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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH 

 

2.1. Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diteliti oleh Joshi (2017) mengenai pengaruh 

spiritualitas, keperhatian lingkungan dan pengetahuan ekologis akan minat 

pembelian hijau. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah hubungan dari faktor-

faktor tersebut terhadap minat pembelian ramah lingkungan. Penelitian ini 

mengunakan sampel mahasiswa S1 Universitas Delhi di India yang terdiri dari 

351 orang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model hubungan Influence of Spirituality, Environmental Concern 

and Ecological Knowledge on Consumers' Green Purchase Intention, sumber: 

Joshi (2017). 

Penelitian terdahulu dari Aman, Haru, & Hussein (2012) mengenai 

pengaruh dari wawasan lingkungan dan kepedulian lingkungan pada minat beli 

ramah lingkungan dan peran sikap sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan 

agar dapat mengetahui pengaruh dari wawasan lingkungan dan perhatian 

lingkungan kepada minat pembeli pada produk ramah lingkungan, bersama juga 

menyidik efek sikap sebagai mediasi. Penelitian ini dilaksanakan di Malaysia 

dengan pengumpulan data kuesioner sebanyak 384 konsumen di Sabah. 
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Gambar 2.2 Model hubungan The influence of Environmental Knowledge and 

Concern on Green Purchase Intention: The role of Attitude as mediating variable, 

sumber: Aman, Haru, & Hussein (2012). 

Basha, Mason, Shamsudin, Hussain, & Salem (2015) melakukan 

penelitian perilaku konsumen pada pangan organik. Penelitian ini memprediksi 

minat pembelian pada pembeli pada perhatian terhadap lingkungan, perhatian 

terhadap kesehatan dan gaya hidup, karakterisik produk dan asas-asas subjektif 

pada perilaku terhadap makanan organik. Pengambilan sampel dilakukan secara 

acak pada 50 konsumen yang mengkonsumsi pangan organik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model hubungan Consumers Attitude Towards Organic Food, 

sumber: Basha, Mason, Shamsudin, Hussain, & Salem (2015). 

Maichum, Parichatnon, & Peng (2016) melakukan penelitian mengenai 

minat beli pada produk hijau diantara konsumen Thailand berdasarkan teori model 

prilaku tertanam yang sudah diperpanjang. Tujuannya untuk menyelidiki anak 
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Thailand yang memiliki pendidikan dasarnya adalah sekolah menengah atas, 

mengenai niat beli produk hijau dimana penelitian diuji dengan menggunakan 

kerangka kerja yang sudah diperpanjang dari teori planned behavior. Total sampel 

pada penelitian ini adalah sebanyak 482 responden di Thailand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model hubungan Application of the extended theory of planned 

behavior model to investigate purchase intention of green products among Thai 

consumers, sumber: Maichum, Parichatnon, & Peng (2016). 

Sharma & Sharma (2017) melakukan penelitian mengenai peran 

spirituality dalam green purchase intention. Tujuannya untuk mengetahui peran 

dari spirituality pada green purchase intention melalui perceived consumer 

effectiveness sebagai peran mediasi. Penelitian ini menggunakan 115 responden 

yang merupakan masyarakat di New Delhi. 
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Gambar 2.5 Model hubungan Relationship between Consumers’ Spirituality and 

Green Purchasing Intentions: The Mediation Effect of Perceived Consumer 

Effectiveness, sumber: Sharma & Sharma (2017). 

Maichum, Parichatnon, & Peng (2017) meneliti pengaruh perhatian 

terhadap lingkungan dan sikap lingkungan pada kehendakan transaksi. Tujuan 

penelitian yaitu menyelidiki pengaruh kedua variabel tersebut terhadap minat 

pembelian pada produk hijau yang ada pada pembeli muda di Thailand. Total 

sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 412 responden. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model hubungan The Influence of Environmental Concern and 

Environmental Attitude on Purchase Intention towards Green Products:                    

A Case Study of Young Consumers in Thailand, sumber: Maichum, Parichatnon, 

& Peng(2017). 

Marfo & Devaraj (2017) melakukan penelitian mengenai purchasing 

intention pada eco-friendly bags. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan 

pemahaman tentang green purchase intention dengan menyelidiki apakah social 
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influences berdampak dan memediasi antara attitude dan purchasing intention 

pada eco-friendly bags. Total sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 400 

responden. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model hubungan Purchasing Intentions of Eco-Friendly Bags; An 

Examination into Consumers’ Susceptibility to Social Influences as a Mediating 

Variable, sumber: Marfo & Devaraj (2017). 

Zia-ur-Rehman & Dost (2013) melakukan penelitian mengenai 

konseptualisasi green purchase intention di pasar negara berkembang. Penelitian 

ini menguji pengaruh orientasi alamiah manusia,  kepedulian lingkungan, citra diri, 

dan pengaruh sosial kepada variable dependen yaitu kehendak transaksi produk 

hijau di Pakistan. Responden yang digunakan 180 orang. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model hubungan Conceptualizing Green Purchase Intention in 

Emerging Markets: An Empirical Analysis on Pakistan, sumber: Zia-ur-Rehman 

& Dost (2013). 
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 Kishore Kumar & Anand (2013) melakukan penelitian mengenai 

consumer behavior terhadap eco-friendly paper. Tujuannya yaitu untuk 

mengetahui pengaruh environmental behavior, attitude, knowledge and norms 

terhadap minat pembelian. Sebanyak 140 orang total responden pada penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model hubungan A Study on Consumer Behavior towards Eco-

Friendly Paper, sumber: Kishore Kumar & Anand (2013). 

Mei, Ling, & Piew (2012) melakukan penelitian mengenai anteseden dari 

minat pembelian ramah lingkungan diantara konsumen Malaysia. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui apakah variabel sikap lingkungan,tekanan dari teman, 

wawasan lingkungan, inisiatif dari pemerintah, eco-label mempengaruhi minat 

beli hijau. Total sampel yang digunakan sebanyak 230 responden. 
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Gambar 2.10 Model hubungan The Antecedents of Green Purchase Intention 

among Malaysian Consumer, sumber: Mei, Ling, & Piew(2012). 

Maichum et al. (2017) melakukan penelitian agar dapat mengetahui 

apakah wawasan mengenai lingkungan, perilaku terhadap lingkungan dan 

kesadaran terhadap lingkungan lingkungan mempengaruhi minat pembelian 

produk hijau. Total sampel pada penelitain ini adalah sebanyak 425 responden. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model hubungan Factors Affecting on Purchase Intention towards 

Green Products: A Case Study of Young Consumers in Thailand, sumber: 

Maichum et al.(2017). 

Teng dan Wang (2015) melaksanakan penelitian untuk mendalami 

bagaimana suatu informasi dijelaskan pada label makanan dan pengetahuan 

mengenai produk organik yang dipercaya dapat menimbulkan kepercayaan dan 
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sikap pada pangan organik dan norma subjektif yang memengaruhi niat pembelian. 

Jumlah sampel pada penelitan ini yaitu sebanyak 693 responden. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Decisional Factors Driving Organic Food Consumption, sumber: 

Teng dan Wang (2015) 

Ali dan Ahmad (2016) melakukan penelitian dari Pakistan. Tujuannya 

yaitu untuk menyelidiki efek dari faktor-faktor terhadap minat transaksi produk 

hijau. Variabel independen antara lain pertimbangan lingkungan, harga dan 

kualitas produk, pengetahuan mengenai lingkungan dan citra ramah lingkungan 

Jumlah sampel yang digunakan yaitu 377 responden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Environment Friendly Products : Factors that Influence the Green 

Purchase Intentions of Pakistani Consumers, sumber: Ali dan Ahmad (2016)  
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Akbar, Hassan, Khurshid, Niaz, dan Rizwan (2014) meneliti variabel-

variabel yang dapat berpengaruh terhadap kehendak transaksi. Faktor-faktor yang 

merupakan variabel independen yang diteliti yaitu nilai pembelian, wawasan 

ramah lingkungan, sikap ramah lingkungan serta kepercayaan. Sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 160 responden yang merupakan konsumen di Pakistan.  

 

 

 

 

Gambar 2.14 Antecedents Affecting Customer’s Purchase Intentions towards 

Green Products, sumber: Akbar, Hassan, Khurshid, Niaz, dan Rizwan (2014) 

Ruiz de Maya, López-López, dan Munuera (2011) Dengan sampel yang 

signifikan dari 8.014 konsumen di Eropa. Tujuan penelitian iniuntuk memeriksa 

bagaimana konsumen Eropa menggunakan asas-asaa subjektif, persepsi otoritas 

perilaku dan sikap untuk membentuk kehendak pembelian mereka untuk produk 

organik. 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Organic food consumption in Europe: International segmentation 

based on value system differences, sumber: Ruiz de Maya, López-López, dan 

Munuera (2011). 
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2.2. Green Purchase Intention 

Minat pembelian merupakan keinginan seseorang dalam menunjukan  

preferensi terhadap produk ramah lingkungan sebagai pertimbangan mereka 

dalam melakukan pembelian (Aman et al., 2012). Minat pembelian adalah suatu 

tindakan yang secara khusus memerlukan perilaku untuk mengaktifkannya 

(Maichum et al., 2017).  

Minat pembelian hijau dijelaskan sebagai kemungkinan dan keinginan 

dalam menunjukan preference terhadap barang yang mempunyai fitur ramah 

lingkungan ketimbang dengan produk tradisional lainnya sebagai pertimbangan 

mereka dalam melakukan transaksi (Mei et al., 2012). Minat pembelian hijau 

diartikan menjadi ketertarikan konsumen untuk melakukan transaksi pada salah 

satu produk yang kurang berbahaya  untuk penduduk dan lingkungannya (Akbar 

et al., 2014). Kita juga bisa mengatakan itu sebagai kemauan atau probabilitas dari 

individu untuk melakukan transaksi pada produk yang aman dam baik terhadap 

alam (Ruiz de Maya et al., 2011). 

2.3. Pengaruh Antar Variabel  

2.3.1 Pengaruh Spirituality Terhadap Green Purchase Intention 

Spiritualitas memiliki motivasi yang berdampak pada motivasi mental 

manusia. Secara praktis, spiritualitas menghubungkan wawasan moral dan 

perilaku. Hal ini mungkin bisa menjadi elemen yang sangat penting dalam 

memutuskan bagaimana individu berperilaku termasuk dalam prilaku pembelian. 

Peneliti sebelumnya menunjukan adanya pengaruh antara spirituality terhadap 

green purchase intention (Joshi, 2017).  
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Spiritualitas mengekspresikan keterhubungan individu dengan bumi, 

alam dan alam semesta, yang dimana umumnya tinggi diantara individu yang 

berorientasi spiritual. Melalui koneksi inilah mereka mendemonstrasikan sebuah 

rasa untuk merawat diri, komunitas dan alam, yang dimana mengarah ke 

penggunan produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, berorientasi secara 

spiritual dikatakan berkemungkinan mengarah ke green purchase intention 

(Sharma & Sharma, 2017).  

2.3.2 Pengaruh Environmental Concern Terhadap Attitude 

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa konsumen menunjukan 

perhatian kepada lingkungan akan memiliki sikap konstruktif terhadap produk 

atau layanan ramah lingkungan. Sehingga, semakin banyak perhatian konsumen 

terhadap lingkungan, maka sikapnya akan semakin besar dan selanjutnya sikap ini 

dapat mengarah pada kemauan untuk melakukan pembelian pada produk ramah 

lingkungan (Maichum et al., 2016). 

Attitude dikatakan berdampak terhadap perilaku konsumen. Misalnya, 

environmental attitude akan merangsang niat pembelian hijau, dan environmental 

attitude yang muncul akan mengarah pada tindakan umum pro-lingkungan. 

Dengan kata lain, seseorang yang menunjukan environmental attitude dapat 

bertindak dengan cara yang bersahabatan terhadap lingkungan, tetapi tidak perlu 

terlibat dalam perilaku transaksi produk hijau (Aman et al., 2012). 

Kepedulian atau perhatian pada lingkungan adalah dorongan utama dari 

environmental attitude, kepedulian lingkungan telah dikaitkan dengan sikap 

terhadap konsumen hijau di Kanada. Penelitian sebelumnya menunjukkan 
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kepedulian terhadap lingkungan secara signifikan mempengaruhi sikap terhadap 

produk ramah lingkungan pada konsumen muda di India (Maichum et al., 2017).  

2.3.3 Pengaruh Attitude Terhadap Green Purchase Intention 

Attitude dapat secara langsung menjadi determinan minat beli hijau atau 

secara tidak spontan dapat menjadi perantara mediasi relasi antara faktor 

penyebab lain dengan minat beli hijau  (Aman et al., 2012).  

Attitude terhadap perilaku didefinisikan sebagai bagaimana seseorang 

dalam mengevaluasi untung atau tidaknya dari perilaku yang diperlihatkan atau 

ditunjukan oleh konsumen. Karena itu konsumen yang memiliki sikap positif akan 

membuat mereka termotivasi untuk membeli atau mengkonsumsi produk 

(Maichum et al., 2017) 

Attitude adalah salah satu faktor yang memainkan peran utama dalam 

memprediksi niat konsumen yang akan membayar untuk produk ramah 

lingkungan. Penelitian sebelumnya menemukan jika adanya hubungan antara 

sikap dan niat perilaku telah ditetapkan dalam banyak budaya. Atitude memiliki 

peran yang jelas dalam keputusan untuk menerima perilaku tertentu. Berdasarkan 

tinjauan pustaka, attitude bisa saja memiliki pengaruh terhadap kehendak 

pembelian hijau (Maichum et al., 2016). 

2.3.4 Pengaruh Environmental Knowledge Terhadap Green Purchase 

Intention 

Penelitian terdahulu mengatakan bahwasanya adanya pengaruh antara 

pengetahuan lingkungan dengan kehendak pembelian hijau. Penelitian ini 

melaporkan bahwa pengetahuan yang substansial tentang pengetahuan lingkungan 

diperlukan untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap proteksi lingkungan 
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dan konsumen yang mempunyai pengetahuan lingkungan yang lebih banyak lebih 

rentan untuk memperlihatkan perilaku yang perhatian terhadap lingkungan (Joshi, 

2017).  

Pengetahuan seseorang tentang lingkungan memiliki pengaruh besar 

pada masalah lingkungan. Dengan penambahan pengetahuan lingkungan, 

masyarkat menjadi lebih terinformasi, dan itu menambahkan kemungkinan 

kehendak pembelian yang tinggi. Studi sebelumnya menjelaskan jika 

environmental knowladge adalah variabel penting yang memiliki pengaruh pada 

kehendakan transaksi pada produk hijau  (Maichum et al., 2016). 

2.3.5 Pengaruh Environmental Concern Terhadap Green Purchase 

Intention 

Environmental concern didefinisikan sebagai seberapa jauh seseorang 

menyadari isu-isu lingkungan dan kemauan individu untuk memecahkan 

persoalan lingkungan. Semakin banyak konsumen yang mengetahui masalah 

lingkungan akan meningkatkan niat untuk membeli produk hijau. Konsumen yang 

mempunyai tingkat kesadaran dan perhatian yang lebih besar pada lingkungan 

dapat mengarah ke transaksi produk hijau. Dengan demikian, perhatian pada 

lingkungan sering disebut sebagai motivator yang kuat untuk membeli (Maichum 

et al., 2016). 

Environmental concern adalah konsep yang menjelaskan kemauan 

individu untuk mempunyai peranan terhadap lingkungannya sendiri. Proses 

pengembangan kesadaran lingkungan membutuhkan waktu dan perubahan dalam 

sikap dan kebiasaan pembelian. Oleh karena itu, hubungan antara kesadaran 

lingkungan, sikap dan niat beli harus dipantau. Penelitian sebelumnya mengamati 
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bahwa adopsi konsumsi hijau akan membantu memperkuat kualitas lingkungan 

dan bersedia mengeluarkan lebih banyak untuk produk hijau (Maichum et al., 

2017). 

Menurut penelitian sebelumnya orang-orang dengan kepedulian 

lingkungan yang akan lebih besar akan lebih tertarik terhadap lingkungan 

dibandingkan dengan orang yang merasa bahwa dirinya tidak berdaya dalam 

penjagaan lingkungan cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan pro-

lingkungan. sehingga dikatakan bahwa konsumen dengan kepedulian lingkungan 

yang kuat mungkin tertarik pada konsumsi produk yang mencerminkan 

kepedulian itu (Ali & Ahmad, 2016). 

2.3.6 Pengaruh Environmental Concern dengan Green Purchase Intention 

melalui Attitude sebagai Variabel Intervening 

Attitude memang memiliki tingkat efek intervening antara perhatian pada 

lingkungan dengan kehendak pembelian produk hijau, dimana dalam penelitian 

terdahulu, attitude ditemukan hanya dimediasi pada hubungan antara keperhatian 

lingkungan dan kehendak transaksi hijau di antara konsumen (Aman et al., 2012). 

Environmental concern memiliki peran penting dalam studi tentang sikap 

lingkungan. Kepedulian lingkungan secara praktis mempengaruhi sikap konsuemn 

pada produk ramah lingkungan yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap niat 

pembelian hijau mereka. Kepedulian lingkungan sebagai sikap yang kuat untuk 

melindungi lingkungan hidup. Melalui pertimbangan dampak langsung dan tidak 

langsung dari kepedulian lingkungan, menemukan bahwa kepedulian lingkungan 

mempengaruhi sikap dan kehendak transaksi hijau (Maichum et al., 2016).  
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2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Analisis pengaruh spirituality, environmental concern dan 

environmental knowledge terhadap green purchase intention dan attitude sebagai 

variabel intervening 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh antara Spirituality dengan Green Purchase Intention 

H2: Terdapat pengaruh antara Environmental Concern dengan Attitude 

H3: Terdapat pengaruh antara Attitude dengan Green Purchase Intention 

H4: Terdapat pengaruh antara Ecological Knowledge dengan Green Purchase 

Intention 

H5: Terdapat pengaruh antara Environmental Concern demgan Green 

Purchase Intention 

H6: Terdapat pengaruh Environmental Concern dengan Green Purchase 

Intention melalui Attitude sebagai Variabel Intervening. 
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