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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan alam sudah terlihat dan dirasakan oleh banyak kalangan 

masyarakat. Dimulai dari kenaikan suhu sampai perubahan cuaca yang tidak 

menentu. Masyarakat sudah mulai mengenal isu masalah lingkungan yaitu 

pemanasan global. Pemanasan global terjadi saat kenaikan suhu bumi akibat 

kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Es kutub yang mulai mencair dan 

menaiknya permukaan laut setiap tahunnya menjadi bukti bahwa bumi dalam 

keadaan bahaya. Hal ini memberikan kekhawatiran masyakarat terhadap 

lingkungan.

Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan mulai mencari dan 

menggunakan produk alternatif ramah lingkungan. Pada zaman ini orang-orang 

mengekspresikan kepedulian lingkungan terhadap apa yang mereka beli 

(Schlegelmilch et al, 1996). Mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan 

dapat memengaruhi  lingkungan. Seperti hasil studi pendahuluan yang peneliti 

lakukan untuk memperbaiki lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri bahkan itu 

dari hal kecil seperti mengurangi jumlah sampah yang tidak dapat didaur ulang 

oleh alam. Tidak menggunakan kantong plastik adalah sebagian dari gerakan kecil 

berupaya untuk mengurangi sampah. Hal ini dikenal dengan gerakan diet plastik. 

Pada saat ini orang-orang menganggap bahwa bisnis dan perilaku konsumsi 

adalah tantangan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perilaku konsumtif yang 



dilakukan oleh konsumen dan pengeksplotasian sumber daya alam yang dilakukan 

prusahaan pun turut menyumbang kerusakan bagi alam. Namun, kini banyak 

masyarakat yang telah sadar bahwa apa yang mereka lakukan akan menambah 

kerusakan pada alam dan kini sudah saatnya manusia untuk memperbaiki keadaan 

lingkungan. Berbagai perusahaan telah lebih sadar akan masalah lingkungan. 

Mereka merasa keberlangsungan alam adalah keberlangsungan perusahaan juga. 

Ditambah berbagai kalangan masyarakat yang mulai meminta produk ramah 

lingkungan untuk pembelian produk yang mereka konsumsi. Perusahaan mencoba 

membuat produk yang lebih ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan dan 

menaikan citra perusahaan sebagai perusahaan yang ramah lingkungan yang akan 

memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Produk ramah lingkungan juga disebut dengan produk hijau. Produk hijau 

dibutuhkan oleh para mereka yang ingin mengubah pola hidup mereka untuk 

kembali ke alam. Dengan menggunakan produk hijau mereka tetap dapat 

mengkonsumsi tanpa memberi kerusakan bagi alam. Bagi para peneliti dan aktivis 

lingkungan produk hijau dipercaya memiliki kemasan yang dapat didaur ulang 

atau dapat diuraikan oleh alam dapat meningkatkan secara signifikan kualitas 

lingkungan (Muhmim, 2007).

Salah satu contoh produk hijau yang umum di mata masyarakat adalah sayur 

dan buah organik. Konsumsi sayur dan buah organik dilakukan karena tidak 

memberikan dampak buruk pada lingkungan. Sayur dan buah organik merupakan 

pangan yang diproduksi tanpa pupuk kimia atau artifisial dan atau pestisida 



sintetis, tetapi menggunakan pupuk organik yang biasa dikenal sebagai pupuk 

kandang serta pupuk kompos (M-Brio Press, 2004 dalam Junaedi, 2005). Tidak 

digunakannya pestisida buatan membuat sayur dan buah organik tumbuh karena 

alam dan tidak memberikan kerusakan bagi tanah.

Meski pun konsumen produk hijau belum banyak di Indonesia namun dapat 

dipercaya bahwa konsumen produk hijau akan terus tumbuh dan berkelanjutan. 

Beberapa tahun terakhir kesadaran akan lingkungan mengalami peningkatan. 

Terbukti dengan hadirnya banyak organisasi yang berfokus pada lingkungan dan 

kebijakan-kebijakan yang mulai diterapkan untuk mengurangi degradasi 

lingkungan. Di kota Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar  terdapat 

organisasi bernama Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Selain itu pemerintah telah 

membuat kebijakan kantong pelastik berbayar yang bertujuan untuk mengurangi 

sampah plastik yang sulit didaur ulang. Tercatat oleh Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia bahwa sejak diberlakukannya kebijakan ini pengguna kantong plastik di 

masyarakt berkurang hingga 30 % (Purba, 2016). Hasil evaluasi yang dilakukan 

oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan program tersebut juga 

mengatakan bahwa 67 % masyarakat mendukung kebijakan ini (Kosasih, 2016). 

Para aktivis meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat di Indonesia dengan 

menghadirkan berbagai situs mengenai lingkungan. Situs-situs tersebut salah 

satunya Mongobay.co.id yang menyediakan berita mengenai lingkungan. 

Tahun 2016 menjadi tahun yang tepat utuk mengawali peralihan ekonomi 

biasa ke ekonomi hijau. Banyak pihak yang menekankan pentingnya peran dunia 

khususnya dalam bidang ekonomi untuk membantu mensejahterakan masyarakat 



dan semua modal alam. Salah satunya Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-

21) yang menghasilkan Perjanjian Paris. Salah satu poin penting dalam perjanjian 

ini adalah komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga kenaikan suhu bumi. 

Wujud dari komitmen ini adalah dengan target pendanaan sebesar US$ 100 miliar 

kepada negara yang merancang dan mewujudkan pengurangan emisi. 

Pada Januari 2016, World Economic Forum (WEF) menegaskan bahwa pada 

abad ke-21 investasi bisnis seperti biasa tidak akan mampu lagi menghasilkan 

pertumbuhan dan kemakmuran yang stabil. Dunia harus mulai membuka diri pada 

ekonomi hijau. Negara-negara Asia diyakini akan menjadi pusat aliran pendanaan 

ini (Djalal, 2016).

Tidak hanya dari pandangan para konsumen bahwa apa yang mereka 

konsumsi turut memperbaiki lingkungan. Mulyani (2015) berpendapat bahwa 

ekonomi hijau dapat membantu mempebaiki lingkungan juga lebih besar 

pengaruhnya untuk mensejahterakan masyarakat. Ekonomi hijau dipercaya akan 

lebih memberikan manfaat beberapa dekade ke depan. Manfaat pertumbuhan 

ekonomi akan lebih terasa karena sumber daya alam yang digunakan seefesien 

mungkin.

Dalam penelitian ini peneliti mengukur pengaruh kesadaran lingkungan 

terhadap keputusan beli produk hijau. Kesadaran lingkungan sendiri terdiri dari 

tiga dimensi yaitu komponen kognitif, sikap, dan perilaku. Dimana perilaku hijau 

konsumen disini adalah perilaku daur ulang.



Pengetahuan lingkungan adalah pengetahuan seseorang mengenai isu-isu 

lingkungan. Dalam hal ini pengetahuan menjadi salah satu komponen dari 

dimensi kesadaran lingkungan. Dikarenakan masyarakat telah memasuki era 

mudahnya seseorang untuk mendapatkan informasi maka sewajarnya bila sudah 

banyak masyarakt yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan. 

Sikap yang baik terhadap lingkungan akan membawa seseorang untuk 

melakukan kegiatan pro lingkungan salah satunya dengan membeli produk hijau.

Sikap dapat didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh yang dilakukan seseorang 

atas suatu konsep (Peter dan Olson, 2014). 

Selain itu perilaku hijau juga termasuk kedalam komponen dimensi kesadaran 

lingkungan. Perilaku  hijau disini adalah perilaku daur ulang. Perilaku daur ulang 

adalah sebuah kebiasaan yang bertujuan untuk mengurangi sampah dengan 

mengelola sampah untuk menghasilkan benda baru. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh kesadaran lingkungan terhadap 

pembelian produk hijau. kesadaran lingkungan adalah sebuah konstruk 

multidimensi yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam penelitian 

ini pengetahuan lingkungan, sikap terhadap lingkungan, dan perilaku daur ulang 

berperan sebagai variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah pembelian produk hijau. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakangan diatas, masalah yang ada dapat 

dirumuskan sebegai berikut:

1. Apakah pengetahuan lingkungan memengaruhi pembelian produk hijau?



2. Apakah sikap lingkungan memengaruhi pembelian produk hijau?

3. Apakah perilaku daur ulang memengaruhi pembelian produk hijau?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pengetahuan lingkungan memengaruhi pembelian produk 

hijau.

2. Mengidentifikasi sikap lingkungan memengaruhi pembelian produk hijau.

3. Mengidentifikasi perilaku daur ulang memengaruhi  pembelian produk hijau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

mengenai perilaku pembelian produk hijau.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bagi para produsen produk hijau agar dapat 

meningkatkan penjualannya dengan cara memahami motivasi 

konsumen hijau dalam membeli produk hijau.

b. Bagi Akademisi

Dapat memberikan wawasan di bidang pemasaran mengenai hubungan 

antara kesadaran lingkungan dengan perilaku beli produk hijau.


