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1.1    Latar Belakang 
 Pemasaran hijau merupakan suatu konsep baru yang ditujukan untuk melindungi 

lingkungan secara luas.  Konsep ini pada dasarnya meliputi dua aspek penting,  yaitu 

aspek bahan baku produk dan proses pembuatannya.  Aspek bahan baku produk lebih 

menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul bahan baku yang digunakan, 

sementara aspek proses menitikberatkan pada dampak yang diakibatkan selama 

produk dibuat. Pemasaran hijau meliputi segala aktivitas yang dirancang untuk 

menghasilkan dan memfasilitasi perubahan bahan baku, proses, kemasan produk, 

hingga pemasaran produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau keinginan 

konsumen disatu sisi, sedangkan sisi lain mengakibatkan kerusakan lingkungan alam 

yang seminimal mungkin (Welling 2010).  Dua hal yang mendasari pencapaian 

pemasaran hijau yaitu kepuasaan konsumen atas barang atau jasa yang diinginkan 

dan kelestarian lingkungan.   

Pemasaran hijau merupakan langkah awal yang perlu ditetapkan sebelum 

perusahaan menentukan kebijakan mengenai pengembangan produk, proses produksi 

dan strategi pemasaran.  Menurut Kottler (1991), pemasaran hijau  merupakan bagian 

dari konsep pemasaran berbasis sosial sehingga tugas perusahaan selain memberikan 

kepuasan kepada konsumen lebih dari yang bisa dilakukan oleh pesaing,  juga 

mengedepankan kepentingan sosial, tercakup di dalamnya untuk kepentingan  

kelestarian lingkungan.  

Konsep dan model pemasaran hijau atau Green Marketing Mix disampaikan  oleh 

Wasik (1996).  Grant  (2005)  menyajikan  Green Marketing Pie.   Sebelumnya, Kottler 

(1991), Ford (1993)  serta Welling (2010) juga telah melakukan penelitian dan menulis 

tentang pemasaran hijau.  Meskipun konsep pemasaran hijau telah cukup lama 

dikembangkan, namun menurut Peattie et al. (2005) telah terjadi kegagalan dalam 

mengupayakan pemasaran hijau selama 15 tahun sebelumnya.  Penyebab kegagalan 

disebabkan antara lain pengemasan, penjualan,  pemetikan hasil, kesalahan konsep 

enviroprenuers yang berorientasi pada produk dan bukan pada keinginan konsumen,  

serta compliance marketing yaitu tidak adanya dukungan Pemerintah berupa regulasi 

yang menguatkan kesadaran atas produk hijau.  Untuk mengantisipasi lima penyebab 



 

kegagalan tersebut perlu dilakukan upaya pemasaran yang dapat  meningkatkan 

pengetahuan konsumen atas produk hijau serta perlu dilakukan pemenuhan atribut 

produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen.  Penelitian yang dilakukan 

oleh Rex et al. (2007) menunjukkan bahwa sertifikasi ekolabel belum cukup sebagai alat 

pemasaran dalam meningkatkan pangsa pasar, walaupun strategi pemasaran hijau 

telah dilaksanakan secara efektif.  Dengan demikian, perlu dikembangkan strategi 

pemasaran lebih lanjut agar hasil yang diharapkan dapat tercapai seperti adanya 

peningkatan pangsa pasar. 

Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan pangsa pasar adalah keputusan 

konsumen untuk membeli.  Keputusan konsumen untuk membeli dipengaruhi 

kepercayaan konsumen, kesadaran dan sikap konsumen (Sumarwan 2002).  Tiga hal 

tersebut berawal dari komunikasi dan iklan, dimana  telah dilakukan penelitian dan 

diindentiifkasikan oleh Rex et al. (2007) sebagai permasalahan strategi pemasaran 

hijau. 

Sejauh ini, sertifikasi ekolabel  merupakan alat pemasaran produk hijau (Rex et al. 

2007).  Demikian juga untuk memasarkan produk kayu yang berpihak pada kelestarian 

lingkungan digunakan sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ekolabel produk kayu merupakan 

alat penjamin upaya perlindungan hutan.  Upaya melindungi hutan melalui sertifikasi 

ekolabel produk kayu telah dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, lembaga 

nonlaba dan pemerintah di beberapa Negara (Fisher et al. 2005), antara lain Eropa dan 

Amerika. Sosialisasi dan tekanan untuk melakukan sertifikasi ekolabel  di dalam rangka 

melindungi hutan, masih dititikberatkan kepada produsen.  Sedangkan kepada 

konsumen belum sepenuhnya dilakukan, sehingga  menyebabkan preferensi konsumen 

terhadap produk ini masih rendah (Muhtaman 2009).    Menurut Kerr (1990) produsen 

produk kayu  bersedia berpartisipasi terhadap kelestarian lingkungan melalui 

diterimanya sertifikasi ekolabel dengan mengeluarkan biaya nonfinansial dan finansial 

hanya jika persepsi konsumen positif  terhadap sertifikasi tersebut.  Dengan demikian, 

komunikasi, sosialisasi dan pembelajaran terhadap konsumen merupakan aspek  

penting bagi   tumbuhnya keberpihakan produsen  pada kelestarian lingkungan, 

khususnya hutan.  

 Sesuai dengan perkembangan kebutuhan atas kelestarian hutan,   Pemerintah 

telah melakukan upaya keberpihakan lingkungan dengan menetapkan dan merealisasi 

berbagai program, antara lain kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti  

Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan,  



 

serta kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak untuk mengembangkan dan 

menerapkan program sertifikasi ekolabel, khususnya sertifikasi ekolabel produk hutan.  

Kerja sama  tersebut diwujudkan dengan memfasilitasi dan mendorong terbentuknya 

Lembaga Ekolabel Indonesia  (LEI).  Pembentukan LEI merupakan realisasi  strategi 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan, serta  peningkatan  daya saing lingkungan produk Indonesia di pasaran.   

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah  Indonesia dan negara-negara Eropa, 

USA, serta akreditasi yang dikeluarkan lembaga pemerhati lingkungan tersebut 

diwujudkan sebagai sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ekolabel berisi kepentingan-

kepentingan dan insentif yang dihadapi berbagai kelompok baik bersifat global  hingga 

ke lokal, swasta dan publik, serta mengadopsi isu yang paling obyektif hingga subyektif. 

Sertifikasi ekolabel dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu sertifikasi manajemen 

hutan lestari (Sustainable Forest Management= SFM Certification) dan Chain of Custody 

(CoC) Certification  atau sertifikasi lacak balak atau sertifikasi bahan kayu untuk 

diproses menjadi produk kayu.  Sertifikasi ekolabel diberikan oleh beberapa lembaga 

antara lain lembaga yang memberi dan mengawasi lembaga yang mengeluarkan 

sertifikasi, serta  lembaga pemberi sertifikat dan lembaga yang mengevaluasi sertifikat.  

Lembaga yang memberi dan mengawasi lembaga yang mengeluarkan sertifikat 

dinamakan lembaga akreditasi.  Contoh lembaga akreditasi yang mendapat 

kepercayaan masyarakat adalah Forest Stewardship Council (FSC) dan Program 

Endorsement for Forest Certification  (PEFC).  Sedangkan contoh lembaga pemberi 

sertifikat dan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi adalah Soil Association dan 

Rainforest Alliance Smartwood Program. 

Produsen  sebagai  pihak yang mengkonsumsi bahan baku bersertifikasi ekolabel 

dan memproses produk serta sebagai pemasar, berkepentingan secara langsung 

terhadap sertifikasi ekolabel, baik SFM Certification maupun CoC Certification.   

Produsen dan pedagang produk kayu khususnya mebel di pasar internasional yang 

bersertifikasi ekolabel adalah Home Depot (USA), Loewe dan B&Q (Eropa).  Home 

Depot dan Loewe mempercayakan kualitas sertifikasi seluruhnya kepada lembaga 

sertifikasi FSC.  Sedangkan B&Q mempercayakan sebagian besar  kualitas sertifikasi 

kepada PEFC  (Fisher et al. 2005).  Meningkatnya minat produsen terhadap sertifikasi 

ekolabel tersebut dipicu adanya peningkatan jumlah komunitas-komunitas pemerhati 

lingkungan atau peningkatan jumlah lembaga-lembaga independen yang menjaga 



 

kelestarian hutan, kebijakan dan regulasi serta permintaan konsumen khususnya 

pemerhati kelestarian lingkungan. 

Produsen mebel bersertifikasi ekolabel  sudah mulai berkembang di Indonesia. 

Perkembangan perusahaan mebel tersebut merupakan akibat permintaan pasar 

internasional, khususnya pasar Eropa dan USA (Jati Widodo, CEO CV Duta Jepara; 

Handoyo, Direktur Marketing PT Kota Jati Furindo).  Di Indonesia, produsen mebel 

bersertifikasi ekolabel sebagian besar berdomisili di Malang, Surabaya, Yogyakarta dan 

Jepara.  Enam perusahaan mebel di Jepara antara lain  CV Duta Jepara,  PT Kota  Jati 

Furindo,  PT Chambium Furnilestari,  CV Kelvindo,  CV Krisna Jati dan CV Hansen 

Garden Indonesia menyatakan bahwa 100% produksi perusahaan mebel bersertifikasi 

ekolabel di Jepara bertujuan untuk melayani pasar internasional. 

Walaupun telah terjadi perkembangan pada produsen mebel bersertifikat ekolabel  

di Indonesia,  perkembangan tersebut lebih dipicu oleh permintaan pasar internasional, 

bukan karena sudah terbentuknya pasar di dalam negeri.  Produsen yang terkait belum 

memiliki keberanian  untuk memproduksi mebel bersertifikasi ekolabel tanpa adanya 

pesanan dan permintaan yang pasti.  Hal tersebut disebabkan dua hal, pertama,  harga 

pokok produksi  mebel bersertifikasi lebih mahal dibanding dengan harga pokok 

produksi mebel tanpa sertifikasi. Biaya-biaya tambahan yang diperlukan adalah biaya 

untuk melakukan sertifikasi, biaya pemeriksaan berkala, biaya compliance serta harga 

bahan baku yang mahal akibat kualitas dan proses sertifikasi bahan baku. Penyebab 

kedua adalah, karena belum adanya kesadaran konsumen terhadap mebel bersertifikasi 

ekolabel sehingga  permintaan   pasar internasional belum bisa berkembang sesuai 

yang diharapkan, sedangkan permintaan dalam negeri justru masih belum tumbuh. 

 Dengan adanya tambahan biaya-biaya tersebut, produsen menetapkan harga di 

atas harga mebel nonsertifikasi ekolabel yang disebut sebagai harga premium (premium 

price).   

Di sisi lain,  komunikasi, sosialisasi, dan edukasi terhadap konsumen nasional 

atas  mebel bersertifikasi ekolabel yang merupakan media keberpihakan terhadap 

kelestarian lingkungan belum seimbang dibanding upaya komunikasi dan sosialisasi  

terhadap produsen.  Sehingga penerimaan konsumen atas mebel bersertifikasi ekolabel 

dengan konsekuensi peningkatan harga dalam bentuk harga premium  belum 

berkembang sesuai yang diharapkan.  Hal tersebut memicu keengganan produsen 

untuk memproduksi mebel kayu berbasis lingkungan, khususnya dalam mengisi pasar 

nasional. 



 

Konsumen mebel bersertifikasi ekolabel dikategorikan menjadi dua yaitu 

konsumen bisnis (B to B) dan konsumen akhir (end user).   Permintaan konsumen end 

user yang selanjutnya disebut konsumen, mulai  berkembang di Eropa dan USA.  

Perkembangan tersebut disebabkan adanya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan 

dan kepercayaan terhadap lembaga akreditasi.  Beberapa pendapat  mengatakan 

bahwa perkembangan permintaan terhadap mebel bersertifikasi ekolabel tidak hanya 

disebabkan kesadaran  terhadap kelestarian lingkungan dan kepercayaan terhadap 

lembaga akreditasi, tetapi didasarkan juga pada atribut-atribut lain yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli (Jensen et al. 2004).     Beberapa atribut lain  

yang dimaksud  adalah  daya beli,  harga (Aguilar and Vlosky  2006), serta inovasi dan 

desain produk (Ottman 1993;  Karki 2000;  Purnomo et al.  2005).  

Mebel bersertifikasi ekolabel adalah mebel  kayu solid yang bahan bakunya  telah 

mendapat sertifikasi Chain of Custody  (COC) atau sertifikasi lacak balak sehingga kayu 

yang digunakan merupakan kayu yang dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya.  

Mebel bersertifikasi ekolabel mengalami perkembangan yang tidak jauh berbeda 

dengan produk hijau lainnya.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Rex et al. (2007) 

bahwa pangsa pasar produk hijau dengan sertfifikasi ekolabel masih  belum ada 

kemajuan.  Konsumen hijau dengan kategori konsumen yang dilakukan oleh Grant 

(2005) juga tidak berkembang. Peattie et al. (2005) menyatakan hal yang tidak jauh 

berbeda.  Kenyataan tersebut memicu kebutuhan pengembangan strategi pemasaran 

hijau, khususnya terhadap mebel bersertifikasi ekolabel. 

Berdasarkan paparan  tersebut, judul yang dipilih untuk penelitian ini adalah:  

Strategi Pemasaran  Mebel Bersertifikasi Ekolabel pada Stratifikasi Konsumen Hijau di 

Jakarta. 

 
 
 

1.2    Formulasi Masalah 

Sesuai uraian tersebut,  permasalahan utama yang dapat dikembangkan sebagai 

dasar penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  bahwa hasil 

pelaksanaan  pemasaran hijau  belum sesuai dengan yang diharapkan, walaupun telah 

dilaksanakan secara optimal (Rex et al. 2006).  Permasalahan tersebut disebabkan  

kepedulian dan pengetahuan  konsumen terhadap produk hijau masih tidak selaras 

dengan keputusannya untuk  membeli (Jensen et al. 2004; Peattie et al. 2005).  



 

Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab munculnya hal ini antara lain atribut 

produk tidak sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen, pengembangan promosi yang 

masih harus ditingkatkan (Rex 2006), inovasi dan model yang belum optimal (Purnomo 

2005), serta harga premium yang masih belum diterima baik oleh konsumen hijau 

maupun konsumen nonhijau (Jensen et al. 2004;  Aquilar et al. 2006).  

Dengan demikian, pemasaran terhadap produk hijau masih sebatas memenuhi 

kebutuhan kelestarian lingkungan, tanpa mempertimbangkan hal lain, yaitu manfaat 

yang dirasakan oleh konsumen atas pembelian sebuah produk.  Hal ini terkait dengan 

belum dipenuhinya atribut-atribut dalam keputusan konsumen untuk membeli.  

Keputusan konsumen adalah pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternatif (Schiffman et al. 1994).  Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan 

harus memiliki alternatif (Sumarwan 2002).  Demikian juga, konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian mebel, juga melakukan pilihan atas atribut yang berbeda.  Atribut 

produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan manfaat ekonomis bagi 

konsumen dan memberikan manfaat  atas kelestarian lingkungan, khususnya hutan. 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, manfaat untuk 

kelestarian lingkungan sering dikalahkan dengan pilihan yang lebih memberikan 

manfaat ekonomis, sebagai contoh tidak diterimanya harga premium untuk mebel 

bersertifikasi ekolabel oleh konsumen yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan 

(Jensen et al. 2004; Aquilar et al.  2006).  Demikian juga sertifikasi ekolabel sebagai 

penanda produk hijau khususnya mebel berasal dari kayu legal dan tidak merusak 

lingkungan masih kecil dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli 

(Muhtaman 2009). Rex et al. (2006) juga berpendapat bahwa sertifikasi ekolabel 

sebagai alat pemasaran belum memenuhi harapan karena belum dapat meningkatkan 

pangsa pasar yang diharapkan.  

 Fakta di atas menunjukkan bahwa Green Marketing Mix  yang disampaikan oleh 

Wasik yaitu satisfaction, safety, socialization dan sustainable belum diterapkan secara 

tepat, diperkuat hasil  penelitian yang dilakukan oleh Peattie et al. (2005) yaitu adanya 

lima penyebab tidak berkembangnya  pemasaran hijau.  Pertama,  pengemasan atau 

publikasi yang kurang memadai (green spinning).  Kedua, mengambil keuntungan 

dengan situasi yang pernah berkembang bahwa produk selalu terjual secara cepat 

(green harving). Ketiga,  adanya harga premium pada produk hijau sehingga produk 

hijau kalah bersaing dengan produk nonhijau.  Keempat,  kesalahan konsep 

enviroprenuers dimana pemasaran hijau beroreintasi pada produk, belum 



 

memperhatikan keinginan konsumen, yang  menyebabkan kesenjangan antara 

kepedulian terhadap lingkungan dengan keputusan untuk membeli produk tersebut 

(enviroprenuers marketing). Kelima,  tidak adanya dukungan berupa regulasi yang 

menguatkan produk yang berpihak pada kelestarian lingkungan atau produk hijau 

(compliance marketing). 

 Penyebab pertama, merupakan penyebab yang juga terjadi pada mebel 

bersertifikasi ekolabel.  Pengemasan dan publikasi produk belum menjadi perhatian. 

Justru lembaga penerbit akreditasi semisal FSC dan lembaga akreditasi sertifikasi 

ekolabel yang melakukan publikasi.  Publikasi yang dilakukan masih sebatas kepada 

produsen, sementara publikasi kepada konsumen dirasakan masih minim. Penyebab ini 

merupakan kesalahan  pada salah satu komponen Green Marketing Mix  dari Wasik 

(1996) yaitu Socialization. Socialization merupakan  konsep mengkomunikasikan dan 

mensosialisasikan produk kepada konsumen.  

 Penyebab kedua, mebel bersertifikasi ekolabel yang mempunyai permintaan 

tinggi di pasar internasional adalah mebel yang terkategori  mebel taman.  Produsen 

menikmati situasi tersebut tanpa memperhatikan dan mencari peluang lain yang bisa 

ditawarkan dalam bentuk inovasi produk atau diversifikasi produk.   Apabila permintaan 

terhadap mebel bersertifikasi dengan jenis mebel taman mengalami penurunan 

permintaan,  maka perusahaan yang kurang mampu dan terlambat melakukan antisipasi  

dalam mempertahankan penjualan, secara logis akan mengalami masalah kelestarian 

usaha.  Ditinjau dari teori Wasik (1996), hal ini menunjukkan  ketidakmampuan 

perusahaan dalam menyajikan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak 

memenuhi konsep satisfaction. 

 Penyebab ketiga,  adalah adanya harga premium pada produk hijau, sehingga 

produk hijau kalah bersaing dengan produk  nonhijau.  Sertifikasi ekolabel memerlukan 

biaya tambahan, sehingga memperbesar biaya.  Di sisi lain, mebel nonsertifikasi 

ekolabel menerapkan konsep efisiensi, termasuk dalam menggunakan bahan baku 

kayu.  Bahan baku yang tidak legal atau membahayakan lingkungan tidak menjadi 

pertimbangan  apabila  dapat dibeli dengan harga lebih murah, sehingga memenuhi 

konsep efisiensi.  Mebel nonsertifikasi ekolabel merupakan produk alternatif yang 

menjadi pesaing mebel bersertifikasi ekolabel. Dalam hal ini harga merupakan atribut 

yang membedakan diantara dua alternatif tersebut dalam pengambilan keputusan 

konsumen.  Ditinjau dari teori Wasik (1996). Penyebab ketiga karena tidak dipenuhinya  

konsep satisfaction seperti halnya penyebab kedua. 



 

 Penyebab keempat  adalah kesalahan konsep enviroprenuers marketing yaitu 

hanya beroreintasi pada produk, bukan pada keinginan konsumen.  Hal ini   

menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kepedulian terhadap lingkungan dengan 

keputusan untuk membeli produk tersebut. Konsumen mempunyai keinginan atas 

manfaat produk hijau, sementara produsen lebih menonjolkan faktor sertifikasi ekolabel 

yang merupakan muatan produk hijau.  Seharusnya, secara seimbang kedua faktor 

tersebut menjadi muatan produk hijau,   Dengan demikian, ditinjau dari konsep Wasik 

(1996), penyebab ke empat ini  tidak diperhatikannya  penggabungan  antara konsep 

safety dan  satisfaction. Penggabungan konsep tersebut menghasilkan produk hijau 

yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta sekaligus  memenuhi 

konsep kelestraian lingkungan. 

 Penyebab kelima yaitu tidak adanya dukungan berupa regulasi pemerintah  yang 

mendorong  masyarakat untuk menggunakan produk hijau.   Dukungan berupa regulasi 

pemerintah diperlukan agar  produsen dapat memproduksi produk dengan 

memperhatikan kelestraian hutan, di lain pihak konsumen bersedia  melakukan 

pembelian atas produk hijau.  Mebel bersertifikasi ekolabel tumbuh hanya dipicu oleh 

pasar internasional, sedangkan pasar domestik masih belum sesuai yang diharapkan.  

Apabila industri ini berkembang juga di pasar domestik, kebutuhan terhadap kayu-kayu 

legal dan berpihak pada kelestarian lingkungan semakin meningkat, selanjutnya 

kelestarian hutan semakin terjaga. Secara tidak langsung, kebijakan pemerintah dapat 

memperkuat keberlangsungan industri produk hijau dan keberlangsungan kelestarian 

lingkungan.  Terganggunya kelestarian usaha dan kelestarian kelestarian lingkungan 

tersebut merupakan kondisi yang menyebabkan terganggunya konsep sustainable dari 

konsep Wasik (1996),  

Permasalahan lain yang merupakan penghambat perkembangan pemasaran 

hijau pada industri mebel bersertifikasi ekolabel di Indonesia, khususnya di Jakarta 

adalah belum adanya segmentasi yang jelas.  Segmentasi diperlukan untuk menentukan 

strategi pemasaran produk hijau.  Hasil Penelitian Rex et al. (2007) menunjukkan bahwa 

strategi pemasaran produk hijau perlu diubah dari hanya mempertimbangkan atribut 

sertifikasi ekolabel, serta menetapkan target pasar hanya pada konsumen yang 

mempunyai keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, menuju target pasar yang 

lebih luas dan tidak hanya mengedepankan sertifikasi ekolabel sebagai daya tarik 

produk.   Penetapan target pasar yang luas menyebabkan perlunya segmentasi untuk 

mengelompokkan konsumen yang mempunyai karakteristik sama sehingga strategi 



 

pemasaran dapat diberikan kepada konsumen dengan target berbeda secara tepat 

(Sigh et al.  2010).  Beberapa peneliti  telah menguji dan melakukan segmentasi 

konsumen hijau, antara lain, Laroche (2002), Grant (2005),  D’Sauzo (2006), Thompson 

(2009), Banyte (2010), dan  Do Paco (2010). Selanjutnya hasil segmentasi dimaksud 

dinyatakan sebagai stratifikasi konsumen hijau.   

 

1.3    Pertanyaan Investigasi  
Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan  butir-butir pertanyaan 

penelitian sebagai berikut untuk menetapkan tujuan penelitian: 

1. Bagaimana stratifikasi  konsumen hijau  di Jakarta? 

2. Bagaimana  preferensi berbagai stratifikasi konsumen hijau terhadap  

komponen strategi pemasaran hijau berkenaan dengan mebel bersertifikasi 

ekolabel? 

3. Strategi pemasaran mebel bersertifikasi ekolabel  bagaimana yang diperlukan 

bagi setiap stratifikasi konsumen hijau untuk meningkatkan permintaan konsumen 

nasional? 
 

1.4    Tujuan Penelitian 
Penelitian ini ditujukan sebagai upaya mencari jalan keluar atas  permasalahan 

yang telah disampaikan sehingga diharapkan pangsa pasar industri mebel bersertifikasi 

ekolabel  tumbuh, khususnya untuk pasar dalam negeri. Tumbuhnya pangsa pasar 

industri ini  sebagai indikator penyebab  adanya manfaat yang dirasakan konsumen, di 

satu sisi. Di sisi lain, kelangsungan hidup masyarakat secara aman dapat terjaga dan 

kelestarian hutan semakin meningkat.  Berikut disajikan secara rinci tujuan penelitian 

ini, yaitu: 
1. Mengidentifikasikan stratifikasi  konsumen hijau   

2. Mengidentifikasikan preferensi berbagai stratifikasi konsumen hijau terhadap  

komponen strategi pemasaran hijau berkenaan dengan mebel bersertifikasi 

ekolabel 

3. Menyusun strategi pemasaran mebel bersertifikasi ekolabel yang diperlukan 

bagi setiap stratifikasi konsumen hijau untuk meningkatkan permintaan 

konsumen nasional. 
 



 

1.5    Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian adalah digunakannya nonprobability sampling. Teknik 

sampling dengan nonprobability sampling hanya memberikan kesempatan kepada 

sebagian anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota sampling sehingga hasil 

penelitian tidak bisa digunakan untuk mewakili populasi secara umum. Namun demikian, 

teknik sampling tersebut yang dapat digunakan. 

Keterbatasan yang lain adalah rekrutmen responden yang dilakukan di pameran 

dan toko belum menggambarkan populasi secara luas, walaupun keterbatasan tersebut 

dipersempit dengan melakukan pencarian dari referensi responden satu ke responden 

yang lain.  

 

  
1.6    Manfaat  dan Kebaruan Penelitian 
1.6.1 Manfaat Penelitian dan Aplikasi Manajemen  

Terdapat tiga manfaat pada penelitian ini.  Manfaat pertama penelitian adalah 

ditentukannya  strategi pemasaran mebel bersertifikasi ekolabel  pada masing-masing 

stratifikasi konsumen sehingga produsen dapat membidik secara tepat pasar yang 

dimasuki pada berbagai stratifikasi konsumen sehingga dapat mengembangkan industri 

mebel bersertifikasi ekolabel. 

Manfaat  kedua,  peningkatan pangsa pasar mebel bersertifikasi ekolabel dapat 

meningkatkan konsumen hijau. Peningkatan konsumen mebel bersertifikasi ekolabel 

merupakan bagian dari peningkatan konsumen hijau.   

Manfaat ketiga,  peningkatan upaya kelestarian lingkungan. Peningkatan pangsa 

pasar mebel bersertifikasi dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan bahan baku 

kayu bersertifikasi ekolabel.  Peningkatan kebutuhan kayu tersebut dapat mendorong 

peningkatan upaya mengelola hutan lestari. 

Manfaat keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya untuk menguji strategi  pemasaran hijau bagi produk-produk hijau 

lainnya, serta  mengembangkannya pada mebel bersertifikasi ekolabel di kemudian hari 

dengan adanya  perkembangan dan lingkungan yang berbeda. 
 
1.6.2 Kebaruan Penelitian 

Kebaruan penelitian ini adalah: 



 

• Ditentukannya stratifikasi konsumen hijau di Jakarta 

• Adanya preferensi yang berbeda dan sama pada masing-masing stratifikasi 

konsumen atas beberapa komponen  strategi pemasaran hijau berkenaan dengan 

mebel bersertifikasi ekolabel.  
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