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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Marketing  (Pemasaran) 

Marketing merupakan sebuah kinerja dari aktifitas untuk mencapai tujuan 

dalam sebuah organisasi dengan mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien dan 

mengarahkan arus kepuasan terhadap barang ataupun jasa dari produsen kepada 

konsumen (Perreault , Cannon, & McCarthy, 2009). Marketing berlaku untuk 

organisasi profit dan nonprofit. Profit adalah sebuah tujuan bagi perusahaan bisnis pada 

umumnya akan tetapi jenis organisasi lain dapat mencari lebih banyak anggota atau 

penerimaan sebuah ide. Konsumen dapat berupa perorangan, perusahaan bisnis, 

organisasi profit, agen pemerintah, atau bahkan negara asing (Perreault et al., 2009).  

Selain itu terdapat definisi dari Kotler & Armstrong (2016) bahwa Marketing 

adalah  proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalanya. Dalam Marketing terdapat 5 langkah model dalam sebuah prosesnya. 

Langkah pertama perusahaan harus mengetahui pasar dan kebutuhan dari para 

customer mereka. Langkah kedua adalah merancang strategi pemasaran berdasarkan 

nilai pelanggan. Ketiga adalah membangun program pemasaran yang dapat 

menghasilkan keunggulan. Keempat yaitu membangun relasi yang menguntungkan 

dan membuat pelanggan menjadi puas hingga mendapatkan sebuah nilai yang baik dari 
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customer untuk menghasilkan sebuah profit dan ekuitas pelanggan dengan jangka yang 

panjang (Kotler & Armstrong, 2016).  

 

Sumber: Kotler & Armstrong, 2016 

Gambar 2. 1 Langkah - Langkah Marketing Process 

 

2.2 Consumer Behavior (Perilaku Konsumen) 

Consumer behavior atau perilaku konsumen merupakan studi tentang proses 

yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan sebuah 

produk, layanan, ide, atau pengalaman untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan mereka (Solomon, 2009). Masyarakat memiliki berbagai macam peran yang 

berbeda, terkadang merek mengubah keputusan mengonsumsi mereka berdasarkan 

pada hal tertentu yang sedang mereka lakukan saat itu. Kriteria yang mereka gunakan 

untuk mengevaluasi produk dan layanan di salah satu peran mereka mungkin sangat 

berbeda dari yang mereka gunakan dalam peran lain (Solomon, 2009).  
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Sumber: Solomon, 2009 

Gambar 2. 2 Tahapan Dalam Proses Konsumsi 

 

Consumer behavior juga didefinisikan sebagai bagaimana individu membuat 

keputusan untuk membelanjakan penghasilan mereka untuk mengkonsumsi barang 

yang diinginkan. Hal tersebut meliputi apa yang mereka beli, mengapa mereka 

membeli produk tersebut, kapan mereka membeli produk tersebut, dimana mereka 

membeli produk tersebut, seberapa sering mereka membeli produk tersebut, bagaimana 

mereka menilai produk tersebut setelah mereka membelinya, apa pengaruh dari 
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evaluasi tersebut untuk pembelian selanjutnya, dan bagaimana mereka menggunakan 

produk tersebut (Schiffman & Kanuk, 2007). 

Menurut American Marketing Association definisi dari consumer behavior 

sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kognisi, perilaku, dan lingkungan dimana 

manusia melakukan aspek pertukaran kehidupan mereka. Dengan kata lain, perilaku 

konsumen melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Hal ini termasuk komentar dari 

konsumen lain, iklan, informasi harga, kemasan, tampilan produk, dan lain sebagainya 

(Peter & Olson , 2005). 

2.3 Consumption Value  

Teori dari Consumption Value menjelaskan tentang mengapa konsumen memilih untuk 

membeli atau tidak membeli (menggunakan atau tidak menggunakan) produk tersebut, 

mengapa konsumen memilih satu tipe produk ketimbang produk lainnya, dan mengapa 

konsumen memilih satu merek daripada merek lainnya. (Sheth, Newman, & Gross, 

1991). Menurut Seth et al., (1991), terdapat 3 hal yang mendasari teori tersebut: 

1. Consumer choice merupakan fungsi dari beberapa nilai konsumsi 

2. Consumption Values membuat perbedaan kontribusi dalam setiap situasi 

pilihan yang diberikan.  

3. Consumption Values bersifat independen  

Definisi lain mengatakan bahwa Consumption value adalah parameter – parameter 

tertentu yang mengukur utilitas konsumen di berbagai dimensi seperti value for money, 
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social value, conditional value, dan epistemic value yang bertindak sebagai dasar untuk 

pengembangan perilaku pemilihan mereka (Biswas & Roy, 2015). 

Perceived Value adalah penilaian keseluruhan konsumen tentang kegunaan suatu 

produk berdasarkan pada persepsi tentang apa yang diteria dan apa yang diberikan 

(Zeithaml , 2012). Selain itu, Perceived Value juga didefinisikan sebagai evaluasi 

keseluruhan konsumen atas manfaat bersih dari suatu produk atau layanan berdasarkan 

penilaian konsumen (Chen & Chang , 2012).  Perceived Value dianggap sebagai fungsi 

dari kualitas yang dirasakan, pengorbanan yang dirasakan (biaya yang dikeluarkan), 

atribut ekstrinsik dan intrinsik dari penawaran, dan abstraksi tingkat tinggi (Naseem, 

Verma, & Yaprak, 2015).  

2.4 Variabel Penelitian 

2.4.1 Functional value 

Functional value merupakan kegunaan yang dirasakan dapat diperoleh dari 

manfaat dan juga kinerja fisik (Solaiman, et al., 2017). Sebuah alternatif memperoleh 

functional value melalui kepemilikan fungsional, manfaat, atau fisik yang menonjol. 

Functional value diukur pada profil – profil tertentu (Sheth, Newman, & Gross, 1991). 

Definisi lain mengatakan bahwa functional values adalah hubungan kapasitas pilihan 

pasar untuk dapat memenuhi tujuan utilitarian atau fisik. Sebuah alternatif memiliki 

nilai fungsional dengan kepemilikan atribut yang menonjol termasuk juga harga suatu 

produk (Finch, 2006). Bagi konsumen produk daur ulang, kualitas merupakan 

pertimbangan lebih lanjut (Lin & Huang, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, 
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penelitian ini menggunakan definisi dari Solaiman et al., (2017) bahwa  functional 

value merupakan kegunaan yang dirasakan dapat diperoleh dari manfaat dan juga 

kinerja fisik. 

Functional value diukur oleh persepsi konsumen tentang performa produk 

sebagai daya tahan, ketepatan, ketergantungan, keandalan, harga dan kualitas. Hal ini 

dinilai sebagai penggerak utama perilaku  konsumen dalam keputusan pembelian 

produk (Sheth, Newman, & Gross, 1991). Functional values dari produk daur ulang 

dipengaruhi oleh kinerja fisiknya yang ditentukan oleh faktor – faktor seperti daya 

tahan dan harga yang digabungkan untuk menghasilkan manfaat fugsional bagi 

konsumen (Suki, 2015) 

 2.4.2 Social value  

Social value adalah sebuah pengaruh dari orang lain sebagai sebuah sarana 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti status atau pengaruh dalam kelompok 

(Butler , Ross , Roggeveen, Waitt, & Cooper , 2016). Menurut Seth et al., (1991). 

Social value merupakan utilitas yang dirasakan dan diperoleh dari sebuah alternatif 

yang terkait dengan satu atau lebih kelompok sosial tertentu. Alternatif memperoleh 

social value melalui hubungan yang positif atau negatif dengan kelompok demografis, 

sosial ekonomi dan budaya-etnis.  

Social value dalam produk daur ulang dapat didefinisikan sebagai kegunaan 

produk yang dirasakan berasal dari konsumsi produk daur ulang berdasarkan pada 

lingkungan sosial atau bahkan sebuah gengsi yang berasal dari lingkungan sosial (Jager 
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, 2006). Social value terjadi ketika keputusan dikaitkan dengan konsekuensi sosial atau 

kelompok yang dirasakan secara positif. Pembeli yang didorong oleh nilai – nilai sosial 

membuat pilihan pasar yang menyampaikan gambar sesuai dengan norma – norma 

kelompok yang mereka inginkan (Finch, 2006).  Oleh karena itu, konsumen yang 

memilih untuk membeli produk daur ulang tidak hanya membantu untuk melestarikan 

lingkungan mereka saja, tetapi mereka juga dapat memotivasi orang lain untuk 

melakukan hal serupa (Suki, 2015). Dalam penelitian ini definisi yang digunakan 

adalah definisi dari Butler et al., (2016) bahwa social value adalah pengaruh dari orang 

lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti status atau 

pengaruh dalam kelompok. 

. Social value mengukur kegunaan produk yang berasal dari asosiasi dengan 

kelompok sosial. Lingkungan sosial menjadi salah satu pendorong utama dalam 

menentukan pilihan konsumen (Sheth, Newman, & Gross, 1991). Sikap kepedulian 

terhadap lingkungan dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial (Biswas & Roy, 2015). 

Studi dari Biswas and Roy (2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat 

dari kelompok sosial pada perilaku konsumsi dari segmen konsumen  yang 

menunjukan pendekatan secara lebih untuk produk daur ulang (Biswas & Roy, 2015) 

2.4.3 Emotional Value 

Emotional value merupakan ukuran perasaan konsumen terhadap produk daur 

ulang. Definisi lain mengatakan bahwa utilitas yang dirasakan dan diperoleh dari 

kemampuan alternatif untuk membangkitkan perasaan atau keadaan afektif. Alternatif 
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memperoleh emotional value pada saat dikaitkan dengan perasaan tertentu atau pada 

saat mempertahankan perasaan tersebut (Seth et al., 1991). Emotional value adalah 

kegunaan produk yang dirasakan dihasilkan dari produk atu layanan yang 

menimbulkan perasaan dan keadaan yang afektif bagi konsumen (Solaiman, et al., 

2017).  

 Emotional value ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli 

produk daur ulang (Finch, 2006). Menurut James E. Finch (2006),  emotional value 

sering dikaitkan dengan evaluasi pilihan estetika. Pilihan yang didorong oleh nilai – 

nilai emosional dibuat untuk membangkitkan emosi atau perasaan yang konsumen 

inginkan. Pemilihan sifat estetika dapat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memilih 

untuk menghasilkan perasaan yang spesifik (Finch, 2006).  

Perasaan yang dimiliki oleh setiap individu terhadap permasalahan lingkungan 

dan tingginya rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dapat memicu 

keputusan mereka dalam membeli produk daur ulang (Rex and Baumann, 2007). 

Emotional value memiliki peran penting dalam mengungkapkan perilaku setiap 

konsumen yang berhubungan dengan setiap situasi, dan tampaknya perilaku yang 

agresif mendominasi keterlibatan mereka dalam melaksanakan kegiatan ekologi 

(Kanchanapibul , Lacka, Wang, & Chan, 2013). 

2.4.4 Epistemic Value   

Epistemic value adalah utilitas yang diperoleh dari kemampuan alternatif untuk 

membangkitkan keingintahuan, memberi hal yang baru, dan memuaskan hasrat akan 
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pengetahuan (Seth et al., 1991). Menurut Finch (2006), empistemic value merupakan 

sebuah alternatif yang dipilih karena kemampuan konsumen untuk membangkitkan 

keingintahuan, memberikan hal baru atau memuaskan keingingan seseorang akan 

pengetahuan. Alternatif dapat memperoleh epistemic value karena mereka memiliki 

kapasitas untuk menyediakan pembeli dengan sesuatu yang baru atau berbeda (Finch, 

2006).  

Dalam kaitannya dengan produk daur ulang, epistemic value seperti 

karakteristik produk dan desain produk sangat mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam memilih produk tersebut (Lin & Huang, 2011). Epistemic value terjadi ketika 

seseorang mengkonsumsi produk atau layanan baru atau ketika seseorang merasa 

bosan dengan produk saat ini. Selain itu, epistemic value berfokus kepada fitur dan 

aspek baru pada produk serta keunikannya. Nilai ini dapat dicapai dengan 

membangkitkan keingintahuan (Solaiman, et al., 2017).  Dalam penelitian ini definisi 

yang digunakan adalah definisi dari Finch (2006) dimana epistemic value merupakan 

kemampuan konsumen untuk membangkitkan keingintahuan. 

2.4.5 Conditional value  

Conditional value adalah utilitas yang dirasakan oleh alternatif sebagai hasil 

dari situasi tertentu atau serangkaian keadaan yang dihadapi pembuat pilihan. Sebuah 

alternatif memperoleh conditional value dihadapan antesenden fisik atau sosial 

kontingensi yang meningkatkan functional value atau social value (Seth et al., 1991). 

Conditional value merupakan salah satu prediktor penting dari perilaku dalam 
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pembelian produk daur ulang. Conditional value dipengaruhi oleh potongan harga dan 

subsidi dari pemerintah sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan membawa 

konsumen untuk mengeksplorasi produk atau layanan (Solaiman, et al., 2017).  

Menurut Finch (2006), conditional value mendorong pilihan pasar disaat situasi 

tertentu yang dihadapi oleh konsumen mengubah perilaku khas mereka. Artinya, 

manfaat yang terkait dengan setiap alternatif bergantung pada situasi atau serangkaian 

keadaan yang dihadapi oleh konsumen (Finch, 2006). Conditional value dalam produk 

daur ulang dapat dioperasionalkan sebagai utilitas bersih yang berasal dari konsumsi 

produk daur ulang melalui barang pengganti berdasarkan keperluan mereka untuk 

mendapatkan manfaat pribadi dalam bentuk diskon atau situasi yang mengacu pada 

keadaan disekitar konsumen berdasarkan tanggapan mereka terhadap rangsangan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka (Solaiman, et al., 2017). 

2.4.6 Corporate Image Value  

Corporate image value merupakan sebuah pengetahuan, keyakinan, ide, dan 

perasaan tentang suatu perusahaan atau organisasi (Furman,2010). Dalam konteks 

green marketing, konsep corporate image juga relevan dengan asosiasi perusahaan 

dimana program sosial yang bertanggung jawab sangat mempengaruhi penyebab 

konsumen pada corporate image dan mengubah penghasilan perusahaan (Berens et al., 

2005 dalam Solaiman et al., 2017). Misi penting dari bisnis daur ulang adalah untuk 

membangun corporate image yang memiliki keuntungan di benak konsumen. 
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Konsumen dapat bergantung pada citra perusahaan ketika membuat keputusan 

pembelian (Solaiman, et al., 2017).  

Pelanggan akan sangan bergantung pada corporate image value ketika 

membuat keputusan pembelian (Solaiman, et al., 2017). Dapat diduga bahwa mereka 

lebih cenderung memilih produk perusahaan dengan image positif yang lebih kuat 

(Namkung & Jang, 2013 ). Corporate Image value biasanya tidak dibagi secara bulat 

diantara konstituen, seperti warga, pemerintah, media, dan konsumen. Selain itu, 

identity dan image dari perusahaan tidak hanya mempengaruhi pelanggan dan 

stakeholders (Max and Majluf, 1996 dalam David, Kline, and Dai, 2009) tetapi juga 

anggota organisasi melalui peningkatan komitmen dan identifikasi organisasi (David, 

Kline, and Dai, 2009).  

2.4.7 Green Purchase Behaviour 

Green purchase behavior dapat didefinisikan sebagai pembelian atau konsumsi 

suatu produk yang memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan (Mei et al., 2012) 

dan dianggap sebagai perilaku kepedulian terhadap lingkungan (Joshi and Rahman, 

2015; Moser, 2015 dalam Solaiman et al.,2017). Menurut Solaiman et al (2017) Green 

purchase behavior merupakan perilaku pembelian produk ramah lingkungan dimana 

pembelian produk tersebut memiliki manfaat baik terhadap lingkungan dan tidak 

merusak ekosistem lingkungan lainnya. Green purchase behavior tidak memberikan 

keuntungan secara pribadi atau kepuasan secara instan, akan tetapi perilaku tersebut 

dapat membuktikan hasil yang baik untuk lingkungan hidup agar lebih bersih dan dapat 
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menguntungkan masyarakat secara keseluruhan di masa yang akan datang (Solaiman, 

et al., 2017).  

 

Sumber: Solaiman et al., 2017 

Gambar 2. 3 Model Penelitian 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model penelitian yang telah dijelaskan, masing – masing variable 

memiliki keterkaitan terhadap Green Purchase Behaviour. Model tersebut menunjukan 

bahwa (H1) Functional Values terhadap Green Purchase Behaviour. (H2) Social Value 

terhadap Green Purchase Behaviour. (H3) Emotional Value terhadap Green Purchase 

Behaviour. (H4) Epistemic Value terhadap Green Purchase Behaviour. (H5) 

Conditional Value terhadap Green Purchase Behaviour. (H6) Corporate Image Value 

terhadap Green Purchase Behaviour.  
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2.5.1  Pengaruh Functional Value terhadap Green Purchase Behaviour 

Menurut penelitian Solaiman et al., (2017) functional value mengacu kepada 

persepsi konsumen terhadap harga dan kualitas suatu produk. Dalam penelitian Lin & 

Huang (2011), mengatakan bahwa functional value memiliki pengaruh positif terhadap 

consumer choice behaviour green products. Penelitian dari Goncalves, Lourenco, & 

Silva, (2015) juga mengatakan bahwa functional value sangat diperlukan untuk 

memprediksi green product purchasing behaviour karena functional value memiliki 

pengaruh utama dalam consumer’s choice.  Seth et al., (1991) pun dalam penelitiannya 

menganggap bahwa functional value sebagai penggerak utama dalam pilihan 

konsumen.  

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan hasil studi tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

H1: Functional Value berpengaruh positif terhadap Green Purchase Behaviour.  

2.5.2 Pengaruh Social Value terhadap Green Purchase Behaviour  

Menurut Solaiman et al., (2017) Social Value mengukur keperluan konsumen 

yang berasal dari hubungan kelompok sosial. Dalam penelitian Lin and Huang (2011) 

mengatakan bahwa Social Value memiliki pengaruh positif terhadap Consumer Choice 

Behavior Green Product.  Penelitian dari Kanchanapibul et al., (2013) mengatakan 

bahwa Social Influence merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumen 

muda dalam Green Purchasing Behaviour. Penelitian dari Kumar & Ghodeswar (2015) 

pun mengatakan bahwa daya tarik sosial  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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keputusan dalam membeli produk ramah lingkungan pada konsumen. Konsumen yang 

bergabung dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial saling bertukar dan berbagi 

informasi mengenai suatu produk dan mengetahui apa yang ada di benak mereka 

mengenai produk tersebut (Dholaika, Bagozzi, & Pearo, 2004).  

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan hasil studi tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

H2: Social Value berpengaruh terhadap Green Purchase Behaviour.  

2.5.3 Pengaruh Emotional Value terhadap Green Purchase Behaviour 

Menurut penelitian dari Solaiman et al., (2017) Emotional Value merupakan 

utilitas yang dirasakan dari produk tersebut dan dapat menimbulkan perasaan atau 

keadaan afektif.  Pada penelitian Rex and Baumannn (2007), karakteristik dari setiap 

individu terhadap keamanan lingkungan dan meningkatnya kesadaran akan lingkungan 

akan mempengaruhi keputusan untuk membeli produk ramah lingkungan (Rex & 

Baumann, 2007). Penelitian dari Lin & Huang (2011) pun menganggap bahwa barang 

dan jasa sering dikaitkan  dengan respons emosional. Sehingga mereka menyimpulkan 

bahwa Emotional Value memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pembelian produk 

ramah lingkungan. Penelitian sebelumnya dari Cerjak et al., (2010) mengatakan bahwa 

berbagai emotions, khususnya perasaan dari personal safety berpengaruh secara 

langsung terhadap perilaku konsumen dan mendorong konsumen untuk membeli 

sebuah produk (Cerjak et al., 2010) 
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Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan hasil studi tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

 H3: Emotional Value berpengaruh positif terhadap Green Purchase Behaviour.  

2.5.4 Pengaruh Epistemic Value terhadap Green Purchase Behaviour  

Menurut penelitian dari Seth et al., (1991) Epistemic Value adalah utilitas yang 

dihasilkan dari produk atau layanan yang merangsang keinginan untuk mengetahui dan 

menawarkan hal yang baru. Penelitian dari Lin & Huang (2011) mengatakan bahwa 

konsumen dapat memutuskan untuk mencari informasi yang tidak terlalu berguna saat 

ini akan tetapi mungkin saja sangat penting di masa yang akan datang. Sehingga 

mereka mengatakan bahwa Epistemic Value memiliki pengaruh positif terhadap 

perilaku pembelian produk ramah lingkungan. Solaiman et al (2017) mengtakan bahwa 

epistemic value berfokus kepada produk dengan fitur yang baru dan memiliki keunikan 

tersendiri. Nilai ini akan dicapai dengan rasa keingintahuan akan produk yang baru 

(Solaiman, et al., 2017).  

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan hasil studi tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H4: Epistemic Value berpengaruh positif terhadap Green Purchase Behaviour 

2.5.5 Pengaruh Conditional Value terhadap Green Purchase Behaviour  

Menurut Solaiman et al., (2017) Conditional Value adalah salah satu prediktor 

penting pada Green Purchase Behaviour sebagai permasalahan finansial. Penelitian 
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dari Lin & Huang (2011) mengatakan bahwa variabel situasi mengacu pada keadaan di 

sekitar individu saat mereka menanggapi rangsangan yang berkaitan dengan kebutuhan 

dan keinginan mereka sehingga dalam penelitian mereka conditional value memiliki 

pengaruh positif terhadap perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan. 

Penelitian sebelumnya dari Wen and Noor (2015) mengatakan bahwa conditional value 

pada permasalahan finansial dan subsidi pemerintah dapat mempengaruhi green 

purchase intention dan ini dapat menjadi sebuah alasan untuk membeli produk ramah 

lingkungan. Finch (2006) mengatakan bahwa konsumen yang sebelumnya membeli 

produk organik memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap conditional.  

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan hasil studi tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H5: Conditional Value berpengaruh positif terhadap Green Purchase Behaviour  

2.5.6 Pengaruh Corporate Image Value terhadap Green Purchase Behaviour  

Menurut Karaosmanoglu & Melewar (2006) corporate image didasarkan pada 

persepsi identitas yang dipantulkan oleh salah satu alat komunikasi perusahaan. 

Solaiman et al., (2017) mengatakan bahwa corporate image mengacu kepada hasil 

bersih dari knowledge, beliefs, ideas, feelings, atau impression terhadap sebuah 

perusahaan.  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Namkung & Jang (2013) 

ditemukan bahwa green brand image sebagai persepsi merek di benak konsumen yang 

terkait dengan komitmen lingkungan dan masalah lingkungan. Persepsi konsumen 

terhadap green brand image secara signifikan dapat mempengaruhi ekuitas perusahaan 
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produk ramah lingkungan (Namkung & Jang, 2013 ). Penelitian dari David et al., 

(2005) pun mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara corporate 

image value dengan purchase behaviour.  

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan hasil studi tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

H6: Corporate Image Value berpengaruh positif terhadap Green Purchase Behaviour 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

1. Goncalves, 

Lourenco, & 

Silva, (2015) 

Green buying behavior and the 

theory of consumption values: A 

fuzzy-set approach 

Functional Value 

sangat diperlukan 

untuk memprediksi 

Green Product 

Purchasing 

Behaviour karena 

Functional Value 

memiliki pengaruh 

utama dalam 

consumer’s choice 
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No. Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

2 Lin & Huang 

(2011) 

The influence factors on choice 

behavior regarding green products 

based on the theory of consumption 

values 

Functional Value 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

Consumer Choice 

Behaviour Green 

Products 

 Seth et., al 

(1991) 

Why We Buy What We Buy: 

A Theory of Consumption Values 

Functional Value 

sebagai penggerak 

utama dalam 

pilihan konsumen.  

 

3 Lin and Huang 

(2011) 

The influence factors on choice 

behavior regarding green products 

based on the theory of consumption 

values 

Social Value 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

Consumer Choice 

Behavior Green 

Product 

4 Kumar & 

Ghodeswar 

(2015) 

Factors affecting consumers’ 

green product purchase decisions 

daya tarik sosial  

memiliki pengaruh 

yang signifikan 
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No. Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

terhadap keputusan 

dalam membeli 

produk ramah 

lingkungan pada 

konsumen 

5 Kanchanapibul 

et al., (2013) 

An empirical investigation of green 

purchase behaviour among the 

young generation 

Social Influence 

merupakan faktor 

penting yang 

mempengaruhi 

konsumen muda 

dalam Green 

Purchasing 

Behaviour 

6 Rex and 

Baumannn 

(2007) 

Beyond ecolabels: what green 

marketing can learn from 

conventional marketing 

karakteristik dari 

setiap individu 

terhadap keamanan 

lingkungan dan 

meningkatnya 

kesadaran akan 

lingkungan akan 
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No. Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

membeli produk 

ramah lingkungan 

7 Lin and Huang 

(2011) 

The influence factors on choice 

behavior regarding green products 

based on the theory of consumption 

values 

Emotional Value 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

perilaku pembelian 

produk ramah 

lingkungan 

8 Cerjak et al., 

(2010) 

What motivates consumer to buy 

organic food 

personal emotion 

berpengaruh secara 

langsung terhadap 

perilaku konsumen 

dan mendorong 

konsumen untuk 

membeli sebuah 

produk 

9 Lin and Huang 

(2011) 

The influence factors on choice 

behavior regarding green products 

Epistemic Value 

memiliki pengaruh 
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No. Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

based on the theory of consumption 

values 

positif terhadap 

perilaku pembelian 

produk ramah 

lingkungan 

10 Wen and Noor 

(2015) 

What Affects Malaysian 

Consumers’ Intention to Purchase 

Hybrid Car? 

Conditional Value 

pada permasalahan 

finansial dan 

subsidi pemerintah 

dapat 

mempengaruhi 

Green Purchase 

Intention dan ini 

dapat menjadi 

sebuah alasan 

untuk membeli 

produk ramah 

lingkungan 

11 Finch (2006) The Impact of Personal 

Consumption Values and Beliefs 

on Organic Food Purchase 

konsumen yang 

sebelumnya 

membeli produk 
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No. Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

Behavior organik memiliki 

kepentingan yang 

lebih besar 

terhadap 

conditional 

12 Namkung and 

Jang (2013) 

Effects of restaurant green 

practices on brand equity 

formation: Do green practices 

really matter? 

Persepsi konsumen 

terhadap green 

brand image secara 

signifikan dapat 

mempengaruhi 

ekuitas perusahaan 

produk ramah 

lingkungan 

13 David et al., 

(2005) 

Corporate Social Responsibility 

Practices, Corporate Identity, 

and Purchase Intention: A Dual- 

Process Model 

Terdapat hubungan 

yang positif antara 

Corporate Image 

dengan Purchase 

Behaviour.  
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