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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia mengalami 

banyak perubahan, dari gaya hidup yang sangat sederhana, kini telah berubah 

menjadi gaya hidup yang kompleks. Manusia pada zaman sekarang cenderung 

menjalani gaya hidup yang serba mudah, cepat, dan efisien. Gaya hidup ini secara 

tidak langsung memengaruhi kecenderungan pilihan seseorang dalam 

mengonsumsi barang. Memanfaatkan peluang tersebut, para pengusaha mulai 

menciptakan kemasan produk yang mendukung gaya hidup itu, yakni dengan 

menggunakan kemasan plastik. Hampir seluruh produk yang tersebar di pasaran 

saat ini menggunakan kemasan plastik, termasuk salah satu kebutuhan pokok 

manusia yaitu air minum. 

 Perubahan tersebut memang membawa kemudahan dalam kehidupan 

manusia, tetapi berdampak buruk pada lingkungan. Semakin meningkatnya 

penggunaan botol plastik, berbanding lurus dengan sampah plastik yang 

dihasilkan. Sejak 2002 hingga 2016, telah terjadi peningkatan jumlah sampah 

plastik sebesar 5% dari semula 11% menjadi 16% (Kompas, 2018). Menurut CNN 

Indonesia (2018) sebanyak 24 persen sampah di Indonesia masih tidak terkelola, 

dalam arti sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia setiap tahun, 

terdapat 15 juta ton yang mengotori ekosistem dan lingkungan hidup, sedangkan 7% 

sampah didaur ulang, dan 69% lainnya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA). Berdasarkan laporan itu diketahui juga jenis sampah yang paling banyak 

dihasilkan adalah sampah organik sebanyak 60%, sampah plastik 14%, diikuti 
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sampah kertas 9%, metal 4,3%, kaca, kayu dan bahan lainnya 12,7%. Sampah 

plastik dengan jumlah tersebut masih dinilai sangat banyak, mengingat plastik 

tidak mudah terurai. Jika tidak dikelola di TPA atau didaur ulang, maka sampah 

plastik tersebut akan merusak ekosistem. Sampah plastik yang tidak dikelola ini 

biasanya tertimbun di tanah, atau ikut mengalir ke lautan (CNN Indonesia, 2018). 

Plastik yang tertimbun di dalam tanah hanya akan terurai setelah ditimbun dalam 

jangka waktu yang sangat panjang. Sampah plastik hanya bisa terurai 80 tahun 

kemudian, sedangkan sampah gabus/styrofoam tidak bisa hancur (Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, 2016). Sampah yang tidak terurai dapat 

menghasilkan zat kimia yang mencemari lingkungan dan membunuh makhluk 

pengurai tanah. Sedangkan sampah plastik yang tersebar di lautan bisa termakan 

oleh binatang laut sehingga menyebabkan terganggunya rantai makanan. Menurut 

informasi dari Kompas Siang (2016) bahwa Indonesia menduduki posisi kedua 

penyumbang sampah plastik ke laut terbesar setelah negara China. Hasil 

penelitian Ocean Conservancy dalam waktu kurang dari 10 tahun, para ilmuwan 

memperkirakan akan ada 250 juta ton sampah plastik di lautan, dan pada tahun 

2050 nanti diperkirakan jumlah sampah plastik ini akan lebih banyak daripada 

jumlah ikan yang hidup di laut (Suara.com, 2018). 

 Saat ini masih banyak masyarakat kota Batam yang cenderung 

menggunakan kemasan plastik komersial dibanding botol minum ramah 

lingkungan. Berdasarkan berita Kompas (2017) bahwa volume sampah rumah 

tangga di kota Batam terus mengalami peningkatan secara signifikan seiring 

dengan pertumbuhan populasi penduduk. Pada tahun 2014, jumlah timbunan 
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sampah mencapai nilai 432.264 ton per tahun, artinya terjadi produksi sampah 

setidaknya 1.184,28 ton sampah setiap hari (Kompas, 2017). 

Mempertimbangkan dampak buruk yang dapat terjadi akibat sampah 

plastik, maka dianggap perlu untuk mengambil tindakan yang ramah lingkungan. 

Ramah lingkungan dalam arti melakukan tindakan yang tidak merugikan dan 

mampu melestarikan lingkungan hidup. Salah satu langkah mudah yang dapat 

dilakukan adalah dengan menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce 

berarti mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah. Reuse 

yaitu penggunaan ulang barang  yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang 

sama maupun berbeda. Recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi produk 

yang bermanfaat.  

Menggunakan botol minum pada dasarnya sudah merupakan wujud dari 

perilaku ramah lingkungan karena memenuhi syarat reduce, reuse, dan recycle. 

Namun terdapat dua cara untuk menentukan apakah sebuah botol minum 

menggunakan bahan dasar yang ramah lingkungan. Cara pertama dapat dilihat 

dari angka di dalam logo segitiga yang tercantum di bawah botol minum. Angka 5 

menunjukkan bahan yang paling aman digunakan yaitu berbahan polipropilena. 

Sedangkan cara kedua adalah memperhatikan label BPA-Free. Bisphenol-A (BPA) 

merupakan bahan kimia yang sering digunakan dalam produk kemasan makanan 

atau minuman. BPA telah dikaitkan dengan berbagai efek bahaya bagi kesehatan 

(Kompas.com, 2017). 

 Saat ini terdapat beragam merk botol minum ramah lingkungan yang 

tersebar di Batam. Merk botol minum yang terkenal antara lain merk Tupperware, 
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Lion Star dan Lock & Lock. Ketiga merk tersebut merupakan pemenang Top 

Brand Awards 2018 dimana botol minum Tupperware merupakan pemenang 

posisi pertama dalam Top Brand Awards 2018 dengan top brand index (TBI) 

sebesar 62,6%. Menyusul adalah merk Lion Star dengan TBI sebesar 24,6%. Dan 

posisi ketiga diduduki oleh merk Lock & Lock dengan TBI sebesar 2,7% (Top 

Brand Awards 2018, 2018). Selain memenangi Top Brand Awards 2018, ketiga 

merk tersebut juga berupaya untuk turut berpartisipasi dalam melestarikan 

lingkungan. Dilansir dari Tribun News Batam (2010), produk Tupperware terbuat 

dari bahan plastik terbaik tanpa zat kimia beracun dan sudah mendapat pengakuan 

dari FDA (Food and Drugs Administration) USA. Selain itu juga bergaransi 

seumur hidup, berarti Tupperware akan mengganti produk yang rusak atau cacat 

dalam pemakaian normal (Tribun News Batam, 2010). Berdasarkan laporan 

University Health News Daily juga dapat diketahui bahwa produk Tupperware 

merupakan BPA-Free (University Health News Daily, 2018).  

 Untuk memulai pola hidup yang ramah lingkungan, intention merupakan 

langkah awal yang penting. Intention didefinisikan sebagai tujuan tertentu 

konsumen dalam melakukan suatu tindakan. Green purchase intention secara 

sederhana didefinisikan sebagai kehendak konsumen untuk membeli produk yang 

kurang berbahaya atau aman untuk masyarakat dan lingkungan (Akbar, Hassan, 

Khurshid, Niaz, & Rizwan, 2014). Dalam mengambil langkah menuju green 

purchase, terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat memengaruhi green 

purchase intention. Faktor-faktor tersebut antara lain green brands, attitude dan 

knowledge. 
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Green brands dihubungkan dengan nilai dari produk atau jasa ramah 

lingkungan, yang berdasarkan pada atribut ramah lingkungan dari merk tersebut 

dan memiliki dampak yang besar terhadap konsumen (Suki, 2016). 

Memperkenalkan botol minum ramah lingkungan, berarti memperkenalkan nilai 

dari botol minum yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Para 

pengusaha botol minum ramah lingkungan harus mampu menyamai citranya 

sesuai dengan persepsi publik tentang ramah lingkungan. Melalui komunikasi 

yang aktif terkait atribut ramah  lingkungan dapat meningkatkan persepsi positif 

konsumen atas brand tersebut (Suki, 2016). Adanya kesamaan citra dan persepsi,  

brand tersebut akan memiliki keunggulan tersendiri dalam pikiran konsumen, 

sehingga ketika konsumen ingin menggunakan botol minum ramah lingkungan, 

cenderung akan memilih brand tersebut sebagai pilihan utama dalam melakukan 

pembelian. 

Attitude merupakan sebuah interaksi dalam ingatan antara objek yang 

diberikan dan kesimpulan evaluasi terhadap objek tersebut (Maichum, 

Parichatnon, & Peng, 2016). Pengusaha botol minum ramah lingkungan yang 

tidak mampu menyeragamkan citra produk ramah lingkungannya dengan persepsi 

masyarakat atau tidak mampu menepati janji produknya kepada konsumen, tidak 

mampu mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Masyarakat yang 

tidak memiliki persepsi positif terhadap suatu brand tidak akan memiliki sikap 

yang mendukung terhadap brand tersebut ketika ingin membeli botol minum 

ramah lingkungan (Schiffman dan Wisenblit, 2014). Konsumen dengan sikap 
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yang positif terhadap suatu brand, cenderung memiliki keinginan yang lebih kuat 

untuk membeli botol minum ramah lingkungan brand tersebut. 

Knowledge tentang brand ramah lingkungan menyediakan informasi 

tentang keunikan atribut dan keuntungan brand tersebut secara keseluruhan 

terhadap lingkungan kepada konsumen (Suki, 2016). Untuk mengenali sebuah 

produk apakah ramah lingkungan, konsumen terdahulu membutuhkan green 

knowledge. Level knowledge yang rendah tentang pentingnya melakukan tindakan 

ramah lingkungan juga dapat menyebabkan kurangnya ketertarikan untuk 

membeli botol minum ramah lingkungan (Connell, 2010). Hal tersebut dapat 

terlihat pada perilaku mengelola sampah plastik yang cenderung dipengaruhi oleh 

level knowledge, di mana responden dengan level knowledge menengah dan tinggi 

cenderung menyetujui kebiasaan tersebut, sedangkan responden dengan level 

knowledge dasar yang setuju dengan kebiasaan tersebut tidak mencapai 10% 

(Kompas Siang, 2016). Mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis dalam 

tulisan ini akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh dari Green 

Brands, Attitude, dan Knowledge terhadap Purchase Intention pada Botol 

Minum Ramah Lingkungan oleh Warga Batam”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini antara lain : 

1. Apakah green brands dapat memengaruhi purchase intention pada botol 

minum ramah lingkungan oleh warga Batam? 
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2. Apakah attitude dapat memengaruhi purchase intention pada botol minum 

ramah lingkungan oleh warga Batam? 

3. Apakah knowledge dapat memengaruhi purchase intention pada botol 

minum ramah lingkungan oleh warga Batam? 

4. Apakah knowledge dapat memengaruhi attiude pada botol minum ramah 

lingkungan oleh warga Batam? 

5. Apakah knowledge dapat memoderasi pengaruh green brands terhadap 

purchase intention pada botol minum ramah lingkungan oleh warga 

Batam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan penelitian di atas maka dipaparkan tujuan 

penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui pegaruh green brands terhadap purchase intention 

pada botol minum ramah lingkungan oleh warga Batam 

2. Untuk mengetahui pengaruh attitude terhadap purchase intention pada 

botol minum ramah lingkungan oleh warga Batam 

3. Untuk mengetahui pengaruh knowledge terhadap purchase intention pada 

botol minum ramah lingkungan oleh warga Batam 

4. Untuk mengetahui pengaruh knowledge terhadap attiude pada botol 

minum ramah lingkungan oleh warga Batam 
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5. Untuk mengetahui pengaruh knowledge dalam hubungan green brands 

terhadap purchase intention pada botol minum ramah lingkungan oleh 

warga Batam 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi kehidupan sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil 

tindakan yang ramah lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup 

dapat terjaga. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

dalam memproduksi atau memasarkan botol minum agar dapat menarik 

konsumen untuk mengkonsumsi sesuai faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kehendak konsumen. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau informasi untuk 

penelitian berikutnya yang memiliki variabel sama dengan tulisan ini. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab 

saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain dengan perincian 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar 

untuk menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan 

variabel independen terhadap variabel kehendak pembelian produk 

ramah lingkungan sebagai variabel dependen serta metode yang 

digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV         ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V          KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada 

pada penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  

 


