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VARIABEL MODERASI 

 

Oleh: 

Priyo Novi Purnomo 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 

lingkungan terhadap perilaku ekologi dan menganalisis pengaruh gender dalam 
memoderasi hubungan pengetahuan lingkungan dengan perilaku ekologi. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
moderating (moderating regression analysis) dan dilanjutkan dengan uji t, uji F 
dan koefisien determinasi (R

2
). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pengguna produk hijau. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dan convenience sampling, maka 
diambil 100 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai sampel 
penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan lingkungan 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku ekologi pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan gender memoderasi pengaruh pengetahuan 
lingkungan terhadap perilaku ekologi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta pengguna produk hijau. 

 
Kata kunci: pengetahuan lingkungan, perilaku ekologi, gender, produk hijau. 
 

PENDAHULUAN 

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 
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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 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 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. 
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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 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;  
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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 

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”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Konsumen 

Konsumen adalah pemakai, penikmat, dan pemanfaat barang atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat. Menurut Solomon (2002) bahwa perilaku konsumen 

merupakan suatu proses individu ataupun kelompok dalam memilih, membeli, 

menggunakan, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku konsumen bersifat dinamis, artinya konsumen bergerak sepanjang 

waktu. Implikasinya adalah generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas 

untuk satu jangka waktu, produk, dan konsumen tertentu. Dalam strategi 

pemasaran berarti strategi yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda, untuk 

situasi yang berbeda. Jika dalam suatu strategi berhasil dalam suatu titik tertentu 

maka bisa pula terjadi kegagalan dalam titik yang lainnya. Perilaku konsumen 

melibatkan sebuah pertukaran, hal tersebut mempunyai arti perilaku konsumen 

yaitu pertukaran di antara individu. Salah satunya dengan adanya peran pemasaran 

adalah untuk menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan 

penerapan strategi pemasaran. 
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Dalam penelitian ini perilaku konsumen yang dibutuhkan adalah perilaku 

konsumerisme lingkungan. Perilaku konsumerisme lingkungan yaitu upaya yang 

dilakukan konsumen untuk melindungi diri seseorang dan bumi ini dengan 

membeli produk-produk yang ramah lingkungan (Ottman, 2004). Selain itu 

terdapat pula gerakan environmentalisme yaitu gerakan terorganisasi dari warga 

negara dan badan pemerintah yang peduli terhadap perlindungan dan perbaikan 

lingkungan hidup masyarakat (Kotler, 2008). 

 

Perilaku Ekologi 

Perilaku ekologi konsumen berhubungan dengan sensitivitas konsumen, 

kesadaran dan tanggap terhadap masalah ekologi, kekuatan lingkungan dan 

produk ramah lingkungan seperti makanan organik. Bisnis dan organisasi yang 

bertanggung jawab memainkan peran unggulan mereka dengan memproduksi, 

mempromosikan, kemasan dan penyajian produk dengan cara yang tidak 

membahayakan manusia atau lingkungan alam (Simula et al., 2009). Mereka juga 

ditempatkan pada produk kemasan klaim self-deklarasi seperti ramah lingkungan, 

ramah ozon, organik, bebas pestisida, bio-degradable dan didaur ulang untuk 

memandu penilaian produk konsumen. Orang-orang yang berperilaku dengan cara 

yang ramah lingkungan memiliki sikap positif terhadap membeli ekologi produk 

melalui daur ulang dan mengambil bagian dalam kegiatan yang mencari 

perlindungan lingkungan (Kahle, 1996).  

Kesadaran manfaat kesehatan berdasarkan pengetahuan lingkungan 

konsumen dan kampanye kesehatan yang efektif adalah alasan utama konsumen 

membeli makanan organik seperti sayur organik dan telur organik. Chen dan 

Chang (2012) menyatakan bahwa konsumen bersedia untuk membeli produk hijau 

yang tidak merusak lingkungan. Terbukti, lebih dari 80 persen dari Thailand, 

Malaysia dan Korea konsumen bersedia membayar harga premium untuk 

pembelian produk ramah lingkungan (Dunlap dan Langka, 1991; Lung, 

2010).Studi penelitian sebelumnya dilakukan pada persepsi konsumen atau sikap 

terhadap produk hijau (misalnya Haytko dan Matulich, 2008; D' Souza et al, 

2007) dengan tidak berfokus pada pasar selektif. Memang, ada studi minimal pada 



6 

 

isu-isu lingkungan di negara-negara Asia di kalangan konsumen muda, termasuk 

Malaysia, dibandingkan dengan negara-negara barat (Lee, 2008).  

 

Keputusan Pembelian 

Secara umum, keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif 

pilihan (Schiffman & Kanuk, 2008). Dengan kata lain untuk membuat keputusan 

harus terdapat alternatif pilihan. Sebaliknya jika konsumen tidak memiliki 

alternatif untuk memilih maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilan 

keputusan. 

Tidak semua konsumen dalam mengambil keputusan memerlukan tingkat 

pencarian informasi yang sama. Jika dalam pengambilan keputusan memerlukan 

usaha yang besar, maka konsumen perlu meluangkan waktu untuk melalukan 

proses keputusan. Sebaliknya untuk pembelian yang sifatnya rutin cenderung 

merupakan peristiwa yang monoton dan menunjukkan berkurangnya tingkat 

kesenangan. Terdapat tiga tingkat pengambilan keputusan oleh konsumen dari 

usaha yang paling tinggi ke usaha yang paling rendah, yaitu: extensive problem 

solving, limited problem solving dan routinized response behavior (Schiffman & 

Kanuk, 2008). 

Aturan keputusan konsumen sering merujuk pada turunan (heuristics), 

strategi keputusan (decision strategies) dan strategi pemrosesan informasi 

(information-processing strategies), yang merupakan prosedur yang digunakan 

untuk memilih merek. Aturan ini memudahkan pembuatan keputusan yang 

komplek. Aturan keputusan oleh konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

aturan keputusan compensatory dan aturan keputusan non compensatory. Pada 

aturan keputusan compensatory konsumen mengevaluasi merek yang dipilih dan 

memberi skor pada masing-masing merek yang dipilih berdasarkan atribut 

produknya. Pada aturan keputusan compensatory kelebihan salah satu atribut bisa 

menutupi kekurangan untuk atribut yang lain. Sebaliknya pada aturan keputusan 

non compensatory tidak mungkin kelebihan salah satu atribut produk untuk 

menutupi kekurangan pada atribut produk yang lain. Terdapat tiga aturan non 

compensatory, yaitu aturan conjunctive, disjunctive dan lexicographic. Pada 
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aturan conjunctive, konsumen menentukan tingkat minimum yang dapat diterima 

untuk setiap atribut. Jika terdapat nilai atribut di bawah tingkat minimum maka 

merek tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan lebih lanjut. Pada aturan 

disjunctive, jika terdapat satu atribut yang nilainya lebih tinggi dari standar 

minimum yang diterima maka merek dapat diterima. Pada aturan lexicographic, 

konsumen meranking atribut. Kemudian konsumen membandingkan berbagai 

alternatif merek pada satu atribut yang paling penting. Jika skornya cukup tinggi, 

merek dipilih dan proses berakhir. 

Terdapat empat pandangan pengambilan keputusan oleh konsumen, yaitu: 

economic view, passive view, cognitive view dan emotional view (Schiffman & 

Kanuk, 2008). Pada economic view pengambilan keputusan oleh konsumen 

dilakukan secara rasional. Konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional 

dengan syarat: konsumen paham terhadap semua alternatif produk, mengetahui 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif produk, dapat menentukan 

satu alternatif terbaik. Pada passive view digambarkan bahwa konsumen bersikap 

patuh pada kepentingan melayani diri sendiri dan usaha pemasaran. Konsumen 

dipersepsikan sebagai pembeli yang tidak rasional dan menuruti kata hati. Pada 

cognitive view konsumen digambarkan sebagai pemecah persoalan. Pada 

pandangan ini konsumen sering digambarkan sebagai penerima atau secara aktif 

mencari informasi produk atau jasa yang memenuhi keinginannya dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. Pada emotional view digambarkan bahwa 

konsumen dalam memutuskan membeli memerlukan keterlibatan perasaan atau 

emosi.  

Biasanya orang membuat keputusan didasarkan pada usaha untuk 

mendapatkan kepuasan (Turban, 2005). Simon (2007) berargumentasi bahwa 

secara mendasar tidak mungkin membuat keputusan dengan cara sepenuhnya 

menggunakan rasional karena keterbatasan manusia dalam mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan rasional. Situasi keputusan 

seringkali diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui (dipercaya) oleh 

pengambil keputusan tentang hasil keputusannya (Turban, 2005). Klasifikasi 

keputusan tersebut adalah: (1) Keputusan dengan kepastian, yaitu pengambil 
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keputusan mengetahui dengan pasti akibat/hasil dari keputusan tersebut, (2) 

Keputusan dengan resiko, yaitu pengambil keputusan mengetahui probabilitas 

terjadinya hasil dari keputusan yang diambil, dan (3) keputusan dengan 

ketidakpastian, yaitu pengambil keputusan tidak tahu akibat/hasil dari keputusan 

yang diambil. 

 

Pengetahuan Lingkungan 

Pengetahuan Lingkungan berkaitan dengan pengetahuan umum tentang 

fakta-fakta, konsep, dan hubungan tentang lingkungan alam dan ekosistem 

(Fryxell dan Lo, 2003). Ini melibatkan apa yang orang tahu tentang lingkungan 

dalam hal bagaimana produk yang dihasilkan, bagaimana ini mempengaruhi 

lingkungan, dan bagaimana tanggung jawab kolektif diperlukan untuk 

pembangunan berkelanjutan (Kaufmann et al., 2012). Pengetahuan konsumen 

lingkungan termasuk efek rumah kaca, pengelolaan limbah, limbah berbahaya dan 

bahan daur ulang. Ada hubungan signifikan antara pengetahuan lingkungan dan 

perilaku konsumen hijau (Mostafa, 2009). 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. 

 

Gender 

Jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan dengan niat beli 

konsumen (Mohammad Amin, 2012), yang pertama memainkan peran penting 

untuk menjadi pembeli dan konsumen yang sadar lingkungan (Ruiz et al., 2001). 

Wanita lebih sensitif terhadap isu-isu lingkungan dan menganggap mereka lebih 

baik daripada laki-laki, dan karena itu, mereka lebih sering menjadi konsumen 

yang peduli (memery et al, 2005; Pac¸ et al, 2009; Stern et al , 1993). Di sisi lain, 

laki-laki memiliki pengetahuan yang lebih dalam isu-isu lingkungan, sedangkan 

wanita lebih peduli kualitas lingkungan (Mostafa, 2009; D' Souza et al , 2007). 
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Namun, Chen dan Chai (2010) tidak menemukan perbedaan yang signifikan 

antara pria dan wanita dalam sikap lingkungan. Selanjutnya, perilaku pro-sosial 

atau pro-etika konsumen dipengaruhi oleh usia (Panni , 2006) di mana konsumen 

muda lebih peduli dengan isu-isu lingkungan dari yang lebih tua konsumen 

(Coddington, 1993; D' Souza et al, 2007; Memery et al, 2005). Namun, Studi Pac¸ 

et al. (2009) mengungkapkan hasil yang berlawanan. Torgler et al. (2008) 

menemukan bahwa jenis kelamin dan usia yang penting dalam mempengaruhi 

sikap konsumen dan lingkungan perilaku.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

suatu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto, 2008: 54). Penelitian survey 

pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan 

yang tidak mendalam (Sugiyono, 2005: 7). 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Pengambilan sampel ini adalah 100 mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah secara non probability sampling dengan purposive sampling. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi pertimbangan dalam menjadi sampel penelitian ini 

adalah memilih anggota-anggota sampel dari populasi yang tidak diketahui 

jumlahnya dan memenuhi kriteria tertentu, dengan cara bertanya secara lisan 

kepada responden apakah mereka melakukan keputusan pembelian pada makanan 

produk hijau di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menyebarkan  kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada 

responden tentang pengetahuan lingkungan, perilaku ekologi dan gender. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengetahuan 

lingkungan terhadap perilaku ekologi dengan gender sebagai variabel moderasi 

dilakukan dengan alat anaslisis moderated regression analisis. Adapun moderated 
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regression analisis yang digunakan dalam menentukan hipotesis disini adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X + e ........................................................(i) 

Y = a + b1X +  b2Z + e .............................................(ii) 

Y  = a + b1X +  b2Z + b3X*Z +  e .............................(iii) 

Keterangan: 

Y = Perilaku Ekologi 

Z = Gender 

X = Pengetahuan Lingkungan 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan lingkungan 

terhadap perilaku ekologi dengan gender sebagai variabel moderasi diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Y = 2,204 + 0,678 X + 8,712 Z – 0,259 X*Z +e 

        (3,884)*** (3,314)*** (-2,075)** 
 

Fhitung = 40,713; p= 0,000 

R
2
 = 0,560 

 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, nilai konstan untuk persamaan 

regresi adalah 2,204 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya 

pengetahuan lingkungan dan gender, maka perilaku ekologi akan tetap mengalami 

peningkatan. Besar nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan lingkungan 

(b1) adalah 0,678 dengan parameter positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap 

terjadi peningkatan pada pengetahuan lingkungan, maka akan semakin 

meningkatkan perilaku ekologi pada konsumen. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel gender adalah 8,712 dengan parameter 

positif, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan mempunyai perilaku 

ekologi (b2) adalah 8,712 kali lebih besar jika dibandingkan dengan mahasiswa 

laki-laki. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan*gender (b3) adalah    

-0,259 dengan parameter negatif, hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara 
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pengetahuan lingkungan dan gender memberikan kontribusi dalam menurunkan 

perilaku ekologi.   

1. Pengaruh Pengetahuan Lingkungan terhadap Perilaku Ekologi 

Hasil pengujian pada pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap perilaku 

ekologi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pengguna 

produk hijau diperoleh nilai thitung = 3,884 dengan p= 0,000. Hasil perhitungan 

di atas menunjukkan bahwa nilai p < 0,05; sehingga H0 ditolak, artinya bahwa 

pengetahuan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap perilaku ekologi 

pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Gender Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Lingkungan terhadap Perilaku 

Ekologi 

Hasil pengujian, pada gender memoderasi pengaruh pengetahuan lingkungan 

terhadap perilaku ekologi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan nilai thitung = -2,075 dengan p= 0,041. Hasil perhitungan 

diatas menunjukkan bahwa nilai p < 0,05; sehingga H0 ditolak, artinya gender 

memoderasi pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap perilaku ekologi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 40,713 dengan nilai p = 

0,000. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 maka H0 ditolak, artinya 

pengetahuan lingkungan, gender serta interaksi antara gender dan pengetahuan 

lingkungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan lingkungan 

terhadap perilaku ekologi dengan gender sebagai variabel moderasi dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap perilaku ekologi 

pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Gender memoderasi pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap perilaku 

ekologi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya diharapkan 

senantiasa berperilaku ekologi dengan mengkonsumsi pada produk-produk 

hijau, sehingga kesehatan diri dan lingkungan akan senantiasa terjaga. 

2. Perilaku ekologi di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta diharapkan lebih ditingkatkan dengan cara melakukan kegiatan 

penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan lingkungan, sehingga 

tercipta tubuh yang sehat. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih meningkatkan penelitian dengan 

menambahkan beberapa sampel dan subyek penelitian, sehingga akan 

diperoleh hasil penelitian yang dapat digeneralisasi untuk semua jenis 

penelitian. 
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