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Abstrak 

 
Akhir- akhir ini, sesuatu yang bersinggunan dengan hal “eco-friendly” 

menjadi hal yang diminati orang di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, di era 

modern ini banyak inovasi dituangkan melalui terciptanya produk, salah satunya 

motor listrik yang mendukung gerakan “eco-friendly” ini. Mengajak masyarakat 

luas untuk mendukung ramah lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu Exposure To Environmental Message Through The Media, yakni dengan 

mengingatkan akan kesadaran lingkungan tentang pentingnya lingkungan hidup 

melalui iklan media ataupun media sosial. Berdasarkan  dari laporan WHO, 

negara negara berkembang adalah wilayah yang berpotensi polusi, dengan 

menerapkan Green Purchasing mendukung produk yang bersifat ramah 

lingkungan  

Pengaruh pada pengguna motor listrik pada umunya didasari oleh banyak 

faktor, maka dari itu pada penelitian ini ingin mengetahui apa saja faktor-faktor 

yang bisa mempengaruhi Green Purchasing dikota Batam. Penelitian ini 

menggunakan social influence, attitude towards green purchasing, percieved 

environmental knowlwedge, recycling participation , ecolabelling, exposure to 

environmental messages through the media sebagai alat acuan pada penelitian. 

Pada penelitian ini menggunakan data primer, dengan cara menyebarkan 

kuesioner melalui google form yang menghasilkan sebanyak 303 sampel. 

Pengujian data ini digunakan dengan perangkat lunak/software SPSS. Hasilnya 

ditemukan bahwa social influence, recycling participation dan exposure to 

environmental messages through the media yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengaruh pada masyrakat yang menggunakan di kota Batam, sedangkan  

attitude towards green purchasing, percieved environmental knowlwedge dan 

ecolabeling tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh green 

purchasing terhadap motor listrik ramah lingkungan. 
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environmental messages through the media, green purchasing 
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