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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Terdapat enam sub bab yang diuraikan dalam pendahuluan ini, diawali dengan latar 

belakang penelitian yang menguraikan fenomena empiris dan fenomena teoritis, dilanjutkan 

dengan  menguraikan celah penelitian yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Sub bab 

ketiga, merumuskan masalah penelitian, yang kemudian ditegaskan dalam persoalan penelitian 

yang diuraikan pada sub bab keempat. Selanjutnya, menguraikan tujuan penelitian yang akan 

dicapai dalam studi ini untuk menjawab masalah dan persoalan penelitian, dan diakhiri dengan 

menguraikan manfaat hasil penelitian ini.  

Alur proses tersebut disajikan dalam Gambar 1.1 berikut ini : 

 

Gambar 1. 1 

Alur Uraian Bab Pendahuluan 

 Sumber : Dikembangkan untuk Disertasi ini, 2019 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

Lebih dari dua dekade sejak dicanangkannya konferensi lingkungan hidup pada Rio 

Declaration on Environment and Development Conference (1992), telah terjadi penurunan 

kondisi lingkungan yang cukup cepat (United Nations, 1992). Pertumbuhan penduduk yang 

tinggi, mendorong tumbuhnya aktivitas industri yang pesat dan meningkatnya kekhawatiran 

tentang degradasi lingkungan yang disebabkan oleh egoisme pengusaha dalam mengejar 

pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak terhadap kerusakan ekologi. Untuk mengurangi 

kekhawatiran tersebut diperlukan kesadaran yang cukup tinggi terhadap penerapan konsep 

ramah lingkungan yang memiliki arti penting untuk keberlanjutan alam dan ekosistemnya 

(Zahraie, Everett, Walton, & Kirkwood, 2016).   

Perlindungan terhadap lingkungan diintegrasikan pada aktivitas yang mampu mencakup 

keberimbangan dengan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan serta 

pengembangan sosial (Anton, 2012). Hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Global (Sustainable Development Goals) yang dirumuskan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan dan 169 Target yang menunjukkan skala dan ambisi agenda universal hingga 

tahun 2030 mendatang (United Nations, 2012). Sustainable Development Goals ditetapkan oleh 

para Kepala Negara dan Pemerintahan serta Perwakilan Tinggi, yang bertemu di Markas Besar 

PBB di New York pada tanggal 25-27 September 2015,  pada saat merayakan ulang tahun PBB 

ketujuh puluh. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan oleh PBB ke dalam 17 agenda tujuan  

untuk menunjukkan kepemimpian dunia dalam memperkuat perdamaian universal, 

memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, serta melindungi alam semesta  

dari degradasi melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian 

ini mengacu pada tujuan ke dua belas yaitu Memastikan Pola Konsumsi Dan Produksi Yang 

Berkelanjutan, melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi 

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan baku sintetis, serta menciptakan 

kualitas hidup yang lebih baik  untuk mendukung kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan 

berkelanjutan dengan menetapkan serangkaian sasaran yang akan merangsang tindakan selama 

15 tahun ke depan di bidang yang sangat penting bagi kehidupan yaitu ekonomi, sosial dan 

lingkungan atau yang dikenal dengan konsep triple bottom line, yang di populerkan John 

Elkington (Elkington, 1998) seperti pada gambar berikut ini : 
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Gambar 1. 2 

Konsep Triple Bottom-Line 

Sumber : (Elkington, 1998) 

Elkington menyinergikan planet, people dan profit atau yang dikenal dengan 3 P ke dalam 

desain pengelolaan usaha agar tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan untuk jangka 

panjang. Sebagai pilar dasar pembangunan berkelanjutan, lingkungan (planet) merupakan 

tempat berpijak manusia dalam melakukan aktivitas usaha. Sosial (people) merupakan   

masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang berada disekitar lokasi usaha atau yang 

memberi banyak kontribusi bagi berjalannya sebuah usaha, sehingga pengusaha sudah 

selayaknya memberikan kontribusi balik kepada masyarakat disekitarnya. Ekonomi (profit), 

merupakan laba usaha sebagai  tujuan dari semua usaha yang akan dicapai untuk keberlanjutan 

usaha. 

Keberlanjutan dalam Environmentalisme digambarkan sebagai meningkatnya 

kekhawatiran tentang degradasi lingkungan yang disebabkan oleh egoisme pengusaha dalam 

mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga pengusaha sering dikenal sebagai pencipta 

pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengoptimalkan sifat egois individu  dan materialistis 

(Anderson & Gerbing, 1988). Oleh karena itu, ide terkait pembangunan berkelanjutan 

hendaknya berjalan sesuai dan  beriringan agar upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi dan  

perlindungan kelestarian lingkungan secara global dapat tercapai. 

Salah satu kegiatan  ekonomi  yang sering terkait dengan perlindungan lingkungan adalah 

pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Batik. memproduksi batik sering dipersepsi pada 

suatu aktifitas yang mencemari lingkungan karena penggunaan bahan pewarna dan proses 

produksi yang kurang berpihak pada lingkungan. Namun demikian,  batik merupakan kekayaan 

dan identitas bangsa Indonesia yang memiliki makna filosofi, kearifan lokal, kekayaan seni baik 

tradisional mau pun kontemporer, serta memiliki keragaman budaya. Batik merupakan aset 

Ekonomi 

(Profit) 

Lingkungan 

(Planet) 

Sosial 

(People) 



4 

 

bangsa yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO (United Nations Educational,    

Scientific, and Cultural Organization) sebagai warisan budaya tanwujud (the intangible  

cultural  heritage) pada tanggal 2 Oktober 2009. Penganugerahan tersebut mendorong 

tumbuhnya pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) batik yang terus berkembang, dan perlu 

mendapat pembinaan dari pemerintah. Jumlah unit usaha batik sejak tahun 2011 hingga tahun 

2015 tumbuh sebesar 14,7% dari 41.623 unit menjadi 47.755 unit. Demikian halnya untuk 

tenaga kerja, jumlah produksi serta nilai ekspor batik pun terus menunjukkan pertumbuhan, 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1. 1 

Perkembangan UKM Batik 

Tahun Unit 

Usaha 

(unit) 

Pertumbuhan 

(%) 

Tenaga Kerja 

(orang) 

Pertumbuhan 

(%) 

Nilai 

Ekspor 

(USD) 

Pertumbuhan 

(%) 

2011 41.623   173.829 - 43.961  

2012 43.704 4,9 182.521 5,0 46.159 4,9 

2013 45.015 2,9 187.996 2,9 47.543 2,9 

2014 46.365 2,9 193.635 2,9 48.970 3,0 

2015 47.755 2,9 199.444 3 50.439 2,9 

2016 49.005 2,5 204.829 2,7     51.150 1,4% 

 Sumber : Data Kementerian Perindustrian (2017). 

Data yang disajikan dalam tabel diatas menunjukkan pertumbuhan UKM batik terus 

meningkat. Namun, tingkat pertumbuhan UKM batik tersebut masih didominasi oleh pelaku 

usaha batik yang menggunakan pewarna sintetis  ketimbang yang menggunakan pewarna alam. 

Penggunaan bahan pewarna sintetis dilakukan oleh pelaku usaha batik untuk mengimbangi 

masuknya produk impor tekstil batik dan motif batik dari Tiongkok, Malaysia, Thailand, 

Hongkong, dan Korea Selatan, seiring diberlakukannya perdagangan bebas Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) menuju pasar global. Sebuah ironi bagi perkembangan batik di 

Indonesia, setelah batik ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO, Indonesia justru 

diserbu batik impor yang jumlahnya tiap tahun terus meningkat.  

Proses membatik dengan menggunakan  warna kimia relatif lebih praktis, mudah, dan 

lebih murah harganya serta hasil pewarnaan yang cerah. Limbah batik dengan pewarna sintetis 

yang tidak diolah dengan baik dan benar dapat menghasilkan limbah cair berwarna, pencemaran 

logam berat dan berbau, sehingga sangat berpotensi merusak lingkungan. Oleh sebab itu, 

diperlukan upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan di antaranya melalui adopsi 

inovasi yang ramah lingkungan mulai dari proses produksi bersih, pembuangan limbah  melalui 
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sarana instalasi pengolahan yang benar serta adanya budi daya tanaman pewarna alam. 

Meningkatkan kesadaran akan etika lingkungan bagi pelaku usaha batik dan konsumen 

pengguna hendaknya terus ditingkatkan. Di beberapa negara seperti Jerman dan Belanda, telah 

dilakukan pelarangan penggunaan zat pewarna berbahan kimia sejak tahun 1996. Hal ini 

menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) batik untuk mengembangkan 

penggunaan pewarna alam dalam menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. 

Konsep bisnis ramah lingkungan (green business) menjadi hal yang perlu diperhatikan 

terkait dengan perspektif usaha  dengan memperhatikan keberimbangan lingkungan. Keputusan 

menjalankan bisnis ramah lingkungan dapat meningkatkan keberhasilan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatkan 

keberwirausahaan yang ramah lingkungan (Blundell, Crawford, & Jin, 2014). Hal ini 

memperkuat argumentasi Baker dan Sinkula bahwa usaha dengan memperhatikan masalah 

lingkungan, maka bisnis dapat bertahan lama dan berkembang (W. E. Baker & Sinkula, 2005). 

Dalam hal ini pelaku usaha bisnis ramah lingkungan hendaknya memenuhi kriteria industri 

ramah lingkungan yang terdiri dari lima aspek, yaitu sistem manajemen, tanggung jawab sosial, 

kondisi ekonomi, inovasi/kreativitas, dan masalah lingkungan. 

Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil dan menengah, serta tingginya tingkat 

persaingan usaha menuntut peran kapabilitas pengusaha untuk lebih kreatif dan inovatif agar 

mampu bertahan dalam persaingan usaha, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 

(ekologis) melalui konsep bisnis ramah lingkungan (green business). Pengusaha ekologis 

berusaha mengadopsi model bisnis yang ramah lingkungan (Belal & Cooper, 2011) dan 

menerapkannya dalam menentukan strategi bisnis seperti dalam bidang produksi dan 

pemasaran untuk meningkatkan keberhasilan usaha melalui kinerja pemasarannya. 

Kinerja pemasaran adalah persepsi manajerial terhadap kemampuan perusahaan untuk 

mencapai pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, dan kebertahanan pelanggan (N. A. Morgan 

& Piercy, 1998). Secara lebih luas kinerja pemasaran dikatakan sebagai konsekuensi dari 

aktivitas organisasi pemasaran, meliputi sumberdaya internal dan eksternal yang dihasilkan dari 

hubungan dengan pihak lain (Murphy, 2005). Aktifitas pemasaran membawa konsekuensi atas 

dialokasikannya sejumlah biaya yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan sumbangannya 

bagi peningkatan keuntungan perusahaan (Gao, 2010). Ketidakmampuan pemasaran untuk 

menjelaskan kontribusinya bagi perusahaan dapat semakin memperlemah posisinya di dalam 

perusahaan  (Ambler & Roberts, 2008; O’Sullivan & Abela, 2007; Stewart, 2009). Oleh karena 

itu, manajer pemasaran dituntut mampu mendesain dan menentukan indikator yang digunakan 

mengukur kinerja pemasaran seperti halnya  indikator fungsi keuangan perusahaan (A. E. Clark, 

Diener, Georgellis, & Lucas, 2008; Gao, 2010).  
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Pengukuran kinerja yang dimaksud adalah untuk membuktikan bahwa pemasaran 

memiliki kontribusi secara kuantitatif terhadap tingkat kemampulabaan yang telah dicapai 

perusahaan, sehingga memudahkan pengambil kebijakan dalam memantau program-program 

pemasaran. Hasil dari pengukuran kinerja pemasaran juga dapat dijadikan referensi untuk para 

pengambil keputusan terhadap aktivitas pemasaran yang dilakukan sekaligus untuk menetapkan 

target pemasaran selanjutnya (Webster, 2006).   

Dalam perkembangannya, masalah pengukuran kinerja pemasaran masih menjadi 

perdebatan klasik, dimana sebagai sebuah konstruk, kinerja pemasaran memiliki sifat multi 

dimensi yang memuat berbagai tujuan dan karakter organisasi. Pengukuran kinerja pemasaran 

adalah sebuah proses dalam aktivitas usaha  yang menyediakan loloh balik tentang kinerja 

terkait dengan upaya pemasaran yang telah dilaksanakan kepada organisasi (A. E. Clark et al., 

2008). Loloh balik yang dimaksud di antaranya berupa informasi tentang pasar yang dapat  

digunakan sebagai dasar bagi penyusunan dan evaluasi strategi dalam organisasi. Loloh balik 

kinerja pemasaran bahkan dapat juga memengaruhi sikap dan  tindakan manajerial, diantaranya 

kepuasan konsumen, peningkatan penjualan, peningkatan pelanggan dan kemampulabaan 

(Slater & Narver, 2006). 

Fenomena teoritis memperlihatkan bahwa kinerja pemasaran menjadi bagian penting 

dalam  meningkatkan kinerja  perusahaan. Berdasarkan  hasil kajian terdahulu, yang telah 

dilakukan dalam studi ini, diperoleh beberapa temuan menarik. Pertama, banyak perusahaan 

ingin meningkatkan keuntungan dengan mengurangi jumlah bagian/departemen, sehingga 

meningkatkan efisiensi dalam tataran operasional. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa 

organisasi harus melakukan pemumpunan-ulang dalam pemasarannya guna mengendalikan 

penjualan pada masa depan agar dicapai tingkat keuntungan dan pertumbuhan. Kedua, terjadi 

peningkatan permintaan dari para investor agar perusahaan dapat menyediakan informasi 

tentang kualitas upaya pemasaran yang telah dilakukan sebagaimana dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Kualitas upaya pemasaran ini sebelumnya hanya sedikit dilaporkan dalam laporan 

kinerja perusahaan (O’Sullivan & Abela, 2007). Ketiga, terdapat pengukuran kinerja bisnis 

secara menyeluruh sebagaimana ditunjukkan oleh balance score card (Kaplan & Norton, 1992; 

O’Sullivan & Abela, 2007; Rust, Ambler, Carpenter, Kumar, & Srivastava, 2004). 

Seiring pasar global yang terus berkembang, pilar keberlanjutan (lingkungan, ekonomi 

dan keadilan sosial) semakin meningkat, sebagai  bagian dari pengambilan keputusan 

pemasaran (Huang & Rust, 2011). Mengembangkan strategi pemasaran ekologis, yang 

mencakup usaha untuk mengembangkan produks, melakukan promosi, mengemas produk, dan 

merebut kembali produk dengan cara yang sensitif atau responsif terhadap masalah ekologis, 

telah mendapat perhatian besar (W. E. Baker & Sinkula, 2005; Ottman, 2010). Strategi 
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pemasaran ekologis akan mengikuti perhatian konsumsi konsumen (Sheng, Zhou, & Li, 2010), 

namun industri ramah lingkungan hanya merayap menuju adopsi dari sebuah keharusan yang 

lebih berkelanjutan. Mengapa? 

Dari sinilah para peneliti berusaha membingkai antara kepentingan mengembangkan 

usaha dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam ecopreneurship (pengusaha 

ekologis). Ecopreneurship berkembang sejak tahun 1990an, di mana wacana modernisasi 

ekologis mulai mendominasi politik lingkungan dan energi di seluruh dunia dengan membuat 

berbagai peraturan teknologi bersih dan ramah lingkungan (Buttel & Hajer, 2006; Hultman & 

Yaras, 2012). Ecopreneurhip adalah pengusaha yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip 

keberlanjutan (Cohen & Winn, 2007), dengan mengaitkan permasalahan sosial, lingkungan, 

dan ekonomi dalam meraih kesuksesan bisnis dengan tetap menjaga kelestarian alam. Dalam 

upaya meraih keberhasilan, para pelaku usaha hendaknya mampu memenuhi apa yang disebut 

sebagai ‘triple bottom-line’ yaitu upaya mencapai kemakmuran ekonomi (economic 

prosperity), dengan memperhatikan kualitas lingkungan (environmental quality), dan 

senantiasa memperhatikan keadilan sosial (social equity) dalam kehidupan bermasyarakat 

(Choi & Gray, 2008; Marshall & Harry, 2005).  

Ecopreneurhip  bertujuan untuk mentransformasi sektor bisnis melalui norma sosial dan 

etika yang menantang (Isaak, 2014). Tidak seperti pengusaha pada umumnya, dalam 

ecopreneurhip tidak dimotivasi semata untuk keuntungan, melainkan keinginan untuk 

memperbaiki dunia melalui nilai ramah lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Dengan 

demikian, mereka bertindak sebagai agen perubahan (Pastakia, 1998) dan berpotensi menjadi 

pemimpin dalam mengubah norma perilaku konsumen terhadap mereka yang menyukai 

keberlanjutan dan lingkungan (Kearins & Collins, 2012). Peran ecopreneurship sebagai agen 

perubahan (Affolderbach & Krueger, 2017; Keogh & Polonsky, 1998) dan konteks sosial 

menunjukkan bahwa berwirausaha sekaligus menanamkan  environmentalisme dalam konteks 

sosial (Kirkwood & Walton, 2010). 

Kapabilitas pengusaha ekologis (ecopreneurhip) dapat dilihat dari kemampuannya 

merencanakan usaha sampai pengendalian usaha dengan menggunakan prinsip pengelolaan dan 

strategi bisnis ramah lingkungan, yaitu memiliki kompetensi dalam penggunaan bahan baku, 

pengolahan limbah, penggunaan sumber daya alam, melakukan inovasi melalui teknologi 

produksi, serta memiliki komitmen dalam mentaati seluruh peraturan/kebijakan ramah 

lingkungan dan menerapkan kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan (Sulistyowati, 2015). 

Meningkatnya akivitas perusahaan, pasar dan industri, menimbulkan kekhawatiran akan 

keberlanjutan pada tataran lingkungan makro.  Hal ini dapat dirasakan bahwa semakin lama 

kelangkaan sumber daya menuntut perimbangan lingkungan dan konsekuensi tindakan 
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pemasaran. Strategi pemasaran seputar isu lingkungan dan ekonomi lebih difokuskan pada 

pentingnya pemasaran ramah lingkungan (Richey, Musgrove, Gillison, & Gabler, 2014). 

Pemasaran ramah lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap lingkungan, ekonomi 

berkembang, konsumen, strategi perusahaan, produk, proses produksi, dan rantai pasokan. 

Dengan demikian, pemasar harus mempertimbangkan bagaimana konsumsi memengaruhi 

produksi, distribusi, promosi, dengan cara yang responsif terhadap masalah ekologis dalam 

mencapai kinerja pemasarannya (Dahlstrom & DiNovo, 2011). 

Hasil kajian penelitian terdahulu  terkait dengan kinerja pemasaran, diperoleh beberapa 

temuan menarik. Pertama, financial performance measures, dimana pengaruh keuangan atas 

kegiatan pemasaran dapat dievaluasi dengan berbagai metode, seperti tingkat imbalan atas 

investasi (return on investment/ROI) atau nilai tambah ekonomis (economic value added/EVA). 

Publisitas perdagangan perusahaan perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai pasar (market 

value) / kapitalisasi,  juga meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder value). Dengan   

menggunakan model ini, memungkinkan  untuk menunjukkan bagaimana pengeluaran di dalam 

pemasaran dapat menambah nilai bagi pemegang saham. Pengukuran kinerja atas tindakan 

pemasaran ini dilakukan pada tataran internal perusahaan.  

Kedua, market performance measures, adalah efektifitas dan efisiensi aktifitas pemasaran 

suatu organisasi yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai pasar, yaitu pendapatan, 

pertumbuhan, dan pangsa pasar (Homburg, Grozdanovic, & Klarmann, 2007). Para peneliti 

terdahulu, mengalami kesulitan dalam konseptualisasi atau mengaplikasikan kinerja 

pemasaran. Hanya ada suatu konsensus yang telah dicapai baik dalam tataran strategik (R. E. 

Morgan & Strong, 2003) mau pun literatur pemasaran yang dilakukan oleh Clark dan Ambler, 

(2001); tentang kinerja pemasaran, adalah sebuah bentuk yang multidimensional. Definisi 

kinerja pemasaran mendasari kinerja superior yang berbeda konsepnya di antara bisnis yang 

ada (Vorhies & Morgan, 2003).  

Dimensi efektifitas dan efisiensi dengan kinerja tidak dapat dipertemukan dan bahkan 

mungkin berlawanan dalam jangka pendek (Bhargava, Dubelaar, & Ramaswami, 1994). 

Perusahaan cenderung membuat keputusan penting yang mencerminkan pertukaran yang 

terjadi sebagai kompromi antara efektifitas atau efisiensi dalam membentuk tujuan pemasaran 

dan alokasi sumberdaya perusahaan (Walker & Ruekert, 2006). Pengukuran kinerja pemasaran 

ini dilakukan pada tataran industri dan pasar, untuk mengejar keuntungan bisnis semata, tanpa 

memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pada tataran makro. 

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kinerja pemasaran ramah 

lingkungan. Kinerja pemasaran ramah lingkungan merupakan persepsi manajerial terhadap 

kemampuan perusahaan dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam melaksanakan 
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proses produksinya untuk mencapai pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, meningkatkan 

kemampulabaan, ekuitas merek, kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Seiring meningkatnya 

kesadaran manusia akan pentingnya sumber daya alam untuk keberlanjutan semakin 

meningkat, oleh karena itu  studi ini akan mengadopsi model penelitian sebelumnya untuk 

memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan melalui kapabilitas pengusaha ekologis  dan 

sekaligus menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi sebuah 

tantangan yang melatarbelakangi dilakukannya studi ini.  

 

1.2. Celah Penelitian 

1.2.1. Model Penelitian Terdahulu 

Kinerja pemasaran sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan keseluruhan 

kinerja bisnis dipengaruhi oleh efektifitas perusahaan (effectiveness), pertumbuhan penjualan  

(growth/share), dan kemampulabaan (profitability). Sebagai sebuah perspektif efektifitas 

kinerja pemasaran yang dikembangkan dalam studi kepuasan pelanggan, yaitu pelanggan 

membandingkan pengalaman mereka ketika menggunakan produk terhadap harapannya, suatu 

program pemasaran akan semakin efektif apabila hasil dari program tersebut melampaui 

harapannya (Yi, 1990). Studi yang dilakukan oleh Clark (2000) menghasilkan temuan tentang 

efektifitas untuk mengukur kinerja pemasaran. 

Efektifitas pemasaran direfleksikan pada tingkat dimana sebuah perusahaan atau divisi 

dapat memperagakan lima atribut utama dalam orientasi pemasaran, yaitu filosofi pemasaran 

(melayani kebutuhan dan keinginan pelanggan), organisasi pemasaran yang terintegrasi 

(mengintegrasikan departemen pemasaran dengan departemen kunci dalam perusahaan), 

informasi pemasaran yang memadai (tepat waktu dalam menyampaikan informasi, dan tepat 

dalam melakukan riset pemasaran); orientasi strategis (merancang rencana dan strategi 

pemasaran secara formal); dan beroperasi secara efisien (menggunakan sumberdaya pemasaran 

secara efektif dan fleksibel) (Philip Kotler, 1977). Efektifitas pemasaran dalam beberapa 

literatur, pada hakekatnya menggambarkan jangkauan kegiatan pemasaran dalam upaya 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya (Gao, 2010). 

Studi tentang pengukuran kinerja pemasaran yang lain, yaitu efisiensi yang berkaitan 

dengan melakukan sesuatu dengan benar, oleh karena itu efisiensi berkaitan dengan 

implementasi program-program bisnis yang terkait dengan penggunaan sumberdaya yang 

dimiliki perusahaan (Walker & Ruekert, 2006). Lebih spesifik, efisiensi terkait perbandingan 

antara upaya penggunaan sumberdaya pemasaran (marketing input) pada masa lalu, dengan 

hasil- hasil program pemasaran (marketing output) pada masa mendatang yang relatif maksimal 

(Baron, Bonoma, & Clark, 2006). Pengukuran efisiensi pemasaran untuk mengukur masukan 
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meliputi : biaya pemasaran, pengetahuan dan teknologi, jam kerja, sedangkan untuk mengukur 

luaran meliputi : penjualan, keuntungan, pelayanan, aliran kas (Long, Yang, & Gao, 2010).  

Produktivitas pemasaran sebagai konsep pengukuran kinerja pemasaran disampaikan 

oleh Sevin (1965), yang mendefinisikan produktifitas pemasaran sebagai rasio antara penjualan 

/ laba bersih (hasil produksi) dengan biaya pemasaran (energi yang dikeluarkan) bagi segmen 

bisnis yang spesifik. Namun, konsep ini menimbulkan perbedaan pandangan di antara para 

peneliti pemasaran. Beberapa artikel yang berkaitan dengan produktifitas pemasaran berisi 

analisis biaya distribusi atau perhitungan biaya fungsional dan tentang efisiensi (Sheth & 

Sisodia, 1995). Pandangan tradisional konsep produktifitas pemasaran tentang identifikasi dan 

pengukuran biaya pemasaran dengan pendapatan yang dihasilkan atas biaya pemasaran yang 

telah dikeluarkan. Pandangan bahwa masukan pemasaran menghasilkan luaran yang dapat 

digunakan untuk menilai secara ekonomis dan tepat, penilaian diasumsikan tetap stabil dari 

waktu ke waktu (N. A. Morgan, Clark, & Gooner, 2002). 

Konseptualisasi tentang produktifitas pemasaran yang lain dikemukakan oleh Sheth dan 

Sisodia (2002). Mereka menerima produktifitas pemasaran dari sebuah perspektif yang  

berpusat pelanggan (customer-centric) melalui dimensi efisiensi dan efektifitas (Sheth & 

Sisodia, 2002). Idealnya, fungsi pemasaran dalam suatu perusahaan harus menghasilkan 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan berbiaya rendah. Meski pun demikian, sering terjadi bahwa 

salah satu perusahaan menciptakan kepuasan pelanggan dengan biaya tinggi, tidak dapat 

diterima, atau mengabaikan pelanggan dalam mencapai efisiensi pemasaran. Konsep rantai 

produktifitas pemasaran (chain of marketing productivity), yaitu model yang berkaitan dengan 

kegiatan pemasaran (marketing action) yaitu strategi promosi, strategi produk, atau strategi 

pemasaran lainnya (Rust et al., 2004). Strategi-strategi ini berupa kegiatan pemasaran yang 

dilakukan perusahaan secara taktis, seperti kampanye iklan, upaya untuk meningkatkan 

perbaikan layanan, inisiatif merek, program untuk meningkatkan kesetiaan, dan inisiatif 

spesifik lainnya yang didesain untuk memiliki efek bagi pasar. 

Hasil penelitian oleh Clark, et al., menyatakan bahwa pengukuran kinerja pemasaran 

adalah sebuah proses dalam bisnis yang memberikan loloh balik tentang kinerja terkait dengan 

upaya pemasaran yang telah dilakukan kepada organisasi (B. H. Clark, Abela, & Ambler, 

2006). Loloh balik yang dimaksud di antaranya berupa informasi tentang pasar yang dapat 

digunakan sebagai dasar bagi penyusunan dan evaluasi strategi dalam organisasi. Loloh balik 

tentang kinerja pemasaran bahkan dapat juga memengaruhi sikap dan tindakan manajerial. Gao 

(2010) merumuskan model pengukuran kinerja pemasaran yang akan membawa dampak bagi 

peningkatan nilai perusahaan, dan terciptanya nilai superior untuk pelanggan, bahkan dapat 

menjadi nilai penghubung yang diinginkan oleh pelanggan dengan nilai yang diinginkan oleh 
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perusahaan. Dikatakan demikian karena pengukuran kinerja pemasaran dapat digunakan 

sebagai tolok ukur keberhasilan strategi divisi pemasaran yang telah dijalankan sebagai 

tanggapan perusahaan atas perubahan lingkungan dan perubahan nilai pelanggannya (Gao, 

2010). Kinerja pemasaran dapat digunakan untuk mengukur konstruk strategi perusahaan  

melalui pangsa pasar, keuntungan perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

Kinerja pemasaran sebagai kemampuan perusahaan untuk mentransformasikan diri dalam 

menghadapi tantangan dan persaingan dari lingkungan dengan perspektif jangka panjang 

(Keats, Barbara & Hitt, Michael, 1998). Oleh sebab itu, penilaian kinerja pemasaran menjadi 

bagian penting dari upaya perusahaan dalam melihat kesesuaian strategi yang diterapkannya 

ketika menghadapi perubahan lingkungan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. 

Aktivitas yang dilakukan devisi  pemasaran, hendaknya turut mencerminkan dan  memberikan 

informasi yang luas tentang tindakan perusahaan dalam mendukung lingkungan untuk 

keberlanjutan bisnis dan terjaganya kondisi lingkungan yang aman.  

Diskusi tentang dampak lingkungan perusahaan terhadap hasil kinerja, termasuk 

kemampulabaan, pangsa pasar, dan kesetiaan pelanggan (Banerjee, Iyer, & Kashyap, 2003). 

Kebanyakan penelitian tentang sustainability dalam organisasi menyoroti kaitan praktek bisnis 

dan persepsi pemangku kepentingan bisnis berkelanjutan dengan aspek ekonomi, dan implikasi 

kinerja yang strategis (Etzion, 2007). Secara umum pada penelitian sebelumnya banyak 

membahas upaya dan kebijakan perusahaan  yang telah dilakukan hanya untuk meningkatkan 

kinerja pemasaran, sementara penelitian ini akan memperdiksi kinerja pemasaran ramah 

lingkungan dalam menjalankan bisnis ramah lingkungan (green bisnis) dengan melihat dimensi 

kapabilitas pengusaha ekologis yang akan memediasi inovasi ekologis dan komitmen ekologis 

dalam upaya meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan untuk keberlanjutan 

lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan Yu Shan Chen, (2013)  terkait hubungan positif antara kinerja 

pengembangan produk ramah lingkungan dan dua anteseden-kemampuan dinamis ramah 

lingkungan dan kepemimpinan transformasional ramah lingkungan yang sebagian dimediasi 

oleh kreativitas ramah lingkungan, menunjukkan bahwa kemampuan dinamis ramah 

lingkungan dan kepemimpinan transformasional ramah lingkungan tidak bisa hanya secara 

langsung mempengaruhi kinerja pengembangan produk ramah lingkungan secara positif tetapi 

juga secara tidak langsung memengaruhinya secara positif melalui kreativitas ramah 

lingkungan (Chen, 2013). Semantara dalam  penelitian ini akan dikaji  upaya pemasaran 

ekologis yang mampu memoderasi peningkatan kinerja pemasaran ramah lingkungan  pada 

Usaha Kecil dan Menengah agar dapat bersaing dalam era persaingan global. 
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Sarah E.A. Dixon and Anne Clifford (2007), dalam penelitiannya memberikan dua 

kontribusi bagi pengembangan pengusaha ekologis (UKM) yaitu : 1) hubungan yang kuat 

diidentifikasi oleh kewiraswastaan dan environmentalisme (Dixon & Clifford, 2007). Dalam 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bakat kewirausahaan, sikap dan mental strategis pelaku 

usaha menentukan strategi dan memungkinkan pencapaian tujuan lingkungan, sosial dan 

ekonomi (Duarte, 2010); 2) Model bisnis yang diadopsi oleh Green-Works memastikan 

keberlanjutan ekonomi perusahaan sosial dan ekologis dengan memanfaatkan hubungan 

simbiosis antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Dalam penelitian ini adposi model 

Green-Works digunakan untuk mengembangkan peubah kapabilitas pengusaha ekologis. 

Penelitian yang dilakukan Drumwright, mencatat perlunya perilaku tanggung jawab 

sosial untuk eksplorasi dan konsekuensi dari  tingkat pertumbuhan industri (Drumwright, 

2006). Strategi yang memengaruhi konsumen memiliki pemikiran pro-sosial dan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang kuat dapat dijadikan sumber keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan (Ellen, Webb, & Mohr, 2006). Dalam penelitian ini tingkat kepedulian sosial yang 

ditunjukkan oleh para pengambil keputusan perusahaan menjadi acuan untuk mengembangkan 

peubah kapabilitas pengusaha ekologis. 

Peubah kapabilitas pengusaha ekologis juga dipengaruhi oleh hasil penelitian Djatmika 

(2012) yaitu pembentukan dimensi-dimensi green entrepreneur meliputi adanya kepedulian 

pada pertumbuhan bersih (clean growth business), rasa peduli pada sosial (socially-aware 

business), dan keramahan pada lingkungan (environmentally-save business). Aktivitas bisnis 

yang terkandung dalam Green entrepreneur dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

pada saat ini, namun juga untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi mendatang dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan.  

Dalam perspektif ecopreneurship, gagasan tentang praktik bisnis yang berkelanjutan 

telah berkembang dan semakin meningkat untuk dipahami, yang mencakup pertimbangan 

kelayakan ekonomi, lingkungan  keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Namun, belum ada 

strategi untuk mengetahui kompleksitas organisasi, memantau dan mengevaluasi upaya praktik 

bisnis yang berkelanjutan (Holton, Glass, & Price, 2010; Jamali & Mirshak, 2007). 

Mempertimbangkan berbagai alasan yang memotivasi praktik bisnis yang berkelanjutan, maka 

Høgevold et al. mengidentifikasi strategi untuk memberikan pemahaman alasan ekonomi, 

sosial dan lingkungan dalam menerapkan bisnis yang berkelanjutan (Høgevold et al., 2014).  

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peubah yang dapat memengaruhi 

keterkaitan kinerja lingkungan dengan kinerja perusahaan, seperti inovasi (Karagozoglu & 

Lindell, 2000), serta kepuasan pelanggan (Luo & Bhattacharya, 2006) kemampuan pelengkap 

(Christmann, 2000), kemampuan manajemen (Clarkson, Li, Richardson, & Vasvari, 2011), 
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kemampuan berinovasi (Luo & Bhattacharya, 2006), keanggotaan industri (Brammer & 

Pavelin, 2006; Telle, 2006), pertumbuhan industri dan peraturan dukungan (Hirunyawipada & 

Xiong, 2018). 

Studi yang dilakukan Schaltegger (2002) memberikan tipologi ecopreneurship sebagai 

alat manajemen yang bisa digunakan untuk berinovasi secara lingkungan, dan 

membandingkannya dengan alat manajemen lainnya dalam rerangka kerjanya (Schaltegger, 

2002). Namun, faktor pengaruhnya masih belum teridentifikasi secara memadai (Lankoski, 

2008; Marom, 2006). Perusahaan dapat mengurangi masalah lingkungan melalui inovasi 

dengan menemukan cara baru untuk memproduksi, mengemas, dan mengantarkan barang dan 

jasa kepada konsumen dan mendaur ulang limbah yang tercipta dalam produksi atau konsumsi 

barang atau jasa. 

Rata-rata, inovasi lingkungan tidak berkinerja lebih buruk  untuk inovasi lain, hal ini 

sesuai pendapat Porter bahwa inovasi lingkungan tidak membahayakan daya saing perusahaan 

pada umumnya (Porter, Van Der Linde, & Linde, 1995). Eco-inovasi didukung oleh inovasi  

kebijakan yaitu kebijakan industri dan kebijakan sektoral (Rene Kemp, 2011) serta perilaku 

pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eco-innovation berdasarkan kebijakan lokal, 

mampu memengaruhi dan  signifikan terhadap kinerja pemasaran perusahaan (Aryanto, 

Wismantoro, & Widyatmoko, 2017).  

Kebijakan  penting untuk memberi manfaat lingkungan sebagai nilai di pasar melalui 

penggunaan  peraturan, pajak dan hak emisi yang dapat diperdagangkan.  Komitmen perilaku 

dalam perencanaan, pengumpulan informasi dan penggunaan informasi,  serta pemberdayaan 

sumber daya manusia, digunakan untuk membentuk Dimensi-dimensi risk taking dan 

proactiveness Untuk meningkatkan kinerja usaha, diperlukan dimensi-dimensi orientasi 

wirausaha yang terdiri dari innovativeness, risk taking, dan proactiveness (Lukiastuti, Sutanto, 

& Imaningati, 2017). Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran ramah lingkungan, digunakan peubah bebas inovasi ekologis dan komitmen 

ekologis mengacu pada hasil penelitian (Dangelico, Pujari, & Pontrandolfo, 2017; Halila & 

Horte, 2007; Kainrath, 2009; Rennings, 2000; Richey et al., 2014; Wagner, 2008).  

Masalah degradasi lingkungan dan kepedulian masyarakat akan pembangunan 

berkelanjutan telah memodifikasi skenario persaingan dan memberikan tantangan baru bagi 

perusahaan. Praktisi pemasaran telah merancang dan mengomersilkan strategi ramah 

lingkungan yang memungkinkan perusahaan memproyeksikan tanggung jawab citra di pasar 

dan untuk mencapai  tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Elena Fraj, (2009) menunjukkan bahwa 

strategi pemasaran ramah lingkungan membawa perusahaan untuk meningkatkan 

kemampulabaan mereka dengan mengoptimalkan kinerja pemasaran dan pengurangan biaya 
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(Fraj-Andrés, Martínez-Salinas, & Matute-Vallejo, 2009). Dalam hal ini, strategi perusahaan 

hendaknya diarahkan untuk menghasilkan kinerja pemasaran yang optimal, seperti 

meningkatnya volume penjualan, pangsa pasar, pertumbuhan penjualan (Ferdinand, 2006; Voss 

& Voss, 2000).  

Alasan utama dimulainya pemasaran ekologis di perusahaan adalah munculnya 

kebutuhan konsumen yang harus dipuaskan secara ekologis. Selama pasar tidak memerlukan 

perilaku dan produk ekologis, lingkungan bisnis tidak akan menawarkannya. Unsur lingkungan 

makro memiliki pengaruh besar dalam penerapan pemasaran ekologis (Ioan, 2011). Pemasaran 

ekologis akan digunakan sebagai peubah moderating untuk mengetahui apakah pengaruh 

kapabilitas pengusaha ekologis akan semakin besar terhadap peningkatkan kinerja pemasaran 

ramah lingkungan.  

Funaru, (2014) mempertimbangkan untuk menerapkan pemasaran ekologis dalam bisnis, 

sejauh mana para manajer mengetahui dan menerapkan pemasaran ekologis sebagai strategi 

jangka panjang (Funaru, 2014). Pemasaran ekologis menyatukan berbagai aktivitas termasuk 

memodifikasi produk, perubahan proses produksi, perubahan dalam hal kemasan dan 

periklanan (Popescu, Corbos, Comănescu, & Bunea, 2017). Dalam penelitian ini, pemasaran 

ekologis akan digunakan sebagai peubah pemoderasi untuk meningkatkan pengaruh kapabilitas 

pengusaha ekologis akan semakin besar terhadap peningkatkan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan. 

Meski gagasan keberlanjutan bukan hal baru bagi organisasi (R. Carson, 1962), 

penerapan keberlanjutan bisnis masih memprihatinkan terkait dengan manfaat selanjutnya yang 

akan dihasilkan (Hassini, Surti, & Searcy, 2012), yang  hanya memperhatikan secara sporadis 

terhadap masalah keberlanjutan (Chabowski, Mena, & Gonzalez-Padron, 2011; Leonidou & 

Leonidou, 2011; Seuring & Müller, 2008). Sementara gagasan konsumsi ramah lingkungan 

mengalami perkembangan yang terus meningkat, namun tingkat pertumbuhannya tidak 

mencukupi untuk mempertahankan keuntungan bagi lingkungan.  

Penelitian terdahulu terkait keterhubungan kinerja lingkungan dengan kinerja pemasaran 

menunjukkan pengaruh positif (Al-Tuwaijri, Christensen, & Hughes, 2004; Hart & Ahuja, 

1996; Konar & Cohen, 2001), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wagner et al. (2002) 

menunjukkan pengaruh negatif, selanjutnya McWilliams dan Siegel (2001) menunjukkan 

keterhubungan yang tidak signifikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi 

pemasaran yang memengaruhi pemikiran konsumen agar peduli terhadap lingkungan dan 

tanggung jawab sosial  perusahaan  yang  kuat  untuk  menjaga lingkungan  dapat menjadi 

sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Ellen et al., 2006). Namun, penelitian yang 

agak kontradiktif menunjukkan bahwa sementara kebijakan pemasaran memiliki dampak 



15 

 

positif terhadap kesuksesan produk baru, namun tidak memberikan kontribusi terhadap 

keunggulan kompetitif perusahaan (W. E. Baker & Sinkula, 2005).  

Penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan ramah lingkungan mungkin tidak 

berpengaruh atau memberikan efek negatif pada harga saham perusahaan. Bahkan dalam 

literatur strategi pemasaran ramah lingkungan, ada kesenjangan dasar dalam pemahaman 

tentang bagaimana perusahaan ramah lingkungan benar-benar memengaruhi kinerja 

pemasaran, tentang bagaimana mempromosikan efisiensi sumber daya,  mempromosikan 

operasi, produk dan proses baru untuk melindungi dan mendapatkan kelestarian lingkungan 

(Morar, 2013). 

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka terdapat celah yang dapat peneliti 

lakukan yaitu dengan memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan melalui kapabilitas 

pengusaha ekologis sebagai kebahruan dalam penelitian ini. Kapabilitas pengusaha ekologis 

sebagai peubah pemediasi merupakan hasil sintesa teori terkait kemampuan manajerial yang 

dimiliki pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, namun dituntut untuk dapat memberikan 

perhatian yang lebih terhadap pemasalahan social dan lingkungan terkait dengan tanggung 

jawabnya untuk kegiatan bisnis dimasa yang akan datang maupun untuk keberlanjutan 

lingkungan alam.  

1.2.2. Fenomena Pelaku Usaha Batik   

Kota Pekalongan, dikenal sebagai Kota Batik yang ditandai oleh Museum Batik Nasional, 

yang menyimpan corak dan ragam serta motif batik dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, 

memberikan pembelajaran cara membatik dan mengenal bahan baku yang dipergunakan untuk 

proses membuat batik. Pada saat menyaksikan proses membatik inilah, peneliti tergelitik untuk 

memasalahkan tentang proses pewarnaan dengan menggunakan pewarna sintetis dimana 

limbahnya dialirkan ke sungai yang melintas di tengah kota Pekalongan yaitu Sungai Loji. 

Aliran sungai Loji  yang dilalui limbah batik pewarna sintetis ini mengalir sampai ke laut, 

yang dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran dari hulu hingga ke hilir. Aliran air sungai 

dapat meresap ke dalam tanah, dimana penduduk menggunakan resapan air tanah untuk 

kehidupan sehari-hari. Limbah pewarna sintetis juga dapat menrusak ekosistem kehidupan di 

dalam air, sehingga budidaya ikan, udang  di sekitar pantai terancam keberlanjutannya. 

Namun demikian, membatik telah menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat 

di Kota Pekalongan, penduduk dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sungai Loji 

terpersepsi bahwa apabila aliran  sungai  berwarna kehitaman karena limbah batik dari pewarna 

sintetis. Hal ini mengindikasikan permintaan batik sedang tinggi sehingga roda  perekonomian 

baik. Namun, apabila aliran sungai nampak jernih, maka dapat diindikasikan bahwa produksi 

batik  sedang menurun, sehingga diprediksi perekonomian sedang lesu. 
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 Fenomena ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan upaya untuk 

menyelamatkan lingkungan melalui proses produksi batik dengan pewarna alam.  Batik warna 

alam sebenarnya telah dilakukan oleh para pembatik di Indonesia sebelum abad ke 20, Dalam 

perkembangannya, sulitnya proses pembuatan bahan pewarna alam dan proses pewarnaan pada 

kain memerlukan waktu yang lama, serta daya tahan warna alam cenderung mudah pudar, 

mengakibatkan proses membatik menggunakan warna alam ditinggalkan oleh para pelaku 

usaha batik. Hal inilah yang memicu  UKM batik lebih memilih menggunakan   pewarna 

sintetis, karena prosesnya cepat, mudah dan menghasilkan variasi warna yang lebih banyak.   

Sementara itu, persaingan batik di dalam negeri saat ini sangat tinggi, yang ditandai  dengan 

impor batik dan kain bermotif batik dari negara lain seperti China, Thailand, Malaysia apalagi  

sejak diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan ekosistem dan 

lingkungan, pada tahun 2004 penggunaan warna alam dalam proses membatik mulai 

digerakkan kembali. Hal ini ditandai oleh sentra UKM batik warna alam di Jawa Tengah 

terdapat di Semarang, Surakarta, Kabupaten Klaten, Rembang dan Kabupaten Batang. 

Meskipun skala usahanya kecil, dibeberapa daerah pasarnya sudah mencapai luar negeri 

(internasional) dan hasil produknya sangat diminati konsumen manca negara seperti Eropa, 

Jepang dan Amerika. Hal ini juga sebagai dampak telah dilakukan pelarangan penggunaan zat 

pewarna berbahan kimia sejak tahun 1996 di beberapa negara seperti Jerman dan Belanda.  

Potensi permintaan batik warna alam terus meningkat, namun keterbatasan para pelaku 

usaha batik dalam mengelola kinerja pemasarannya cukup tinggi. Meningkatnya kinerja 

pemasaran ramah lingkungan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan strategi 

pemasaran yang dijalankan sebagai tanggapan perusahaan atas perubahan lingkungan dan 

perubahan nilai pelanggannya. Kinerja pemasaran bukanlah konsep yang baru untuk diteliti, 

namun dalam perspektif keberlanjutan usaha, belum ada yang meneliti tentang kinerja 

pemasaran ramah lingkungan. Kinerja pemasaran ramah lingkungan  adalah persepsi manajerial 

terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, dan 

retensi pelanggan relatif melalui pengelolaan usaha yang peduli terhadap keberlanjutan 

lingkungan.  

 

1.3. Masalah Penelitian 

  Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang dapat digunakan sebagai bahan 

pewarna alam dalam industri batik yang saat ini terus dikembangkan kembali, sejalan dengan 

konsep pemanfaatan produk ramah lingkungan. Di beberapa negara seperti Jerman dan 

Belanda, telah dilakukan pelarangan penggunaan zat pewarna berbahan kimia sejak tahun 1996. 
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Oleh karena itu, mulai bermunculan produk-produk tekstil yang menggunakan bahan pewarna 

alami, khususnya batik. Hal ini menjadikan peluang untuk perkembangan batik warna alam 

yang telah tumbuh sejak abad ke-20, namun pada perjalanannya pelaku usaha batik warna alam 

mengalami kemunduran yang disebabkan sulitnya proses pewarnaan dan tidak adanya 

pengukuran kinerja pemasaran bagi pelaku usaha batik ramah lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang masalah, celah penelitian dan fenomena empiris yang telah 

diuraikan diatas, maka masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perlunya model 

untuk memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan, yang mendorong pelaku usaha kecil 

menengah (UKM) batik menggunakan pewarna alam dalam menjalankan bisnisnya. Semakin 

banyak pelaku usaha batik menggunakan pewarna alam dalam menjalankan bisnis ramah 

lingkungan, maka kekhawatiran akan kerusakan lingkungan akan semakin kecil, sehingga 

tujuan  pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. 

 

1.4 Persoalan Penelitian   

Mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan diatas, maka persoalan 

penelitian yang ditemukan dalam studi ini adalah :  

1. a. Bagaimana inovasi ekologis memengaruhi secara langsung kinerja pemasaran 

ramah lingkungan ? 

   b. Bagaimana  inovasi ekologis memengaruhi kinerja pemasaran ramah lingkungan 

dengan dimediasi kapabilitas  pengusaha ekologis ? 

2. a. Bagaimana komitmen ekologis memengaruhi secara langsung kinerja pemasaran 

ramah lingkungan ? 

   b. Bagaimana komitmen ekologis memengaruhi  kinerja pemasaran ramah 

lingkungan dengan dimediasi kapabilitas pengusaha ekologis ? 

3. a Bagaimana kapabilitas pengusaha ekologis memengaruhi secara langsung kinerja     

pemasaran ramah lingkungan ? 

 b. Bagaimana kapabilitas pengusaha ekologis memengaruhi kinerja pemasaran 

ramah lingkungan dengan dimoderasi pemasaran ekologis ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian serta persoalan penelitian yang telah 

disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk :  

1. a. Memprediksi dan mengetahui pengaruh secara langsung inovasi ekologis 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan .  
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 b. Memprediksi dan mengetahui pengaruh inovasi ekologis terhadap kinerja 

pemasaran ramah lingkungan dengan dimediasi kapabilitas pengusaha ekologis.  

2. a. Memprediksi dan mengetahui pengaruh secara langsung komitmen ekologis  

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

 b. Memprediksi dan mengetahui pengaruh komitmen ekologis terhadap kinerja 

pemasaran ramah lingkungan dengan dimediasi kapabilitas pengusaha ekologis. 

3. a. Memprediksi dan mengetahui  pengaruh secara langsung kapabilitas pengusaha 

ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan.  

 b. Memprediksi dan mengetahui pengaruh kapabilitas pengusaha ekologis 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dengan dimoderasi pemasaran 

ekologis.  

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian 

pengetahuan di bidang ilmu pemasaran ramah  lingkungan (green marketing), yang bertujuan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui cara ramah lingkungan untuk tercapainya 

keberlanjutan alam semesta. Kapabilitas pengusaha ekologis dalam mengelola perusahaan 

ramah lingkungan harus mampu  menggabungkan kesadaran ekologis ke dalam pernyataan visi, 

misi dan strategi pemasarannya untuk meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan, 

sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi era pasar global dengan tetap mempedulikan 

keberlanjutan alam. 

Secara operasional penelitian ini memiliki tujuan untuk memprediksi dan mengetahui 

pengaruh langsung inovasi ekologis dan  komitmen ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan, serta menguji pengaruh tidak langsung dengan menggunakan peubah pemediasi 

kapabilitas pengusaha ekologis. Memprediksi dan mengetahui pengaruh secara langsung 

kapabilitas pengusaha ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dan pengaruh 

kapabilitas pengusaha ekologis  terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan yang dimoderasi 

oleh pemasaran ekologis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan masalah-masalah bisnis, terutama yang berkaitan dengan upaya pelestarian  

lingkungan hidup dan bisnis berkelanjutan.  




