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ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how to make product designs that can attract the public’s inter-
est to buy and indirectly reduce plastic waste. This research took place on October 1 - October 19, 2019 
using quantitative data collection methods in the form of online and qualitative questionnaires in the form 
of interviews with resource persons and focus group discussions and literature studies. This study involved 
3 expert users and 4 extreme users and 70 prospective target markets through 3 people in Focus Group 
Discussion and 67 target candidates through questionnaires. The results of this study can be concluded 
that the prospective target market’s interest in non-woven products is very positive but needs to be further 
investigated regarding patches that are still pros and cons because the manufacture of patches uses 
threads containing polyester (plastic).
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana membuat desain produk yang dapat menarik 
minat masyarakat untuk membeli dan secara tidak langsung mengurangi sampah plastik. Penelitian ini 
berlangsung tanggal 1 Oktober – 19 Oktober 2019 dengan menggunakan metode pengumpulan data 
kuantitatif berupa kuisioner online dan kualitatif berupa wawancara dengan narasumber dan focus group 
discussion serta studi literatur. Penelitian ini melibatkan 3 expert user dan 4 extreme user dan 70 orang 
calon target market melalui 3 orang dalam Focus Group Discussion dan 67 calon target melalui kuisioner. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat calon target market akan produk nulung sangat positif 
akan tetapi perlu diteliti lebih lanjut mengenai patch yang masih pro dan kontra karena pembuatan patch 
menggunakan benang yang mengandung polyester (plastik).
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PENDAHULUAN
Plastik adalah salah satu bahan dasar yang populer digunakan dan berperan penting dalam kehidupan 
kita dikarenakan plastik mempunyai keunggulan dari segi bahan diantaranya kuat, ringan, fleksibel, 
tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna dan dibentuk. Penggunaan plastik dan barang 
berbahan dasar plastik semakin meningkat mengikuti perkembangan zaman, mulai dari bahan dasar 
pembuatan mainan, kursi, aksesoris, alat makan dan lain-lain (Arico dan Jayanthi, 2018).

Di Indonesia, kebutuhan plastik meningkat dengan rata-rata 200 ton per tahun dan berakibat meningkatnya 
sampah plastik. Sampah plastik yang tidak terurai ini berdampak buruk bagi makhluk hidup. Menurut buku 
OECD Green Growth Policy Reviews of Indonesia 2019, hasil riset Jenna Jambeck, peneliti dari Univer-
sitas Georgia, Amerika Serikat, yang dipublikasikan tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia me-
nyumbang sampah plastik terbanyak nomor dua di dunia. Pada saat itu, berat sampah plastik yang 
disumbang mencapai 187,2 juta ton dan menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola 
dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.  Hal ini 
menyebabkan secara tidak langsung masyarakat mengonsumsi plastik, karena ikan laut secara tidak sen-
gaja mengonsumsi sampah plastik yang mencemari lautan. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
plastik mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi semua makhluk hidup.

Dari masalah tersebut orang-orang mulai menyadari dan membuat  gerakan zero waste lifestyle, Menu-
rut Zero Waste Indonesia, zero waste lifestyle adalah suatu langkah evaluasi gaya hidup dan melihat 
bagaimana sesuatu yang kita konsumsi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Bea Johnson 
dari Zero Waste Home mempopulerkan 5R ini: “Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot” atau di dalam 
bahasa Indonesia “Menolak, Mengurangi, Memakai kembali, Daur ulang, Pembusukan”. 5R ini men-
jadi pegangan untuk mengarah kepada gaya hidup tanpa sampah sehingga dapat menciptakan lebih 
sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.

Dari data tersebut banyak juga bermunculan barang-barang alternatif penggunaan alat makan berba-
han plastik seperti dari stainless steel, bambu dan lain-lain. Akan tetapi dalam pembuatan stainless 
steel, merusak lingkungan juga karena dapat merusak ozon. Menurut HSU Straw Analysis, sedotan jenis 
stainless mengeluarkan energi paling banyak dalam pembuatannya yakni sebesar 2420 kJ, disusul sedotan 
kaca (1074 kJ), sedotan bambu (756 kJ), sedotan plastik (23,7 kJ) dan sedotan kertas (16 kJ).

Oleh karena itu Nulung hadir dengan menjual produk starter kit dan berinovasi memberi edukasi mela-
lui ilustrasi di pouch starter kit food seriesnya yang berbahan dasar bambu. Bambu dipilih karena 
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karakteristiknya yang kuat dan sangat ringan, bambu juga dikenal sebagai ‘baja organik’ (Vidiella, 
2011). Dan pertumbuhan bambu yang cepat dan mudah diolah, bambu menjadi sumber terbaru yang 
menjanjikan. Diharapkan dengan inovasi ini, produk Nulung ini dapat membantu penggunanya dalam 
mengurangi sampah plastik.
 
METODE PENELITIAN
Data Primer
Data primer didapat dari hasil penelitian yang dilakukan secara online dengan menggunakan metode 
kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada calon target 
market dan metode kualitatif dengan cara wawancara narasumber dengan expert (owner bisnis produk zaro 
waste dan desain), extreme user (pengguna produk zero waste) dan focus group discussion.

Profil Narasumber Wawancara:
Expert  User
1.  Daur Bumi, toko online dari Surabaya yang menjual berbagai alat pengganti plastik fokus pada 

alat makan, seperti stainless straw, glass straw, tempat minum, dan lain-lain.
2.  Dilla Humaira,  owner dari @kaavya.id yang menjual pouch berbagai macam ukuran sebagai 

pengganti kantung plastik.
3.  Vinny Arista, designer di travel @sebumi.id, seorang yang berdomisili di Jakarta dan menerapkan 

zero waste lifestyle.

Extreme  User
Extreme user merupakan ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan produk zero waste 
serta aktif menyebarkan edukasi tentang zero waste lifestyle di account instagram pribadi mereka.

Focus Group Discussion
Focus Group Discussion ini dibuat untuk mengetahui insight beberapa calon potensial customer membahas 
tentang ide bisnis Nulung dan bahan pouch produk Nulung. Peserta Focus Group Discussion merupakan 
mahasiswa di Surabaya yang sedang belajar menerapkan zero waste lifestyle dan antusias dengan ide bis-
nis Nulung serta mempunyai hobi makan atau jajan dan cocok menjadi target market Nulung.

Data Sekunder
Metode pengumpulan data studi literatur (teori dari buku/jurnal/penelitian) dengan topik mengenai zero 
waste lifestyle, green marketing dan customer behaviour
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil kuisioner, diketahui bahwa sebagian besar responden termasuk generasi z. Seluruh re-
sponden memberikan tanggapan bahwa mereka sudah aware tentang dampak negatif plastik, 10 
orang dari 67 responden telah aware jika makanan yang kita konsumsi ikut terkena dampak negatif 
dari plastik karena ikan-ikan secara tidak sengaja ikut mengonsumsi plastik yang berenang bebas di 
lautan dan 36 orang dari 67 masih belum aware jika pembuatan stainless straw dapat merusak ozon. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, mengenai terpaan berita satwa laut yang terkena dampak plastik 
tergolong rendah (Randyani & Rarasati, 2019). Sehingga tidak heran jika data tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengetahuan generasi z tentang dampak negatif plastik masih belum terlalu dalam.

Gambar 2. Produk Nulung 
Sumber: pribadi Nulung

Gambar 1. Desain patch 
Sumber: pribadi Nulung

Untuk tanggapan responden terhadap produk Nulung hasilnya adalah sangat antusias. Sebanyak 
95,5% responden tertarik dengan inovasi pemakaian bahan dasar bambu. Akan tetapi untuk inovasi 
tambahan, patch. Mayoritas responden menyukai akan tetapi 10 responden dan hasil dari focus group 
disscusion masih pro dan kontra, mereka merasa harus diteliti lebih lanjut karena pembuatan patch 
menggunakan benang yang mengandung polyester (plastik).  Responden memberi tanggapan menge-
nai kisaran harga yang diinginkan responden mulai dari harga Rp. 50.000 – Rp. 150.000 dan platform 
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Instagram dan e-commerce Shopee sebagai media untuk mengenalkan dan mendistribusikan produk 
Nulung. Berdasarkan hasil wawancara kepada extreme user menurut faktor pendukung mereka 
untuk membeli produk zero waste terbagi menjadi dua, yaitu: faktor pendukung gaya hidup zero 
waste dan faktor value dari awal proses pembuatan sampai ketika tidak digunakan kembali dapat 
merusak lingkungan atau tidak. Hal ini didukung oleh expert user dibidang desain, Vinny men-
gatakan bahwa desain produk zero waste harus memperhatikan aspek mulai dari 0, mulai dari 
material, teknik pembuatan, pemakaian sampai jika produk itu tidak dipakai lagi, dapat terurai atau 
tidak. Dan warna perhatikan jika mencemari lingkungan lebih baik tidak mewarnai sama sekali, 
untuk packaging disarankan memakai bahan yang dapat terdegrasi materialnya secara natural 
dan proses pengambilannya benar. Dari segi oleh expert user dibidang bisnis, Daur bumi dan Dilla 
selaku owner Kaayva mengatakan bahwa strategi agar bisnis mereka tetap substainable, dengan 
berusaha memakai bahan ramah lingkungan dalam menjual dan mengirimkan produk.

Oleh karena itu diperlukan sebuah media untuk memberi edukasi kepada calon target market dan 
mendistribusikan produk Nulung. Berdasarkan hasil kuisioner, Instagram dan Shopee adalah platform 
yang tepat. Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara expert user dibidang bisnis produk zero 
waste mengatakan bahwa platform Instagram merupakan salah satu strategi marketingnya dan mel-
akukan direct selling di bazzar atau event juga dibutuhkan untuk mengenalkan brand dan produk.

KESIMPULAN
Desain produk zero waste harus memperhatikan aspek mulai dari nol, mulai dari material, teknik pem-
buatan, pemakaian sampai jika produk itu tidak dipakai lagi, dapat terurai atau tidak. Untuk pemaka-
ian warna juga diperhatikan jika mencemari lingkungan lebih baik tidak mewarnai sama sekali, untuk 
packaging disarankan memakai bahan yang dapat terdegrasi materialnya secara natural dan proses 
pengambilannya benar. Dari segi oleh expert user dibidang bisnis, Daur bumi dan Dilla selaku owner 
Kaayva mengatakan bahwa strategi agar bisnis mereka tetap substainable, dengan berusaha memakai 
bahan ramah lingkungan dalam menjual dan mengirimkan produk.

Oleh karena itu diperlukan sebuah media untuk memberi edukasi kepada calon target market 
dan mendistribusikan produk Nulung. Berdasarkan hasil kuisioner, Instagram dan Shopee 
adalah platform yang tepat. Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara expert user dibi-
dang bisnis produk zero waste mengatakan bahwa platform Instagram merupakan salah satu 
strategi marketingnya dan melakukan direct selling di bazaar atau event juga dibutuhkan 
untuk mengenalkan brand dan produk.
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