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ABSTRAK 
 
Meningkatnya kesadaran masalah lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat 
adalah terlihat dengan perilaku konsumen mulai memilih produk ramah lingkungan 
dan menyisihkan 25% dari setiap harga produk ramah lingkungan yang masyarakat 
beli. Banyak faktor yang menyebabkan kesediaan konsumen mempertimbangkan isu 
ramah lingkungan, antara lain adalah adanya Malin ramah lingkungan yang diadopsi 
oleh perusahaan. Salah satu produk yang mengangkat isu ramah lingkungan dalam 
kampanyenya adalah Envio dengan slogan eco ideas: inverter dan Eco Patrol. ikian 
yang dimuncuikan oieh Panasonic untuk mengkampayekan ramah iingkungan, sangat 
mengena pada masyarakat yang menonton ikian tersebut. Iklan harus lebih sering 
menggunakan faktor emosi dan rasionai agar dampak yang ditimbulkan dapat 
dirasakan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh klaim 
produk ramah lingkungan pada pesan ikian AC Panasonic Model Envio terhadap 
pengetahuan, kesadaran dan komitmen konsumen akan produk ramah iingkungan. 
Dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran dan komitmen konsumen 
akan produk ramah lingkungan terhadap niat bell AC Panasonic Model Envio 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen yang mengetahui ikian AC 
Panasonic Model Envio. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
dan metode non probability, sedangkan besarnya sampel yang dipilih pada 
penelitian ini mengacu pada pendapa Roscoe seperti yang dikutip Sekaran sebanyak 
100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah path analisis dengan 
persamaan sebagai berikut: 
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pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signiiikan kiaim produk 
ramah lingkungan terhadap pengetahuan konsumen akan produk ramah lingkungan. 
Terdapat pengaruh signifikan kiaim produk ramah lingkungan terhadap kesadaran 
akan iingkungan hijau. Terdapat pengaruh signifikan kiaim produk ramah lingkungan 
terhadap komitmen akan lingkungan hijau. Terdapat pengaruh signifikan pengatahuan 



konsumen akan produk ramah lingkungan terhadap niat untuk membeli produk AC 
ramah lingkungan. Terdapat pengaruh signifikan kesadaran akan lingkungan hijau 
terhadap niat untuk membeli produk AC ramah lingkungan. Terdapat pengaruh 
signifikan komitmen akan lingkungan hijau terhadap niat untuk membeli produk AC 
ramah lingkungan. 
 
Kata kunci: klaim produk ramah lingkungan, pengetahuan konsumen, kesadaran 

konsumen, komitmen konsumen dan niat beli. 


