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1.1.  Latar Belakang 

Dunia saat ini menghadapi keinginan besar untuk mengurangi perubahan 

iklim akibat efek gas rumah kaca1 dan aktivitas lainnya yang merusak 

lingkungan.Berbagai pemimpin negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, 

Inggris, Cina dan Indonesia telah memberikan komitmennya untuk 

mengadopsiprogram-program yang dapat mengurangi laju emisi gas rumah kaca 

dan perusakan lingkungan lainnya. 

Dari dunia bisnispun, perusahaan telah menanggapi tantangan lingkungan 

ini dengan melakukan upaya korporasi yang mengikuti berbagai aturan yang 

berhubungan dengan lingkungan dalam kegiatan produksi, aktivitas bisnisdan  

peluncuran produk-produk mereka. Sehingga diharapkan berbagai produk yang 

dihasilkan merupakan produk yang ramah lingkungan, baik dari proses produksi 

maupun proses akhir konsumsi dengan inovasi produk yang ramah lingkungan 

.Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan maksud demikian 

dikelompokkan sebagai green product atau Environmental Friendly Products 

yang dalam tulisan  inidisebut sebagai Produk Ramah Lingkungan dapat 

disingkat ‘PRL’.  

Keterkaitan kegiatan pemasaran dari PRL tersebut telah melahirkan istilah 

baru dalam ranah pemasaran, yakni green marketing.Kegiatan-kegiatan green 

marketingyang dijalankan oleh perusahaan makin menguat kembali  di dunia 

barat sejak tahun 2000-an (Ottman, Stafford & Hartmann, 2006) dan keinginan 

untuk “lebih ramah lingkungan” telah membahana keseluruh dunia. Menurut 

Nidumolu, Prahalad dan Ragaswami (2009), tantangan kedepan agar perusahaan  

dapat bertahan adalah mendesain produk dan jasa yang ramah lingkungan.   

Sampai saat ini PRL yang beredar dipasaran dunia  meliputi berbagai 

kategori produk seperti makanan, peralatan rumah tangga,kendaraan (mobil), 

                                                           
1
Efek rumah kaca adalah efek terjadinya lapisan gas terutama CO2 yang menyelimuti 

permukaan bumi dan diperkirakan menyebabkan terjadinya peningkatan pemanasan global. 
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bahan-bahan dari kayu berasal dari hutan lestari, produk yang berdasarkan 

proses akrab lingkungan dan lainnya.Tentunya manfaat yang dicari oleh 

konsumen PRL adalah dapat terwujudnya perbaikan lingkungan hidup.Manfaat 

lain adalah manfaat langsung dari konsumsi produk seperti ini, yaitu diantaranya 

manfaat kesehatan dari produk PRL kategori makanan organik, manfaat dalam 

penghematan pemakaian energi (listrik dan bahan bakar lainnya), pemanfaatan 

biaya lainnya yang lebih efisien dari produk daur ulang, dan lain sebagainya. 

Ranah pemasaran saat ini dihadapkan pada tantangan dengan isu lingkungan 

yang lebih kompleks. Menurut Ottman (1998), isu PRL adalah sangat bervariasi 

dan kompleks, karena meliputi setiap fase dari daur hidup produk tersebut, dan 

juga menyangkut bagian dari isu bawaan yaitu seperti konservasi terhadap air 

dan tanah, proteksi dari habitat alami bahkan termasuk perlindungan terhadap 

binatang yang dilindungi. Bahkan isu kemasan, penggunaan bahan yang mudah 

disintegrasi dan isu carbon foot print2 telah mulai diperhitungkan dalam 

menjawab tantangan degradasi lingkungan tersebut.  

Peningkatan kesadaran lingkungan telah memberikan pengaruh nyata 

terhadap perilaku konsumen, yaitu meningkatnya pasar PRL pada laju yang 

sangat menakjubkan (Schlegelmilch, Bohlen & Diamantopoulos, 1996).Suatu 

survei di Inggris menunjukkan bahwa 27% dari orang dewasa disana bersedia 

untuk membayar sampai dengan 25% lebih mahal untuk PRL (Prothero, 1990). 

Sedangkan survei di Amerika Serikat pada tahun 1989, menunjukkan bahwa 

67% orang Amerika bersedia membayar 5-10% lebih tinggi untuk produk-

produk yang secara ekologi kompatibel (Coddington, 1990). Survei di Jakarta 

pada tahun 1998, menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan 

yang baik sudah mengetahui permasalahan lingkungan yang dihadapi secara 

regional dan global (Sudarmadji et al., 2001).  

Keberadaan PRL tidak serta merta disambut konsumen dengan seketika. 

Masih banyak PRL yang belum mencapai sukses di pasar seperti yang 

diharapkan. Pada berbagai kategori produk,  level pangsa pasar produk PRL  

masih jauh lebih rendah dibanding produk konvensional (Kalafatis, Pollard, East 

                                                           
2
Carbon foot print adalah satuan total emisi gas rumah kaca dari suatu produk atau organisasi 

(perusahaan). 
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& Tsogas., 1999).  PRL dapat ditinjau sebagai suatu inovasi produk yang 

memerlukan proses adaptasi dalam proses perilaku konsumen.  

Banyak dari perkembangan berbagai kategori produk menjadi  PRL hanya 

berupa perubahan kecil dari produk konvensional dari suatu merek yang sama 

(Ottman, 1998). Misalkan, perubahankandunganbahan baku, bertambahnya 

penggunaan bahan-bahan organik dan bahan yang dapat diurai oleh alam, 

perubahan kemasan yang lebih ringan atau didesain yang dapat diisi ulang, 

mesin-mesin yang lebih hemat air dan listrik (seperti mesin cuci dan AC).  

Selain itu, jenis inovasi lingkungan yang berkembang pesat terutama dari 

berbagai inovasi teknologi  yang menghemat proses, menghemat bahan baku, 

dan organisasi yang inovatif berperilaku hijau. 

Berdasarkan laporan Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) tahun 2009, bahwa ada berbagai inovasi yang berkaitan 

dengan suatu perusahaan terhadap lingkungan hidup, yaitu perusahaan dapat 

mengembangkan inovasi pada produknya, proses pembuatannya atau dari 

organisasi pelaksananya (Gambar 1). 

 
Sumber : OECD Reports 2009 

Gambar 1. Jenis-jenis Inovasi Lingkungan 

 

Sementara itu isu lingkungan terus berubah yang mana merefleksikan 

penemuan-penemuan baru seperti lubang dilapisan ozon, pergeseran populasi, 

terus berkurangnya sumber daya alam, dan lainnya. Oleh karena itu, berbagai 

inovasi teknologi alternatif semakin maju dalam pengembangan PRL, untuk 
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terus menerus menjawab tantangan isu lingkungan melalui desain dan inovasi 

produk. Hal ini telah menerima perhatian yang besar dari konsumen, industri dan 

pemerintahan berbagai negara, karena dianggap sebagai cara yang  berkelanjutan 

untuk memecahkan persoalan lingkungan saat ini. Selain itu, berbagai 

perusahaan yang memanfaatkan isu go green ini juga terpengaruh oleh 

perkembangan pasar yang sangat signifikan (Schlegelmich et al. 1996 ;Ottman, 

1998). Berbagai faktor yang makin mendukung antara lain adalah pengetahuan 

lingkungan, sikap dan perilaku yang makin pro lingkungan. Oleh karenanya, 

persaingan pasar muncul melalui inovasi berbagai PRL untuk meraih berbagai 

peluang tersebut. Pengembangan ini juga didorong oleh berbagai bentuk aturan 

dan standar yang diterapkan berbagai pemerintahan dunia, yang semakin ketat 

pada tahun-tahun belakangan ini.  

Di sisi lain,  pola pengembangan PRL ini bukannya tanpa hambatan dan 

kelemahan. Beberapa diantaranya adalah pada atribut lingkungannya. Misalkan, 

efisiensi bahan bakar dan daur ulang akan memberikan efek bertentangan pada 

atribut produk tradisional (termasuk kinerjanya, yaitu pada keamanan, 

kenyamanan dan konsistensi material). Penggabungan antara atribut produk 

yang dapat dicapai produk tradisional dengan PRL akan menghadapi tantangan 

teknis dari sisi pabrikan. Kedua,  hambatan lainnya yang dihadapi adalah  

keberadaan produk tradisional yang sudah ada dan tetap diminati konsumen 

karena kinerjanya lebih dipercaya dibandingkan kinerja PRL (Ottman, 1998).  

Ketiga, adalah tingginya level resiko dan ketidakpastian pengembalian investasi 

pada pengembangan PRL, sehingga sebagian perusahaan masih bersikap 

menunggu dibanding berkomitmen untuk pengembangan PRL. 

Berbagai krisis finansial dan ekonomi yang dihadapi pada awal abad 21 

yang dibarengi dengan meningkatnya berbagai harga komoditi, terutama 

energi,membuat hampir semua negara berfokus pada tiga hal yang utama, yaitu 

penghematan biaya, meningkatnya ketahanan energi dan lingkungan yang lebih 

sehat. Dikatakan bahwa penghematan energi telah menjadi atribut PRL yang 

paling dicari (Hopkins, 2009) karena manfaat nyata yang diperoleh konsumen 

dalam situasi ekonomi saat ini yaitu adanya penghematan biaya.   
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Tantangan perusahaan adalah banyak inovasi membutuhkan waktu yang 

lama, bahkan bertahun-tahun dari mulai tersedianya sampai dengan diadopsi 

secara meluas oleh konsumen. Masalah yang umum  pada berbagai perusahaan 

adalah bagaimana untuk mempercepat laju adopsi suatu inovasi produk (Rogers, 

2003). PRL yang ramah lingkungan dan hemat energi  dapat dikategorikan 

sebagai suatu inovasi produk yang memerlukan perhatian tidak hanya pada 

atribut produk agar diterima luas tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor 

lainnya seperti faktor karakteristik dari konsumen, media komunikasi yang tepat 

dari waktu ke waktu dalam pasar produk tersebut, usaha promosi, interaksi sosial 

dan kebijakan lingkungan dan lainnya. 

1.1.1. Pasar Produk Ramah Lingkungan di Indonesia: Peralatan Listrik Rumah 

Tangga 

Saat ini terjadi transformasi di pasar peralatan listrik rumah tangga, 

dimana fokus terbesar adalah pada efisiensi penggunaan energi (Ashley, 1998). 

Perubahan tersebut menjadi sangat signifikan dalam 30 tahun terakhir. 

Umumnya industri peralatan rumah tangga tersebut tidak dikenal dengan 

banyaknya inovasi teknologi, tetapi dengan adanya peningkatan kesadaran 

lingkungan di masyarakat umum dan makin ketatnya peraturan pemerintah.  Di 

pasar Amerika Serikat, banyak  produsen berusaha menekankan pada 

pengembangan produk baru yang lebih efisien penggunaan energinya dibanding 

model-model sebelumnya. 

Peralatan listrik rumah tangga memberikan peran besar dalam konsumsi 

energi berbagai segmen rumah tangga di Indonesia, di luar keperluan energi 

untuk transportasi (kendaraan bermotor). Kondisi Indonesia sebagai negara 

tropis membuat kebutuhan listrik di rumah tangga tidak hanya untuk 

penerangan, tetapi juga seiring dengan peningkatan daya beli maka muncul 

kebutuhan akan produk pendingin, seperti kulkas, AC, dan kebutuhan produk 

untuk informasi dan hiburan seperti radio, TV dan komputer. Malah sebagian 

besar rumah tangga yang tidak mendapat akses air PAM juga memerlukan 

pompa listrik yang membebani kebutuhan listrik setiap harinya. Perkembangan 

dari penjualan beberapa peralatan listrik rumah tangga di Indonesia antara lain 

seperti terlihat pada Gambar 2 dan 3. 
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Pangsa pasar dari produk yang lebih hemat energi masih jauh dibawah 

produk konvensional, yaitu misalnya untuk kulkas (konvensional sebesar 70%)  

serta pesawat televisi masih didominasi oleh pesawat yang berteknologi lama 

CRT (perkiraan 2010 sebesar 86%) dibanding berteknologi LCD yang lebih 

hemat energi (JICA-EMI Studies 2010). Teknologi inverter pada AC juga sudah 

mulai populer digunakan oleh AC berbagai merek untuk membuat AC lebih 

hemat.  Berdasarkan studi tersebut proyeksi laju pertumbuhan permintaan 

tahunan dari ke dua peralatan tersebut  adalah lebih dari 10 % (antara tahun 

2010-2012) untuk TV dan 20 % untuk AC.   Sementara ini klaim berbagai 

produsen, penghematan energi dari inovasi teknologi baik untuk  TV dan AC 

bisa memberikan penghematan lebih dari 10%. 

 
  Sumber : diolah dari studi JICA – PT. EMI   dan berbagai sumber 

Gambar2. Penjualan pesawat TV berbagai merek di Indonesia 

Peralatan AC saat ini telah menjadi kebutuhan peralatan listrik rumah 

tangga, sesudah TV, kulkas, dan mesin cuci. Bahkan, dengan penetrasi pasar 

yang hanya sekitar 15 %, penetrasi pasar AC sudah mulai merambah ke rumah 

tangga kecil dengan kapasitas sambungan listrik 900 VA, karena saat ini sudah 

ada AC dengan pemakaian watt yang rendah. Penggunaan teknologi yang lebih 

hemat energi dan peralatan sensor yang dikombinasikan dengan kontrol 

elektronik memungkinkan AC makin  hemat dalam pengggunaan energi 

listriknya.  

Adanya laju pertumbuhan peralatan rumah tangga yang cukup tinggi dan 

adanya perkembangan atribut produk ramah lingkungan pada kategori peralatan 
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rumah tangga merupakan landasan pemilihan produk dalam penelitian ini. Fokus 

produk penelitian adalah pada produk-produk yang hemat energi peralatan 

rumah tangga, yaitu TV dan AC.   
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 Sumber : diolah dari studi JICA – PT. EMI   dan berbagai sumber 

Gambar 3. Penjualan AC berbagai merek di Indonesia 

1.2. Permasalahan 

Salah satu isu go green yang  paling penting bagi perusahaan adalah 

bagaimana mengetahui perubahan perilaku konsumen dan mengembangkan 

suatu  produk melalui inovasi dengan atribut yang cocok untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang ingin menanggapi isu 

tersebut.Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produk konsumen atau 

produk-produk lainnya menggunakan berbagai PRL sebagai salah satu jalan 

menuju inovasi yang menguntungkan. Tetapi perusahaan tentunya memerlukan 

arahan dalam penyusunan strategi dan program pemasaran yang tepat, terutama 

dalam mengetahui faktor-faktor yang berperan sehingga proses adopsi dan difusi 

dari inovasi produk dapat diakselerasi oleh konsumen di pasar produk. 

Karena PRL dapat dianggap suatu inovasi jika dibandingkan dengan 

produk konvensional (Ottman, 1998), perannya untuk menggantikan produk 

konvensional adalah melalui suatu proses. Perlu diketahui karakteristik dari  

inovasi yang akan mempengaruhi laju adopsi oleh masyarakat. Dari berbagai 
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literatur sampai saat ini belum banyak penelitian yang menganalisa perbedaan 

inovasi yang berasal dari PRL, padahal penelitian tersebut dapat memberikan 

nilai yang besar dalam memprediksi reaksi masyarakat terhadap suatu inovasi 

produk (Rogers, 1995). Perspektif dari Teori Difusi Inovasi dikembangkan untuk 

memperoleh kerangka penelitian dengan tujuan menelaah penerimaan produk 

inovasi dari PRL sehingga dapat diadopsi oleh konsumen.  

Oleh karena itu berbagai variabel yang menjadi permasalahan dalam topik 

penelitian ini adalah variabel yang menentukan adopsi dari suatu inovasi pada 

PRL. Berdasarkan Rogers (1995), variabel tersebut mencakup atribut dari 

inovasi, jenis keputusan inovasi, saluran komunikasi, sistem sosial dan usaha 

promosi dari agen perubahan.  Berbagai variabel ini memberikan pengaruh pada 

adopsi PRL tetapi perlu diketahui yang manakah yang paling berperan pada 

masyarakat di Indonesia sebagai konsumen potensial.  

Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu diteliti yaitu karakteristik 

personal dari masing-masing individu dan kebijakan pemerintah. Seperti yang 

diketengahkan oleh Engel et al. (1995) bahwa kepribadian, gaya hidup, nilai 

personal, dan demografis menentukan  perilaku pembelian (dan dalam hal ini 

adopsi). Dianggap bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut dapat 

membantu dalam memahami kenapa satu individu membeli dan menggunakan 

produk berbeda dengan yang lain. Sehingga perlu pengertian yang lebih baik 

lagi bagaimana konsep tersebut berperan dalam kaitannya dengan adopsi PRL.  

Selain itu belum diketahui secara jelas pengetahuan lingkungan konsumen 

di Indonesia serta perannya terhadap PRL. Menurut Engel, Blackwell dan 

Miniard (1995) pemahaman terhadap pengetahuan konsumen akan dapat 

menemukan celah (gap) yang ada dalam pengetahuan konsumen tersebut yang 

apabila terisi akan meningkatkan kemungkinan produk tersebut dibeli. Selain itu 

dengan  ditelitinya pengetahuan konsumen tersebut maka juga dapat diketahui 

kesalahan-kesalahan yang saat ini ada pada mereka karena kurang tepatnya 

informasi yang diberikan (ketidak akuratan pengetahuan). Penelitian oleh 

Laroche et al. (2001) disebutkan bahwa pengetahuan lingkungan konsumen 

berpengaruh positif pada  keinginan membayar lebih pada konsumen hijau dan 
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belum secara konklusif menjelaskan seberapa besar peran tersebut dibanding 

dengan atribut produk.       

 Penelitian oleh Langerak, Peelen dan Van der Veen (1998)  

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara kebijakan 

pemerintah dan pemasaran hijau. Tetapi penelitian tersebut belum memberikan 

gambaran seberapa besar peran tersebut pada masing-masing individu dan 

bagaimana pengaruhnya dengan intensi membeli suatu PRL.  

Tema penelitian ini juga diangkat karena penelitian ilmiah tentang minat 

konsumen terhadap PRL di Indonesia sendiri masih sangat minim. Walaupun 

sejak era tahun 1990an faktor ramah lingkungan dari suatu produk sudah mulai 

menjadi isu nasional,  kebanyakan penelitian masih pada produk makanan 

(organik) dan belum menyentuh sikap dan perilaku terhadap berbagai PRL yang 

lain. Padahal di Indonesia, potensi pengguna PRL yang sangat besar terdapat 

pada  produk konsumen peralatan rumah tangga.  

Saat inipun kegiatan pemasaran PRL juga makin digalakkan, serta makin 

banyak produk yang mengklaim kelebihan ramah lingkungan yang dimiliki 

dengan memperhatikan kebutuhan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, 

pengetahuan dan penelitian  tentang perilaku konsumen di Indonesia terhadap 

PRL masih sedikit dikarenakan green marketingmerupakan hal yang cukup baru 

di Indonesia. Kurangnya pengetahuan mengenai karakteristik dari individu atau 

kelompok konsumen di Indonesia terhadap inovasi PRL, serta pemahaman 

terhadap sikap pada inovasi tersebut memerlukan penelitian mengenai substansi 

ini .  Untuk itu, diperlukan suatu model yang dapat menjelaskan faktor-faktor 

yang dominan serta karakteristik konsumen terhadap karakteristik inovasi PRL 

dalam rangka mempercepat adopsi produk tersebut. Padahal saat ini belum ada 

model teoritik yang menggabungkan berbagai faktor diatas dalam kaitannya 

adopsi PRL, perlu diteliti apakah ada suatu model yang dapat diterima dalam 

menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh tersebut.  

 



10 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

• Seberapa besar peran faktor-faktor atribut produk, karakteristik personal,  

dan berbagai faktor eksternal berpengaruh terhadap minat membeli PRL 

di Indonesia? 

• Bagaimana model adopsi  inovasi yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan minat membeli PRL di Indonesia?  

• Bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan PRL di   

Indonesia?   

 

Oleh karena itu maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

  

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli PRL. 

2. Mengembangkan model peningkatan minat membeli PRL 

3. Merumuskan Strategi Pemasaran PRL di Indonesia.  

 

 

1.5. Kebaruan (Novelty) 

 

Penelitian ini menggunakan kerangka pemodelan yang komprehensif 

dengan menggabungkan model difusi inovasi dan model AIDA. Penelitian 

terdahulu mengenai PRL lebih banyak menggunakan dasar teori sikap dan 

perilaku konsumen. Selain itu faktor-faktor berpengaruh terhadap kesadaran 

(awareness), ketertarikan (interest) dan minat (desire) yang dianalisis meliputi 

aspek personal (gaya hidup, perilaku, pengetahuan lingkungan, pola keputusan 

konsumen) dan pengaruh eksternal (media, promosi, interaksi sosial, kebijakan 

lingkungan). Sehingga hasilnya tidak saja dapat bermanfaat bagi pemasar PRL 

tetapi juga bagi pemerintah. 
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