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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Harun (2012) menyatakan sebuah riset di Malaysia tentang dampak dari 

keperdulian pada sekitar dan pengetahuan terhadap ligkungan pada keinginan 

membeli pada produk yang kurang berbahaya terhadap lingkungan dengan 

menggunakan variabel sikap sebagai moderasi. Riset ini memasukkan 

pengetahuan tentang lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai 

faktor independen. 

Gambar 2.1 Model Penelitian, Sumber: Harun (2012) 

Mahesh dan Ganapathi (2012) melakukan penelitian yang mempunyai 

tujuan mencari dampak dari keadaan ekonomi peminat dan sikap kepada 

keinginan untuk melakukan pembelian pada barang yang lebih baik kepada sekitar 

di Chennai. Riset tersebut memakai variabel independen seperti keadaan ekonomi 

pelanggan. Variabel mediasi yang digunakan seperti sikap terhadap lingkungan, 

norma pribadi, kontrol suatu perilaku, serta sikap pelanggan kepada keinginan 

untuk melakukan pembelian barang yang lebih baik pada sekitar. 
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Gambar 2.2 Model Penelitian, Sumber: Mahesh dan Ganapathi (2012) 

Mei, dan Piew (2012) melaksanakan suatu penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk mencari tahu variabel terkait yang berdampak terhadap minat beli 

produk yang lebih ramah lingkungan terhadap konsumen di Malaysia. Variabel 

independen yang digunakan merupakan pengetahuan terhadap sekitar, sikap 

terhadap sekitar, inisiasi pemerintah, tekanan lingkungan sekitar, label ramah 

lingkungan. Variabel dependen dalam penelitian tersebut merupakan keinginan 

membeli terhadap produk ramah lingkungan. 
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Gambar 2.3 Model Penelitian, Sumber: Mei, Ling, dan Piew (2012) 

Ansar (2013) melakukan penelitian yang mempunyai maksud untuk 

mengkaji faktor apa saja yang berdampak kepada keinginan pembelian pada 

barang yang lebih baik terhadap lingkungan. Faktor dependen pada penelitian 

merupakan keinginan untuk membeli pada barang yang lebih baik terhadap 

sekitar, sedangkan faktor independen merupakan faktor demografi, jenis kelamin, 

umur, pendidikan, pendapatan, harga, iklan dari lingkungan dan kemasan ramah 

lingkungan. 

Gambar 2.4 Model Penelitian, Sumber: Ansar (2013) 

Kumar dan Anand (2013) melakukan penelitian yang mempunyai maksud 

untuk mencari tahu faktor yang berdampak terhadap sikap peminat dalam 

memutuskan untuk memakai barang yang lebih ramah pada lingkungan. Faktor 

dependen  pada riset ini merupakan keinginan membeli terhadap barang yang 

lebih ramah  pada lingkungan, daripada itu faktor independen yang mendukung 

riset adalah pengetahuan terhadap lingkungan, kriteria demografi, sikap terhadap 
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lingkungan, norma pribadi, dan nilai sosial yang diikuti faktor mediasi seperti 

perilaku terhadap lingkungan. 

Gambar 2.5 Model Penelitian, Sumber: Kumar dan Anand (2013) 

Tang, Wang, dan Lu (2013) melakukan riset yang mengkaji tentang 

hubungan antara sikap konsumen khususnya di Cina dengan  menggunakan sikap 

pelanggan sebagai mediasi yang mempunyai dampak pada minat terhadap 

tindakan pembelian pada barang yang lebih baik pada sekitar. Faktor dependen 

pada riset ini minat terhadap tindakan pembelian pada barang kurang berbahaya  

terhadap sekitar. Riset ini juga menggunakan kepedulian terhadap lingkungan, 

kepercayaan efektivitas yang dirasakan, pandangan nilai yang berfungsi, dan 

kekhawatiran terhadap peraturan pemerintah sebagai faktor independen. 

Gambar 2.6 Model Penelitian, Sumber: Tang, Wang, dan Lu (2013) 
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Lu (2014) melakukan penelitian yang secara khusus mencari tahu faktor 

yang secara kuat berkontribusi pada keinginan untuk melakukan pembelian 

barang yang lebih ramah pada lingkungan. Riset yang dilakukan di Malaysia ini 

menggunakan keinginan untuk melakukan pembelian pada barang yang lebih baik 

terhadap sekitar sebagai faktor dependen dan pengaruh sosial, bagaimana sikap 

konsumen pada lingkungan sekitar,seberapa peduli konsumen, permasalahan 

lingkungan, tanggung jawab konsumen yang dapat dirasakan, perilaku terhadap 

lingkungan yang dapat dirasakan, kekhawatiran terhadap pandangan diri sendiri 

serta peran pemerintah sebagai faktor independen. 

Gambar 2.7 Model Penelitian, Sumber: Lu (2014) 

Penelitian di Vietnam dilakukan oleh Giang dan Tran (2014) dengan 

maksud untuk menguji perihal yang menghambat keinginan untuk membeli pada 

basrang yang lebih ramah terhadap lingkungan. Faktor dependen yang digunakan 

merupakan  keinginan untuk membeli barang yang lebih ramah terhadap 

lingkungan. Sedangkan faktor independen merupakan pengetahuan terhadap 

lingkungan, norma pribadi, kontrol terhadap ketersediaan, efektivitas konsumen 
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yang dapat dirasakan. Adapun faktor mediasi yang turut digunakan dalam 

penelitian tersebut yaitu sikap. 

 

Gambar 2.8 Model Penelitian, Sumber: Giang dan Tran (2014) 

Riset pada periode yang sama dilakukan di Malaysia oleh Nezakati, 

Hosseinpour, dan Hassan (2014) guna menguji perihal  yang berdampak pada 

keinginan untuk membeli pada barang yang lebih ramah terhadap lingkungan. 

Penelitian menggunakan minat sebagai faktor mediasi, keinginan untuk membeli 

barang yang lebih ramah terhadap lingkungan sebagai faktor dependen, serta sikap 

konsumen kepada barang yang lebih ramah  kepada lingkungan, norma probadi, 

dan perilaku terkontrol yang dapat dirasakan sebagai faktor bebas. Model yang 

dipakai sebagai berikut. 
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Gambar 2.9 Model Penelitian, Sumber: Nezakati, Hosseinpour, dan Hassan 

(2014) 

Pada periode berikutnya, Chekima, Wafa, Igau, dan Chekima (2015) 

melakukan penelitian untuk mengetahui sikap lingkungan, aspek fungsi produk, 

serta norma yang berdampak pada minat untuk tindakan pembelian barang yang 

lebih baik pada sekitar dan juga peran iklan sebagai mediator. faktor dependen 

pada riset ini merupakan keinginan untuk melakukan pembelian pada barang yang 

lebih baik pada sekitar, sedangkan sikap terhadap lingkungan, produk berlabel 

ramah terhadap lingkungan dan orientasi jangka panjang mendukung penelitian 

sebagai faktor independen. Adapaun faktor mediasi yaitu iklan terhadap produk 

yang lebih ramah lingkungan.. 

Gambar 2.10 Model Penelitian, Sumber: Chekima, Wafa, Igau, dan Chekima 

(2015) 

 

Dagher, Itani, dan Kassar (2015) melakukan penelitian untuk mencari 

tahu dampak dari moderasi jenis kelamin pada hubungan di antara tingkat 

kepedulian kepada lingkungan dan perilaku terhadap keinginan untuk membeli 

barang yang lebih ramah pada lingkungan di sisi perspektif konsumen Lebanon. 
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lingkungan sebagai faktor dependen, sikap terhadap lingkungan dan kekhawatiran 

terhadap lingkungan sebagai faktor independen, dan jenis kelamin sebagai faktor 

mediasi. 

Gambar 2.11 Model Penelitian, Sumber: Dagher, Itani, dan Kassar (2015) 

Nezakati dan Hosseinpour (2015) melakukan penelitian yang berujutuan 

untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Malaysia terhadap barang yang 

lebih baik pada sekitar dipasar serta mengukur minat masyarakat terhadapbarang 

yang lebih baik pada sekitar. Faktor dependen yang dikaji pada riset ini 

merupakan keinginan untuk melakukan pembelian kepada barang yang lebik baik 

pada sekitar. Faktor dependen yang dikaji merupakan sikap terhadap produk 

ramah lingkungan, nilai pribadi, prilaku kontrol yang dapat dirasakan. Penelitian 

ini juga menggunakan faktor mediasai yaitu minat. 

Gambar 2.12 Model Penelitian, Sumber: Nezakati dan Hosseinpour (2015) 
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Tuan dan Vinh (2016) melakan penelitian untuk mengeksplorasi dampak 

dari milai pelanggan terhadap minat beli produk ramah lingkungan di Vietnam. 

Sikap pelanggan digunakan sebagai faktor mediasi, sedangkan faktor independen 

pada riset ini merupakan nilai pribadi, dan juga kontrol terhadap prilaku yang 

dapat dirasakan. Faktor dependen yang digunakan pada riset ini merupakan 

keinginan membeli terhadap produk yang lebih ramah pada lingkungan. 

Gambar 2.13 Model Penelitian, Sumber: Tuan dan Vinh (2016) 

Prakash dan Pathak (2016) melakukan penelitian tentang tingkat 

kesadaran masyarakat untuk melakukan pembelian terhadap produk raamh 

lingkungan guna mengurangi penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan. 

Faktor independen yang dipergunakan pada riset ini yaitu sikap, norma pribadi, 

kehawatiran terhadap lingkungan, keinginan untuk membeli dan faktor dependen 

merupakan minat. 

Gambar 2.14 Model Penelitian, Sumber: Prakash dan Pathak (2016) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Faktor dependen yang dipergunakan pada riset ini merupakan keinginan 

untuk membeli barang yang lebih ramah pada lingkungan. Definisi dari keinginan 

untuk melakukan pembelian pada barang yang lebih ramah pada lingkungan 

merupakan keinginan serta kemungkinan seorang konsumen yang memiliki 

ketertarik terhadap kasus-kasus ramah lingkungan dan sadar dalam memilih 

barang yang ramah terhadap lingkungan sekitar dibanding dengan produk 

konvensional yang cenderung mengesampingkan akibat terhadap lingkungan 

dalam proses produksinya (Ali & Ahmad, 2012) 

Lee (2008) menyatakan bahwa keinginan untuk membeli pada barang 

yang lebih aman pada sekitar  dapat dikatakan sebagai minat kegiatan melakukan 

pembelian pada  barang yang lebih aman kepada lingkungan dan juga manusia. Di 

sisi lain, Rashid (2009) menyatakan bahwa keinginan untuk melakukan pembelian 

pada barang yang lebih baik pada sekitar  merupakan suatu kemungkinan dan 

minat seseorang memutuskan produk yang akan dibeli antara produk ramah 

lingkungan dan produk konvensional. 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Attitude terhadap Green Purchase Intention 

Chen dan Chai (2010) mengidentifikasikan adanya dampak yang 

berpengaruh secara positif antara sikap pada keinginan untuk melakukan kegiatan 

pembelian  pada barang yang lebih baik pada sekitar. Hal ini didasari oleh 

keinginan pada diri pelanggan dalam melakukan kegiatan membeli satu barang 

tertentu terkait dengan barang yang lebih baik pada sekitar. Demikian, konsumen 
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cenderung terlibat dalam sikap ketika seorang konsumen memiliki sikap lebih 

baik pada sesuatu dan memiliki niat untuk menyelesaikannya. Mahesh dan 

Ganapathi (2012); Kumar dan Anand (2013); Giang dan Tran (2014); Tarkiainen 

dan Sundqvist (2014); Chekima et al. (2015); Suciarto et al. (2015); Dagher, Itani, 

dan Kassar (2015); Ahmad dan Thyagaraj (2015); Tuan dan Vinh (2016); 

Achchuthan dan Velnampy (2016); serta Maichum, Parichatnon, dan Peng (2017) 

menemukan hasil yang serupa yaitu terdapat hubungan yang kuat di antara sikap 

terhadap keinginan membeli terhadap produk yang lebih ramah pada lingkungan. 

2.3.2 Hubungan Environmental Concern terhadap Green Purchase Intention 

Environmental concern muncul sebagai salah satu kunci utama dalam 

minat beli terhadap produk ramah lingkungan. Bickart dan Ruth (2012) 

menjelaskan bahwa kekhawatiran terhadap lingkungan juga berdampak pada 

keinginan konsumen dalam melakukan pembelian yang pro-lingkungan (membela 

lingkungan). Namun, kesadaran akan produk ramah lingkungan terhadap sekitar 

dan keinginan untuk melakukan kegiatan pembelian akan barang yang lebih baik 

pada sekitar dipengaruhi oleh keyakinan pada produk yang lebih ramah 

lingkungan serta keinginan untuk menjaga lingkungan tetap baik (Wang et al., 

2013). Kekhawatiran masyarakat untuk melakukan pembelian barang yang lebih 

baik pada sekitar tercerminkan dari keterlibatan konsumen dalam keinginan 

membeli akan barang yang lebih baik pada sekitar. Dalam hal ini, pelanggan 

cenderung melakukan tindakan kegiatan untuk melakukan pembelian pada barang 

yang lebih baik pada sekitar. Tang, Wang, dan Lu (2013); Lu (2014); We et al. 

(2014); Ariffin et al. (2015); serta Maichum et al. (2017) menemukan hasil yang 

konsisten dengan Wang et al. (2013) yaitu hasil yang berpengaruh positif antara 
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kekhawatiran lingkungan pada minat untuk tindakan pembelian barang  yang 

lebih ramah pada sekitar. 

2.3.3 Hubungan Personal Norms terhadap Green Purchase Intention 

Social norms lebih cenderung membimbing masyarakat untuk 

memutuskan hal yang benar dan salah secara moral dan perilaku yang tepat 

dilakukan. Norma sosial yang melibatkan nilai pribadi secara konsisten akan 

memunculkan norm baru yang dikenal dengan norma pribadi (Sexton dan Sexton, 

2014). Norma pribadi juga mengacu pada perasaan moral yang kuat sebagai 

kewajiban dalam keterlibatannyan dalam perilaku yang ramah lingkungan (Moser, 

2015). Dengan demikian, norma pribadi mengacu pada norma-norma pribadi pada 

konsumen muda yang mencerminkan standar moral individu (Onwezen et al., 

2013). 

Jansson (2011) menemukan bahwa ada hubungan yang berpengaruh 

positif antara norma pribadi akan keinginan membeli produk yang lebih ramah 

pada lingkungan. Perihal ini didasarkan pada hasil penemuan yang membuktikan 

kuatnya norma pribadi seorang konsumen dapat mengubah pola konsumsi 

konsumen dan memfasilitasi perilaku untuk melakukan minat beli terhadap 

produk ramah lingkungan. Tjahjono dan Ardi (2008) menemukan hal yang serupa, 

karena personal norms berkaitan dengan sebuah kondisi yang mementingkan 

persetujuan seorang individu atau kelompok dalam pelaksanaan sebuah perilaku. 

Dengan demikian, persetujuan norma pribadi terhadap sebuah perilaku dan 

berpengaruh kuat akan mendorong minat beli terhadap produk ramah lingkungan. 

Kumar dan Anand (2013); Giang dan Tran (2014); Tarkiainen dan Sundqvist 

(2014); Tuan dan Vinh (2016); serta Nam, Dong, dan Lee (2017) menemukan 
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hasil yang positif. Temuan tersebut sama dengan temuan Jansson (2012), yaitu 

hubungan yang signifikan positif antara norma pribadi akan keinginan membeli 

produk yang lebih ramah pada lingkungan. 

2.3.4 Hubungan Willingness to Pay terhadap Green Purchase Intention 

Willingness to pay merupakan kerelaan membayar dengan harga tertinggi 

yang ditawarkan oleh seorang konsumen guna mendapatkan sebuah manfaat yang 

berupa barang atau jasa untuk dijadikan sebagai acuan bagi seorang konsumen 

untuk menghargai barang atau jasa tersebut (Amelia, 2016). Pasar yang terdiri dari 

konsumen muda memjelaskan bahwa harga merupakan sebuah atribut yang 

penting untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah transaksi pembelian 

(Benedetto et al., 2014). 

Hubungan yang berpengaruh dan positif antara keinginan untuk membayar 

terhadap keinginan membeli akan produk yang lebih ramah pada lingkungan telah 

banyak dikemukakan oleh banyak peneliti terdahulu. Hubungan yang positif 

tersebut muncul ketika seorang konsumen yang peduli terhadap lingkungan tidak 

peka terhadap harga dan cenderung menerima suatu produk ataupun jasa dengan 

harga jauh lebih tinggi (Cronin et al., 2011). Konsumen yang dapat menerima 

barang atau jasa dengan harga yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan 

pendapatan terhadap penjualan produk ramah lingkungan karena hal tersebut 

mengacu pada peningkatan green purchase intention. Ansar (2013); Porral dan 

Mangin (2016); serta Sharaf dan Isa (2017) menemukan hasil yang searah dengan 

riset yang dikemukakan oleh Cronin et al. (2011), yaitu ada hubungan yang 

berdampak positif antara minat untuk tindakan pembelian kepada minat untuk 

tindakan pembelian barang yang lebih baik pada sekitar. 

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



  19 

 

Universitas International Batam 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Gambar 2.15 Model Penelitian tentang Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Keinginan Membeli Botol Ramah Lingkungan. Sumber: Penulis (2019) 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1. Terdapat pengaruh yang bersignifikan positif antara attitude terhadap 

green purchase intention. 

H2.  Terdapat pengaruh yang bersignifikan positif antara environmental 

concern terhadap green purchase intention. 

H3.  Terdapat pengaruh yang bersignifikan positif antara personal norms 

terhadap green purchase intention. 

H4.  Terdapat pengaruh yang bersingnifikan positif antara willingness to pay 

terhadap green purchase intention. 
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