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     BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Botol minuman plastik sekali buang sudah menjadi hal yang lumrah di 

kalangan masyarakat di dunia. Botol plastik yang sudah diuraikan menimbulkan 

masalah penumpukan bagi lingkungan dan membuat kondisi menjadi tidak 

nyaman, bahkan berdasarkan data terdapat sekitar 40 miliar botol plastik yang 

terdapat ditempat pembuangan sampah setiap tahunnya dan bahkan mengotori 

perairan lautan di bumi. Ditambah dengan bentuk-bentuk produk yang terbuat dari 

bahan baku plastik seperti kantong plastik, manik-manik plastik, kemasan produk 

makanan maka total seluruh sampah plastik yang mengotori lautan yaitu terdapat 

8,8 juta ton sampah setiap tahunnya. Limbah plastik juga memakan korban 

spesies yang tinggal di dalam laut. Diperkiran sekitar 700 spesies laut yang 

terancam punah akibat limbah plastik. (tribunnews.com) 

Botol plastik merupakan salah satu jenis pengemas yang sangat sulit 

diuraikan oleh tanah. Untuk mengurangi jumlah penggunan botol plastik yang 

terbuang, masyarakat bisa membawa botol minum sendiri, gaya hidup untuk 

membawa botol minum sendiri untuk menuju hidup yang lebih ramah lingkungan 

tidak selalu diawali dengan hal-hal yang besar. Sebuah kebiasaan yang 

kedepannya dapat membuat orang lain tertarik dan menginspirasi banyak orang. 

Dengan membawa sendiri botol minum sendiri juga dapat membuat hidup 

menjadi lebih sehat karena air minum yang kita bawa telah kita olah sendiri 

dirumah. Juga dapat membuat hidup menjadi lebih hemat dengan membawa botol 

minum sendiri karena tidak perlu lagi mengeluarkan duit lebih untuk membeli 

minuman di minimarket ataupun toko swalayan yang menyediakan botol minum 
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dalam kemasan plastik. Dengan membawa botol minum sendiri juga dapat 

membantu mengurangi polusi botol plastik, dapat dibayangkan berapa banyak 

manusia yang minum dari botol berkemasan plastik dan jumlah sampah yang 

dapat dihasilkan. Bayangkan saja jika satu orang membawa satu buah botol 

minum sendiri dapat menghemat energi di bumi dan mengurangi sampah plastik, 

apalagi jika sepuluh hingga ratusan maupun jutaan manusia yang membawa 

sendiri botol minum dari rumah dapat menghemat banyak sekali energi bumi dan 

menyelamatkan bumi dari limbah sampah plastik yang berlebihan. (thermos.co.id) 

Gyan Prakash dan Pramod Patthak (2016) menyatakan studi ini untuk 

mencari tahu pengaruh attitude, environmental concern, personal norms, dan 

willingness to pay terhadap green purchase intention. Bagaimana attitude 

seseorang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan tindakan 

pembelian terhadap produk botol yang ramah lingkungan. Kemudian seberapa 

besar environmental concern seseorang dapat mendorong keinginan dalam diri 

dari satu individu untuk melakukan tindakan pembelian terhadap produk botol 

ramah lingkungan, seberapa besar norma dan nilai dikehidupan keseharian 

ataupun yang dapat disebut personal norms dapat mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan tindakan pembelian terhadap produk botol ramah lingkungan. Dan 

keinginan seseorang untuk membayar ataupun willingness to pay terhadap produk 

botol ramah lingkungan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Membeli Botol 

Ramah Lingkungan”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara attitude terhadap green purchase 

intention? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara environmental concern terhadap green 

purchase intention? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara personal norms terhadap green 

purchase intention? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara willingness to pay terhadap green 

purchase intention? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara attitude terhadap green purchase 

intention. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara environmental concern terhadap 

green purchase intention. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara personal norms terhadap green 

purchase intention. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara willingness to pay terhadap green 

purchase intention. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran bagi 

manajemen perusahaan produsen dalam mengembangkan pemahaman 

tentang faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam minat 

pembelian terhadap barang ramah lingkungan yang ditawarkan. 

2. Bagi akademisi. 

Sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan variabel minat pembelian dari konsumen dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dan isi masing-masing bab dalam penulisan karya ilmiah ini 

secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memuat model penelitian terdahulu, definisi variabel 

dependen, pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, model yang digunakan dalam penelitian, serta 

perumusan hipotesis. 

 

Edison, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Membeli Botol Ramah Lingkungan, 2019 
UIB Repository©2019



  5 

 

Universitas International Batam 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pemilihan objek penelitian, metode penarikan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik pengujian 

hipotesis dibahas dalam bab ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dari analisis statistik deskriptif demograsi 

responden, hasil uji outlier, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi 

klasik, dan penjelasan atas hipotesis yang telah diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan dalam penelitian 

ini, rekomendasi serta saran yang dapat penulis berikan disajikan 

dalam bab ini. 
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