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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh social influence, attitude, green consumption value terhadap purchase 

intention. Setiap penelitian memiliki beberapa perbedaan yang saling 

berhubungan satu sama yang lain. Beberapa hasil penelitian di bawah ini dapat 

dijadikan dasar patokan terhadap judul penelitian ini yaitu pengaruh social 

influences dan green consumption values pada purchase intentions terhadap 

konsumsi makanan organik di Batam. 

Das (2017) melakukan penelitian mengenai dampak social influence, 

attitude, green consumption value terhadap purchase intention baju organik. 

Peneliti menggunakan social influence, attitude, green consumption value sebagai 

variabel bebas, dan purchase intention sebagai variabel terikat. Penelitian ini 

adalah upaya untuk menguji dampak nilai konsumsi produk ramah lingkungan 

dan pengaruh sosial pada niat pembelian pakaian organik. Penelitian diksanakan 

di India dan sebanyak 215 kuesioner dibagikan kepada sampelnya yang berupa 

konsumen dengan umur 20 tahun hingga 40 tahun. 
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Gambar 2.1 Impact of Social Influence and Green Consumption Values on 

Purchase Intention of Organic Clothing: A Study on Collectivist Developing 

Economy, sumber: (Das, 2017) 

Irianto (2015), melakukan penelitian mengenai pengaruh purchasing 

attitude terhadap purchasing intention akan organic food. Purchasing attitude di 

dukung oleh health consciousness, environmental consciousness, dan product 

price. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari niat beli dan sikap 

pengguna terhadap makanan organik apakah dapat dipengaruhi oleh variable 

tersebut. Peneliti melaksanakan penelitian di Indonesia dan sebanyak 200 

kuesioner dibagikan kepada sample penelitiannya yaitu konsumen di kota 

Surakarta. 
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Gambar 2.2 Consumers' Attitude and Intention Towards Organic Food Purchase: 

An Extension of Theory of Planned Behavior in Gender Perspective, sumber: 

(Irianto, 2015) 

Chih Ching & Yu Mei (2015) Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 

memahami pengetahuan mengenai organik yang menciptakan adanya sikap dan 

kepercayaan dan bagaimana informasi label makanan organik dan pada akhirnya 

dapat memengaruhi niat pembelian. Peneliti melaksanakan penelitian di Taiwan 

dan sampelnya adalah konsumen yang berumur 18 tahun hingga 70 tahun pada 3 

kota metropolitan Taiwan yaitu Taipei, Taichung dan Kaohsiung. Survei 

dilakukan dengan membagikan 850 lembar kuesioner. 
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Gambar 2.3 Decisional Factors Driving Organic Food Consumption Generation 

of Consumer Purchase Intentions, sumber: (Chih Ching & Yu Mei, 2015)  

Lian (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel past 

experience, health consciousness, personal value dan attitude untuk menyelidiki 

apa saja faktor motivasi pengguna yang mampu memengaruhi mereka dalam 

bersikap untuk membeli makanan organik di Malaysia. Sample penelitian ini 

diambil di Klang Valley, Malaysia dengan membagi 421 lembar kuesioner kepada 

responden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 What Motivates Consumers to Purchase Organic Food in Malaysia, 

sumber: (Lian, 2017) 
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Aman & Hussein (2012) melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui 

pengaruh kepedulian lingkungan dan pengetahuan terhadap niat pembelian green 

product di kalangan konsumen, dan secara bersamaan memastikan pengaruh sikap 

seseorang sebagai variable intervening. Penelitian dilakukan di Sabah, Malaysia 

dan yang dijadikan sample adalah konsumen Sabah sebanyak 384 orang yang 

merupakan orang dewasa yang telah bekerja dan berumur 15 tahun hingga 64 

tahun. 

  

 

 

 

 

Gambar 2.5 The Influence of Environmental Knowledge and Concern on Green 

Purchase Intention, sumber: (Aman & Hussein, 2012)  

Suciarto et al., (2015) meneliti mengenai pengaruh variabel green 

marketing dan variabel attitude sebagai variabel mediator terhadap niat beli. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan para pemuda mengenai 

pemasaran hijau terhadap purchase intention produk ramah lingkungan. Tempat 

pelaksanaan penelitian adalah di Soegijapranata Catholic University Semarang 

Indonesia dan Providence University Taichung Taiwan. Penelitian dilakukan 

dengan membagi kuesioner kepada sampelnya yang berupa 90 mahasiswa dari 

setiap universitas.  
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Gambar 2.6 Influence of Green Marketing Toward Purchase Intention of Green 

Products Through Attitude, sumber: (Suciarto et al., 2015) 

Maya et al., (2011) menganalisis produk organik di 8 negara Eropa, 

dengan bersumber perbedaan yang ada pada sistem nilai di setiap negara. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan data yang berasal dari 8 negara-negara di 

Eropa yaitu Denmark, Finland, Germany, Greece, Italy, Spain, Sweden dan 

United Kingdom. Pengumpulan data dilakukan oleh konsultan di setiap negara 

tersebut dengan partisipan yang telah berumur 18 tahun keatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Organic Food Consumption in Europe International Segmentation 

Based on Value, sumber: (Maya et al., 2011) 
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Adetola (2017) menjalankan penelitian yang memiliki maksud untuk 

menyelidiki dampak kesadaran lingkungan pada niat membeli konsumen terhadap 

barang elektronik yang ramah lingkungan. Peneliti melaksanakan penelitian di 

Anambra, Nigeria dan sampel yang diambil adalah dari mahasiswa universitas 

Nnamdi Azikiwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Green Awareness and Consumer Purchase Intention of 

Environmentally - Friendly Electrical Products, sumber: (Adetola, 2017) 

Chen & Lobo (2012) melaksanakan penelitian mengenai pengaruh 

variabel-variabel product, regulatory, lifestyle, ethnocentric, attitude, dan pre-

purchase evaluation terhadap niat pembelian dengan tujuan menyelidiki dimensi 

yang berpengaruh terhadap niat pembelian konsumen terhadap produk makanan 

organik di perkotaan Cina. Peneliti melakukan penelitian ini di kota-kota utama 

China yaitu Beijing, Shanghai, Shenzhen dan Chengdu. Peneliti mendapatkan 

hasil survey sebanyak 960. Kuesioner dibagikan secara online dan offline melalui 

kertas. 
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Gambar 2.9 Organic Food Products in China Determinants of Consumers’ 

Purchase Intention, sumber: (Chen & Lobo, 2012) 

Seung Bong & Byoungho (2017) penelitian ini bermaksud untuk 

memahami niat pembelian terhadap pakaian ramah lingkungan dengan 

menggunakan Theory Planned Behavior (TPB). Penelitian ini membandingkan 

AS dengan konsumen China untuk memahami bagaimana perilaku mengenai 

pakaian ramah lingkungan dibedakan oleh status pasar ramah lingkungan dan 

perbedaan budaya di setiap negara. Penelitian dilaksanakan di Amerika dan 

China. Sampel penelitian ini adalah mahasiswi universitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Predictors of Purchase Intention Toward Green Apparel Products, 

sumber: (Seung Bong & Byoungho, 2017) 
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Han (2017) Peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel-

variabel attitude, subjective norm dan perceived behavioral control pada purchase 

intention. Peneliti mengeksplorasi determinan psikologis dari niat pembelian 

pakaian yang berkelanjutan dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB). 

Penelitian dijalankan di tiga kota utama di China yaitu Beijing, Shanghai dan 

Dalian. Peneliti membagi kuesioner kepada mahasiswa di tiga kota utama tersebut 

dan hasil survei yang dapat digunakan adalah sebanyak 784. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Predicting Intentions to Purchase Sustainable Apparel in China, 

sumber: (Han, 2017) 

Zhou (2013) peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari peran nilai-nilai pribadi sebagai moderator anteseden dalam niat 

pembelian konsumen China untuk membeli makanan organik. Penelitian 

dilakukan dengan membagikan kuesioner di supermarket yang terletak di 

Guangzhou, China. Sampel data yang diambil adalah customer pria dan wanita 

yang berumur 16-80 tahun. 
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Gambar 2.12 The Moderating Role of Human Values in Planned Behavior, 

sumber: (Zhou, 2013) 

Farid & Abdelnabi (2015) peneliti melakukan penelitian mengenai 

pengaruh variabel-variabel health concern & lifestyle, subjective norms 

environmental concern, attitude dan product quality, sebagai variabel mediating 

terhadap purchase intention. Penelitian dibuat untuk mengetahui bagaimana niat 

pembelian pengguna terhadap makanan organik. Penelitian dilakukan di dua kota 

utama di India Selatan yaitu Chennai dan Bangalore. Peneliti menggunakan survei 

kuantitatif secara acak yang terdiri dari 50 sampel. 
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Gambar 2.13 Consumers Attitude Towards Organic Food, sumber: (Farid & 

Abdelnabi, 2015) 

Kim & Chung (2011) peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh 

variabel-variabel yang bertujuan untuk menganalisa pengalaman masa lalu 

pengguna terhadap niat beli produk perawatan yang organic dan efek dari nilai-

nilai tersebut. Ini dilakukan di Amerika dengan melakukan penelitian secara 

online dengan sampel yang berumur 18 tahun keatas. Hasil survei yang dapat 

digunakan adalah sebanyak 202 lembar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Consumer Purchase Intention for Organic Personal Care Products, 

sumber: (Kim & Chung, 2011) 
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Michaelidou & Hassan (2008), melakukan penelitian yang menganalisa 

peran kesadaran kesehatan, kekhawatiran keamanan pangan dan etika identitas 

diri dalam sikap dan niat pembelian produk organic. Penelitian dilakukan di 

Skotlandia dengan membagikan kuesioner sebanyak 222 lembar kepada orang-

orang di pulau Arran. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 The Role of Health Consciousness, Food Safety Concern and 

Ethical Identity on Attitudes and Intentions Towards Organic Food, sumber: 

(Michaelidou & Hassan, 2008) 

Tang, Wang, & Lu (2013) Memeriksa factor apa saja yang 

mempengaruhi sikap pelanggan Cina terhadap produk ramah lingkungan dan 

bagaimana sikap memediasi pengaruh faktor-faktor ini pada niat pembelian 

pengguna pada produk tersebut. Penelitian dilakukan di China dengan 

membagikan kuesioner sebanyak 638 lembar kepada sampelnya yaitu mahasiswa 

dan alumni sekolah bisnis di Beijing, China. 
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Gambar 2.16 Chinese Consumer Attitude and Purchase Intent Towards Green 

Products, sumber: (Tang et al., 2013) 

Hsu, Chang, & Yansritakul (2017) melakukan penelitian untuk 

menjelaskan norma subjektif, kontrol perilaku dan sikap yang dirasakan pada niat 

pembelian produk perawatan kulit, selain itu juga bertujuan untuk menentukan 

apakah negara asal (COO) dan sensitivitas harga memoderasi hubungan terhadap 

niat pembelian. Penelitian dilakukan di Taiwan dengan membagikan kuesioner 

sebanyak 305 lembar kepada sample penelitiannya yaitu mahasiswa universitas 

yang berumur 18 tahun hingga 24 tahun. 
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Gambar 2.17 Exploring Purchase Intention of Green Skincare Products Using the 

Theory of Planned Behavior, sumber: (Hsu et al., 2017) 

Sreen et al., (2017) melaksanakan penelitian mengenai apa pengaruh 

variabel-variabel terhadap dampak niat pembelian pada perilaku individu dengan 

mengikuti Theory of Planned Behavior dan meneliti peran yang dimainkan oleh 

gender pada niat pembelian melalui perilaku dan budaya. Penelitian dilakukan di 

India dengan membagikan kuesioner sebanyak 1100 lembar kepada mahasiswa 

pascasarjana. 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude 

Subjective Norms 

Perceived Behavioral 
Control 

Price Sensitivity 

Country of Origin 

Purchase Intention 

Cheristy Medali Putri. Pengaruh Social Influences dan Green Consumption Values pada Purchase Intentions 
Terhadap Beras Organik di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



22 
 

  Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Green Product Purchase Intention: Impact of Green Brands, 

Attitude, and Knowledge, sumber: (Sreen et al., 2017) 

Marfo dan Devaraj (2017), penelitian ini bertujuan untuk memahami 

mengenai niat pembelian hijau dengan menyelidiki apakah pengaruh sosial 

memiliki dampak dan memediasi antara sikap terhadap niat pembelian pada tas 

yang ramah lingkungan. Penelitian dilakukan di Delhi dan Mumbai. Sampel 

penelitian ini adalah masyarakat di atas 18 tahun. Penelitian dilakukan dengan 

menyebarkan sebanyak 400 lembar kuesioner kepada repsonden. 200 kuesioner 

dibagi di Delhi dan 200 lainnya dibagi di Mumbai. 
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Gambar 2.19 Purchasing Intentions of Eco-Friendly Bags; An Examination into 

Consumers’ Susceptibility to Social Influences as a Mediating Variable, sumber:  

Marfo dan Devaraj (2017) 

Maichum, Parichatnon, & Peng (2016) meneliti penyelidikan niat 

pembelian konsumen Thailand terhadap produk ramah lingkungan dengan 

menggunakan teori perilaku atau sikap yang telah direncanakan. Penelitian ini 

dilakukan di Thailand dengan membagikan 483 lembar kuesioner kepada sample 

berupa murid SMA yang berumur diatas 18 tahun. 
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Gambar 2.20 Application of the Extended Theory of Planned Behavior Model to 

Investigate Purchase Intention of Green Products among Thai Consumer, sumber: 

(Maichum et al., 2016) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Intention secara umum memiliki berbagai arti. Disini intention dapat 

diartikan sebagai suatu perilaku individu untuk melakukan sesuatu. Niat 

didefinisikan sebagai sesuatu yang merangsang dan mendorong konsumen dalam 

pembelian produk dan layanan (Haque et al., 2015). Intention merupakan 

ekspektasi sikap terhadap satu objek. Niat cenderung berkaitan pada kebiasaan 

membeli dan perencanaan.   

Sedangkan purchase diartikan dengan mengambil alih kepemilikan suatu 

barang atau jasa dengan cara membayar harga yang telah ditentukan sehingga 

transaksi berhasil dilaksanakan. Purchase atau pembelian dapat terjadi karena 

didorong oleh adanya intention. Purchase dibagi menjadi dua yaitu berupa upaya 

pembelian yang direncanakan sebelumnya dan pembelian yang tidak 
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direncanakan. Pembelian yang direncanakan dibagi menjadi dua konstruk yang 

biasanya digunakan untuk melihat watak konsumen dalam melakukan pembelian, 

yang berupa niat pembelian dan kemungkinan pembelian.  

Purchase intention diartikan sebagai kecenderungan konsumen terhadap 

tujuan yang teridentifikasi dimana biasanya diukur dalam hal nyata pembelian 

(Vahdati, Hadi, & Nejad, 2016). Niat pembelian berupa perencanaan secara sadar 

untuk membuat usaha pembelian (Suciarto et al., 2015). Purchase intention 

menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, hasil dari proses 

tersebut adalah merupakan sebuah pilihan (Eryadi & Yuliana, 2016). Hal ini 

menunjukkan niat perilaku konsumen. Niat dalam pembelian akan muncul setelah 

adanya beberapa pertimbangan yang dalam atau disebut dengan pembelian yang 

telah direncanakan. Niat adalah suatu rencana untuk melakukan satu perilaku atau 

lebih. Niat pembelian dapat diukur dengan kemauan seseorang untuk melakukan 

pembelian atau dengan mengatakan kalimat saya pasti akan membeli, atau 

kemungkinan saya akan membeli. 

Beberapa penelitian menguji perilaku konsumen melalui pembelajaran 

terhadap niat mereka. Menurut Suciarto et al., (2015) kegiatan membeli adalah 

rencana individu yang secara sadar untuk melakukan upaya pembelian. Niat 

pembelian yang muncul menciptakan sebuah motivasi yang terulang terus-

menerus di dalam pikiran seseorang hingga akhirnya seseorang perlu memenuhi 

kebutuhannya. Orang tersebut akan merealisasikan hal yang ada di pikiran 

mereka. Hal ini menunjukkan niat memiliki peran yang penting karena keputusan 

akhir untuk membeli atau menolak produk semua bergantung pada niat konsumen. 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Social Influences Terhadap Purchase Intention  

Social influence atau pengaruh sosial menunjukkan persepsi seseorang 

atas suatu hal yang dipercaya orang lain. Pengaruh sosial dapat terjadi ketika 

individu mengubah pikirannya, perasaan, atau perilaku mereka sebagai respons 

terhadap masyarakat dan lingkungan hidup mereka (Das, 2017). Orang cenderung 

akan mengubah atau memanipulasi pikirannya untuk menyesuaikan diri mereka 

dengan persepsi masyarakat. Menurut (Akar & Bulut, 2015) pengaruh sosial 

berkaitan dengan informasi mengenai orang lain, dan bisa terjadi melalui interaksi 

tatap muka.  

Dasar dari pengaruh sosial adalah pada konsep homofili yang dianggap 

sebagai dinamika sosial. Dimana seseorang akan mencoba untuk bergabung 

dengan orang lain dengan menunjukkan perilaku yang sama. Hal tersebut 

mungkin dianggap sebagai faktor yang menonjol karena seseorang cenderung 

akan mencari bukti dalam kehidupan sosial sebelum mencoba suatu produk yang 

baru (Das, 2017). 

Menurut (Haryono, Brahmana, Pemasaran, Petra, & Siwalankerto, 2015), 

pengaruh sosial adalah berdasarkan pada bagaimana orang lain memengaruhi 

keputusan sikap seseorang. Pengaruh sosial merupakan sejauh mana lingkungan 

sosial dapat memengaruhi perilaku melalui perkataan yang berasal dari orang lain 

yang dapat mendukung terbentuknya persepsi nilai oleh masyarakat. Manusia 

biasanya mencari bukti sosial dari kelompok lain atau mencari tahu pikiran 

kelompok lain sebelum mencoba kategori barang atau jasa yang baru dan 
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membutuhkan kepastian dari kelompok sosialnya. Social influence masuk ke 

dalam pengaruh utama dalam proses pengambilan keputusan.  

2.3.2 Pengaruh Attitude Terhadap Purchase Intention 

Sikap dikonseptualisasikan sebagai derajat evaluasi terhadap sesuatu 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap perilaku atau tindakan 

tertentu (Das, 2017). Evaluasi dapat diukur dengan dimulai dari sangat baik 

hingga sangat buruk. Preferensi merupakan hasil dari evaluasi yang mewakili 

attitude yang menunjukkan hubungan antara objek. Sikap adalah hubungan dalam 

ingatan antara objek dengan evaluasi dari objek tersebut. Sikap biasanya 

menunjukkan penilaian psikologis oleh konsumen terhadap suatu produk 

(Maichum et al., 2016).  

Attitude dianggap sebagai perilaku yang menandakan suka terhadap suatu 

dan tidak suka pada suatu hal. Sikap positif yang tinggi, menghasilkan niat yang 

kuat untuk bertindak dan sebaliknya (Aman & Hussein, 2012). Ini menunjukkan 

attitude yang positif dapat mendorong seseorang untuk melakukan niat pembelian. 

Namun hal ini tidak berarti bahwa niat pembelian yang positif dihasilkan oleh 

attitude yang positif. 

Attitude memiliki beberapa karakteristik yaitu bahwa attitude itu 

dipelajari, bukan secara insting. Attitude memiliki kecenderungan terhadap 

perilaku tertentu. Dimana hal ini berarti hubungan antara seseorang dengan suatu 

objek cukup stabil (Suciarto et al., 2015). Beberapa penelitian terdahulu juga 

mendukung consumers attitude dengan purchase intention memiliki hubungan 

yang positif dan attitude memiliki tingkat korelasi yang kuat dengan niat 

pembelian dalam berbagai konteks. Irianto (2015) mengindikasi bahwa perilaku 
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yang positif pada seseorang mendorong orang tersebut untuk melakukan 

pembelian karena perilaku yang positif biasanya diikuti oleh niat untuk 

mewujudkannya.  

2.3.3 Pengaruh Green Consumption Value Terhadap Purchase Intention 

Green consumption value menunjukkan bahwa individu melindungi 

lingkungan dengan berperilaku melindungi lingkungan, melalui pembelian produk 

dan konsumsi atas suatu produk (Das, 2017). Green consumption value dapat juga 

dianggap sebagai evaluasi seseorang terhadap lingkungan, kebutuhan terhadap 

produk yang ramah lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan. Green 

consumption value juga dapat diaggap sebagai cerminan dimana adanya 

perlindungan terhadap lingkungan yang dilakukan dengan aksi yang berbeda-beda 

sesuai dengan nilai yang dianggap oleh seseorang untuk menyelamatkan 

lingkungan (Moon, 2012).   

Ini merupakan nilai yang ada di dalam individu dimana individu sadar 

untuk menggunakan produk atau jasa yang ramah lingkungan. Green consumption 

value adalah peran penting yang mengatur perilaku cinta lingkungan individu. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa green consumption value dapat 

mempengaruhi purchase intention individu dan attitude dapat memediasi antara 

green purchase value dengan purchase intention.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian dilakukan oleh penulis untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel independen yaitu variabel social influence, attitude, dan green 

consumption value terhadap variabel purchase intentions. Dibawah ini merupakan 
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model dari penelitian serta hipotesis yang mendeskripsikan variabel-variabel yang 

dapat mempengaruhi purchase intentions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model penelitian pengaruh Social Influences dan Green 

Consumption Values pada Purchase Intentions. 

Berikut merupakan hipotesis yang akan diajukan:  

H1:  Adanya pengaruh positif attitude terhadap purchase intention. 

H2:  Adanya pengaruh positif green consumption value terhadap purchase 

intention. 

H3:  Adanya pengaruh positif social influences terhadap purchase intention. 

H4: Adanya hubungan antara green consumption value dengan attitude. 

H5:  Adanya pengaruh positif social influences terhadap attitude. 
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