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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

  green marketing terdiri dari dua kata yaitu “ green” dan 

“marketing”. Yang dimaksud   green marketing adalah ide ramah 

lingkungan yang mengutamakan kualitas, performa, harga yang terjangkau, 

dan praktis tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan (Anand et 

al, 2014). Banyak orang yang menganggap bahwa   green marketing 

mengarah hanya pada promosi maupun iklan dari suatu produk dengan 

ditambahkan karakteristik lingkungan. Barang yang bisa di daur ulang, 

bisa diisi kembali, ramah terhadap ozon, dan ramah lingkungan biasa 

orang sangkutkan dengan   green marketing (Polonsky 1994).  

Jadi   green marketing adalah pemasaran produk yang dianggap 

aman lingkungan, dengan demikian pemasaran ramah lingkungan 

menggabungkan berbagai kegiatan, termasuk modifikasi produk, 

perubahan proses produksi, perubahan kemasan, serta modifikasi iklan 

menurut American Marketing Association (AMA) dalam Situmorang 

(2011:134). Manusia mulai kritis terhadap perilaku mereka terutama yang 

berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Begitu juga dengan pilihan 

manusia dalam membeli barang. Saat ini manusia lebih memilih barang-

barang yang lebih ramah lingkungan. Oleh sebab itu maka banyak 

perusahaan yang melakukan   green marketing dalan menjalankan 

bisnisnya.  
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Banyak perusahaan telah menyadari bahwa   green marketing 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam menjalankan usaha 

bisnisnya. Mereka berpendapat bahwa untuk kedepannya   green 

marketing akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian dari 

konsumen. Oleh sebab itu perusahaan seperti KFC, Body Shop, dan masih 

banyak lagi perusahaan melakukan program   green marketing. Menurut 

Kembaren (2009)   green marketing merujuk pada kepuasan kebutuhan, 

keinginan dan hasrat pelanggan dalam hubungan pemeliharaan dan 

pelestarian dari lingkungan hidup.   green marketing memanipulasi empat 

elemen dari bauran pemasaran (produk, harga, promosi, dan distribusi) 

untuk menjual produk dan pelayanan yang ditawarkan dari keuntungan-

keuntungan keunggulan pemeliharaan lingkungan hidup yang dibentuk 

dari pengurangan limbah, peningkatan efisiensi energi dan pengurangan 

pelepasan emisi beracun. 

Salah satu perusahaan yang menerapkan   green marketing adalah 

KFC yang merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di 

bidang makanan siap saji di Indonesia. KFC masuk di jalur hypergrowth 

dalam lima tahun terakhir. Kini, waralaba restoran siap saji di bawah 

payung PT Fastfood Indonesia Tbk. (FI) itu menguasai pangsa pasar 51% 

serta memiliki 250 gerai dan14 ribu karyawan di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan survey yang dilakukan sebelumnya dalam menjalankan 

bisnisnya, KFC juga menerapkan   green marketing yang mereka terapkan 

dalam bentuk program yang mereka sebut “ Green Action” (KFC 

Indonesia).  
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KFC meluncurkan program tersebut di KFC Kemang, pada 30 

Maret 2011. Gandhi Lee, General Manager KFC  menjelaskan,  Green 

Action baru diluncurkan sekarang karena KFC tidak ingin gembar  – 

gembor soal lingkungan, meskipun KFC sudah melakukannya sejak tahun 

2007. “Tapi kita ingin berbuat terlebih dahulu, ingin menunjukkan dulu ke 

masyarakat,” katanya singkat. 

Program  Green Action meliputi: Program budi daya padi organik 

yang diproses secara ramah lingkungan. Sebagai salah satu produk yang 

menyehatkan, beras organik diproduksi dengan menggunakan pupuk 

organik yang bebas dari pestisida dan insektisida kimia, serta tidak 

mengandung zat nitrogen yang membahayakan tubuh. Beras yang 

dihasilkan pun mengandung serat alami, lebih bergizi, dan lebih pulen. 

Dengan demikian, mengonsumsi nasi organik akan dapat memperbaiki 

pola hidup sehat. 

Program „ Green Action‟ yang dipelopori KFC ini juga diterapkan 

melalui penggunaan bio degradable packaging yang saat ini sedang 

digalakkan di lingkungan KFC. Packaging yang mampu terurai hanya 

dalam beberapa tahun ini terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan dan 

tidak merusak tanah. Selain itu, dalam rangka mendukung program 

Pemerintah, KFC terus memberikan bantuan penghijauan di daerah 

gersang dan kumuh, yang telah dirintis sejak tahun 2007. Hingga saat ini, 

KFC telah menanam lebih dari 100.000 pohon yang tersebar di seluruh 

wilayah di Indonesia. Selain itu KFC juga melakukan pemanfaatan daur 

ulang minyak bekas menggoreng ayam KFC menjadi bio-solar yang 
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dihibahkan kepada Pemda Bogar sebagai bahan bakar ramah lingkungan 

bagi kendaraan Trans Pakuan Bogar.  

  green marketing perlu dilakukan oleh KFC karena KFC 

menghasilkan limbah yang cukup banyak seperti limbah plastik untuk 

pembungkus makanan, limbah kertas untuk pembungkus makanan, limbah 

minyak, dan juga limbah pestisida yang mereka gunakan untuk 

menjauhkan padi yang mereka tanam dari hama. Selain itu KFC 

merupakan market leader sehingga KFC merupakan perusahaan yang 

menjual produk terbanyak sehingga menghasilkan sampah paling besar. 

Program   green marketing yang dilakukan oleh KFC belum 

maksimal karena masih banyak orang yang belum familiar dengan 

program  Green Action ini. Hal ini dibuktikan dengan kuesioner pra survey 

yang dilakukan sebelumnya dimana sebagian besar respondent tidak 

mengetahui bahwa KFC melakukan program  Green Action. Melihat 

bahwa program  Green Action sudah cukup lama dilakukan oleh KFC 

yaitu dari tahun 2011 maka peneliti merasa perlu untuk meneliti program   

green marketing di KFC. Peneliti ingin mencari tahu apakah program   

green marketing yang dilakukan KFC memberikan pengaruh positif 

maupun negatif terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen KFC. 

Menurut (Charter 1992, Coddington 1993, Ottman 1993)   green 

marketing merupakan pemasaran produk-produk yang telah 

diasumsikan ,aman terhadap lingkungan. Oleh karena itu,   green 

marketing mengintegrasikan aktivitas- aktivitas yang luas, termasuk 

didalamnya adalah modifikasi produk, perubahan pada proses produksi, 
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perubahan kemasan, hingga perubahan pada periklanannya. Hal itu 

dilakukan untuk meningkatkan minat beli masyarakat akan produk KFC 

dan juga untuk meningkatkan loyalitas dari pelanggan setia KFC. 

Berdasarkan pentingnya pemasaran hijau dalam mendukung 

lingkungan maka  perlu diteliti penelitian yang berjudul : “Pengaruh 4P 

(Produk, Price, Place, Promotion) Terhadap Keputusan Pembelian 

Sebagai Implementasi   green marketing di KFC Semarang”. Dimana 

penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persepsi konsumen KFC 

terhadap program   green marketing mereka, dan apakah hal tersebut 

mempengaruhi keputusan pembelian.  
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1.2.Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah   green product memberi pengaruh terhadap keputusan 

pembelian di KFC Semarang? 

b. Apakah   green price memberi pengaruh terhadap keputusan 

pembelian di KFC Semarang? 

c. Apakah   green place memberi pengaruh terhadap keputusan 

pembelian di KFC Semarang? 

d. Apakah   green promotion memberi pengaruh terhadap keputusan 

pembelian di KFC Semarang? 

e. Apakah   green product,   green price,   green place,   green 

promotion secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap 

keputusan pembelian di KFC Semarang? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

persepsi konsumen tentang implementasi   green marketing di KFC 

Semarang dan apakah hal tersebut mempengaruhi keputusan pembelian 

mereka 
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1.4.Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi pihak KFC 

Dapat memberikan informasi, masukan, dan pertimbangan berdasarkan 

analisis persepsi konsumen tentang implementasi   green marketing di 

KFC Semarang dan apakah hal tersebut mempengaruhi keputusan 

pembelian yang mereka lakukan dimana dapat dipergunakan untuk 

referensi dalam mengambil keputusan strategi bisnis. 

 

b. Mafaat bagi Akademisi 

Dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang berdasarkan 

analisis persepsi konsumen tentang implementasi   green marketing di 

KFC Semarang dan apakah hal tersebut mempengaruhi keputusan 

pembelian mereka. Juga dapat menjadi bahan informasi dalam 

melakukan penelitian lain yang sejenis. 

  


