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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan lingkungan dan kesehatan yang secara langsung dan tidak 

langsung diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, pertanian, ekonomi dan bisnis, telah menjadi issue sentral di 

semua kalangan. Kepedulian dan kesadaran akan lingkungan dan kesehatan, 

telah merubah cara pandang dan pola hidup dari manusia dan para pelaku 

usaha. Hal ini ditunjukkan pada perubahan pola pendekatan bisnis yang mulai 

mengarahkan usaha dengan pendekatan aktivitas bisnis berbasis kelestarian 

lingkungan.   

Pemasaran yang berbasis pada kelestarian lingkungan “environmental 

marketing” merupakan perkembangan baru dalam bidang pemasaran, dan 

merupakan suatu peluang yang potensial dan strategis yang memiliki 

keuntungan ganda (Multiplier effect) baik pelaku bisnis maupun masyarakat 

sebagai pengguna.   

Pendekatan Pemasaran hijau (green marketing approach) pada area 

produk diyakini dapat meningkatkan integrasi dari isu lingkungan pada 

seluruh aspek dari aktivitas perusahaan, mulai dari formulasi strategi, 

perencanaan, penyusunan, sampai produksi dan penyaluran atau distribusi 

dengan pelanggan. Sebagaimana oleh Pride and Ferrell, 1993  dalam Nanere 

(2010),  mengatakan bahwa green marketing  dideskripsikan sebagai usaha 
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organisasi atau perusahaan mendesign, promosi, harga dan distribusi produk-

produk yang tidak merugikan lingkungan.   

Perkembangan makanan dengan status produk hijau (green product) di 

negara berkembang cukup baik terutama di negara-negara Eropa. Sektor 

pertanian produk hijau di Uni Eropa diperkirakan dapat meningkat hingga 

30% pada 2012 dari seluruh area pertanian yang mana pada tahun 2010 sektor 

pertanian produk hijau telah mencapai 10% dari seluruh area pertanian. 

Inggris sebagai salah satu pemimpin pasar dari makanan produk hijau di 

Eropa memiliki perkiraan nilai pasar sebesar 1,2 miliar Pounds terling pada 

tahun 2013 atau sekitar setengah dari pemimpin pasar lain seperti Jerman 

(Padel & Foster, 2005). 

Pembelian makanan produk hijau di Indonesia masih tergolong rendah. 

Hasil survei penelitian YLKI (2013) dengan 609 responden di beberapa 

wilayah Jakarta menunjukkan konsumen yang mengkonsumsi beras organik 

sebesar 24%, mengkonsumsi buah-buahan sebesar 17% dan dalam bentuk 

bumbu-bumbu sebesar 3%. Konsumen tidak membeli makanan produk hijau 

dengan alasan di antaranya harga yang mahal, keterjangkauan dan akses 

tempat yang masih sangat sulit. Sementara 34% lainnya (205 orang) tidak 

mengetahui tentang pangan produk hijau. Dari penelaahan penelitian 

konsumsi produk hijau oleh YLKI menunjukkan masih rendahnya konsumsi 

pangan produk hijau di Indonesia. Masalah akses dan keterjangkauan masih 

menjadi persoalan utama konsumen jika ingin mendapatkan produk pangan 

tersebut. Minimnya informasi, terkait tempat penjualan dengan harga yang 
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terjangkau merupakan salah satu masalah yang harus dicarikan jalan 

keluarnya. Selama ini sebagian besar konsumen membeli produk hijau di ritel 

modern. Sedikitnya konsumen yang mencari produk hijau di pasar tradisional, 

mungkin terkait dengan minimnya tempat tersebut yang menyediakan 

makanan produk hijau. 

Nilai dan pengetahuan merupakan faktor esensial yang perlu 

dipertimbangkan dalam penelitian perilaku konsumen pangan produk hijau. 

Kalafatis et al. (1999) dalam penelitiannya yang menggunakan model dasar 

teori perilaku terencana menyarankan perlunya melibatkan sejumlah orientasi 

budaya berupa nilai-nilai personal lainnya dalam memprediksi intensi beli 

makanan produk hijau. Chiou (1998) dalam penelitiannya mengenai intensi 

beli makanan produk hijau juga merekomendasikan perlunya 

mempertimbangkan tekanan sosial dan orientasi budaya atau nilai yang 

berbeda dalam memprediksi intensi beli makanan produk hijau. Aertsens et al. 

(2009) dalam menelaah sejumlah determinan aspek dasar yang mendasari 

perilaku konsumsi makanan produk hijau menyarankan pentingnya 

mempertimbangkan aspek nilai sebagai determinan dalam memprediksi 

perilaku beli makanan produk hijau. 

Makanan sehat akan memberikan pengaruh pada penormalan tubuh 

biologis, fungsi fisiologis atau mempertahankan kesejahteraan tubuh manusia 

(Lu dan Hsu, 2006). Ahmad dan Juhdi (2008) mencatat bahwa persepsi 

terhadap makanan organik mempengaruhi perilaku pro-lingkungan konsumen. 

Gaya hidup terkait dengan kehidupan yang seimbang di mana satu membuat 
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pilihan yang bijak yang berfokus terutama pada nutrisi, olahraga, merokok dan 

alkohol konsumsi. Tingginya tingkat kekhawatiran lingkungan diharapkan 

karena masalah kesehatan (Kata et al., 2003). Keyakinan tentang keamanan 

produk, dan keramahan produk terhadap lingkungan mempengaruhi perilaku 

pro-lingkungan konsumen (Ahmad dan Juhdi, 2008). 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang notabenenya 

sebagai pemuda terpelajar senantiasa memperhatikan dan peduli terhadap 

lingkungan, khususnya dalam melakukan konsumsi makanan. Masalah 

lingkungan hidup berakar dari aktivitas manusia serta pola konsumsi dan 

produksi manusia sehingga diperlukan kepedulian manusia khususnya 

masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Perilaku menjaga kualitas 

lingkungan hidup sangat bergantung pada tingkat pengetahuan, sikap, dan 

nilai yang ada pada konsumen sebagai umat manusia (Mansaray & Abijoye, 

1998; Chen & Chai, 2010; Said, 2003). Jika konsumen memiliki pengetahuan 

tentang penyebab dan dampak terhadap lingkungan, tingkat kesadaran mereka 

akan meningkat dan berpotensi akan mempromosikan sikap yang 

menguntungkan terhadap produk hijau (Cox, 2008;  D' Souza et al, 2006). Ada 

kemungkinan bahwa tingkat yang lebih tinggi pengetahuan lingkungan bisa 

menghasilkan perilaku ekologi konsumen jauh lebih baik. 

Perilaku berwawasan lingkungan hijau juga ditentukan oleh pengetahuan 

tentang ekologi sebagai variabel bebas. Ekologi itu adalah sesuatu yang sudah 

baku dan sederhana yaitu suatu studi tentang hewan dan tetumbuhan terutama 

dalam hal hubungan antara satu dengan lainnya dan hubungannya dengan 
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lingkungannya (Smiths Robert Leo,1991:5). Sejauh mana pengetahuan 

tentang ekologi para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah 

cukup baik, hal ini disebabkan adanya lingkungan yang membentuk perilaku 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pengetahuan Lingkungan 

terhadap Perilaku Ekologi dengan Gender sebagai Variabel Moderasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh terhadap perilaku ekologi?   

2. Apakah gender memoderasi pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap 

perilaku ekologi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap perilaku 

ekologi.   

2. Menganalisis apakah gender memoderasi pengaruh pengetahuan 

lingkungan terhadap perilaku ekologi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi keputusan untuk belanja online adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Meningkatkan wacana keilmuan khususnya di bidang manajemen 

pemasaran khususnya mengenai perilaku konsumen dalam perilaku 

ekologi pada konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Dengan melakukan pembelian makan produk hijau, mahasiswa 

memberikan penanaman pada diri sendiri tentang kepedulian terhadap 

lingkungan dan berperilaku hidup sehat. 

b. Bagi penulis  

Memberikan manfaat tentang seluk beluk green marketing dan dapat 

mengetahui produk-produk hijau yang aman, serta dapat membuka 

peluang bisnis di bidang green product. 


