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PENGARUH PENGETAHU AN LINGKUNGAN DAN SIKAP KONSUMEN 

TERHADAP NIAT BELI PRODUK RAMAH LINGKUNGAN 

(Studi Pada Konsumen Air Mineral Ades Di Kota Klaten) 

Abstrak 

Persaingan bisnis dalam perkembangan di era globalisasi serta kerusakan lingkungan 

yang tinggi menuntut perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga 

dapat melindungi kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang bersifat kausal yang memungkinkan untuk mengetahui hubungan yang 

bersifat mempengaruhi antar dua variabel atau lebih dengan menggunakan dua uji 

hipotesis, analisis regresi sederhana dan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen air mineral Ades yang tinggal di Kota Klaten, sedangkan 

sampel penelitian adalah 125 orang responden dengan non probability sampling metode 

purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa pengetahuan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen, 

pengetahuan lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli, sikap konsumen 

berpengaruh positif terhadap niat beli. Sikap konsumen juga merupakan variabel yang 

memediasi pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap niat beli, hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa sikap konsumen tidak memediasi antara variabel independen 

terhadap dependen. Dalam penelitian ini variabel mediasi merupakan model mediasi 

fulling karena a ke Z berpengaruh signifikan, b ke  Y berpengaruh signifikan, dan X ke 

Y tidak memiliki pengaruh secara signifikan. 

Kata kunci: pengetahuan lingkungan, sikap konsumen, niat beli, produk ramah 

lingkungan. 

Abstract 

Business competition in the development in the era of globalization and high 

environmental damage requires companies to be able to meet the needs of consumers but 

also protect the preservation of the environment. This research is a quantitative causal 

research that allows to know the relationship that is influential between two or more 

variables by using two hypothesis tests, simple regression analysis and multiple linear 

regression analysis. The population in this study is Ades mineral water consumers who 

live in the city of Klaten, while the study sample was 125 respondents with a non-

probability sampling purposive sampling method as a sampling method. Based on the 

results of research that environmental knowledge has a significant effect on consumer 

attitudes, environmental knowledge has no significant effect on purchase intention, 

consumer attitudes positively influence purchase intention. The attitude of consumers is 

also a variable that mediates the influence of environmental knowledge on purchase 

intention, the results of this study indicate that consumer attitudes do not mediate between 

independent and dependent variables. In this study the mediating variable is a fulling 

mediation model because a to Z has a significant effect, b to Y has a significant effect, 

and X to Y has no significant influence. 

Keywords: environmental knowledge, consumer attitudes, purchase intention, 

environmentally friendly products. 
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1. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai lingkungan dan kesehatan yang secara langsung dan tidak 

langsung diakibatkan oleh aktivitas manusia telah menjadi masalah yang sangat umum 

disemua kalangan. “Isu pelestarian lingkungan menjadi isu global terbesar sejak tahun 

1900-an dengan berakhirnya persaingan biologi antar negara yang menghasilkan ilmuan 

dengan penemuan-penemuan terbaik pada tahun 1800-an” Kotler & Keller (2010:165). 

Masalah lingkungan yang sampai saat ini semakin memprihatinkan, masalah sampah 

plastik di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. 

Perusahaan minuman ringan merupakan salah satu pemasok sampah plastik terbanyak 

karena sebagian besar produk minuman dikemas dalam botol plastik yang tidak dapat 

didaur ulang.  

Melihat banyaknya masalah-masalah yang mengancam kelestarian lingkungan di 

Indonesia. Hal ini menuntut masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya dalam 

melindungi lingkungan sekitar dengan memunculkan suatu gerakan konsumen hijau. 

Gerakan konsumen hijau (green consumerism) merupakan suatu bentuk aksi kepedulian 

dunia terhadap lingkungan (Handayani, 2012). Perusahaan-perusahaan industri juga 

harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang dihasilkan oleh limbah industrinya 

sehingga munculah environmentalism corporate yang merupakan bentuk kepedulian 

terhadap lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan dan upaya untuk mengintegrasikan 

permasalahan lingkungan hidup dalam rencana strategis perusahaan. 

Perusahaan air mineral merupakan salah satu perusahaan industri yang dengan cepat 

mengeksplorasi dan meneliti cara-cara baru, mengembangkan ide baru, dan 

merencanakan strategi baru untuk memposisikan produk ramah lingkungan mereka 

dipikiran konsumen dan untuk tetap kompetitif di pasar, sehingga dapat mencapai bisnis 

yang berkelanjutan (Suki, 2016). 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan lingkungan dan sikap 

konsumen terhadap niat beli produk ramah lingkungan. 

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat kausal merupakan jenis 

penelitian yang menjelaskan hubungan (sebab-akibat) yang bersifat mempengaruhi 

antar dua variabel atau lebih (Setiawan & Sugiharto, 2014).  Menggunakan dua uji 



3 

hipotesis, analisis regresi sederhana dan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen air mineral Ades yang tinggal di Kota Klaten, sedangkan 

sampel penelitian adalah 125 orang responden dengan non probability sampling metode 

purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Uji Validitas 

Tabel 1. Uji Validitas 

Pattern Matrixa 

Component 

1 2 3 

X1 .797 

X2 .761 

X3 .595 

X4 .662 

X5 .657 

Z1 .835 

Z2 .830 

Z3 .864 

Z4 .875 

Y1 .805 

Y2 .835 

Y3 .787 

Y4 .806 

Y5 .840 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa item pertanyaan sudah dinyatakan 

valid, karena setiap item pertanyaan yang menjadi indikator masing-massing variabel 

telah terekstrak secara sempurna dan mempunyai angka korelasi item pertanyaan 

dengan konstruk lebih dari 0,30. 

3.2  Uji Reliabilitas 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Pengetahuan Lingkungan 0,782 Reliable 

Sikap Konsumen 0,918 Reliable 

Niat beli  0,859 Reliable 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 
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Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa hasil pengujian reliabilitas variabel 

pengetahuan, sikap konsumen, dan niat beli diperoleh nilai Cronbachh Alpha lebih 

besar dari kriteria yang ditentukan adalah 0.700 yang mana menjelaskan bahwa semua 

variabel menunjukkan kuatnya reliabilitas. 

3.3  Uji Normalitas 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitass One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

X Z Y 

N 100 100 100 

Normal Parametersa,b 

Mean 20.5000 13.9300 16.7200 

Std. 

Deviation 
3.27987 3.21064 3.26314 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .164 .154 .119 

Positive .103 .109 .107 

Negative -.164 -.154 -.119 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.637 1.539 1.191 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 .018 .117 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang terdapat 

dalam variabel dependen terdistribusi dengan normal karena angka signifikansi uji K-

S sebesar 1,191 > 0,05 dengan Asymp. Sig (2-tailed) 0,177 > 0,05. Sedangkan untuk 

variabel independen tidak berdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 

0,05. 

3.4  Uji Multikolinearitas 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1

(Constant) 4.516 1.299 3.476 .001 

X .073 .071 .073 1.026 .307 .748 1.337 

Z .769 .072 .757 10.651 .000 .748 1.337 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi 

yang tinggi antar variabel bebas penelitian karena nilai VIF tidak ada yang mendekati 

angka 10. 
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3.5  Uji Heterokedastisitas 

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Correlations 

X Z Unstandardiz

ed Residual 

Spearman's 

rho 

X 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .470** .035 

Sig. (2-tailed) . .000 .729 

N 100 100 100 

Z 

Correlation 

Coefficient 
.470** 1.000 .077 

Sig. (2-tailed) .000 . .447 

N 100 100 100 

Unstandar

dized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.035 .077 1.000 

Sig. (2-tailed) .729 .447 . 

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan dari tabel 5 diatas bahwa nilai signifikan variabel pengetahuan 

lingkungan, dan sikap konsumen > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

pengetahuan lingkungan dan sikap konsumen tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.6  Analisis Regresi Sederhana 

 Tabel 6. Hasil Regresi Pengetahuan Lingkungan Terhadap Sikap konsumen 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.853 1.775 2.171 .032 

X .492 .086 .502 5.748 .000 

Berdasarkan tabel 6 persamaan regresi model pertama adalah sebagai berikut: 

Z = 3,853 + 0,502 X + e 
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3.7  Analisis Regresi Linier Berganda 

Table 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.516 1.299 3.476 .001 

X .073 .071 .073 1.026 .307 

Z .769 .072 .757 10.651 .000 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 

Hasil pengelolaan data untuk regresi linier sederhana dapat dilihat pada table 

7 diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier sederhana 

sebagai berikut: 

    Y = 4,516 + 0,073 X + 0,769 Z + e                                   

3.8  Uji t 

Tabel 8. Nilai t Hitung Persamaan Model I 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.853 1.775 2.171 .032 

X .492 .086 .502 5.748 .000 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 5,748. Oleh karena 

hasil uji t statistik (t hitung) lebih besar dari nilai t tabel (5,748 ≥ 1,984) atau probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 ≤ 0,05) maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05. 

Artinya bahwa variabel pengetahuan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap sikap konsumen. 

Tabel 9. Nilai t Hitung Persamaan Model II 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.516 1.299 3.476 .001 

X .073 .071 .073 1.026 .307 

Z .769 .072 .757 10.651 .000 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 
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Berdasarkan tabel 9 bahwa variabel pengetahuan lingkungan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli 1,026 ≤ 1,985. Sikap konsumen memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap niat beli 10,651 ≥ 1,985. 

3.9  Uji F 

Tabel 10. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 667.975 2 333.988 83.889 .000b 

Residual 386.185 97 3.981 

Total 1054.160 99 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 83,889 ≥ 3,09 

maka Ho ditolak. Artinya variabel pengetahuan lingkungan dan sikap konsumen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap niat beli produk ramah lingkungan air 

mineral Ades. 

3.10 Koefisien Determinasi 

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan Model I 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .502a .252 .245 2.79063 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,502. Nilai 

R tersebut merupakan hasil pengkuadratan dari koefisien korelasi (R2) atau 0,502 x 

0,502 = 0,252. Artinya 25,2% sikap konsumen dapat dijelaskan oleh variabel 

pengetahuan lingkungan. Sedankan sisanya (100% - 25,2% = 74,8%) dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain. Semakin kecil nilai R Square, maka semakin lemah hubungan 

antara variabel-variabel tersebut. 

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Permasaan Model II 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .796a .634 .626 1.99532 

Sumber: Data Premier 2019 (diolah) 
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Berdasarkan tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,796. Nilai 

R tersebut merupakan hasil pengkuadratan dari koefisien korelasi (R2) atau 0,796 x 

0,796 = 0,634. Artinya 63,4% niat beli dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan 

lingkungan dan sikap konsumen. Sedangkan sisanya (100% - 63,4% = 36,6%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Semakin kecil nilai R square maka semakin lemah 

hubungan antar variabel tersebut. 

3.11 Analisis Jalur 

3. 

Sobel test: 

 Sp2p3 = √𝑝32𝑆𝑝22 +  𝑝22𝑆𝑝32 +  𝑆𝑝22𝑆𝑝32 (1) 

 Sp2p3= √(0,769)2(0,086)2 +  (0,492)2(0,072)2 + (0,086)2(0,072)2 

 Sp2p3 = 0075 

Menhitung nilai t statistik pengaruh intervening 

t hitung = 
p2p3

Sp2p3
(2) 

= 
(0,492)(0,769)

(0,075)
= 5,045 

Berdasarkan perhitungan t hitung diatas maka diperoleh nilai t hitung sebesar 

5,045  lebih besar dari t tabel 1,985 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 

adalah signifikan artinya terdapat pengaruh mediasi dari sikap konsumen. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

Pengetahuan lingkungan berpengaruh terhadap sikap konsumen. Hal ini 

disebabkan karena nilai t hitung variabel pengetahuan lingkungan sebesar 5,748 > nilai 

t tabel 1,984. Sehingga Ho dalam penelitian ini ditolak. 

Pengetahuan 

Lingkungan (X) 
Niat Beli (Y) 

Sikap (Z) 

P2 
P1 

P3 
0,492 0,769 

e 0,865 

0,073 

e 0,605 
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Pengetahuan lingkungan tidak berpengaruh terhadap niat beli produk ramah 

lingkungan. Hal ini disebabkan karena nilai t hitung variabel pengetahuan lingkungan 

sebesar 1,026 < t tabel 1,985. Sehingga Ho dalam penelitian ini diterima. 

Sikap konsumen berpengaruh terhadap niat beli produk ramah lingkungan. Hal 

ini disebabkan karena nilai t hitung variabel sikap konsumen sebesar 10,651 > t tabel 

1,985. Sehingga Ho dalam penelitian ini ditolak. 

Sikap memediasi pengaruh pengetahuan lingkungan terhadap niat beli produk 

ramah lingkungan. Hal ini disebabkan karena t hitung variabel sikap konsumen sebesar 

5,045 > t tabel 1,985. 

Secara simultan (bersama-sama) variabel pengetahuan lingkungan dan sikap 

konsumen berpengaruh terhadap niat beli produk ramah lingkungan. 

25,2% sikap konsumen dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan lingkungan, 

sisanya sebesar 74,8% dijelaskan oleh variabel lain. 

63,4% niat beli produk ramah lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel 

pengetahuan lingkungan dan sikap konsumen, sedangkan sisanya sebesar 36,6% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. 
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