
Q1 ( Apakah konsumen pernah mendengar istilah Green Product ) 

 

Pernyataan Frekuensi % 
Pernah 61 61% 
Belum Pernah 39 39% 

Total 100 100% 
 

 

 

 

Q2 ( Arti Green Product menurut persepsi konsumen ) 

No Pernyataan Pemaknaan 
1. Suatu product yang kemasannya bisa didaur ulang Produk daur ulang 
2. Suatu product yang ramah lingkungan dan dapat didaur 

ulang 
Ramah lingkungan, daur ulang 

3. Produk Hijau hijau 
4. Produk-produk yang ramah lingkungan Ramah lingkungan 
5. Suatu produk yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan masih 

alami 
tumbuh-tumbuhan, alami 

6. Suatu produk yang alami alami 
7. Produk yang ramah lingkungan baik dari pengolahan sampai 

daur ulang 
ramah lingkungan, daur ulang 

8. produk yang pengolahannya menggunakan bahan yang 
ramah lingkungan 

ramah lingkungan 

9. Bahannya alami alami 
10. Produk yang proses produksinya tidak merusak lingkungan tidak merusak lingkungan 
11. Produk yang berhubungan dengan lingkungan dan tidak 

mencemari lingkungan 
tidak mencemari lingkungan 

12. Produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
13. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
14. produk yang bersahabat dengan lingkungan, tidak 

mencemari atau merusak lingkungan 
tidak mencemari atau merusak lingkungan 

15. produk yang bisa didaur ulang daur ulang 
16. produk yang ramah lingkungan dari segi bahan baku maupun 

daur ulangnya 
ramah lingkungan 

17. produk ramah lingkungan dan bisa didaur ulang ramah lingkungan, daur ulang 
18. produk yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, dan 

ramah lingkungan 
tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, 
ramah lingkungan 

19. produk hijau hijau 
20. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
21. produk yang punya kesadaran akan lingkungan kesadaran akan lingkungan 

 



22. produk yang bersahabat dengan alam/tidak mengotori 
lingkungan 

bersahabat dengan alam, tidak mengotori 
lingkungan 

23. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
24. segala jenis bahan produksi yang berasal dari tanaman bahan produksi yang berasal dari tanaman 
25. produk yang bersifat natural/alami bersifat natural/alami 
26. produk herbal herbal 
27. produk yang digunakan untuk penghijauan penghijauan 
28. produk hijau hijau 
29. produk yang bisa didaur ulang daur ulang 
30. produk yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan daur ulang, ramah lingkungan 
31. produk yang perduli pada lingkungan dan tidak merusak 

lingkungan 
perduli pada lingkungan, tidak merusak 
lingkungan 

32. produk yang bisa didaur ulang daur ulang 
33. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
34. Suatu produk yang alami alami 
35. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
36. produk yang bisa didaur ulang daur ulang 
37. produk yang memperhatikan siklus hidup lingkungan baik 

cara pembuatan maupun pembuangan limbah dan daur 
ulangnya 

siklus hidup lingkungan, daur ulang 

38. produk yang kemasannya bisa didaur ulang Kemasan daur ulang 
39. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
40. produk yang dibuat dari bahan baku alam bahan baku alam 
41. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
42. produk yang mendukung pengijauan di bumi pengijauan 
43. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
44. produk yang ramah lingkungan, bisa didaur ulang, tidak 

merusak ekosistem alam 
ramah lingkungan, daur ulang, tidak 
merusak ekosistem alam 

45. produk yang bisa didaur ulang daur ulang 
46. produk yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan daur ulang, ramah lingkungan 
47. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
48. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
49. produk hijau seperti sayuran hijau , sayuran 
50. produk yang berasal dari alam dan tidak mengandung bahan 

pengawet sehingga baik buat tubuh serta tidak merusak 
lingkungan 

berasal dari alam, bahan pengawet, tidak 
merusak lingkungan 

51. produk yang bisa didaur ulang daur ulang 
52. produk ramah lingkungan ramah lingkungan 
53. produk alami alami 
54. produk yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, dan 

ramah lingkungan 
tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, 
ramah lingkungan 

55. produk ramah lingkungan ramah lingkungan 
56. produk hijau hijau 
57. produk yang bisa didaur ulang daur ulang 
58. produk yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan daur ulang, ramah lingkungan 



59. produk ramah lingkungan ramah lingkungan 
60. sayur-sayuran sayur-sayuran 
61. semacam produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
62. produk pengganti (alternative) yang lebih 

mempertimbangkan/memperhatikan pada lingkungan 
Produk alternatif 

63. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
64. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
65. produk hijau hijau 
66. produk-produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
67. produk yang ramah lingkungan dan mudah untuk didaur 

ulang menjadi sesuatu yang berguna 
ramah lingkungan, daur ulang 

68. green produk adalah produk daur ulang daur ulang 
69. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
70. produk hijau hijau 
71. produk yang berasal dari bahan alami alami 
72. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
73. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
74. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
75. produk yang perduli pada lingkungan dan tidak merusak 

lingkungan 
perduli pada lingkungan, tidak merusak 
lingkungan 

76. produk yang kemasannya mudah untuk didaur ulang daur ulang 
77. produk yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang 

menjadi barang 
ramah lingkungan, daur ulang 

78. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
79. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
80. produk-produk yang kemasannya menggunakan bahan-

bahan yang mudah untuk didaur ulang 
daur ulang 

81. suatu produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
82. produk yang produksinya memperhitungkan/memperhatikan 

lingkungan 
lingkungan 

83. produk minuman minuman 
84. penanaman lingkungan lingkungan 
85. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
86. produk hijau hijau 
87. produk yang berasal dari bahan alami alami 
88. semua produk yang berasal dari alam atau dapat didaur 

ulang sehingga menyebabkan bumi kita dari kepunahan 
berasal dari alam, daur ulang 

89. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
90. daur ulang daur ulang 
91. produk yang ramah lingkungan ramah lingkungan 
92. produk daur ulang daur ulang 
93. produk yang aman aman 
94. produk hijau/ produk yang berasal dari alam Hijau, berasal dari alam 
95. produk yang berasal dari bahan alami alami 
96. produk yang ramah terhadap lingkungan ramah lingkungan 



97. produk yang tersusun dari bahan ramah lingkungan ramah lingkungan 
98. produk yang mana kalau dikonsumsi sisa sampahnya bisa 

didaur ulang dan produk tersebut ramah sama lingkungan 
sekitar 

daur ulang , ramah lingkungan 

99. produk yang bebahan dasar alami alami 
100. produk yang ramah terhadap lingkungan ramah lingkungan 

 

 

 

Frekuensi Arti Green Product menurut persepsi konsumen 

No Makna Green Product Frekuensi % 
1. Ramah lingkungan 46 46% 
2. daur ulang 24 24% 
3. alami 10 10% 
4. hijau 9 9% 
5. tidak merusak/ mencemari/ mengotori lingkungan 7 7% 
6. Bahan baku alam 4 4% 
7. Tumbuhan/sayur-sayuran 3 3% 
8. Produk alternatif 1 1% 
9. bersahabat dengan alam 1 1% 
10. bahan produksi yang berasal dari tanaman 1 1% 
11. herbal 1 1% 
12. penghijauan 1 1% 
13. siklus hidup lingkungan 1 1% 
14. tidak mengandung bahan-bahan berbahaya 1 1% 
15. tidak merusak ekosistem alam 1 1% 
16. bahan pengawet 1 1% 
17. perduli pada lingkungan 1 1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Q3 (Pertimbangan konsumen terhadap Green Product dalam pengambilan 

keputusan pembelian) 

 Frekuensi % 
Ya 49 49% 
Belum 9 9% 
Tidak 42 42% 

Total 100 100% 
 

 

Q3 (alasan Ya) 

No. Alasan Frekuensi 
1. bekerja di perusahaan yang memproduksi Green Product. 1 
2. membantu mengurangi sampah dibumi. 3 
3. bermutu/pantas untuk dikonsumsi. 1 
4. ramah lingkungan 9 
5. aman untuk digunakan 2 
6. saatnya untuk kembali ke alam 1 
7. bisa didaur ulang 7 
8. mencegah global warming 11 
9. membantu gerakan penghijauan 1 
10. mengurangi kerusakan bumi 1 
11. mengurangi polusi 1 
12. green produk lebih sehat karena tidak mengandung bahan kimia 

dalam pengolahannya 
1 

13. bermanfaat 1 
14. membeli barang harus sesuai dengan kebutuhan kita 1 
15. alami 2 
16. sangat selektif terhadap barang-barang kebutuhan 1 
17. perduli terhadap lingkungan  1 
18. mengurangi pencemaran lingkungan 1 
19. sehat 3 

 

 

Q3 (alasan Belum) 

No. Alasan Frekuensi 
1. Harga masih mahal 3 
2. Tergantung kebutuhan 4 
3. Tergantung dari kualitas produknya 1 
4. Agar lingkungan tidak tercemar 1 

 



 

Q3 (alasan Tidak) 

No. Alasan Frekuensi 
1. Karena produk masih alami 1 
2. Masih jarang di pasaran 3 
3. Pembelian sesuai kebutuhan 6 
4. kualitas 1 
5. Tidak tahu Green Product 21 
6. Sama saja 1 
7. Belum perlu 2 
8. Ribet  1 
9. mahal 6 
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