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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini memancing 

kekhawatiran dan kerprihatinan masyarakat dunia yang berpuncak dengan 

diselenggarakannya Earth Summit di Rio de Jenairo pada tahun 1992 yang 

membahas tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan 

penyelamatan lingkungan serta memasukkan lingkungan hidup ke dalam arus 

tengah pembangunan setiap negara. Momen ini menjadi titik tolak munculnya 

green consumerism. Green consumerism (konsumen hijau) adalah sebuah 

fenomena baru yang saat ini telah berkembang di negara-negara maju seperti 

Jerman, Inggris, Amerika, Jepang, dan lain-lain (Nugrahadi, 2002). Gerakan 

konsumen hijau merupakan suatu aksi kepedulian dunia terhadap lingkungan. 

Produk-produk berbasis lingkungan harus memperhatikan aspek-aspek 

lingkungan dalam daur ulang produk sehingga dapat meminimalkan dampak 

negatif terhadap lingkungan atau alam. 

Melihat kenyataan ini, produsen dituntut untuk menghasilkan  suatu 

produk yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomis tapi juga ikut 

mempertimbangkan tentang masalah lingkungan sebagaimana yang dituntut 

konsumen, sehingga dari proses penelitian, pengolahan, pembuangan limbah, 

bahkan sampai pendistribusian pun harus mengikuti kriteria ramah 
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lingkungan. Hal seperti ini disebut green productivity dan produk yang 

dihasilkan adalah produk hijau atau green product (Herri dkk, 2006). 

Green product atau produk ramah lingkungan adalah produk yang 

proses dan manfaatnya dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan. 

Produk ramah lingkungan menjadi populer karena isu lingkungan seperti efek 

rumah kaca, pemanasan global, semakin menipisnya minyak bumi dan 

pencemaran lingkungan baik dari udara, air maupun tanah sedang menjadi isu 

yang hangat di masyarakat dunia termasuk Indonesia.  

Menurut Shamdasami, Chon-Lin dan Richmond (1993) green product 

atau ecological product atau environmental friendly product adalah produk 

yang mengandung komponen yang aman, tidak beracun, dapat didaur ulang, 

serta menggunakan kemasan yang ramah lingkungan untuk mengurangi 

dampak negatif konsumsi produk pada lingkungan. 

Beberapa perusahaan yang sudah peka terhadap isu lingkungan mulai 

mengembangkan berbagai cara untuk menarik minat konsumen yang peka 

terhadap isu lingkungan karena fokus permasalah lingkungan menjadi 

permasalahan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, teknikal, atau sistem 

legalitas, permasalahan lingkungan yang bersifat lokal menjadi isu-isu global, 

sikap yang menganggap bisnis merupakan suatu permasalahan berubah 

menjadi bisnis sebagai bagian dari solusi permasalahan, dan faktor yang 

terakhir, yaitu cara pandang terhadap lingkungan yang lebih memfokuskan 

pada hubungan dinamika antar masyarakat bisnis dengan lingkungannya 

(Peattie dalam Maharani, 2010)  
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Diketahui dari situs http://blog.lazada.co.id bahwa peritel online 

tersebut menjual produk ramah lingkungan, yaitu Energizer SP1001 Pengisi 

Daya Solar Portabel – 1000 mAh, iGo Home/Office Green EU Plug Charger 

Laptop Universal, Sepeda untuk Perjalanan Jarak Dekat, CMOS CS-33 

Lampu Emergency LED – Plastik, Gro Via Aplix Clothdiaper – Popok Kain, 

JJ Toys Papan Gambar Magnet, Ninja Perfect Water Penyaring Air, 

AsoTvInstabulb – Lampu Instan, Canon F718SGA BK Kalkulator Ilmiah. 

Dari uraian diatas maka judul penelitian ini adalah “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN 

GREEN PRODUCT” 

 

B. Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang telah dikembangkan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian green 

product? 

2. Diantara faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, produk, harga, tempat 

dan promosi manakah faktor yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian green product? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 
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1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian green product. 

2. Diantara faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, produk, harga, tempat 

dan promosi manakah faktor yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian green product. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana penerapan langsung dari 

teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan, khususnya teori-teori 

yang berhubungan dengan manajemen pemasaran dan bertujuan untuk 

memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi 

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam hal pengambilan 

kebijakan perusahaan khususnya dibidang pemasaran di masa yang 

akan datang. 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan bacaan, bahan acuan serta informasi selain itu sebagai 

penambah wawasan dan ilmu pengetahuan 
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d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai dasar teori 

untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini masih belum 

memasukkan faktor-faktor dan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

green product,  oleh karena itu penulis mengharapkan kepada peneliti-

peneliti setelah ini untuk dapat melihat variabel-variabel lain tersebut. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

dengan tujuan untuk menggambarkan lebih jelas bahasan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijabarkan bagaimana hipotesis muncul 

melalui kerangka pemikiran mengenai variabel-variabel 

yang akan diteliti, masalah yang dihadapi dan penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau 

topik yang diteliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang variabel independen dan variabel dependen 

yang dijelasakan secara operasional, populasi, sampel dan 
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sampling, penentuan teknik pengambilan data, serta analisis 

data yang digunakan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menganalisis, menguji data dan hipotesis yang telah 

ditentukan, menyajikan hasil dan bahasan yang menjadi ini 

dari penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran yang dapat membangun serta menjadi 

bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. 


