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ABSTRACT
Now a day, plastic waste problem has become a threat for human being and all of the livings that live in this 
earth. To response toward this problem, many activists and businesses start to try to find any alternative 
solutions and/or products that can reduce the usage of plastics and its’ waste. One of them is Hepi Circle. 
Hepi Circle is an e-commerce platform based in Surabaya, that offers everyday products with a “buy and/
or exchange empty packaging” system. However, to run this type of business, consumers’ awareness and 
interest are needed. This research is conducted to identify some factors that might influence consumer 
buying interest towards environmentally friendly products. The methods that are used for this research 
are qualitative and quantitative data collection. Qualtative data collections were conducted by observation, 
interviews, similar case breakdown and supporting literature studies. Quantitative data collection was con-
ducted using a randomized online questionnaire towards 53 respondents from all around Indonesia. The 
factors that might influence consumer buying interest towards environmentally friendly products are prices, 
quality, product value, distribution method, quantity, and ease of use of the product. This is also influenced 
by the way of how the related brand communicates with the market and their marketing methods.

Keywords: environmentally friendly products, consumer buying interest, consumer behavior, product mar-
keting.

ABSTRAK
Masalah sampah plastik telah menjadi salah satu ancaman bagi manusia dan semua makhluk hidup yang 
ada di muka bumi ini. Benyaknya penggunaan plastik tidak tepat guna menjadikan tumpukan sampah 
plastik menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Untuk menjawab masalah ini banyak aktivis dan 
pelaku bisnis berusaha untuk mencari solusi dan produk alternatif yang dapat mengurangi angka peng-
gunaan dan limbah plastik. Salah satunya adalah Hepi Circle, sebuah platform e-commerce dari Surabaya 
yang menawarkan produk-produk sehari-hari dengan sistem “beli-tukar” kemasan kosong. Namun berjalan 
tidaknya bisnis tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan minat masyarakat untuk menggunakan-
nya produk atau jasa yag ditawarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan/atau produk sejenis yang 
ditawarkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data kualitatif dengan cara 
wawancara observasi, dan studi kasus serta literatur yang mendukung. Pengumpulan data kuantitatif juga 
dilakukan dengan metode sebar kuesioner online secara acak kepada 53 responden di Indonesia. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk ramah lingkungan adalah harga, 
kualitas, nilai yang ditawarkan oleh produk/merek, cara distribusi, kuantitas, dan kemudahan penggunaan 
produk tersebut. Tentu munculnya faktor-faktor ini juga dipengaruhi oleh cara komunikasi dan pemasaran 
dari merek yang berkaitan terhadap target pasar yang dituju.

Kata Kunci: produk ramah lingkungan, minat beli konsumen, perilaku konsumen, pemasaran produk.
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PENDAHULUAN
Pada zaman sekarang plastik digunakan hampir di dalam semua produk yang dapat jumpai bahkan 
digunakan sehari-hari. Mulai dari benda yang dilihat, digunakan, hingga dikonsumsi. Plastik dapat 
ditemukan di dalam pakaian, kemasan makanan dan minuman, elektronik, botol, cat, hingga bahan 
bangunan. Namun penggunaan plastik sudah mencapai titik yang membahayakan bagi kehidupan 
masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Fakta bahwa plastik susah terurai dan memenuhi bumi sudah 
banyak disiarkan dimana-mana baik mengenai plastik yang menumpuk di daratan maupun limbah 
plastik yang berenang di lautan bebas. Menurut Greenpeace, sekitar 80% plastik yang masuk ke laut 
berasal dari daratan dan sejauh ini sumber terbesarnya adalah limbah plastik yang dengan sengaja 
maupun tidak dibuang di jalanan, yang kemudian dibawa oleh angin dan hujan ke lautan (Joes, 2018:4). 
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya, sekitar 9,8 miliar kantong 
plastik digunakan di Indonesia setiap tahun, dan hampir 95% dari kantong plastik ini berakhir sebagai 
limbah. Sementara itu, direktorat pengelolaan limbah kementerian memperkirakan bahwa jumlah sedo-
tan plastik yang digunakan oleh orang Indonesia, setiap hari, telah mencapai sekitar 93 juta. Indonesia 
saat ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 190.000 ton sampah setiap hari, mayoritas (sekitar 57%) 
di antaranya adalah sampah organik. 

 Plastik diperkirakan menyumbang sekitar 25.000 ton per hari dari total limbah, di mana setidaknya 
20% diyakini berakhir di sungai dan perairan pesisir. (www.indonesia-investments.com, 2019). Dengan 
mengacu pada fakta tersebut Hepi Circle dibentuk dengan tujuan untuk menjadi salah satu solusi un-
tuk mengatasi kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan plastik sekali pakai. Kebiasaan 
konsumen dalam hal ini juga dipercaya menjadi salah satu faktor berhasil tidaknya sebuah bisnis, jasa, 
dan produk ramah lingkungan untuk bertahan dan berhasil menjadi salah satu produk yang diminati 
di masyarakat. Adanya perilaku dan kebiasaan yang sering dilakukan para konsumen menjadi kunci 
untuk para pelaku bisnis ramah lingkungan dalam konteks ini Hepi Circle dalam mengkomunikasikan 
dan merelasikan produk yang ditawarkan. Hepi Circle adalah salah satu platform e-commerce yang 
menawarkan sistem belanja produk sehari-hari dengan solusi “beli-tukar” kemasan kosong. Adapun 
produk yang ditawarkan seperti sabun cair, beras, deterjen cair, dan pelembut yang dijual secara ecer 
maupun dalam jumlah besar. Namun tentu saja pemasaran sebuah produk untuk meningkatkan minat 
beli konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh cara produksi dan distribusi tetapi juga dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ting-
kat keinginan calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan tersebut. 
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Adapun calon konsumen yang dimaksud adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah keatas 
di Indonesia terutama di beberapa kota besar seperti Surabaya dan Jakarta baik mereka yang hidup 
sendiri, merantau, maupun berkeluarga.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2019 hingga 15 Oktober 2019 dengan menggunakan 
metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan merupakan data 
kualitatif yaitu dengan metode observasi dan wawancara secara tidak langsung terhadap responden 
terpilih. Metode observasi lapangan pada penelitian kompetitor dilakukan karena menurut Benson 
(2007:12) didalam bukunya yang berjudul Introducing: Psychology - a graphic guide: observasi dapat 
dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan informasi secara natural di lingkungan yang 
ingin diteliti. Informasi yang didapatkan dapat berupa observasi perilaku atau kebiasaan masyarakat 
yang memiliki relasi dengan topik penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pen-
gumpulan data kuantitatif (survei) serta kualitatif dengan menganalisis studi kasus, literatur dan jurnal 
penelitian terkait. Survei dilakukan dengan sebar kuesioner online kepada responden secara acak atau 
random sampling. Sampling adalah proses pemilihan sejumlah kelompok orang atau partisipan seba-
gai subjek yang diteliti untuk memastikan data yang diambil dapat digunakan dalam penelitian tersebut 
dan valid. Adapun pemilihan sampling dapat berupa sampling oportunis yang berarti setiap individu 
atau kelompok yang bersedia diteliti pada saat penelitian yang dilakukan dan quota sampling yang 
berarti ada sejumlah subjek penelitian yang dengan sengaja dipilih. (Benson,  (2007:17) Subjek dalam 
penelitian ini menggabungkan metode sampling oportunis dan kuota. Sejumlah 53 responden dengan 
rentang umur rata-rata 21-23 tahun dipilih secara acak (dengan maksud responden yang dimiliki meru-
pakan mereka yang tersedia dan bersedia menjadi subjek survei pada saat penelitian ini dilakukan).

Expert Users
Extreme users yang dipilih merupakan individu-individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran 
akan masalah lingkungan yang dihadapi terutama masalah plastik. Para extreme users memiliki per-
ilaku dan kebiasaan yang cenderung memilih dan mengarah pada environmental sustainability prod-
ucts jika pilihan tersebut tersedia. 
1.  Ogi Dhaneswari pemilik mamaramah (Surabaya Eco Bulk Store), sebuah bulk store yang men-

jual kebutuhan sehari-hari tanpa kemasan.
2.  Silvija rumiha pemilik Zero Waste Bali, toko zero waste pertama di Indonesia terutama di Bali 

yang menawarkan lebih dari 200 item makanan dan non-makanan yang organik, bebas GMO 
(genetically modified organism) dan ramah lingkungan.
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3.  Cherlita Christanti Lim pemilik dari Kekno Klambimu (dalam bahasa Jawa berarti donasikan pa-
kaian anda) adalah kampanye sosial yang berbasis di Surabaya yang bertujuan untuk mengu-
rangi limbah tekstil dengan mendaur ulang pakaian usang.

Extreme Users
Extreme users yang dipilih merupakan individu-individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran 
akan masalah lingkungan yang dihadapi terutama masalah plastik. Para extreme users memiliki per-
ilaku dan kebiasaan yang cenderung memilih dan mengarah pada environmental sustainability prod-
ucts jika pilihan tersebut tersedia. 

Berikut adalah profil extreme users yang terpilih;
1.  Putu Gani Vidhya (Perempuan, 24 tahun), bekerja sebagai manager dan pemandu tur untuk 

yayasan yang bergerak di bidang lingkungan.
2.  Khoo Cyan (Perempuan 24 tahun), berkewarganegaraan Singapura. Seorang mahasiswi semes-

ter akhir jurusan Hubungan Internasional (peace) S2 di Universitas Kyung Hee Korea. 
3.  Firliana Febrianggi (Perempuan, 22 tahun), seorang mahasiswi berdomisili di Surabaya yang 

sangat antusias dengan mode serta produk-produk kecantikan. Menggunakan dan lebih memilih 
produk-produk natural serta ramah lingkungan seperti produk The Body Shop dan  Love, Beauty 
and Planet.

Kompetitor Bisnis
The Body Shop® adalah produsen produk kecantikan yang bertanggung jawab secara lingkungan. 
Seluruh produknya diperkaya dengan bahan baku yang alami, tidak diujicobakan pada hewan, dan 
ramah lingkungan. The Body Shop memiliki recycled plastic & packaging projects. Mereka menerapkan 
return. recycle. repeat, dimana konsumen dapat mengembalikan packaging kosong yang akan didaur 
ulang dan digunakan kembali.

PEMBAHASAN
Hasil Wawancara Expert dan Extreme Users
Wawancara terhadap expert dan extreme user dilakukan dengan mengumpulkan respon, pendapat, 
solusi, serta preferensi mereka mengenai masalah sampah terutama masalah sampah plastik sekali 
pakai terutama di lingkungan sekitar mereka. Silvija Rumiha pemilik bisnis Zero WAste Bali sekaligus 
seorang aktivis lingkungan yang aktif melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitarnya merespon 
dengan prihatin bahwa masalah plastik yang dihadapi saat ini sudah masuk ke dalam zona berbahaya/
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merugikan bagi masyarakat. Salah satu aksi yang dapat dilakukan menurut beliau adalah dengan 
mengembangkan kebiasaan menggunakan kemasan pakai ulang serta berani untuk menolak peng-
gunaan plastik yang tidak perlu. Keterbiasaan akan kepraktisan dan kemudahan penggunaan plastik 
susah untuk diubah karena perilaku ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di masyarakat 
walaupun mereka sadar akan dampak yang dihasilkan. Tidak jauh berbeda dengan Silvija, Ogi Dhane-
swari Dara Ninggar atau akrab dipanggil Ogi pemilik dari Mamaramah Eco Bulk setuju dengan urgensi 
dari masalah plastik yang dihadapi sekarang ini. Menurutnya langkah daur ulang sudah tidak efektif 
lagi dilakukan jika kontribusi penggunaan dan limbah plastik tidak diperlambat atau dikurangi. Beliau 
menyatakan bahwa karena kebiasaan yang susah diubah ini maka perlu adanya keberanian untuk 
membangun perilaku baru dalam masyarakat yakni untuk berani menolak atau mengatakan tidak pada 
penggunaan plastik serta berganti pada penggunaan produk alternatif ramah lingkungan yang ada. Na-
mun hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat seberapa gemarnya masyarakat akan plastik teru-
tama didalam bisnis-bisnis jaman sekarang. Menurutnya saat ini edukasi kepada konsumen mengenai 
produk serta aksi ramah lingkungan harus dilakukan. Jika konsumen sadar akan masalah lingkungan 
dan menuntut penggunaan plastik dikurangi/ditiadakan maka para produsen/pelaku bisnis tentu akan 
bergerak menyesuaikan permintaan pasar. 

Cherlita Christanti Lim pemilik Kekno Klambimu ikut prihatin akan masalah yang muncul ini. Menu-
rutnya langkah serta kontribusi setiap individu dibutuhkan untuk menghadapi masalah limbah plastik 
ini. Pernyataan beliau ini sesuai dengan hasil penelitian dari Itafarida, Herupradoto, Rosyidah, dan 
Rusnaningtias (2019) dimana mereka menyatakan bahwa peran setiap individu di dalam sebuah 
kelompok/keluarga sangat besar pengaruhnya dalam melaksanakan atau merealisasikan gaya hidup 
ramah lingkungan. Menurut Cherlita saran serta ajakan dari orang yang tidak asing dengan calon kon-
sumen memiliki tingkat pengaruh yang lebih besar. Beliau setuju bahwa edukasi konsumen menjadi 
salah satu kunci dalam merealisasikan hal ini. 

Edukasi baik secara tatap muka maupun menggunakan media lainnya diperlukan. Tentu hal ini juga 
dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk yang akan mereka gunakan serta 
perilaku orang-orang disekitarnya untuk ikut serta dalam melakukan aksi ini. Menurut Putu Gani Vidhya 
kenyaman dalam menggunakan produk ramah lingkungan dihasilkan dari kebiasaan serta pengaruh 
dari lingkungan sekitar. Menurutnya ketidakpraktisan bukan alasan, namun pilihan. Jika kita memilih 
untuk melakukan hal tersebut maka kita akan membangun kebiasaan yang diperlukan. Harga bukan 
menjadi pertimbangan pertama namun kualitas serta ketahanan produk menjadi faktor pertimbangan 
utamanya dalam memilih sebuah produk. Menurutnya produk ramah lingkungan memiliki kualitas yang 
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lebih baik dari produk biasanya jika dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan. Sedangkan Cyan 
Khoo mengatakan bahwa kebiasaan dalam menggunakan tempat sendiri dalam berbelanja ini dida-
patnya karena tuntutan lingkungan serta perilaku masyarakat disekitarnya yang menomor satukan ke-
bersihan serta harga produk dibandingkan dengan kepraktisan kemasan. Menurut pengalamannya 
dengan membawa tempat sendiri kebersihan dari produk dapat terjamin, harga yang didapatkan relatif 
lebih murah, dan kenyamanan serta keamanan dalam mengkonsumsi produk tersebut lebih terjamin. 
Firliana Febrianggi (Anggi), pengguna setia dari The Body Shop Indonesia. Beliau mengatakan ala-
sannya dalam menggunakan produk tersebut adalah karena kualitas dan nilai dari produk berekola-
bel tersebut. Menurutnya nilai ramah lingkungan membantunya menikmati produk tersebut dengan 
berkontribusi dalam mengurangi penggunaan plastik yang tidak diperlukan. Dalam kasus ini produk 
menawarkan kemasan pakai ulang serta poin potongan harga sebagai timbal balik untuk melakukan 
aksi tersebut. Harga produk bukanlah faktor pertimbangan ulama. Menurut Anggi dengan edukasi yang 
benar dan dampak yang diberikan oleh produk ramah lingkungan harga yang diberikan relatif masuk 
akal. Menurut Kotler (dalam Rahman, M. D. F., 2019:4) perilaku/sikap (attitude) adalah evaluasi, per-
asaan, dan kecenderungan dari individu terhadap suatu objek yang relatif konsisten. Perilaku yang 
dipilih dan dilakukan oleh konsumen mengembangkan kebiasaan penggunaan plastik praktis disetujui 
oleh expert serta extreme users menjadi salah satu akar masalah yang harus dicari solusinya. Mereka 
setuju bahwa perlu adanya aksi untuk mengurangi penggunaan plastik namun diimbangin dengan 
pilihan produk alternatif yang dapat mengubah perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik menjadi 
kurangi penggunaan plastik. Tentu hal ini juga harus didukung dengan ketersediaan produk alternatif 
ramah lingkungan dengan beberapa faktor yang mendukung seperti harga, kualitas, serta edukasi 
produk.

Hasil Market Test
Market test dilakukan dengan keikutsertaan tim Hepi Circle dalam acara Earth Day Bazaar oleh Sin-
cerely Market di Kudos Cafe pada tanggal 22 September 2019 serta dilakukan juga survei dengan 
penyebaran kuesioner pada tanggal 30 September 2019 - 04 Oktober 2019 dengan menggunakan 
media komunikasi online dan media sosial.  Kedua metode ini dilakukan untuk mengukur 2 faktor yang 
berbeda yaitu pengaruh pendekatan serta pemasaran secara langsung terhadap konsumen tersegmen 
(masyarakat yang sadar akan masalah lingkungan) dan faktor serta perilaku calon konsumen produk 
ramah lingkungan yang mempengaruhi minat mereka dalam memilih, membeli, bahkan menggunakan 
jasa/produk ramah lingkungan. Menurut Berger (2019) sebuah produk/jasa akan dikenal dan diterima 
oleh masyarakat jika memiliki mutu serta harga yang unik (relevan dengan produk yang didapat) dan 
adanya promosi atau iklan untuk mengedukasi masyarakat. Namun dua faktor ini tidak akan berhas-
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il tanpa komunikasi yang tepat. Penelitian Keller Fay Group (dalam Berger 2019:14) mendapatkan 
bahwa komunikasi langsung (tatap muka) memiliki pengaruh lebih besar dalam membagi informasi 
lebih dalam. Pendekatan secara langsung ini menyalurkan emosi dan pengalaman satu individu ke 
individu lainnya dengan lebih mudah. Kontribusi tim Hepi Circle dalam acara Earth Day Bazaar se-
cara tidak langsung mengangkat serta mempromosikan merek Hepi Circle di kelompok masyarakat 
yang sadar akan masalah lingkungan yang dihadapi. Melalui market test secara langsung ini beberapa 
konsumen memberikan respon yang positif mengenai ide alternatif yang ditawarkan oleh Hepi Circle. 
Adapun respon yang diberikan berupa pembelian produk dan saran mengenai lokasi mitra yang baru. 

Survei online dilakukan dengan 53 responden yang terdiri dari 23 laki-laki dengan rentang umur 18-23 
tahun dan 30 perempuan dengan rentang umur 20-21 tahun dan 50 tahun. Sebanyak 29 responden be-
rasal dari Surabaya dan sisanya berasal dari Pontianak, Sidoarjo, Malang, Blitar, Tangerang, Jakarta, 
Mojokerto, Bandung, Bogor, Bali, Kuala Lumpur, dan Sydney. Sebanyak 81,1 % dari seluruh responden 
yang didominasi mereka yang berbagi tempat tinggal dengan orang lain cenderung berbelanja produk 
kebutuhan sehari-hari dalam jumlah banyak (produk ukuran besar) sedangkan 18,9% sisanya lebih 
memilih untuk membeli produk dalam kemasan kecil (sesuai dengan kebutuhan) Angka ini menunjukan 
perbedaan perilaku yang dipengaruhi oleh tempat dan kondisi tempat tinggal (dalam konteks jumlah 
individu dalam satu rumah). Mereka yang tinggal beramai-ramai cenderung memilih produk yang me-
miliki kapasitas lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal sendirian. 

Gambar 1. Faktor-Faktor Pertimbangan Konsumen Dalam Membeli Sebuah Produk.
Sumber: Hasil Survei

Dari hasil survei diatas ada tiga faktor yang paling berpengaruh terhadap minat pembeli yakni harga 
(45,3%), kualitas (37,7%), nilai dari produk tersebut (11,3%), dan 3 % pada faktor kuantitas, kemuda-
haan untuk digunakan dan diperoleh. 
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Untuk mendapati tiga prioritas pembeli dalam pertimbangan mereka sebelum membeli sebuah produk 
survei kedua dilakukan. Dari hasil survei yang kedua didapati bahwa 92,5% responden mementing-
kan harga sebuah produk terlebih dahulu kemudian kualitas produk tersebut (77,4%), nilai dari se-
buah produk (37,7%), kuantitas yang didapat (34%), kemudahan dalam memperoleh produk tersebut 
(20%), dan kemudahan penggunaan sebuah produk (15,1%). Dari data tersebut dapat disimpulkan 
bahwa harga, kualitas dan nilai dari sebuah produk menjadi faktor utama pertimbangan para konsumen 
dalam membeli sebuah produk secara umum. Ketika konsumen akan memilih antara produk ramah 
lingkungan dan produk fungsional, mereka biasanya membandingkan kedua produk ini dalam segi 
harga, kualitas fungsional, dan masalah lingkungan yang dihadapi. (Hong, Z., Wang, H., dan Gong, Y., 
2019:4) Namun pandangan mengenai harga produk ramah lingkungan selalu tidak terlepas dari aspek 
lebih mahal dibandingkan dengan harga dari produk pesaing yang relatif lebih murah. Pandangan ini 
berdampak secara langsung terhadap tingkat permintaan produk ramah lingkungan. (Nasir, M., dan 
Edy Purwo Saputro, E. P., 2019:8) Oleh karena itu di dalam penelitian ini pertanyaan mengenai pertim-
bangan para responden untuk membeli produk ramah lingkungan dilontarkan. 

Berbeda dari sebelumnya responden menjawab dengan mengedepankan harga, kualitas produk, nilai 
dari produk tersebut yaitu ramah lingkungan, serta kemudahan dalam memperoleh produk tersebut. 
Kesimpulan respon dari 53 responden tersebut sesuai dengan pernyataan dalam penelitian Kuna-
maneni, S., Jassi, S., & Hoang, D. (2019:10) yaitu nilai ramah lingkungan menjadi pertimbangan ked-
ua setelah harga, kualitas, dan kepraktisan (kenyamanan penggunaan dan mudah untuk diperoleh). 
idalam survei yang dilakukan pembubuhan beberapa studi kasus dilakukan untuk melihat preferensi 
para responden. Untuk membuktikan hal ini survei dengan metode studi kasus dilakukan terhadap 

Gambar 2. Faktor-Faktor Pertimbangan Konsumen Dalam Membeli Sebuah Produk.
Sumber: Hasil Survei
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responden yang sama. Survei ini melibatkan pilihan antara produk ramah lingkungan dengan produk 
biasa pada umumnya terkait dengan distribusi produk (kemudahan dalam memperoleh produk) dan 
kemasan produk (kemasan plastik sekali pakai dan kemasan pakai ulang). 

Kondisi Produk 
Biasa (A)

Produk Ramah 
Lingkungan (B)

Harga A < B, A dijual dimana saja, namun anda harus ke toko yang spesifik untuk 
B. Keduanya menggunakan kemasan plastik 1 kali pakai.

40 13

Harga A > B, A dijual dimana saja, namun anda harus ke toko yang spesifik untuk 
B. Keduanya menggunakan kemasan plastik 1 kali pakai.

19 34

Harga A = B, A dijual dimana saja, namun anda harus ke toko yang spesifik untuk 
B. Aplastik 1 kali pakai, B kemasan pakai ulang.

22 31

Harga A < B, A dan B dijual dimana saja. A plastik sekali pakai, B kemasan pakai 
Ulang.

19 34

Harga A = B, A dan B dijual dimana saja. A plastik sekali pakai, B kemasan pakai 
Ulang.

10 43

Harga A = B, A dijual dimana saja. A menggunakan plastik sekali pakai, B 
kemasan pakai Ulang. Produk B dijual di toko tertentu dan dapat diantar dengan 
pesan online (delivery)

14 39

Tabel 1. Survei Dengan Studi Kasus

Sumber: Hasil Survei
Catatan: Preferensi Calon Konsumen Dalam Memilih Produk Yang Akan Dibeli Dengan Syarat Kedua Produk Memi-

liki Kualitas Dan Kegunaan Yang Sama.

Dari hasil survei kasus diatas, calon konsumen cenderung memilih untuk membeli produk biasa jika 
harga produk tersebut lebih mudah untuk didapatkan dan lebih murah dibandingkan dengan produk 
ramah lingkungan. Sebaliknya, konsumen akan memilih produk ramah lingkungan jika produk tersebut 
lebih murah walaupun lebih susah untuk didapatkan dibandingkan produk biasa. Data ini menunjukan 
bahwa jika tidak ada nilai tambah pada sebuah produk ramah lingkungan, harga menjadi pertimbangan 
konsumen. Data survei juga menunjukan bahwa nilai tambah pada produk ramah lingkungan menjadi 
salah satu pertimbangan utama responden. 

Menurut dari penelitian Mahmoud T.O. (2019:133) pemasaran produk ramah lingkungan 
dengan mengedepankan nilai dari dampak yang dihasilkan dapat mempengaruhi konsumen 
dalam pertimbangannya untuk membeli produk tersebut untuk jangka panjang. Produk ramah 
lingkungan yang menggunakan kemasan pakai ulang di dalam kasus ini menjadi pilihan para 
konsumen karena nilai yang diberikannya. Setelah mempertimbangakan nilai produk terse-
but konsumen cenderung kembali melihat harga dan kualitas dari produk yang ditawarkan. 
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Pernyataan ini didukung oleh respon yang diberikan yakni jika produk yang ditawarkan jujur 
dengan nilai yang produk tersebut tawarkan maka konsumen akan dengan bersedia me-
milih produk tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Di dalam survei ini sebanyak 43 
responden memilih produk ramah lingkungan jika produk tersebut memiliki nilai, harga yang 
sama dengan produk biasanya, dan kemudahan produk untuk diperoleh. Sedangkan mayori-
tas responden sebanyak 40 responden memilih produk biasa jika produk berekolabel yang 
ditawarkan tersebut tidak menunjukan nilai dari produk dengan baik. 

Hasil Penelitian Kompetitor
Penelitian kompetitor dilakukan dengan metode observasi lapangan pada Minggu, 25 Agustus 
2019 di acara Sanur Festival. Seperti yang disebutkan oleh Ida Bagus Sidharta selaku ketua 
umum Sanfest 2019 kepada Tribunnews, (2019)  terkait dengan upaya mengedepankan festival 
yang ramah lingkungan sesuai tema “Dharmaning Gesing”, beliau menekankan para rekanan bis-
nis, masyarakat, maupun kegiatan pendukung acara tersebut untuk bersama-sama meminimal-
isasi penggunaan kemasan plastik. Salah satu rekan bisnis yang ikut meramaikan acara tersebut 
adalah The Body Shop Indonesia. 

The Body Shop Indonesia merupakan sebuah merek produk kecantikan yang sudah san-
gat tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. The Body Shop® dikenal sebagai sebuah 
produsen dan perusahaan yang menjual produk alami yang ramah lingkungan (eco-label). 
Menurut Mufidah (dalam Rahman, M. D. F., 2019:2) Eco-label adalah label yang tersedia 
pada suatu produk yang menunjukkan bahwa produk dibuat memperhatikan aspek kelestar-
ian lingkungan. 

Dengan rentang harga produk Rp. 49.000,- hingga Rp. 1.000.000,- perusahaan ini menerapkan pro-
gram Bring Back Our Bottles (BBOB) yang mengajak konsumennya sejak 2008 untuk mengembalikan 
kemasan kosong produk ke toko-toko terdekat untuk didaur ulang dan hasil pengolahannya digunakan 
untuk pemberdayaan masyarakat. (The Body Shop Indonesia, 2018). 

Melalui program ini The Body Shop mengedukasi masyarakat agar bertanggung jawab atas kemasan 
plastik yang telah digunakan sehari-hari dengan tujuan untuk mengurangi limbah sampah plastik di 
lingkungan terutama di Indonesia. Adapun pendekatan serta edukasi yang dilakukan adalah melalui 
kontribusi The Body Shop Indonesia dalam beberapa acara di masyarakat secara langsung serta peng-
gunaan media lainnya seperti website, dan media sosial.
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Mengacu pada diagram di dalam gambar penelitian kompetitor diatas dapat dilihat bahwa The Body 
Shop Indonesia telah berhasil mengurangi dan mendaur ulang 1.454.028 kemasan plastik pada tahun 
2018 (meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016) yang telah dikembalikan oleh para kon-
sumen setia mereka. Program ini berhasil menarik perhatian serta mengajak konsumen untuk men-
gubah kebiasaan beli-buang-beli baru kemasan dan ikut serta berkontribusi dalam mengurangi limbah 
plastik sekali pakai.

HASIL PENELITIAN
Melalui data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan expert user, dan extreme users, serta 
hasil observasi dan survei yang dilakukan diketahui bahwa masalah sampah plastik yang digunakan 
sekarang ini menjadi masalah yang penting dan harus dipecahkan dan aksi serta edukasi mengenai 
produk alternatif pengganti plastik sekali pakai perlu dilakukan. Hasil dari survei menyatakan bahwa 
ada tiga faktor utama yang dipertimbangkan oleh pembeli yakni sebanyak 92,3% responden memilih 
harga sebagai faktor pertimbangan pertama mereka dalam membeli produk tersebut, kualitas produk 
(77,4%) sebagai pertimbangan kedua, dan nilai dari sebuah produk (37,7%) menjadi pertimbangan 
ketiga. Setelah ketiga faktor ini faktor-faktor pendukung lainnya seperti kuantitas, cara memperoleh 
produk, kemudahan penggunaan produk ikut menjadi pertimbangan. Hasil survei dan wawancara ex-
treme users menyatakan bahwa nilai dari sebuah produk ramah lingkungan dapat menjadi salah satu 
faktor penting yang mempengaruhi minat beli konsumen. Data survei menyatakan bahwa sebanyak 
43 responden dari 53 total responden memilih untuk membeli produk ramah lingkungan jika produk 

Gambar 3. Penelitian Kompetitor
Sumber: The Body Shop Indonesia. (2018). 

Catatan: Diagram hasil dari program BBOB milik The Body Shop Indonesia yang telah menjadi pionir untuk program 
pengembalian kemasan kosong di Indonesia.



140 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

tersebut memiliki nilai yang nyata, harga dan kualitas yang sebanding dengan produk biasanya, serta 
kemudahannya untuk diperoleh. Menurut Caroline Joes (2018) dalam bukunya yang berjudul How to 
Go Plastic Free - Eco Tips for Busy People, kebiasaan terbentuk secara alami ketika seorang individu 
mengulangi sebuah perilaku baru terus menerus dalam rentang waktu tertentu. 

Kunci kesuksesan dalam membentuk sebuah kebiasaan yang baru adalah dengan melakukannya se-
cara perlahan, selangkah demi selangkah. Teori ini mendukung hasil wawancara terhadap expert dan 
extreme users, penelitian kompetitor serta market test yang menyatakan bahwa kebiasaan merupakan 
kunci untuk mengajak konsumen untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Kebiasaan dapat 
diubah hanya dengan menyediakan rutinitas alternatif untuk mengganti rutinitas sebelumnya. Namun 
sebelum mengubah kebiasaan konsumen perlu adanya kesadaran dari konsumen bahwa perubahan 
tersebut adalah perlu. Kebiasaan hanya akan muncul ketika kesadaraan akan sebuah aksi yang dapat 
mempersingkat waktu dan usaha ada dan aksi yang dilakukan dirasa perlu. (Duhigg C., (2013) Penera-
pan teori ini akan berhasil hanya dengan edukasi yang tepat dan pendekatan secara nyata dari pihak 
pelaku bisnis. 

Menitik beratkan pada fakta ini Hepi Circle sebagai platform e-commerce berekolabel mengajak kon-
sumennya untuk mengambil langkah kecil dalam mengurangi sampah plastik sekali pakai terutama 
dengan sistem pakai ulang kemasan. Adapun cara untuk mengajak konsumen yang didapatkan dalam 
penelitian ini untuk menerapkan kebiasaan menggunakan produk ramah lingkungan maupun perilaku 
dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yaitu dengan edukasi secara langsung dengan 
tatap muka melalui event maupun secara tidak langsung dengan berbagi informasi di media online sep-
erti website dan media sosial. Saran, ajakan, atau pengaruh dari orang-orang yang dekat dengan calon 
konsumen akan menjadikan calon konsumen untuk ikut melakukan hal yang disarankan. (Rahman, M. 
D. F., 2019:8). Menurut hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini pengaruh rekomendasi 
dari konsumen yang berpengalaman cenderung lebih efektif dalam mendatangkan konsumen baru. 
Tentu penggunaan cara pemasaran mouth to mouth ini akan lebih efektif ketika pelaku usaha ramah 
lingkungan memberi poin/timbal balik akan aksi yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut dimana 
aksi yang dimaksud adalah aksi yang cenderung memerlukan upaya lebih untuk dilakukan. 

KESIMPULAN
Penelitian ini mendapatkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan calon konsumen 
untuk membeli produk ramah lingkungan yaitu kebenaran nilai produk, harga dari produk yang ditawar-
kan, kualitas produk, kuantitas produk, cara distribusi produk atau kemudahan produk untuk diperoleh, 
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dan kemudahan penggunaan produk. Adapun beberapa cara pendekatan dan pemasaran yang dapat 
dilakukan oleh bisnis ramah lingkungan dalam kasus ini Hepi Circle adalah dengan melakukan edu-
kasi mengenai merek, nilai, serta dampak dari produk yang ditawarkan kepada calon konsumen baik 
secara langsung bertemu dengan calon konsumen, ataupun dengan berbagi informasi di media online. 
Penerapan sistem poin dan potong harga juga dapat dilakukan untuk menarik minat pembeli serta 
membuat konsumen ikut serta menjaga lingkungan dengan aksinya.
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