
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

 Pada saat ini, satu dari enam orang menderita kelaparan karena 

kurangnya pasokan pangan yang merupakan akibat dari semakin menurunnya 

luasan lahan produktif dan satu dari empat orang terpapar bahan kimia 

berbahaya akibat dari polusi. Di Tahun 2025, dua per tiga masyarakat dunia 

akan hidup dengan kondisi kekurangan air. Sementara itu, perubahan iklim 

global mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan badai (World 

Bank, 2007). Berdasarkan fakta di atas terlihat bahwa kerusakan lingkungan 

hidup pada saat ini sudah semakin parah. Kerusakan lingkungan hidup yang 

kritis seperti saat ini mengarah kepada degradasi lingkungan yaitu perubahan 

lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu tidak sesuai lagi untuk 

mendukung kehidupan manusia, meskipun degradasi lingkungan pada saat ini 

tidak mencapai tingkatan yang membahayakan kehidupan akan tetapi degradasi 

lingkungan pada saat ini sudah mencapai pada tingkatan yang menurunkan 

kualitas  bumi sebagai tempat tinggal.  

 Menurut Kirby (2004), terdapat enam masalah lingkungan hidup utama 

yang harus segera ditanggulangi. Keenam masalah lingkungan hidup tersebut 

terkait dengan pangan, air, energi, perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan 

polusi. Di Indonesia sendiri,  masalah lingkungan utama yang dihadapi saat ini 

adalah penebangan hutan secara liar, polusi air akibat limbah industri, polusi 

udara di daerah perkotaan, perambahan kawasan konservasi, menurunnya 
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kualitas keanekaragaman hayati dan yang terbaru adalah semburan lumpur di 

Sidoarjo, Jawa Timur yang merusak ekosistem lingkungan sekitar semburan.  

 Masalah lingkungan hidup yang terjadi seyogyanya muncul dari hasil 

interaksi antara aktivitas ekonomi manusia dengan sumberdaya alam (Yakin, 

1997). Dengan demikian secara tidak langsung dapat dinyatakan bahwa 

kerusakan lingkungan hidup adalah efek samping negatif kegiatan ekonomi. 

Efek samping negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan ini lazim dikenal 

sebagai eksternalitas. Eksternalitas yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi 

berasal dari berbagai jenis industri. Sebagai contoh dalam industri berbasis 

kehutanan, penebangan liar atau illegal logging mengakibatkan deforestasi 

hutan yang cukup parah sehingga diprediksikan pada tahun 2022, 98% hutan 

Indonesia akan habis (UNEP, 2007). Adapun industri pertambangan 

memberikan eksternalitas negatif berupa polusi air yang diakibatkan praktik 

tailing (pembuangan limbah tambang) ke sungai atau badan air lainnya (Dinar, 

2004). 

 Di tengah kondisi lingkungan hidup yang kritis, muncul kesadaran di 

tengah masyarakat akan kelestarian lingkungan. Didorong oleh kesadaran akan 

pelestarian lingkungan, masyarakat menuntut produsen untuk memproduksi 

produk-produk yang lebih berwawasan lingkungan atau dengan kata lain 

konsumen menghendaki produk yang tidak memberikan dampak negatif bagi 

lingkungan. Konsumen menginginkan dan membutuhkan produk yang tidak 

hanya memperhatikan atribut konvensional seperti harga, kualitas dan 

ketersediaan. Akan tetapi lebih dari itu, konsumen saat ini memiliki kepedulian 

terhadap proses produksi dari suatu produk serta memperhatikan dampak sosial, 
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kesehatan dan ekologis yang timbul dari produksi, distribusi, konsumsi dan 

pembuangan suatu produk (Fraz dan Martinez, 2007)  

 Konsumen yang peka terhadap atribut ekologis suatu produk 

sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai konsumen hijau (green consumer ~  

environmentally concsious consumers). Menurut Kementerian Lingkungan 

Hidup (2007),  konsumen hijau adalah konsumen yang peduli terhadap produk 

berwawasan lingkungan. Pada tahun 2005, segmen pasar yang berwawasan 

lingkungan atau yang dikenal sebagai segmen LOHAS (Lifestyles of Health and 

Sustainability) mencapai 23 persen dari total keseluruhan penduduk di Amerika 

Serikat (French dan Rogers, 2005). Di Indonesia sendiri, besaran konsumen 

hijau tidak diketahui dengan pasti, walaupun demikian dapat dipastikan bahwa 

jumlah konsumen hijau di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun terutama di 

kota besar seiring dengan meningkatnya keasadaran masyarakat Indonesia akan 

pelestarian lingkungan.   

Tuntutan konsumen akan produk yang ramah lingkungan membuat 

produsen mulai mengubah orientasi usaha.. Jika selama ini produsen hanya 

berorientasi pada ekonomi semata maka orientasi produsen secara perlahan 

mulai berubah menjadi turut mempertimbangkan aspek ekologis. Perubahan 

paradigma ini antara lain karena kesadaran bahwa nilai-nilai ekologis adalah 

juga nilai ekonomi (Kahn, 1979) dan bahwa lingkungan hidup yang sehat 

dibutuhkan untuk mencapai perekonomian yang sehat (Dunn, 1984).  

Salah satu cara produsen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen hijau sekaligus untuk menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungan adalah dengan menawarkan produk hijau. Produk hijau atau green 
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product dikenal juga dengan istilah eco products,  sustainable product dan eco-

efficiency product.  Kementerian Lingkungan Hidup (2007) menyatakan produk 

hijau adalah produk yang berwawasan lingkungan atau produk yang bersahabat 

dengan lingkungan, sejak pembuatan sampai pembuangannya. Sementara itu, 

World Wildlife Fund (2007) mendefinisikan produk hijau sebagai produk yang 

memperhatikan aspek ekonomi dan ekologis sekaligus. Produk hijau dapat 

dengan mudah diidentifikasikan di pasar karena produk hijau pada umumnya 

menggunakan label tertentu yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah 

lulus audit dan layak dinyatakan sebagai produk hijau. Sebagai contoh, 

peralatan elektronik yang hemat energi pada umumnya mencantumkan lambang 

Star Energy sedangkan produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang 

mencantumkan lambang 3R (reduce, reuse, recyle) pada kemasannya.   

Di Indonesia sendiri, produk hijau belum begitu dikenal oleh konsumen. 

Walaupun demikian, banyak produk hijau sudah masuk pasar Indonesia dan 

dapat diterima pasar dengan baik. Pada umumnya, produk hijau yang diterima 

dengan baik oleh pasar Indonesia adalah produk yang dikonsumsi atau 

digunakan secara langsung oleh konsumen seperti produk kosmetik. Beberapa 

produk kosmetik hijau yang ditawarkan untuk konsumen Indonesia antara lain 

adalah produk kosmetik merek The Body Shop dan L'Occitane.  

 

1.2  Perumusan Masalah 

Pasar produk kosmetik dan personal care hijau di Indonesia belumlah 

mencapai jumlah yang signifikan. Hal ini tidaklah mengherankan karena pasar 

global produk hijau sendiri merupakan pasar relung atau niche market  (Klein, 
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2007). Meskipun konsumen produk hijau pada umumnya memiliki strata 

ekonomi yang tinggi akan tetapi tidak secara langsung menyebabkan nilai pasar 

produk hijau menjadi besar karena hanya sedikit sekali konsumen yang 

mempertimbangkan lingkungan dalam perilaku konsumsi.  

Kecilnya nilai pasar produk kosmetik dan personal care hijau di 

Indonesia salah satu sebabnya dikarenakan masih rendahnya kesadaran 

masyarakat Indonesia akan produk kosmetik hijau. Tidak banyak konsumen 

Indonesia yang menyadari keberadaan produk kosmetik hijau yang berarti tidak 

banyak konsumen Indonesia yang pernah mendengar mengenai produk 

kosmetik hijau.  

Kesadaran konsumen Indonesia yang relatif rendah terhadap produk 

kosmetik hijau mengakibatkan dampak secara simultan terhadap rendahnya 

pengetahuan (knowledge) konsumen akan produk kosmetik hijau sehingga 

menyebabkan afeksi atau perasaan menyukai (liking) terhadap produk kosmetik 

hijau juga relatif rendah yang pada akhirnya mengakibatkan minat pembelian 

(purchase intention) serta perilaku pembelian (purchase) terhadap produk 

kosmetik hijau juga relatif rendah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pemasaran produk 

kosmetik hijau adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan produk kosmetik 

hijau yang memberikan dampak akhir berupa negatifnya sikap konsumen 

terhadap produk kosmetik hijau yang terlihat antara lain dari rendahnya minat 

pembelian terhadap produk kosmetik hijau. 

Menurut teori komponen sikap (Hawkins, 2001)  sikap terdiri dari 

komponen kognitif berupa kepercayaan, komponen afektif (feelings) dan 
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komponen konatif (behavioral intentions). Oleh karena itu analisis minat 

pembelian terhadap produk kosmetik hijau merupakan bagian dari analisis sikap 

konsumen terhadap produk kosmetik hijau.  East (1997) menyatakan bahwa 

perilaku terhadap objek tertentu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku 

tersebut. Oleh karena itu, minat konsumen untuk membeli produk hijau 

kosmetik dipengaruhi oleh sikap konsumen terhadap pembelian produk 

kosmetik hijau. Walaupun demikian, sikap terhadap pembelian produk kosmetik 

hijau bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menjelaskan minat pembelian 

terhadap produk kosmetik hijau. Oleh karena itu dalam analisis mengenai minat 

pembelian terhadap produk kosmetik hijau dipertimbangkan juga faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi minat pembelian terhadap produk kosmetik hijau. 

 Produk kosmetik hijau adalah produk yang tidak hanya memiliki atribut 

konvensional akan tetapi juga memiliki atribut ekologis. Tidak seperti atribut 

konvensional, atribut ekologis yang melekat pada produk kosmetik hijau tidak 

secara langsung dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Oleh karena itu, atribut 

ekologis yang terkandung dalam produk kosmetik dan personal care hijau dapat 

dikategorikan sebagai nilai penggunaan tidak langsung (indirect use value). 

Nilai penggunaan tidak langsung dari produk kosmetik dan personal care hijau 

mengacu pada fungsi ekologis produk untuk turut melestarikan lingkungan. 

Manfaat ekologis dari produk kosmetik hijau yang tidak dirasakan secara 

langsung oleh konsumen mengakibatkan sebagian nilai ekonomi produk 

kosmetik hijau menjadi intangible atau tidak begitu terlihat  Salah satu cara 

untuk menentukan nilai ekonomi produk kosmetik hijau yang dapat mencakup 

nilai ekonomi atribut ekologis produk kosmetik hijau adalah dengan pendekatan 
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kesediaan membayar. Pengetahuan tentang kesediaan membayar akan produk 

kosmetik hijau penting untuk diketahui karena kesediaan membayar 

mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk kosmetik hijau.  

 Penelitian ini berfokus pada perilaku konsumen terhadap produk 

kosmetik hijau di Kota Bogor. Alasan pemilihan Kota Bogor sebagai tempat 

penelitian adalah karena Bogor sebagai kota satelit Jakarta memiliki 

karakteristik konsumen yang khas yaitu karakteristik umumnya menyerupai 

karakteristik konsumen di kota besar akan tetapi kesadaran akan produk 

kosmetik  hijau dapat dikatakan masih rendah. Berdasarkan alasan tersebut,  

maka karakteristik konsumen Bogor yang khas tersebut sangat cocok dijadikan 

populasi penelitian untuk melihat minat dan kesediaan membayar konsumen 

terhadap produk hijau  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengangkat 

empat pertanyaan utama, yaitu : 

1. Bagaimanakah profil konsumen individu pengguna kosmetik di Kota 

Bogor? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesediaan membayar 

konsumen  di Kota Bogor untuk produk kosmetik hijau ?  

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat konsumen di Kota 

Bogor untuk membeli produk kosmetik hijau? 

4. Bagaimanakah strategi pemasaran produk kosmetik hijau? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai perilaku konsumen di Kota 

Bogor terhadap produk kosmetik hijau. Tujuan penelitian  dapat diperjelas sebagai 

berikut : 

1. Menganalisa profil konsumen individu pengguna kosmetik di Kota 

Bogor. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan 

membayar konsumen di Kota Bogor untuk produk kosmetik hijau. 

3. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen di 

Kota Bogor untuk membeli produk kosmetik hijau. 

4. Merumuskan strategi pemasaran produk kosmetik hijau. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

1. Bahan masukan untuk pemasar dalam memasarkan produk 

kosmetik hijau secara lebih baik. 

2. Bentuk dukungan terhadap upaya produksi berwawasan 

lingkungan yang dilakukan oleh para produsen kosmetik hijau. 

3. Sebagai upaya penyadaran masyarakat akan manfaat ekologis 

produk kosmetik hijau. 




