan ini. Sehingga 

pemasar harus mengidentifikasi hierarki atribut yang memandu 

pengambilan keputusan konsumen untuk memahami berbagai 

kekuatan persaingan dan bagaimana berbagai kumpulan informasi ini 

terbentuk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Proses yang dilakukan konsumen untuk menggunakan 

informasi yang didapat untuk mengevaluasi alternatif yang ada, proses 

memilih produk yang akan dibeli. Beberapa konsep dasar yang 
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dijadikan sebagai proses evaluasi: Pertama, konsumen berusaha 

memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat 

tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing 

produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan 

untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan ini. 

d. Keputusan Pembelian 

Setelah tahap evaluasi, konsumen akan menentukan keputusan 

pembelian terhadap suatu produk yang dianggap dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen. 

e. Perilaku pasca pembeli 

Setelah melakukan pembelian produk konsumen akan 

mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Konsumen 

yang mengalami keraguan menyangkut ketepatan keputusan 

pembelian atau tidak puas akan cenderung melakukan perpindahan 

merek. Hal ini tentu akan merugikan perusahaan karena akan 

mendapatkan komplain dari pelanggan, turunnya penjualan bahkan 

turunnya citra merek. Sedangkan konsumen yang puas memiliki 

kemungkinan yang tinggi untuk melakukan pembelian kembali secara 

berulang-ulang. 

Menurut Peter dan Olson dalam Purnama (2014), Dinawan (2010), 

adapun Indikator – indikator Keputusan Pembelian sebagai berikut: 
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a. Pertimbangan sebelum membeli 

Suatu keadaan dimana konsumen berada didalam situasi untuk 

memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada baik barang 

ataupun jasa. 

b. Kemantapan Membeli  

Suatu keadaan dimana konsumen merasa yakin dalam memilih 

produk ataupun jasa yang akan dibelinya. 

c. Cepat Memutuskan,dan 

Keadaan dimana konsumen melakukan langkah pasti tanpa 

melakukan banyak pertimbangan  dalam memilih produk ataupun 

jasa. 

d. Sesuai kebutuhan yang dirasakan 

Keadaan dimana konsumen menetapkan pilihannya berdasarkan suatu 

kepentingan yang hanya di dapat pada produk atau jasa tersebut. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan sebagai acuan peneliti untuk mempermudah 

dalam melakukan penelitian agar terarah dan sesuai dengan tujuan. Dalam 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel Independen, variabel 

Dependen, dan variabel mediasi. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Green Brand (X), variabel Dependen dalam penelitian ini adalah 

Keputusan Pembelian (Y), dan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah 

Minat Beli (M). kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara pada rumusan masalah  

yang kebenarannya harus dibuktikan dengan menggunakan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti mengemukakan berbagai hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh Green Brand terhadap keputusan pembelian 

Dari hasil penelitian Ridwan et al., (2018) memperoleh hasil bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel green brand terhadap 

keputusan pembelian. Pernyataan ini juga di dukung oleh hasil penelitian 

Lestari (2015) dan Praharjo (2013), yang menyatakan bahwa green brand 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Atas dasar hal 

itu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Green brand  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian  konsumen air minum dalam kemasan Ades. 
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2. Pengaruh Green Brand terhadap minat beli 

Dari hasil penelitian Almuarief (2016) memperoleh hasil bahwa 

terdapat pengaruh yang siginifikan antara variabel Green Marketing 

terhadap minat beli. Pernyataan ini juga di dukung oleh hasil penelitian Sari 

dan Widowati (2014), yang menyatakan bahwa kesadaran merek hijau 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Atas dasar hal itu, 

maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Green brand berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli 

konsumen air minum dalam kemasan Ades. 

3. Pengaruh Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian 

Dari hasil penelitian Adriansyah et al.,(2013) memperoleh hasil 

bahwa minat beli berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen J&C Cookies. Pernyataan ini juga di dukung 

oleh hasil penelitian Sudrajat (2018), yang menyatakan bahwa minat beli 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk 

makanan cepat saji Pizza Hut. Atas dasar hal itu, maka dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 : Minat beli berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian  konsumen air minum dalam kemasan Ades. 

4. Pengaruh green brand terhadap keputusan pembelian yang dimediasi minat 

beli 

Dari hasil penelitian Septifani (2014) memperoleh hasil bahwa 

green marketing berpengaruh secara signifkan terhadap keputusan 
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pembelian yang dimediasi minat beli pada konsumen Teh siap minum 

dalam kemasan Returnable Glass Bottling (RGB). Pernyataan ini juga di 

dukung oleh hasil penelitian Manongko (2011), yang menyatakan bahwa 

Green marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui 

minat membeli produk organik pada pelanggan produk organik di Kota 

Manado. Atas dasar hal itu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Green brand berpengaruh secara signifkan terhadap keputusan 

pembelian yang dimediasi minat beli konsumen air minum dalam 

kemasan Ades. 
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