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BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

 

Dalam Bab II ini akan diuraikan berbagai pendekatan teori dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mendukung Bab I. Terdapat emapt sub bab yang akan 

diuraikan dalam bab ini. Sub bab pertama, menguraikan teori utama yang didukung oleh  teori-

teori terkait peubah-peubah penelitian sebagai pijakan untuk memprediksi kinerja pemasaran 

ramah lingkungan. Sub bab kedua, menguraikan tentang  peubah-peubah yang diteliti melalui 

pendekatan teori dan penelitian terdahulu terkait masalah dan persoalan dalam penelitian ini. 

Sub Bab ketiga,  menguraikan tentang kaitan antar konsep yang akan diuji dalam studi ini. Sub 

keempat, menguraiakan tentang pengembangan model penelitian yang memvisualisasikan 

arah-arah pengaruh antar peubah penelitian dalam sebuah model penelitian. Untuk 

memudahkan pemahaman, disampaikan bagan sebagai berikut : 

 

Gambar 2. 1 

Alur Uraian Bab Telaah Pustaka dan Pengembangan Model Penelitian 

Sumber : Dikembangkan untuk Disertasi ini, 2019 
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2.1 Perspektif-perspektif Teori Sebagai Landasan Konseptual 

2.1.1. Teori Utama (Green Marketing Theory) 

Teori pemasaran yang spesifik mulai muncul pada akhir tahun 1940an. Alderson dan Cox 

(1948) menggambarkan sebagai rasa penasaran sebagian intelektual dan sebagian pemimpin 

ketika beberapa orang menjadi sangat setia dan terang-terangan tertarik pada hal apapun 

(Alderson & Cox, 1948). Teori pemasaran dibutuhkan, tidak hanya untuk menghasilkan 

generalisasi langsung, namun karena membantu pemasar untuk memulai dan melakukan yang 

lebih baik. Hanya teori pemasaran yang baik yang dapat meningkatkan analisis masalah secara 

empiris dan menetapkan kriteria ilmiah untuk membuat hipotesis dan memilih fakta dengan 

cara mengujinya.  

Alasan ini kemudian disahkan oleh Baumol (2006), yang menyatakan secara ringkas 

bahwa fakta-fakta bersifat diam dan oleh karena itu diperlukan teori untuk menjelaskan 

(Baumol, 2006). Yang terpenting dalam mengembangkan ilmu pemasaran adalah pemahaman 

tentang evolusi historisnya, basis pengetahuan saat ini, kekuatan dan kelemahan relatifnya, 

potensi bahaya dan arah masa depannya (Barca & Barca, 2018).  

Perkembangan ilmu pemasaran sejak tahun 1980-an terus memunculkan teori dan konsep 

baru, yang salah satunya adalah berkembangnya konsep pemasaran transaksi yang dikenal 

dengan baur-pemasaran. Pemasaran merupakan rangkaian sistem keseluruhan dari berbagai 

aktivitas bisnis yang dimulai dengan adanya perencanaan, penetapan harga, melakukan promosi 

serta  pendistribusikan produk  kepada konsumen dengan tujuan memberikan kepuasan pada  

konsumen (Stanton, 1996). Principles of marketing menyampaikan bahwa pemasaran 

merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

melalui proses pertukaran atau sering disebut dengan pemasaran sebagai pertukaran  (M. Baker 

& Benjamin, 2006; Philip Kotler & Amstrong, 2012). Konsep pemasaran memberikan 

ketegasan bahwa kunci mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan 

tersebut harus menjadi lebih efektif bila dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, 

menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih 

(Philip Kotler & Keller, 2009). 

Dengan memecahkan masalah pengoperasian, akan memungkinkan akademisi 

pemasaran berkonsentrasi pada masalah mendasar mengantisipasi dan menghindari masalah 

pemasaran pada dunia bisnis yang semakin kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa   

pemasaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 

mendapatkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan melalui penciptaan produk atau 

jasa dan mempertukarkan produk atau jasa tersebut dengan sebuah nilai yang ditetapkan antara 

satu dengan yang lain. 
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Disiplin ilmu pemasaran pada akhir abad ke-20, terus berkembang, seiring waktu, tanpa 

disadari bahwa pasar beroperasi dalam suatu ekosistem. Selama bertahun-tahun, pemasar –   

mereka yang terlibat dalam pembelian, penjualan, dan konsumsi – telah mampu menganggap 

lingkungan sebagai sesuatu yang diberikan. Namun, semakin lama kelangkaan sumber daya 

menuntut pertimbangan pendahuluan lingkungan dan konsekuensi tindakan pemasaran. 

Evolusi pemasaran dimulai dengan munculnya revolusi industry yang ditandai oleh produk 

massal atau pasar massal (M. Baker & Benjamin, 2006). 

Generasi manusia sekarang menghadapi serangkaian dilema lingkungan yang unik, yang 

sebagian besar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia sebagai akibat semakin 

tingginya kerusakan lingkungan. Dalam teori neo-klasik, lingkungan berasal dari bahasa 

Prancis yang berarti mengelilingi, menyelimuti. Implikasi penting dari gagasan lingkungan ini 

adalah bahwa lingkungan bukanlah sesuatu yang menjadi makhluk semata, melainkan sesuatu 

yang dimiliki (Cooper, 1992). Apa yang dimaksud Cooper adalah bahwa lingkungan bukan 

hanya latar belakang atau konteks pasif di mana ada sesuatu yang hidup, namun sesuatu yang 

dimiliki dalam arti bahwa memiliki lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan. 

Perdebatan krisis lingkungan telah dimulai sejak tahun 1960an  tentang kerentanan, ancaman 

dan resiko serta masalah lingkungan global. 

Munculnya masalah lingkungan global seperti hilangnya keanekaragaman hayati, 

pemanasan global, penipisan ozon – merupakan masalah lingkungan yang berada dalam 

lingkup global, yang memuat beberapa pesan penting yaitu (1) keterkaitan; artinya, kita semua 

berada dalam perahu yang sama ketika menghadapi ancaman  lingkungan global, (2) 

lingkungan global adalah lingkungan yang mendapat ancaman dari manusia, (3) ancaman 

terhadap lingkungan global sering membawa gagasan tersirat bahwa karena ancaman ini global, 

dihadapi oleh semua orang di bumi ini, dan kita semua berada dalam perahu yang sama, 

sehingga tidak tau siapa yang harus disalahkan, (4) bahwa gagasan tentang lingkungan global 

yang terancam mengarah pada kebutuhan akan kerjasama global antara negara-bangsa dan 

masyarakat untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah ini. 

Kerjasama antar negara telah dilaksanakan antara lain pada Konferensi Lingkungan 

Manusia Stockholm, 1972; Konvensi Montreal, 1987; Deklarasi Rio Earth Summit, 1992; 

Kyoto Protokol, 1997; Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjuta Johannesburg, 

2002.  Dalam Konferensi di Rio de Janeiro tahun 1992, menegaskan kembali  tentang tujuan 

pembangunan global dengan membangun kemitraan melalui penciptaan tingkat kerjasama baru 

dan merata di antara negara-negara dan sektor-sektor utama masyarakat serta menuju konsensus 

internasional untuk menghormati kepentingan dan melindungi integritas sistem lingkungan dari 

ketergantungan terhadap alam semesta. Oleh karena itu  kebutuhan akan model ekonomi baru 
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yang mengintegrasikan konsensi lingkungan dalam produksi hendaknya memperhatikan 

beberapa hal yang terkait dengan masalah lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan 

memperhatikan permasalahan lingkungan dan sosial ke dalam perilaku ekonomi yang terkait 

dengan tanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan diharapkan  aktivitas bisnis akan 

terus berkembang dengan tetap memperhatikan ramah lingkungan. 

Teori pemasaran ramah lingkungan (Green Marketing Theory) merupakan studi tentang 

semua upaya untuk mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, mempromosikan, 

mengemas produk dengan cara yang responsif terhadap masalah ekologis (Dalstrom, 2011). 

Dimasukkannya semua upaya untuk mengkonsumsi mengakui bahwa banyak entitas terlibat 

dalam pemasaran ramah lingkungan. Pemasaran ramah lingkungan tidak terbatas pada 

organisasi pemerintah atau non pemerintah, juga bukan semata-mata usaha yang dilakukan oleh 

konsumen. Produsen, pedagang besar, pengecer, dan perusahaan jasa masing-masing memiliki 

kesempatan untuk berkontribusi pada pemasaran ramah lingkungan. Definisi ini juga mengakui 

kebutuhan untuk mempertimbangkan produksi, distribusi, dan reklamasi produk sebagai 

komponen terpadu dari upaya pemasaran. Efisiensi pada satu tahap proses ini (misalnya, 

distribusi) mungkin menawarkan keuntungan di saluran, namun tujuan upaya ramah lingkungan 

adalah membatasi pengaruh ekologi total yang terkait dengan konsumsi. Akhirnya, pemasaran 

ramah lingkungan harus mempertimbangkan upaya promosi yang digunakan untuk 

mendapatkan dukungan konsumen terhadap produk ramah lingkungan. 

Pengelolaan aktivitas pemasaran ramah lingkungan terus berkembang seiring perusahaan 

menggabungkan pemikiran baru tentang perubahan iklim di seluruh organisasinya. Untuk 

mengukur sejauh mana implementasi teori pemasaran ramah lingkungan dapat diterapkan, 

diperlukan indikator utama yang memberikan petunjuk mengenai kinerja pemasaran ramah 

lingkungan, yaitu metrik yang terkait dengan kinerja yang memperhatikan pengukuran 

pengukuran efektivitas yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Hasil kinerja diukur dari segi 

kepuasan pelanggan, kesetiaan, kemampulabaan (Dahlstrom & DiNovo, 2011), Efisiensi bahan 

baku, Pengurangan limbah (Zhu, Sarkis, & Geng, 2005), Pertumbuhan penjualan, Pertumbuhan 

pelanggan (Gao, 2010). 

Michael J. Polonsky (1991) dalam bukunya Environmental Marketing mendefinisikan 

pemasaran lingkungan sebagai peran potensial organisasi, konsumen, dan pemerintah serta 

bagaimana kelompok-kelompok ini memengaruhi faktor lingkungan melalui proses pemasaran 

(Polonsky, 1991). Strategi pemasaran lebih proaktif menentukan sikap terhadap lingkungan 

perusahaan (Fischer & Schot, 2007). Pengelolaan pemasaran lingkungan berkembang dari 

beberapa perubahan dalam falsafah peraturan dan gerakan lingkungan. Untuk mencapai 

kemakmuran ekonomi, diperlukan strategi pemasaran yang berwawasan pada lingkungan. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.google.com/search%3Ftbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dinauthor:%2522Michael%2BJ.%2BPolonsky%2522&usg=ALkJrhiLi37FktOHD7ymFM3NAjqkHNHHNA
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Apalagi kecenderungan menuju peningkatan globalisasi, perilaku pelanggan dan aktivitas 

bisnis telah berubah dengan cepat (Cassells & Lewis, 2011), perkembangan pemasaran ramah 

lingkungan merupakan syarat mutlak untuk rekonsiliasi kebutuhan manusia dan alam 

(Kilbourne, 2008). Strategi pemasaran ramah lingkungan membawa perusahaan untuk 

meningkatkan kemampulabaan mereka dengan mengoptimalkannya kinerja pemasaran dan 

pengurangan biaya (Fraj-Andrés et al., 2009). 

Pemasaran ramah lingkungan mendorong pengambilan keputusan pemasaran menuju 

tindakan yang bersifat sensitif terhadap lingkungan atau disebut dengan tindakan pemasaran, 

yaitu  perilaku pemasaran  yang terkait dengan pengadaan bahan baku, proses pembelian, proses 

penjualan sampai dengan rantai pasok  tersampaikannya produk ramah lingkungan  kepada 

konsumen (Dahlstrom & DiNovo, 2011). Model seputar tindakan pemasaran yang terdiri dari 

pertimbangan lingkungan, aktivitas ekonomi, dan strategi pemasaran disajikan pada gambar 

berikut ini:  

 

Gambar 2. 2 

Faktor-Faktor Tindakan Pemasaran 

Sumber : Robert Dahlstrom ( 2011) 

Gambar 2.2, menunjukkan bahwa semua tindakan pemasaran mencerminkan perubahan 

antara dua pihak, seperti antara lingkungan dan aktivitas makro ekonomi, lingkungan dan 

strategi pemasaran serta aktivitas makro ekonomi dan strategi pemasaran. Perubahan antara dua 

pihak dipengaruhi oleh tindakan pemasaran yang terkait dengan pengadaan, pembelian, 

penjualan, konsumsi dan pasca konsumsi. Kedua entitas yang terlibat dalam aktivitas 

pertukaran didorong oleh keinginan untuk meningkatkan nilai. Untuk berbagai tingkat, aktivitas 

pertukaran memberikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan mengacu pada 

konteks fisik dan sosial yang memberikan potensi aktivitas pemasaran terjadi.  

Dari uraian diatas, disusun state of the art seperti pada tabel berikut  : 

Lingkungan 

Strategi 

Pemasaran 
Makro 

ekonomi 

Tindakan 

Pemasaran 
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Tabel 2. 1 

State of the Art Green Marketing Theory 

Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

1948 Alderson dan Cox Menggambarkan sebagai rasa penasaran sebagian intelektual 

dan sebagian pemimpin ketika beberapa orang menjadi sangat 

setia dan terang-terangan tertarik pada hal apapun. 

1995 Michael J. 

Polonsky 

Pemasaran lingkungan sebagai peran potensial organisasi, 

konsumen, dan pemerintah serta bagaimana kelompok-

kelompok ini memengaruhi faktor lingkungan melalui proses 

pemasaran. 

2002 Kottler Konsep pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi kuncinya  

adalah efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam menciptakan, 

menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada 

pasar sasaran yang terpilih. 

2011 Dalstrom Teori pemasaran ramah lingkungan merupakan studi tentang 

semua upaya untuk mengkonsumsi, memproduksi, 

mendistribusikan dan mempromosikan produk melalui 

tindakan pemasaran yang responsive terhadap masalah 

ekologis. 

Sumber : Dikembangkan untuk disertasi ini (2019) 

2.1.2.  Resources Based View  

Sudut pandang berpangkalan sumber daya menegaskan bahwa perusahaan akan 

senantiasa menjaga, meningkatkan dan terus berusaha mengembangkan sumber daya yang 

dimilikinya serta  bertanggung jawab atas kinerja yang superior. Berbagai pandangan tentang 

sumber daya dikemukakan oleh peneliti terdahulu, diantaranya Wernerfelt (1984) yang 

menganggap bahwa perusahaan sebagai sebuah sumber daya (resources), keterampilan  (skills) 

dan kemampuan (capabilities) (Wernerfelt, 1984). Menurut Barney (1991) sumber daya yang 

bernilai (valuable resources) dan unggul, bersifat langka dan tidak dapat ditiru oleh pesaing, 

sehingga memungkinkan perusahaan mengimplementasikan strategi-strateginya untuk 

meningkatkan efektivitas dan efesiensinya (Barney, 1991). Hal ini memiliki arti bahwa bisnis 

dengan sumber daya strategis akan lebih mudah mempertahankan kelangsungan  usahanya, 

berkembang dan meningkatkan keuntungan (Chandler & Hanks, 1994; Grant, 1996).  

Sumber daya wirausaha adalah ilmu pengetahuan dan ketrampilan  yang dimiliki oleh 

seorang pelaku usaha yang di peroleh  baik dari lembaga formal maupun non formal, seperti 

pendidikan, pelatihan, pengalaman dan latar belakang wirausaha (Becker, 1994). Namun, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.google.com/search%3Ftbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dinauthor:%2522Michael%2BJ.%2BPolonsky%2522&usg=ALkJrhiLi37FktOHD7ymFM3NAjqkHNHHNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.google.com/search%3Ftbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dinauthor:%2522Michael%2BJ.%2BPolonsky%2522&usg=ALkJrhiLi37FktOHD7ymFM3NAjqkHNHHNA


25 

 

karena kurangnya pertimbangan untuk kewirausahaan oleh sebagian besar penelitian berbasis 

sumber daya, saat ini sebagian besar gagal untuk mengintegrasikan kreativitas dan tindakan 

kewirausahaan (Barney, 1991). Sumber daya ketrampilan yang bersifat spesifik akan 

memberikan sebuah keunggulan atau nilai lebih dibandingkan perusahaan pesaing, karena 

ketrampilan yang dimiliki ini tidak dapat di alihkan ke perusahaan lain (Grant, 1996). 

Terbatasnya komunikasi dan reaksi perusahaan terhadap keterampilan spesifik, akan 

memberikan dampak atau pengaruh yang terbatas pada tingkatan aktivitas yang bersifat 

inovatif. 

Sumber daya manusia yang bersifat spesifik diperoleh dari ilmu pengetahuan yang 

melekat pada diri seseorang, yang kemudian diterapkan dalam aktivitas pekerjaannya sehingga 

membentuk pengalaman kerja spesifik dalam sebuah lingkungan perusahaan. Beberapa peneliti 

telah menelaah peran pengalaman kerja seseorang pada perusahaan terdahulu terhadap kinerja 

ekonomis dan pertumbuhan usahanya dan peranannya terhadap lingkungan masyarakat 

sekitarnya (Siegel, 1993) dan peranannya terhadap  lingkungan masyarakat sekitarnya (Kenney 

& Von Burg, 1999). Keberadaan ilmu pengetahuan akan menjadi kekuatan khusus yang sangat 

berguna untuk menciptakan inovasi, ketika suatu ide proses atau ide produk terbaru yang 

berasal dari ketrampilan dan ilmu pengetahuan.  

 Lado, Boyd, dan Wright (1992) memberikan argumentasi dengan menyatakan bahwa 

wirausahawan adalah pemimpin strategis yang melalui tindakannya akan sangat memengaruhi 

keberhasilan suatu bisnis (Lado, Boyd, & Wright, 1992). Wirausahawan memulai bisnis yang 

mereka miliki sendiri, menyusun strategi, mengenali peluang yang muncul dan menjelaskan 

peluang yang ada ke dalam sebuah aktivitas bisnis (Beaver & Jennings, 2005; Shook, Priem, & 

McGee, 2003). Namun karena kurangnya sumber daya pekerja terampil dan teknologi, maka 

keberhasilan bisnis sangat tergantung kepada pemilik bisnis.  

Teori pandangan berpangkalan sumber daya menyatakan bahwa strategi untuk menjadi 

perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif dapat diraih dengan mengandalkan faktor-

faktor internal berupa sumber daya dan kemampuan perusahaan. Kompetensi keorganisasian 

(organizational compentencies), tertanam dalam proses internal, sumber daya manusia atau aset 

tanwujud lainnya, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam 

situasi tertentu (Tokarczyk, Hansen, Green, & Down, 2007). Karakteristik dasar yang 

menentukan suatu sumber daya untuk berkompetisi adalah value, rarity, inimitability, non-

substitutability (Barney, 1991; Hooley, Piercy, Nicoulaud, & Rudd, 2017). Carpenter dan 

Sanders (2004) menambahkan karakteristik exploitability, yang mensyaratkan kemampuan 

perusahaan untuk dapat untuk mengeksploitasinya dalam mendapatkan keunggulan atas sumber 

daya. Secara keseluruhan karakteristik sumber daya untuk berkompetisi terdiri dari value, 
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rarity, inimitability, non-substitutability, exploitability atau yang dikenal dengan VRINE 

(Barney, 1991; Carpenter & Sanders, 2004; Hooley et al., 2017).  

Perusahaan yang memiliki sumber daya atau kemampuan yang bercirikan valuable dan 

rarity (kelangkaan relatif terhadap permintaan) akan terjamin keunggulannya, selama pesaing 

belum memilikinya atau mampu menemukan pengganti yang mirip. Sumber daya yang sulit 

ditiru dan diganti itulah yang menjadi dasar kinerja superior. Sumber daya ini tertanam sebagai 

kompetensi inti dalam perusahaan yang diwujudkan dalam perencanaan strategi yang tepat 

untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan.  

Resources Based View menjadi acuan teori dalam penelitian ini terkait dengan peubah 

kapabilitas pengusaha, yang menekankan pada sumber daya dan kemampuan internal untuk 

menentukan strategi dalam menghadapi perusahaan pesaing. Sumber daya dan kemampuan 

internal yang dimiliki pengusaha membentuk kapabilitasnya dalam mengelola perusahaan, 

sehingga perusahaan yang mampu memenangkan persaingan apabila manajer atau pemimpin 

perusahaan memiliki  tingkatkan kapabilitas yaitu kapabilitas statis, kapabilitas dinamis dan 

kapabilitas metafisik (Collis, 1994). 

Teori National Resource Base View yang dikemukakan oleh Aragon C, et.al., (2008), 

dalam konteks bisnis usaha kecil menengah (UKM) ramah lingkungan, menyatakan bahwa 

keunggulan bersaing dapat tercapai bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengelola 

sumber daya alam dan mengembangkannya untuk mengatasi lingkungan (Aragón-Correa, 

Hurtado-Torres, Sharma, & García-Morales, 2008). Teori keunggulan bersaing relevan dengan 

penelitian ini dalam merumuskan indikator kapabilitas pengusaha ekologis UKM batik warna 

alam, dengan menambahkan  hasil penelitian Fowler dan Hope (2007) yaitu strategi pencegahan 

polusi, pengelolaan produk dan pembangunan berkelanjutan (Fowler & Hope, 2007). 

Tabel 2. 2 

State of the Art Resource Based View 

Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

1984 Warnerfelt Perusahaan sebagai sebuah sumber daya (resources), 

keterampilan  (skills) dan kemampuan (capabilities) yang 

harus dikelola untuk keberhasilan usaha 

1991 Barney Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan 

harus memiliki sumber daya yang bernilai (valuable 

resources) dan unggul, bersifat langka dan tidak dapat 

ditiru oleh pesaing. 
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Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

2008 Aragon Correa Keunggulan bersaing dapat tercapai bergantung pada 

kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya 

alam dan mengembangkannya untuk mengatasi 

lingkungan. 

2009 Carpenter dan Sanders Karakteristik exploitability mensyaratkan kemampuan 

perusahaan untuk dapat mengeksploitasinya dalam 

mendapatkan keunggulan atas sumber daya. 

2012 Hooley, et. al. Karakteristik dasar yang menentukan suatu sumber daya 

untuk berkompetisi adalah value, rarity, inimitability, 

non-substitutability  

Sumber : Dikembangkan untuk disertasi ini (2019) 

2.1.3. Enviropreneurial Marketing Theory 

Teori neoklasik kewirausahaan dipelopori oleh  Richard Cantillon dalam tulisannya Essai 

Sur La Nature Du Commerce En Général pada tahun 1730. Diterbitkan dalam bahasa Perancis 

pada tahun 1755 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Henry Higgs pada tahun 

1932, yang menyatakan bahwa sirkulasi barang/jasa dilakukan oleh para wirausaha. 

Perkembangan teori kewirausahaan selanjutnya dikemukakan oleh Joseph Schumpeter (1934) 

yang dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi (Schumpeter, 1934). Schumpeter berpendapat 

bahwa inovasi dan perubahan teknologi suatu bangsa berasal dari pengusaha.  

Pendekatan kewirausahaan mulai mengalami perubahan pada pertengahan abad dua 

puluh, yang selanjutnya aktivitas kewirausahaan dipengaruhi oleh  manusia dan lingkungan. 

Faktor manusia yang mencakup psikologis seperti keinginan berprestasi, menerima tanggung 

jawab dalam situasi kompleks dan menanggung resiko, serta perbedaan individu (David 

McClelland Princeton & Van, 1962). Faktor lingkungan yang meliputi ekologi, kebijakan 

pemerintah dan produk hukum terkait dengan perlindungan alam (Gnyawali & Fogel, 2018). 

Kewirausahaan merupakan  proses melakukan sesuatu yang baru atau berbeda dalam 

upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri serta memberikan nilai tambah 

bagi masyarakat. Kewirausahaan diartikan sebagai sebuah  proses mencipta nilai lebih 

serangkaian sumber daya yang unik untuk memperoleh sesuatu yang baru dan berbeda dalam 

mengeksploitasi sebuah peluang (Morris & Lewis, 1995).  

Untuk mencipta sesuatu yang baru, diperlukan proses strategi tentang pembuatan 

kebijakan yang mampu mendukung dan memungkinkan pengusaha dalam bertindak serta  

menjalankan organisasi sesuai dengan yang direncanakan yang mengacu pada hal-hal baru 

(Wiklund & Shepherd, 2003). Secara psikologis perilaku wirausaha juga dapat diidentifikasi, 
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melalui kepribadian yang dimiliki tiap-tiap individu yang mencerminkan suatu kapabilitas diri 

untuk dalam menciptakan kreativitas baru dan berbeda dengan yang lain, yang ditunjukan 

dalam perilkau nyata sehingga mampu membedakan antara wirausaha dan non wirausaha 

(Bjerke & Hultman, 2011). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Day et al. (2006),  yaitu 

perilaku kewirausahaan harus mampu mencerminkan sifat, memiliki ciri yang berbeda dengan 

yang lain serta  watak seseorang yang memiliki kemampuan lebih dalam mewujudkan gagasan 

inovatif  kedalam dunia bisnis  secara kreatif (Day, Reynolds, & Lancaster, 2006).  

Dalam literatur manajemen, telah dicapai konsensus tentang strategi kewirausahaan 

dalam melakukan proses manajemennya melalui tiga landasan dimensi keorganisasian, yakni 

kemampuan berinovasi, kemampuan mengambil sekaligus menghadapi  risiko, dan sifat 

proaktif para pelaku wirausaha (Matsuno, Mentzer, & Özsomer, 2002). Satu pandangan 

berwirausaha, yang mendefinisikan kewiraswastaan dengan apa yang dilakukan seorang 

pengusaha adalah dari Gibb (1996) yang menyatakan wiraswasta itu pencari kesempatan, 

seseorang yang menggabungkan faktor produksi secara inovatif dan siapa yang mencari dan 

memanfaatkan peluang dan celah di pasar, selanjutnya dikenal dengan pemasaran 

keberwirausahaan (Gibb, 1996).  

Teori Pemasaran Keberwirausahaan  yang dikemukakan oleh Stokes, (2000) menjelaskan 

bahwa Entrepreneurial Marketing Theory merupakan disiplin ilmu kewirausahaan yang 

mempelajari tentang nilai-nilai yang dimiliki, kemampuan (ability) dan perilaku seorang 

wirausaha dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait peluang usaha yang dilakukan 

(Stokes, 2000). Aspek penting dari teori pemasaran keberwirausahaan ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana teori pemasaran dilakukan sesuai dengan praktek keberwirausahaan. 

Teori yang dikemukakan Kotler (2011) menyatakan bahwa terdapat perbedaan konsep 

pemasaran yang dijalankan oleh wirausaha dengan  konsep pemasaran dalam pemasaran 

konvensional (nir wirausaha), yaitu   adanya asumsi perbedaan perilaku yang menjadi dasar   

konsep teori dari pemasaran dan keberwirausahaan (Phillip Kotler & Armstrong, 2011). Dalam 

pemasaran konvensional (nir wirausaha) pemasaran sebagai sebuah proses yang terorganisir 

dan terencana, sehingga memiliki asumsi bahwa untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen 

dapat dilakukan melalui penelitian pasar formal. Hasil analisa pasar yang didapatkan akan 

digunakan sebagai dasar pengembangan produk atau jasa baru dalam merespon kebutuhan 

konsumen.  Dalam pemasaran keberwirausahaan, pemasaran dapat dikatakan sebagai perilaku 

yang merepresentasikan aktivitas informal dan tidak terencana dengan mengandalkan intuisi 

dan energi yang berbeda dari individu untuk mewujudkan kegiatan usaha (Day et al., 2006).  

Pendapat lain yang disampaikan oleh Hills, et.al., (2008) menyatakan bahwa interprestasi 

keberwirausahaan dalam pemasaran antara lain ditunjukkan dengan orientasi konsumen versus 
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orientasi inovasi (Hills, Hultman, & Miles, 2008). Para pelaku usaha berpendapat bahwa 

perubahan lebih sering dipicu oleh eksisensi timbulnya ide baru karena adanya tekanan dari 

pesaing/kompetitif, bukan kebutuhan konsumen yang dapat diketahui dengan pasti. Hal ini 

biasa terjadi pada bisnis awal yang tidak melakukan analisis pasar tetapi melalui perasaan 

intuitif tentang sesuatu yang dibutuhkan konsumen, yang muncul dari gagasan/ide pelaku 

wirausaha. Berjalannya waktu, kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk atau jasa 

merupakan kegiatan pemasaran yang harus dilakukan para pelaku wirausaha. Entrepreneurship 

yang dinilai  sukses karena tidak melalui analisis pasar tentang kebutuhan konsumen dalam 

memulai usahanya, harus lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas usahanya. Skala aktivitas 

keberwirausahaan yang paling banyak digunakan, menurut Carson, et.al.,  (1995), berdasar 

pada dimensi perilaku wirausaha yang terdiri dari kemampuan berinovasi, mengambil resiko, 

dan menanggapi proaktif terhadap peluang yang ada. Inovasi keberwirausahaan biasanya 

muncul karena terdorong oleh keinginan untuk melakukan penyesuaian dalam upaya 

pendekatan pasar, segmen pasar baru atau meningkatkan produk/jasa ke konsumen yang telah  

ada, serta berbagai  penyesuaian tambahan yang inovatif yang diharapkan mampu menciptakan 

keunggulan kompetitif (D. Carson, Cromie, McGotwan, & Hill, 1995).  

Pandangan lain terkait pemasaran keberwirausahaan disampaikan oleh Bjerke (2005) 

menyatakan pemasaran keberwirausahaan dalam usaha kecil  memiliki target organisasi atau 

individu yang memberikan efek positif atau negatif terhadap produk, harga, promosi dan 

saluran distribusi versus marketing interaktif dan beritagetok tular. Selain itu, komunikasi 

informal adalah sebuah aspek pemasaran keberwirausahaan yang dapat dikelola secara efektif. 

Komunikasi personal berupa berita getok tular di antara wirausaha dan pemilik usaha kecil 

dapat menjadi sumber utama dari ide inovatif, karena hal ini memainkan peran penting dalam 

penggunaan produk dan jasa baru dari konsumen.  

Pemasaran keberwirausahaan merupakan aspek pemasaran yang fokus pada kebutuhan 

tercapainya saluran pemasaran yang baik,  melalui pengembangan hubungan antar pribadi yang 

mampu mendukung perusahaan. Strategi pemasaran keberwirausahaan yang 

diimplementasikan melalui aktivitas pemasaran atau lebih dikenal dengan baur pemasaran, 

merupakan instrumen penting  yang digunakan oleh pemasar dalam menjalankan aktivitas 

pemasarannya.  Bjerke dan Hultman (2011) menyatakan aktivitas pemasaran keberwirausahaan 

adalah aktivitas langsung dalam menjalankan proses pertukaran barang atau jasa melalui 

pemasaran interkatif (Bjerke & Hultman, 2011). Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki 

kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan target pasar yang didukung oleh 

preferensi kuat dalam kontak personal dengan konsumen, sehingga  tidak perlu menggunakan 

pemasaran tak pribadi dan promosi massa yang biasanya memerlukan biaya cukup besar. 
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Hubungan dilakukan melalui pembicaraan secara intensif sebagai suatu cara untuk mendengar, 

menggali  dan memberikan respon dengan cepat terhadap suara konsumen, sehingga  tidak perlu 

melakukan penelitian pasar formal yang biasanya memerlukan biaya yang cukup besar dalam  

memahami pasar. 

 Pada umumnya kemampuan pengusaha untuk melakukan komunikasi secara langsung 

dengan konsumen seringkali menjadi nilai jual yang unik bagi bisnis, hal ini   biasa dilakukan 

dengan menghabiskan sebagian hari kerjanya untuk berkontak dan berinteraksi secara langsung 

dengan konsumen seperti yang dilakukan pada perusahaan besar (Gummesson, 2006). Jadi 

pemasaran interaktif juga dapat dilakukan pada  usaha kecil melalui  kemampuan memberikan 

respon balik dengan cepat dalam berkomunikasi dengan konsumen individu. Pengusaha 

melakukan interaksi langsung dengan konsumen individu melalui personal selling dan 

pendekatan pembentukkan hubungan jangka panjang, yang diharapkan bukan  hanya 

memastikan pesanan, tapi juga memberikan rekomendasi ke konsumen lainnya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Hills (2008) menjelaskan bahwa bahwa proses pemasaran 

dapat dilakukan dari empat prinsip pemasaran, sedangkan perilaku aktivitas keberwirausahaan 

dapat memudahkan dalam menjalankan teori pemasaran (Hills et al., 2008). Oleh karena itu 

Stokes (2007) membuat perbandingan antara  prinsip pemasaran tradisional dan pemasaran 

keberwirausahaan yang dapat  dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. 3 

Pemasaran Tradisional dan Pemasaran Keberwirausahaan 

Dimensi 

Pemasaran 

Pemasaran  

Tradisional 

Pemasaran Keberwirausahaan 

(Entrepreneurial Marketing) 

Konsep Berorientasi pada  

konsumen; adanya 

dorongan pasar dan 

pengembangan produk 

Berorientasi pada  inovasi, yang 

didukung oleh dorongan ide,serta 

taksiran intuitif tentang kebutuhan 

pasar 

Strategi Segmen pasar dilakukan  

dengan arah topdown, 

target market dan 

positioning product 

Target pasar dilakukan terbalik 

dengan  arat bottom-up dari konsumen 

dan kelompok pengaruh lainnya 

Metode Baur pemasaran: produk, 

harga, promosi distribusi 

Metode pemasaran interaktif 

Inteligensi Pasar Analisa pasar dan sistem  

inteligensi pasar 

Saluran informal dan pengumpulan 

informasi 

Sumber: Stokes, 2007. 
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Konsep pemasaran keberwirausahaan terpumpun pada inovasi yang dimiliki pelaku usaha  

dan pengembangan gagasan ide yang sesuai dengan pemahaman kebutuhan pasar; sedangkan 

pada pemasaran tradisional menitikberatkan pada pengembangan produk dan jasa diawali dari 

taksiran kebutuhan konsumen. Pada pemasaran keberwirausahaan target konsumen diperoleh  

melalui pendekatan bottom-up ke pasar, dengan pembinaan jejaring baik secara individual 

maupun kelompok, tanpa melalui proses segmentasi, penetapan sasaran dan pemosisian, 

komunikasi top-down seperti yang dilakukan pada pemasaran tradisional. Pemasaran 

keberwirausahaan menggunakan metode pemasaran interaktif, yang berusaha menjalin 

komunikasi intensif dengan konsumen dengan menggunakan komunikasi berita getok tular 

(word of mouth)  untuk mendapatkan pelanggan baru, sedangkan dalam pemasaran tradisonal 

mengandalkan baur pemasaran produk, harga, promosi dan distribusi.  

Intelegensi pasar dalam  pemasaran keberwirausahaan dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi non formal melalui jaringan kontak pribadi, sedangkan dalam pemasaran tradional 

menggunakan inteligensi pasar. Dari perbandingan diatas, pemasaran keberwirausahan dinilai 

dapat meningkatkan kekuatan keberwirausahaan melalui penegnalan bahwa aspek 

keberwirausahaan dapat diimplementasikan dalam prinsip pemasaran. Oleh karena itu, Teori 

Pemasaran Keberwirausahaan digunakan sebagai pijakan dalam mengonseptual kinerja 

pemasaran ramah lingkungan, yang dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

kinerja pemasaran  mampu dicapai oleh wirausahawan batik warna alam. 

Varadarajan (2007) mendefinisikan Enviropreneurial Marketing Theory sebagai proses 

untuk merumuskan dan menerapkan keberwirausahaan dan kegiatan pemasaran lingkungan 

yang menguntungkan, dengan tujuan menciptakan pendapatan dengan menyediakan pertukaran 

yang memuaskan sesuai tujuan yaitu perusahaan ramah lingkungan, meningkatkan kinerja 

ekonomi dan sosial (Varadarajan, 2007). Konseptualisasi Enviropreneurial Marketing Theory 

adalah : 

1) Mengadopsi perspektif inovasi dan solusi teknologi, asumsi dasar yang mendorong 

pemasaran lingkungan adalah terjadinya degradasi lingkungan yang merupakan hasil 

interaksi pengalaman manusia, pertumbuhan teknologi, dan pembangunan ekonomi. 

2) Mengadopsi orientasi kewirausahaan, konsep kunci dasar pemasaran lingkung 

keberwirausahaan adalah adanya filosofi kewirausahaan, yaitu kemampuan inovasi, 

kemampuan mengambil risiko dan sifat proaktif, yang memandang bahwa perspektif 

kebutuhan lingkungan bisa menjadi peluang pasar. 

3) Mewakili tujuan perusahaan, yaitu kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pemasaran 

lingkung keberwirausahaan dalam perspektif global, dimana pembangunan berkelanjutan 
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terkait dengan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi (triple bottom line) yang di 

populerkan oleh John Elkington tahun 2001.  

Dari uraian diatas,  perspektif-perspektif  teori tersebut  diperlukan untuk menjelaskan 

bahwa para pelaku usaha yang peduli terhadap keberlanjutan alam, akan berupaya melakukan 

strategi pemasaran yang berwawaskan lingkungan. Kinerja pemasaran ramah lingkungan 

adalah salah satu bagian dari upaya perusahaan dalam melihat kesesuaian strategi yang 

diterapkannya dengan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi perubahan dan tantangan 

dari lingkungan dengan perspektif jangka panjang, sehingga tercipta pemasaran berkelanjutan 

(sustainability marketing).  

Perkembangan masalah lingkungan yang serius mengharuskan perusahaan untuk terlibat 

dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar (Foote, Gaffney, & Evans, 2010; 

Kanji & Chopra, 2010), mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam manajemen kualitas (Total 

Quality Mmanajemen) dan model keunggulan bisnis (Aras & Crowther, 2010; Asif, Searcy, 

Garvare, & Ahmad, 2011; Zairi & Peters, 2002), dan untuk mengadopsi praktik produksi ramah 

lingkungan (Dervitsiotis, 2006).  

Tabel 2. 4 

State of the Art Enviropreneurial Marketing Theory 

Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

1730 Richard Cantillon Dalam tulisannya Essai Sur La Nature Du Commerce En 

Général menyatakan bahwa sirkulasi barang/jasa dilakukan 

oleh para wirausaha. 

1934 Joseph 

Schumpeter 

Inovasi dan perubahan teknologi suatu bangsa berasal dari 

pengusaha.  

1992 Varadarajan Enviropreneurial Marketing Theory sebagai proses untuk 

merumuskan dan menerapkan keberwirausahaan dan kegiatan 

pemasaran lingkungan yang menguntungkan, dengan tujuan 

menciptakan pendapatan dengan menyediakan pertukaran yang 

memuaskan sesuai tujuan yaitu perusahaan ramah lingkungan, 

meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial. 

2007 Stokes Pemasaran keberwirausahaan  merupakan disiplin ilmu 

kewirausahaan yang mempelajari tentang nilai-nilai yang 

dimiliki, kemampuan (ability) dan perilaku seorang wirausaha 

dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait peluang 

usaha yang dilakukan. 
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Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

2010 Kanji & Chopra Perkembangan masalah lingkungan yang serius mengharuskan 

perusahaan untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial 

perusahaan yang lebih besar. 

Sumber : Dikembangkan untuk disertasi ini (2019) 

2.1.4. Model Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

Bisnis ramah lingkungan (green business) merupakan sebuah usaha yang memenuhi 

empat kriteria terkait pengelolaan lingkungan yaitu : a) usaha yang menghasilkan produk atau 

jasa ramah lingkungan; b) perusahaan yang mampu menginternalisasi prinsip-prinsip  

keberlanjutan bisnis dalam pengambilan keputusannya; c) perusahaan yang memiliki 

kepedulian lingkungan lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya; d) perusahaan memiliki 

komitmen ekologis berkelanjutan dalam menjalankan usahanya. Teori Triple Bottom-Line of 

Business menyatakan bahwa untuk keberlanjutan suatu usaha dalam jangka panjang maka 

perusahaan harus mampu mensinergikan apa yang dinamakan 3 P yaitu : profit, planet dan  

people ke dalam pengelolaan bisnisnya (Elkington, 1999). 

Tujuan yang akan dicapai dalam suatu kegiatan usaha pada umumnya yang diinginkan 

adalah kontinuitas usaha melalui pencapaian kemampulabaan yang berkelanjutan 

(sustainability profit), kegiatan usaha yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan 

(sustainability planet) dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar (people 

well-being) (Crals & Vereeck, 2005). Hal ini dapat terwujud apabila para pemasar perusahaan 

menggunakan strategi pemasaran yang berwawasan ramah  lingkungan (green marketing 

strategi), sehingga  pengeluaran yang ditimbulkan oleh biaya-biaya yang harus ditanggung 

perusahaan terkait dengan usaha ramah lingkungan benar-benar menghasilkan bagi perusahaan 

sesuai dengan kinerja pemasaran yang telah ditargetkan.  

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 memonitor program-program 

pemasaran. Kinerja pemasaran merupakan elemen penting dari kinerja perusahaan secara 

umum karena kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja pemasaran yang telah 

dilakukan selama ini. Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi 

pemasaran suatu perusahaan.  

Kinerja pemasaran hendaknya diukur dengan menggunakan berbagai kriteria pengukuran 

sekaligus (multiple measurements), jika menggunakan pengukuran dengan kriteria tunggal 

(single measurement) maka tidak akan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif 

tentang bagaimana kinerja suatu perusahaan itu sesungguhnya (Ambler & Clark, 2001; Gao, 
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2010). Clark, et al., (2006) menyatakan bahwa pengukuran kinerja pemasaran adalah sebuah 

proses dalam bisnis yang menyediakan umpan balik tentang kinerja berkaitan dengan upaya 

pemasaran yang telah dilakukan kepada organisasi (B. H. Clark et al., 2006). Umpan balik yang 

dimaksud diantaranya berupa informasi tentang pasar. 

Informasi pasar sangat diperlukan bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

prestasi pemasaran perusahaan mampu menguasai pasar, sebagai cermin dari keberhasilan 

usahanya dalam persaingan pasar. Keberhasilan perusahaan yang dicerminkan oleh prestasi 

kinerja pemasaran merupakan implementasi dari strategi pemasaran yang dipilih oleh 

perusahaan. Kinerja pemasaran juga dikatakan sebagai kemampuan organisasi untuk 

mentransformasikan diri dalam menghadapi tantangan dari lingkungan dengan perspektif 

jangka panjang (Keats, Barbara & Hitt, Michael, 1998). 

Lingkungan menjadi bagian penting dari perusahaan yang harus dikenali, kemudian harus 

dikelola dengan baik sehingga dapat memberi manfaat bagi perusahaan dan kehidupan disekitar 

perusahaan. Pengenalan lingkungan yang baik akan memberi dampak pada mutu strategi yang 

dihasilkan yang selanjutnya akan berdampak pada kinerja pemasaran. Penilaian kinerja 

lingkungan menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam melihat kesesuaian strategi 

pengelolaan lingkungan yang diterapkan secara terpadu dan mentaati peraturan atau kebijakan 

lingkungan seperti penggunaan bahan baku, penggunaan sumber daya alam yang efektif dan 

penggunaan teknologi serta menerapkan komitmen ekologis bagi seluruh pemangku 

kepentingan perusahaan.  

Penelitian terdahulu tentang kinerja lingkungan oleh James (1994) yang dilakukan 

dengan mengelompokkan ke dalam proses, konsumsi sumber daya, emisi dan limbah, efisiensi, 

risiko, dampak ekologis, persepsi konsumen dan langkah-langkah terkait dampak keuangan. 

Bartolomeo (1995) mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dengan memisahkan 

indikator kinerja yang didasarkan pada proses (penggunaan bahan baku yang efisien) dan sistem 

(efektivitas dalam mencapai target efisiensi lingkungan) serta merujuk pada dimensi keuangan 

(efisiensi ekonomi dalam menerapkan lingkungan program) (de Bartolome, 1995). 
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Tabel 2. 5 

State of the Art Model Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

Tahun Peneliti Hasil Penelitian 

2001 Jung, et.al. Pengukuran kinerja lingkungan yaitu input, proses, output, 

dan ukuran hasil. Masukan dan keluaran tindakan mengacu 

pada interaksi fisik perusahaan dengan lingkungan alam, 

misal bahan baku, konsumsi air dan energi, penggunaan 

lahan, emisi, limbah yang timbul, dan kebisingan. 

2004 Günther et al. Kinerja lingkungan yang dihitung sendiri, kinerja yang 

dirasakan, peringkat lingkungan, dana lingkungan, dan 

kejadian terkait lingkungan  

2006 Clark, Abela, & 

Ambler 

Pengukuran kinerja pemasaran adalah proses bisnis yang 

memberikan loloh balik kinerja kepada organisasi mengenai 

hasil upaya pemasaran. Umpan balik kinerja cenderung 

menjadi bentuk pasar yang sangat penting 

informasi. 

2010 Gao Proses multidimensi yang mencakup tiga dimensi 

efektivitas, efisiensi dan kemampuan beradaptasi; 

keefektifan dan efisiensi dan organisasi kegiatan pemasaran 

yang berkaitan dengan tujuan yang terkait dengan pasar, 

seperti pendapatan, pertumbuhan, dan pangsa pasar. 

2011 Wolfgang Schultze, 

Ramona Trommer 

Pengukuran kinerja lingkungan berdasarkan masukan 

danluran, operasional proses dan kinerja lingkungan 

strategis memberikan validitas konstruk. Tindakan EP 

generik digunakan dalam studi skala besar harus mewakili 

lingkungan pemangku kepentingan secara memadai 

ekspektasi, khususnya mengacu pada indikator prospektif. 

2015 Sulistyowati Penilaian kinerja lingkungan menjadi bagian dari upaya 

perusahaan dalam melihat kesesuaian  strategi pengelolaan 

lingkungan yang diterapkan secara terpadu dan mentaati 

peraturan atau kebijakan lingkungan seperti penggunaan 

bahan baku, penggunaan sumber daya alam yang efektif dan 

penggunaan teknologi serta menerapkan komitmen ekologis 

bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan  

Sumber : Dikembangkan untuk disertasi ini (2019) 
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2.2. Uraian Peubah Penelitian 

Peubah gayut Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan (Green Marketing Performance) 

merupakan peubah terpilih yang dikonseptualisasikan pada penelitian ini. Empat peubah 

lainnya merupakan peubah yang sudah diketahui (known variabel) yang telah diteliti oleh 

peneliti-peneliti terdahulu. Berikut penjabaran masing-masing peubah dalam penelitian ini : 

2.2.1. Peubah Gayut : Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan  

Konsep pemasaran ramah lingkungan  dan  gagasan tentang bumi yang sehat serta strategi 

pemasaran yang sukses telah dikaji oleh para peneliti terdahulu. Pemasaran ramah lingkungan  

mendefinisikan peran potensial organisasi, konsumen, dan pemerintah serta bagaimana 

kelompok-kelompok ini memengaruhi faktor lingkungan melalui proses pemasaran. Pemasar 

harus dapat memengaruhi  perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan secara 

efektif mendidik mereka. Pemasaran ramah lingkungan memberikan  pedoman, dan 

konsekuensi dari kegagalannya sehingga diperlukan pengukuran untuk menentukan seberapa 

besar kinerja pemasaran ramah lingkungan telah dicapai oleh pemasar. Namun demikian, belum 

ada yang mengonseptualisasikan pengukuran kinerja pemasaran ramah lingkungan. Clark et. 

al. (2006) dalam penelitiannya untuk mengukur kinerja pemasaran, menyampaikan agar 

melakukan pengukuran menggunalan alat yang telah ada (B. H. Clark et al., 2006). Oleh karena 

itu dalam mengonseptualisasi kinerja pemasaran ramah lingkungan ini menggunakan kinerja 

pemasaran dan kinerja lingkungan/ramah lingkungan. 

Kinerja Pemasaran merupakan sebuah ukuran hasil yang mampu dicapai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas pemasaran atau operasi perusahaan yang telah dijalankan 

(Zinkhan, 2002). Ukuran kinerja pemasaran dapat  berupa ukuran-ukuran pasar, dan seberapa 

besar tingkat  persepsi nilai pelanggan serta jumlah keuntungan yang diperoleh dari aktivitas 

pemasaran tersebut. Kinerja pemasaran dapat juga dicerminkan oleh perolehan pangsa pasar, 

pertumbuhan pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan keuntungan dan nilai 

pemegang saham (Shaw, 2002). Mengukur kinerja pemasaran juga dapat dilakukan dari 

bagaimana perusahaan tersebut mampu menghasilkan keuntungan dari masing-masing 

pelanggan, dan posisi perusahaan dalam persaingan (Anand & Khanna, 2000). 

Ketidakmampuan manajer pemasaran untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam 

kontribusinya terhadap peningkatan tingkat keuntungan perusahaan disebabkan oleh sulitnya 

merancang indikator untuk mengukur kinerja pemasaran (Gao, 2010). Telaah pada beberapa 

literatur pengukuran kinerja pemasaran yang diungkapkan oleh  Gao (2010) meliputi efektifitas 

pemasaran, efisiensi pemasaran, produktivitas pemasaran, dan metrik pemasaran (marketing 

metrics) (Gao, 2010).  
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Kinerja pemasaran pada perspektif efektiftitas pemasaran, mengukur sejauh mana 

program pemasaran yang telah dijalankan dapat menjangkau tujuan bisnis secara keseluruhan. 

Tujuan bisnis yang dimaksud menyangkut lima atribut utama dalam orientasi pemasaran 

perusahaan sebagaimana dirumuskan oleh Kotler (1977) 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). 

Pada perspektif efisiensi terkait perbandingan antara upaya penggunaan sumberdaya 

pemasaran pada masa lalu, dengan hasil- hasil program pemasaran pada masa mendatang 

(Baron et al., 2006). Metode untuk mengukur masukan (misalnya: biaya pemasaran, 

pengetahuan dan teknologi, jam kerja per orang), sedangkan untuk mengukur luaran (misalnya 

penjualan, keuntungan, pelayanan, aliran kas). Untuk perspektif produktivitas pemasaran, 

Sheth dan Sisodia (2002), Rust et al. (2004) memperkenalkan konsep rantai produktifitas 

pemasaran yaitu kegiatan pemasaran yang diukur dengan menggunakan indikator seperti 

kualitas merek, kepuasan pelanggan, atau ekuitas pelanggan (Rust et al., 2004; Sheth & Sisodia, 

2002). Perspektif Marketing Metric dapat diukur dengan menggunakan indikator finansial 

(biasanya perhitungan laba rugi), kondisi pasar, sumberdaya internal non finansial (inovasi dan 

tenaga kerja). Dari literatur yang tersebut diatas, maka  pengukuran kinerja pemasaran meliputi 

: pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kesetiaan pelanggan / retensi, ekuitas merek, dan inovasi 

(Gao, 2010). 

Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa  dalam konsep pemasaran, volume 

penjualan yang menguntungkan memang menjadi tujuannya, tetapi laba yang didapat dari 

volume penjualan itu harus diperoleh melalui kepuasan konsumen (Phillip Kotler & Armstrong, 

2011), sedangkan Peter Drucker (1995) mengusulkan lima kriteria penentuan standar 

pengukuran kinerja perusahaan yang dua di antaranya adalah posisi pasar dan kemampulabaan.  

Penelitian Voss dan Voss (2000) mendukung pernyataan diatas yang mengemukakan bahwa 

kinerja pemasaran dapat dinyatakan berdasarkan volume penjualan, tingkat pertumbuhan 

penjualan, serta tingkat pertumbuhan pelanggan, selanjutnya Zhou et al. (2005) menggunakan 

pertumbuhan penjulan, tingkat keuntungan, return on invesment, dan pangsa pasar  untuk 

mengukur kinerja pemasaran (Voss & Voss, 2000; Zhou, Gao, Yang, & Zhou, 2005).  

Pengukuran kinerja pemasaran dapat dilakukan melalui aktivitas fungsi pemasaran, dimana 

pengukuran ini lebih rasional dibandingkan melalui pendekatan akuntansi dikarenakan pengukuran 
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kinerja pemasaran terkait langsung dengan aktivitas dari fungsi pemasaran tersebut. 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. Namun 

demikian, pengukuran kinerja pemasaran terdahulu belum menyentuh dan memberikan 

kontribusi bagi keberlanjutan ekonomi di masa yang akan datang. Kondisi ekologis tidak 

diperhitungkan, sehingga kerusakan alam terus mengancam.  

Dalam penelitian empiris, James (1994) mengelompokkan kinerja lingkungan ke dalam 

proses, konsumsi sumber daya, emisi dan limbah, efisiensi, risiko, dampak ekologi, persepsi 

konsumen dan tindakan yang terkait dengan dampak keuangan. Bartolome (1995) 

mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dengan memisahkan indikator kinerja dari 

indikator dampak (de Bartolome, 1995). Berbagai indikator lingkungan perusahaan yang 

berbeda digunakan seperti mengonseptualisasikan manfaat lingkungan perusahaan (Lankoski, 

2000), pengukuran kinerja lingkungan (Salzmann, Ionescu-somers, & Steger, 2005; Schultze 

& Trommer, 2012). Bagaimana mengukur kinerja lingkungan perusahaan dengan benar dan 

beberapa ilmuwan meminta penelitian lebih lanjut mengenai pengukuran kinerja lingkungan 

perusahaan (Orlitzky, Siegel, & Waldman, 2015). Wood (2010) merekomendasikan 

pengukuran kinerja lingkungan perusahaan lebih runtut dengan turunan teori lingkungan 

perusahaan yang lebih menyeluruh. Secara krusial kategori ukuran hasil dan metrik yang sesuai 

tidak mengukur input dan output tetapi dampaknya pada pemangku kepentingan, misalnya, 

pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat secara keseluruhan. Kinerja yang dirasakan 

meliputi penilaian lingkungan, dana lingkungan, dan peristiwa terkait lingkungan (Guenther & 

Hoppe, 2004). Beberapa kebijakan strategis dan konsekuensi produk dari adopsi inisiatif ramah 

lingkungan sebagai strategi pemasaran juga dilakukan oleh Sharma, Iyer, Mehrotra, & Krishnan 

(Sharma, Iyer, Mehrotra, & Krishnan, 2010). Banerjee, Iyer, dan Kashyap (2003) memprakarsai 

diskusi tentang dampak lingkungan perusahaan terhadap hasil kinerja, termasuk 

kemampulabaan, pangsa pasar, dan pelanggan loyalitas (Banerjee et al., 2003). 

Perusahaan yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dalam 

operasinya, berusaha untuk menggunakan sumber daya terbarukan, dan mencoba 

meminimalkan dampak lingkungan yang negatif dari aktivitasnya. Perusahaan harus 

menghindari miopia ramah lingkungan, artinya tidak ada gunanya menghasilkan barang yang 

benar-benar ramah lingkungan dalam berbagai aspek yang tidak memenuhi kebutuhan 

konsumen (Aggarwal & Aggarwal, 2012). Adapun temuan penelitian Esakki (2017)  

menganggap bahwa pemasaran ramah lingkungan tidak menghasilkan keuntungan langsung, 

sehingga perusahaan harus tekun menerapkan proses untuk mendidik konsumen tentang 
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manfaat pemasaran ramah lingkungan dan ancaman lingkungan, merupakan tantangan bagi 

penelitian berikutnya untuk mengonseptualisasikan kinerja pemasaran ramah lingkungan 

(Esakki, 2017).  

Perusahaan yang mengambil pendekatan agresif terhadap pemasaran ramah lingkungan 

dan tindak lanjut mengenai upaya ini dapat menggambarkan perbaikan kinerja lingkungan 

secara terus-menerus. Upaya perusahaan untuk memetakan kinerja lingkungan memungkinkan 

perusahaan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana perusahaan memengaruhi 

lingkungan dan juga bagaimana lingkungan mempengaruhi perusahaan. 

Dari uraian diatas, kinerja pemasaran ramah lingkungan selalu terkait dengan pemenuhan 

harapan, pada dasarnya dapat dipahami sebagai sejauh mana perusahaan memenuhi harapan 

pemangku kepentingan mereka mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan (Carroll, 2000). 

Mengingat makin meningkatnya biaya pemasaran yang demikian pesat, manajer pemasaran 

berada dibawah tekanan untuk memberikan lebih banyak bukti yang meyakinkan bahwa 

strategi pemasaran memang direncanakan akan menghasilkan nilai lebih bagi perusahaan dan 

pemegang saham (Weber, 2008). Sebagai akibat meningkatnya tekanan untuk dapat 

meyakinkan pengeluaran pemasaran, dibutuhkan ukuran yang lebih baik agar dapat mengukur 

kinerja pemasaran untuk menunjukkan kontribusi pemasaran terhadap nilai perusahaan dengan 

jelas (Stewart, 2009). Oleh karena itu, model pengukuran kinerja pemasaran ramah lingkungan 

dapat  disusun melalui dimensi pengukuran kinerja pemasaran yang dikaitkan dengan kinerja 

lingkungan (ramah lingkungan), dan akhirnya dapat diajukan suatu sintesis model pengukuran 

kinerja pemasaran ramah lingkungan sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2. 3 

Sintesis Peubah Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

Sumber : Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019 

2.2.2. Peubah Bebas : Inovasi Ekologis 
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James (1994), dan Foxon dan Andersen (2009) membawa ide menghasilkan nilai dengan 

mendefinisikan inovasi yang mampu menarik pendapatan ramah lingkungan di pasar, 

mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai bagi organisasi (Foxon & 

Andersen, 2009). Ini melibatkan penciptaan ruang baru di pasar, produk dan layanan atau proses 

yang dipimpin oleh pertanyaan tentang sifat sosial, lingkungan, atau keberlanjutan. Halila dan 

Hörte (2007), mengukur inovasi ekologi dengan indikator  tingkat kreativitas dan jenis 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi dan dampak lingkungan yang 

diharapkan (Halila & Horte, 2007).  

Selanjutnya,  Reid dan Miedzinski (2008) menyajikan definisi yang lebih rinci dengan 

mengatakan bahwa inovasi ekologis adalah penciptaan upaya-upaya baru dan kompetitif dari 

produk, proses, sistem, layanan dan prosedur yang disusun untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dan memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik untuk ekosistem, dengan 

pemanfaatan minimum siklus hidup sumber daya alam dan pelepasan minimum zat beracun 

(Reid & Miedzinski, 2008).  

Konsep yang disajikan oleh Kemp dan Pearson (2008) menyatakan bahwa inovasi 

ekologis adalah produksi, asimilasi atau eksplorasi suatu produk, produksi proses, layanan atau 

metode manajemen atau bisnis yang baru bagi organisasi (mengembangkan atau 

mengadopsinya) dan yang menghasilkan, selama seluruh siklus hidupnya, dalam lingkungan 

yang lebih sedikit risiko, lebih sedikit polusi dan dampak negatif lainnya dari penggunaan 

sumber daya, inklusif daya, dibandingkan dengan alternatif yang relevan (René Kemp & 

Pearson, 2007). Carrillo-Hermosilla et al,. (2009), mendefinisikan inovasi ekologis adalah 

proses sistemik, teknologi, dan/atau sosial perubahan, yang terdiri dari penemuan ide dan 

penerapannya dalam praktik perbaikan lingkungan (Carrillo-Hermosilla, del Río González, & 

Könnölä, 2009). 

Penelitian terdahulu inovasi ekologis pada industri batik dilakukan oleh Maruli Ridho 

(2013) dan Priyatmono (2015) yang dikenal dengan eco-batik, meliputi : 

1. Inovasi pada produksi/bahan baku menggunakan pewarna alam, penggunaan bahan bakar 

alternatif dan pemanfaatan peralatan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan  

kompor multiguna  dengan bahan bakar bio etanol dan bio gas. 

2. Inovasi proses dan  teknik produksi batik pada proses pencelupan,  optimalisasi  

penggunaan pencahayaan dan penghawaan alami serta pembuangan limbah melalui 

instalasi pengolahan akhir limbah (IPAL) baik yang dilakukan secara pribadi maupun  

komunal.  

3. Inovasi sosial, edukasi terkait pengolahan limbah industri terus dilakukan untuk 

menumbuhkan kesadaran sosial tentang dampak dari limbah batik yang tidak diolah 
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dengan IPAL yang baik. Mengingat biaya untuk mengadakan IPAL yang cukup tinggi, 

hendaknya inovasi ini dilakukan secara bergotong-royong dan perlu mendapat bantuan 

dari pemerintah.   

Berdasarkan uraian diatas, inovasi ekologis adalah seluruh langkah dalam 

mengembangkan gagasan baru, perilaku, produk, proses, terapan dan berkontribusi pada 

pengurangan beban lingkungan dalam jangka panjang. Tipologi yang diusulkan oleh Rennings 

(2000) menyajikan empat kelas inovasi ekologis yaitu : teknologi, organisasi, sosial dan 

institusional (Rennings, 2000). Kelompok inovasi ekologis teknologi dibagi lagi menjadi: i) 

teknologi reaktif, untuk diperbaiki kerusakan (misalnya, tanah yang terkontaminasi); dan 

teknologi pencegahan, untuk mencegah lingkungan kerusakan; ii) teknologi ujung-pipa, yang 

terdiri dari ukuran yang diambil setelah produksi dan proses konsumsi; teknologi bersih atau 

terintegrasi, yang mengobati penyebab emisi selama proses produksi atau pada tingkat produk.  

Inovasi-ekologi organisasi didefinisikan sebagai perubahan dalam perusahaan instrumen 

manajemen (eko-audit) dan inovasi dalam layanan (manajemen kekuasaan permintaan dan 

transportasi). Kelompok ketiga terdiri dari inovasi ekologis sosial, mengenai pola baru 

konsumsi berkelanjutan yang mampu menarik perhatian dan dianggap sebagai perubahan 

dalam nilai dan gaya hidup mereka untuk keberlanjutan. Pemerintah hendaknya menjalin  

kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi  dalam upaya pengembangan 

teknologi dan inovasi yang berpihak pada lingkungan.  Meningkatnya inovasi dan teknologi 

akan menunjang terciptanya praktek eko-efisiensi yang lebih baik dari sebelumnya (Widodo,  

2013). Terakhir, inovasi ekologis institusional dicirikan sebagai inovasi tanggapan 

kelembagaan terhadap masalah keberlanjutan yang dipromosikan oleh jaringan lokal dan 

lembaga, pemerintahan global, dan perdagangan internasional. Mereka dipandang sebagai 

fundamental dasar untuk kebijakan keberlanjutan.  

Sesuai dengan manifestasinya yang berbeda, OECD (2009) membedakan inovasi 

ekologis ke dalam inovasi proses, produk dan organisasi. Inovasi proses mengacu pada 

keuntungan efisiensi, yaitu bahwa jumlah luaran tertentu dapat diproduksi dengan lebih sedikit 

biaya. Inovasi produk mengacu pada perbaikan produk yang ada atau penciptaan produk baru, 

dan inovasi organisasi mengacu pada bentuk manajemen baru, seperti Total Quality 

Management (TQM) (OECD, 2009). Sistem pengelolaan lingkungan dan minimisasi limbah 

serta mengintegrasikan isu lingkungan dalam semua aktivitas organisasi (Lukić, 2016). Oleh 

karena itu  tiga  mekanisme dapat diidentifikasi dalam proses mendefinisikan inovasi ekologis 

yang meliputi : 

1. Bahan baku/input proses ramah lingkungan (produk ekologis), yaitu produk batik dengan 

bahan baku pewarna alam (bukan sintetis/non kimia) 
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2. Proses ramah lingkungan (proses ekologis), yaitu proses pembuatan batik tidak 

mencemari lingkungan. 

3. Organisasi ramah lingkungan (organisasi ekologis), yaitu pengelolaan sumber daya yang  

memiliki kepedulian terhadap ramah lingkungan dalam menjalankan usahanya melalui 

pelatihan tentang produksi ramah lingkungan. Sumber daya organisasi merupakan input 

penting dalam merancang dan mengimplementasikan lingkungan yang sehat dalam 

mengimplementasikan strategi pemasaran ramah lingkungan karena mereka membantu 

perusahaan (1) menanggung biaya penerapan lingkungan inisiatif, (2) secara aktif 

mencari bidang kesuksesan baru melalui pengalaman, (3) memanfaatkan skala ekonomi 

dalam berbagi biaya lingkungan, dan (4) memiliki dasar teknologi untuk membangun 

keberlanjutan (Garay & Font, 2012). 

Sintesis peubah inovasi ekologis adalah dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini : 

 

Gambar 2. 4 

Sintesis Peubah Inovasi Ekologi 

Sumber : dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019 
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2.2.3. Peubah Bebas Komitmen Ekologis 

Salah satu literatur mengenai keterhubungan antara kewirausahaan dan lingkungan alam 

adalah komitmen. Di satu sisi, komitmen dianggap sebagai prasyarat untuk memperoleh 

dukungan korporat dalam menyusun strategi yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan usaha 

(Keogh & Polonsky, 1998). Konsep ini disajikan untuk secara khusus menangani komitmen 

lingkungan pada komitmen organisasi. Dalam dinamika ini, peran manajemen adalah 

menghasilkan visi organisasi mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Di sisi lain, 

konsekuensi yang dikehendaki dari visi tersebut adalah iklim organisasi dimana karyawan 

dijiwai dengan visi itu sendiri dan berkomitmen pada hal itu (Gibb, 1996). Visi atau nilai sebuah 

organisasi memiliki kekuatan strategis yang signifikan dalam hal membentuk arah organisasi.  

Sebagai sebuah istilah, komitmen digunakan untuk menunjukkan proses dan hasil dimana 

anggota organisasi menampilkan masalah lingkungan (Shrivastava, 1995). 

Meyers dan Allen, (1991); mencatat bahwa ada tiga dimensi dari  komitmen individu 

terhadap organisasi tempat mereka bekerja, yaitu : (1) komitmen afektif; (2) komitmen 

berkelanjutan; dan (3) komitmen normatif . Bagi beberapa orang, penggunaan model Meyers 

dan Allen dalam konteks ini mungkin tidak sesuai, karena mengacu secara khusus pada 

komitmen terhadap entitas (misalnya organisasi, serikat pekerja atau profesi), bukan pada 

masalah lingkungan (Meyer & Alien, 1991). Rendahnya minat masyarakat terhadap masalah 

lingkungan, karena sebagian besar perusahaan tidak terlalu mementingkan peran lingkungan 

alam dalam mengembangkan strategi pemasaran dan keputusan bisnisnya (Menon & Menon, 

2006). Lynes (2006) mengemukakan bahwa bukti komitmen lingkungan meliputi tindakan  

yang dilakukan sehubungan dengan janjinya, tanggung jawab atas tindakannya, dedikasi untuk 

memperbaiki kinerja lingkungannya serta tingkat keterlibatan dengan isu lingkungan (internal 

dan eksternal) (Lynes & Dredge, 2006). Komitmen konsumen terhadap peningkatan kualitas 

lingkungan sangat kecil dan tampaknya menempatkan tanggung jawab ini pada bidang industri 

dan pemerintahan.  

Berdasarkan uraian diatas, indikator yang digunakan dalam peubah komitmen ekologis 

mengacu pada bentuk komitmen : 

a. Komitmen afektif, melibatkan keterikatan emosional individu, identifikasi dan keterlibatan 

dalam mendukung masalah lingkungan. Keterikatan secara emosional terhadap lingkungan 

yang dipertimbangkan untuk mencapai tujuan dengan menjaga lingkungan. Ecopreneurs 

akan selalu mencari solusi yang paling ramah lingkungan apabila menemui masalah dalam 

menjalankan bisnisnya. 

b. Komitmen normatif, melibatkan rasa kewajiban individu untuk terus mendukung masalah 

lingkungan. Perasaan yang dipandu berdasarkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. 
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Ecopreneurs sangat taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi menjaga 

kelangsungan bisnisnya mau pun kelestarian lingkungan. 

c. Komitmen berkelanjutan, yang melibatkan komitmen berdasarkan biaya ekonomi dan 

sosial. Memperhatikan nilai ekonomis dan sosial dari keprihatinan lingkungan yang 

diabaikan (opportunity cost). Ecopreneurs sangat menghormati nilai-nilai sosial dan 

ekonomi, oleh karenanya akan mengerahkan usaha untuk mengejar eco-opportunities yang 

secara ekonomi diperbolehkan. 

Sintesis peubah komitmen ekologis dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2. 5 

Sintesis Peubah Komitmen Ekologis 

Sumber : Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019 

2.2.4. Peubah Pemoderasi Pemasaran Ekologis 

Konsep pemasaran ekologis berkembang sejak tahun 1975 dengan diselenggarakannya 

lokakarya pertama Pemasaran Ekologis oleh American Marketing Association (AMA) yang 

menghasilkan buku pertama tentang pemasaran ekologis (Herberger, II, & Kinnear, 2006). 

Pemasaran ekologis didefinisikan sebagai studi aspek positif dan negatif dari pemasaran yang 

berkaitan dengan polusi, pemborosan energi dan sumber daya nir-energi (Polonsky, 1994).  

Pemasaran lingkungan dalam manajemen strategik mengharuskan perusahaan untuk 

mengadopsi pendekatan holistik, karena mengurangi risiko lingkungan memerlukan asumsi 
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tanggung jawab dan tindakan terkoordinasi. Artinya ruang lingkup tidak hanya menjual dan 

mempromosikan produk lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan segmentasi  

pelanggan, namun juga  melibatkan bidang lain seperti produksi, logistik dan administrasi. Jika 

tidak, penggunaan argumen ramah lingkungan dapat menyebabkan konsumen menganggap 

tindakan lingkungan perusahaan sebagai oportunis dan berorientasi untuk menciptakan 

keuntungan bagi perusahaan dan bukan untuk masyarakat. Hal ini terpumpun pada apakah 

perusahaan mempertimbangkan lingkungan dalam pengambilan keputusan terhadap 

keprihatinan ekologi dan strategi pemasaran, melalui komitmen yang berorientasi pada 

keinginan 'melakukan hal yang benar (Menon & Menon, 2006). 

Masalah lingkungan telah mengubah cara persaingan bisnis di pasar, dengan 

menyesuaikan proses perencanaan strategik antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

Pertimbangan ekologis untuk pencapaian keuntungan memungkinkan perusahaan untuk 

memiliki akses ke pasar yang terus berkembang dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding 

perusahaan lain (W. E. Baker & Sinkula, 2005; Peattie & Peattie, 2009). Untuk mencapai tujuan 

ekonomi tersebut dikembangkan beberapa konsep pemasaran, seperti pemasaran lingkungan 

(Calomarde, 2005), pemasaran ramah lingkungan (Polonsky, 1994) dan pemasaran ekologis 

(Banerjee et al., 2003).  

Konsep  pemasaran ekologis sebagai proses manajerial memegang tanggung jawab untuk 

mengidentifikasi, memuaskan dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan masyarakat secara 

menguntungkan dan berkelanjutan (Karna, Juslin, Ahonen, & Hansen, 2001). Pemasaran 

ekologis sebagai kegiatan pemasaran yang mengakui kepedulian terhadap lingkungan sebagai 

tanggung jawab untuk pengembangan bisnis dan peluang yang berkembang. Secara sintesis, 

pemasaran ekologis mengacu pada mempromosikan dan mengiklankan produk dengan 

karakteristik ekologis. Setelah selesai, tindakan spesifik yang dilakukan dan diikuti oleh 

pemasaran lingkungan, terwujud dalam kemunculan kemasan dan dapat didaur ulang, dalam 

kontrol yang lebih ketat terhadap pencemaran lingkungan, dalam mempraktikkan aktivitas 

dengan konsumsi energi rendah dan dalam mendidik konsumen berdasarkan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa  tugas pemasaran ramah 

lingkungan adalah memperbaiki kebijakan pemasaran organisasi dalam hubungannya dengan 

lingkungan, agar dapat memenuhi tujuannya. 

Pemasaran yang berorientasi pada ekologi, pada dasarnya melibatkan perubahan 

mentalitas dan konsep yang berakar kuat dalam budaya bisnis, dan juga pemasaran tradisional. 

Pemasaran ekologis, tidak seperti pemasaran tradisional, pertama-tama meningkatkan 

lingkungan kesadaran konsumen. Isu lain yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ada 

beberapa masalah dengan penggunaan pemasaran hijau dan konsep-konsepnya, seperti biaya 
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tinggi dan kebijakan pemerintah, namun seharusnya tidak menghentikan organisasi untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif mereka dengan menggunakan strategi pemasaran dan 

ecomarketing model yang berbasis pada pengetahuan (Zamfir, 2012). 

Pemasaran ramah lingkungan menangani kebutuhan konsumen dengan kesadaran 

lingkungan dan sosial yang tinggi. Pemasaran ramah lingkungan memengaruhi bagaimana 

perusahaan mengelola bisnisnya  dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan yang  

mungkin terpengaruh oleh praktik lingkungan dan sosialnya (Ottman, 2010). Pemasaran ramah 

lingkungan adalah  proses yang meliputi: manajemen operasi, etika pemasaran, etika konsumsi, 

tanggung jawab sosial perusahaan, konsumsi berkelanjutan, ekonomi dan kebijakan konsumen, 

investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan materialisme (Chamorro-Premuzic, 

Furnham, & Lewis, 2007).  

Polonsky dan Mintu-Wimsatt, (1995) mendefinisikan pemasaran lingkungan yang terdiri 

dari semua kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan dan memfasilitasi pertukaran yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia, sehingga kepuasan 

kebutuhan atau keinginan untuk direalisasikan, dengan dampak serendah mungkin atas 

lingkungan (Polonsky & Mintu-Wimsatt, 1995). Pemasaran harus dirancang untuk 

meminimalkan kerusakan lingkungan, tidak harus menghilangkannya secara permanen. 

Konsep kunci dalam mencoba untuk mendefinisikan pemasaran ekologis mengacu pada cara di 

mana tanggung jawab dan masalah ekologi terintegrasi dalam konsep pemasaran manajerial 

dan peran yang dimainkan oleh peraturan pemerintah (Kärnä, Hansen, & Juslin, 2003). 

Kotler (2011) menggambarkan pemasaran ramah lingkungan sebagai komitmen 

perusahaan terhadap pembangunan barang dan layanan yang aman dan ramah lingkungan 

dengan menggunakan barang yang dapat didaur ulang, metode pencegahan polusi yang lebih 

baik, dan penggunaan yang lebih energi efisien (Phillip Kotler & Armstrong, 2011). Penekanan 

pada pemasaran ramah lingkungan dapat membantu meminimalkan dampak lingkungan suatu 

produk sepanjang umurnya, termasuk pembelian bahan, manufaktur, penjualan, konsumsi, dan 

pembuangan. Pemasaran yang berorientasi pada ekologis, pada dasarnya melibatkan perubahan 

mentalitas dengan meningkatkan kesadaran lingkungan dan konsep yang berakar kuat dalam 

budaya bisnis. Kesadaran konsumen terhadap lingkungan adalah penting dan pemasaran 

ekologis merupakan salah satu instrumen penting yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesadaran pada perilaku konsumen.   

Masalah lain yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ada beberapa masalah dengan 

penggunaan pemasaran ekologis dan konsep-konsepnya. Sebagai contoh biaya tinggi dan 

kebijakan pemerintah, namun perusahaan dituntut untuk mendapatkan keunggulan kompetitif 

dengan menggunakan strategi pemasaran dan model  pemasaran ekologis yang berbasis pada 



48 

 

manusia, pengetahuan  dan keberlanjutan (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2009). Tamer 

dan Catalin, (2016) mengemukakan bahwa pemasaran lingkungan adalah melakukan kegiatan 

pemasaran yang meliputi perbaikan produk, penetapan harga, promosi dan penempatan, untuk 

meminimalkan dampak terhadap lingkungan (Tamer & Catalin, 2016).  

Untuk menguraikan ikhtisar pemasaran ekologis difokuskan pada karakteristik bauran 

pemasaran ekologis terhadap pemasaran tradisional (Popescu et al., 2017)  yang akan diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Produk ekologis  

Produk ekologi mewakili produk total, yang terus berlanjut dalam evolusinya dari disain 

hingga reintegrasi lingkungan yang dicapai pada akhir siklus hidupnya. Produk ekologis 

(ramah lingkungan) adalah keputusan produk dan tindakan yang tujuannya untuk 

melindungi atau memberi manfaat lingkungan alam dengan melestarikan energi dan / atau 

sumber daya dan / atau mengurangi polusi dan limbah (Dangelico & Pujari, 2010). Produk 

ekologis mewakili produk total, yang terus berlanjut dalam evolusinya dari desain hingga 

integrasi ulang lingkungan yang dicapai pada akhir daur hidupnya, yang dapat dilakukan 

melalui pendekatan taktis dan strategis. Secara taktis, perusahaan menghadapi pilihan 

tentang bagaimana mereka dapat mengemas dan memberi label produk dengan cara yang 

lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, di Perancis, Hewlett-Packard mengurangi 

penggunaan kemasan sekali pakai untuk laptop-nya sebesar 97% dengan menjualnya 

dalam tas jinjing yang siap pakai (Belz & Peattie, 2012), dan Nestlé mengurangi ukuran 

label kertas pada botolnya hingga 30% (Ottman, 2014). Secara strategis, perusahaan dapat 

memilih untuk menggunakan teknik desain produk hijau (Baumann, Boons, & Bragd, 

2002), melalui pengembangan produk ramah lingkungan baru dari awal (mis., dapat terurai 

secara hayati, dapat didaur ulang). Sebagai contoh, SC Johnson baru-baru ini mengubah 

proses pembuatannya dan merumuskan ulang semua produknya (Esty & Winston, 2009). 

Demikian pula, Nike memperkenalkan sepatu Air Jordan XX3, yang sebagian besar terbuat 

dari bahan daur ulang (Ottman, 2014). Dengan produk ekologis tidak hanya memuaskan 

kebutuhan konsumen, tetapi juga memuaskan kebutuhan planet bumi untuk pembangunan 

berkelanjutan. 

Produk ekologis dalam penelitian ini adalah proses produksi batik dengan menggunakan 

bahan pewarna alam, dengan memperhatikan pengelolaan limbah sehingga menghasilkan 

produk yang relatif aman bagi konsumen dan lingkungan. 

b. Harga ekologis  

Harga ekologis mencerminkan biaya ekologis dan strategi harga ekologis. Penetapan harga 

ekologis adalah  penetapan harga yang bertanggung jawab atas biaya ekonomi (produksi,  
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pemasaran dan lingkungan), serta memberikan nilai bagi pelanggan dan keuntungan yang 

adil dalam bisnis (Martin & Schouten, 2014). Pendekatan taktis dalam penetapan harga 

ekologis dapat dilakukan oleh  perusahaan dengan  menggunakan tindakan penetapan 

harga, seperti rabat untuk mengembalikan kemasan daur ulang, atau membebankan harga 

yang lebih tinggi untuk produk yang tidak ramah lingkungan (Polonsky & Rosenberger, 

2001). Sebagai contoh, Coca-Cola memperkenalkan Recycle Bank untuk memberi 

penghargaan kepada pelanggan A.S. untuk mendaur ulang botolnya, dan di Inggris, 

pengecer Marks & Spencer menagih pelanggan untuk  meminimalkan penggunaan tas 

plastik (Belz & Peattie, 2012). Pendekatan strategis dapat dilakukan dengan melibatkan 

teknik seperti penetapan biaya siklus hidup (sebagai contoh  memasukkan biaya produk 

dari penelitian hingga pembuangan), yang membantu menentukan harga untuk produk dari 

perspektif keberlanjutan (Shrivastava, 1995). Penetapan harga ekologis hendaknya 

mencerminkan biaya ekologis dan strategi harga yang mencakup aktivitas ekologis, seperti 

adanya biaya variabel dalam menjalankan kegiatan eco marketing, biaya sosial terkait 

dengan pengembangan komunitas peduli lingkungan, biaya pemeliharaan untuk menjaga 

lingkungan dari kerusakan atas konsekuensi dari kegiatan usaha yang bersifat bisnis ramah 

lingkungan (Dahlstrom & DiNovo, 2011).  

c. Promosi ekologis  

Iklan hijau merupakan pengaruh pesan ekologi berkomunikasi, dengan penekanan pada 

cara terbaik untuk mengkomunikasikan pesan. Program promosi hijau mencerminkan 

komunikasi yang dirancang untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang 

upaya perusahaan, komitmen, dan pencapaian menuju pelestarian lingkungan (Belz & 

Peattie, 2012). Secara taktik, dapat melibatkan tindakan untuk mengurangi lingkungan 

negatif sebagai dampak dari upaya komunikasi pemasaran perusahaan (Phillip Kotler & 

Armstrong, 2011), seperti Dell telah beralih menggunakan kertas daur ulang dalam katalog 

surat langsungnya, dan ING Direct telah menghubungkan semua yang dicetak materi 

promosi untuk program penyeimbangan karbon (Belz & Peattie, 2012). Pendekatan 

promosi ekologis yang lebih strategis adalah yang dirancang untuk mengkomunikasikan 

manfaat lingkungan barang dan jasa perusahaan, mengiklankan atau mempublikasikan atau 

menggabungkan upaya lingkungan dalam kemasan produk (Banerjee et al., 2003). 

Pelabelan produk adalah metode yang paling sering digunakan untuk mempromosikan 

produk, dan semuanya harus menghasilkan komunikasi yang efisien.  

d. Distribusi ekologis  

Distribusi hijau, dimana perhatian dapat difokuskan pada strategi regenerasi sumber daya 

(Morar, 2013). Mengarahkan kembali pilihan konsumen terhadap produk organik 
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diperlukan karena konsumen biasanya hanya mengevaluasi manfaat produk yang 

ditawarkan dalam jangka pendek. Proses reorientasi harus dilakukan bersamaan dengan 

reorientasi bauran pemasaran. Untuk menyesuaikan bauran pemasaran, sistematisasi 

pemasaran tradisional dan pemasaran ekologis harus dicapai. Program distribusi hijau 

melibatkan tindakan yang terkait dengan memantau dan rantai permintaan perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja lingkungan (Godfrey, 2014; Martin & Schouten, 2014). Upaya 

taktis termasuk bekerja dengan saluran mitra untuk mengembangkan pengaturan 

penggunaan kembali atau pembuangan produk dan memastikan pelanggan dapat 

mengembalikan bahan daur ulang. Misalnya, Hewlett-Packard telah bermitra dengan 

Staples di program lokasi daur ulang resmi untuk tinta printer kartrid (Matthews, 2011). 

Secara strategis, perusahaan dapat menciptakan kebijakan yang mengharuskan pemasok 

dan distributor untuk mengadopsi lebih banyak standar yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dalam memenuhi masing-masing peran pemasaran (Zhu et al., 2005). 

Perusahaan dapat membentuk aliansi lingkungan dengan mitra saluran untuk 

meningkatkan dampak lingkungan dari kegiatan bersama, sebagai contoh mengkonfigurasi 

ulang pengaturan logistik untuk membuat ramah lingkungan efisien (Dahlstrom, 2011).  

 Banyak penelitian telah dilakukan pada berbagai aspek pemasaran ramah lingkungan, 

salah satunya oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) pada tahun 1998 yang  

melakukan penelitian mengenai perilaku ekologis konsumen (US EPA, 1998). Studi ini 

mengungkapkan bahwa komitmen konsumen terhadap peningkatan kualitas lingkungan sangat 

kecil dan tampaknya menempatkan tanggung jawab ini pada bidang industri dan pemerintahan. 

Pada akhirnya, pemasaran lingkungan membutuhkan keinginan pelanggan untuk lingkungan 

yang lebih bersih dan juga kemauan mereka untuk membayarnya, melalui harga produk, gaya 

hidup yang berbeda atau bahkan melalui intervensi pemerintah. Studi tersebut menyimpulkan 

bahwa jika situasi tidak berubah, akan sangat sulit bagi agen ekonomi untuk memimpin sebuah 

revolusi pemasaran ekologis. 

Dari uraian diatas, maka dapat digambarkan sintesis peubah pemasaran ekologis sebagai 

berikut : 
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Gambar 2. 6 

Sintesis Peubah Pemasaran Ekologis 

 Sumber : Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019 

2.2.5. Peubah Pemediasi Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Konsep pengusaha ekologis (ecopreneurship) diawali dengan menggunakan istilah-

istilah ‘environmental entrepreneur’, ‘green entrepreneur,’ ‘ecoentrepreneur’ and its 

derivation ‘ecopreneur”. David Kainhart (2009), mengonseptualisasi  ecopreneurship ke dalam 

kewirausahaan dan keberlanjutan, melalui eco-opportunity, eco-innovation dan eco-

commitment (Kainrath, 2009). Secara harfiah dapat dikatakan bahwa ecopreneurship 

merupakan kewirausahaan berwawasan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Secara 
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strategi pemasaran lingkungan yang tepat. Dengan demikian, Ecopreneurship dapat 

didefinisikan sebagai kewirausahaan melalui lensa lingkungan. Ecopreneurship dicirikan oleh 

beberapa aspek fundamental dari aktivitas kewirausahaan dan lebih terpumpun pada inisiatif 
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dan keterampilan pribadi insan atau tim wirausaha untuk mewujudkan kesuksesan pasar dengan 

inovasi lingkungan. Bidang penelitian ecopreneurship masih baru dan mulai berkembang pada 

awal tahun 1990an, ketika beberapa penulis memulai untuk menulis tentang kewirausahaan 

berwawasan lingkungan atau yang dikenal dengan "pengusaha ramah lingkungan", "pengusaha 

lingkungan" dan "pengusaha eko" adalah penciptaan perusahaan yang inovatif yang 

mendukung produk atau layanan yang ramah lingkungan. Terdapat kombinasi antara nilai 

lingkungan, nilai keuntungan dan nilai sosial. (Keogh & Polonsky, 1998; Pastakia, 1998; 

Schaltegger, 2002; Schaper, 2002). 

Kapabilitas pengusaha ekologis dituntut untuk dapat memberikan perhatian yang lebih  

terhadap  permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan ke dalam tindakan-tindakan 

ekonomi terkait dengan tanggung jawabnya pada pembangunan berkelanjutan baik untuk 

keberlanjutan kegiatan bisnis di masa yang akan datang maupun untuk keberlanjutan 

lingkungan alam. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan secara 

berkelanjutan, oleh karenanya para wirausahawan haruslah mampu memenuhi apa yang disebut 

sebagai ‘triple bottom-line’ yaitu mencapai kemakmuran ekonomi (economic prosperity), 

memperhatikan kualitas lingkungan (environmental quality), dan memperhatikan keadilan 

sosial (social equity) (Choi & Gray, 2008; Marshall & Harry, 2005). Ecopreneurship  bukan 

hanya mencetak keuntungan semata, namun mereka juga harus bertanggung jawab terhadap 

kepentingan-kepentingan sosial dan lingkungan secara simultan. 

 Lebih lanjut para wirausahawan dapat menyediakan program-program dan memberikan 

kontribusi secara langsung,  mengintegrasikan gerakan terorientasi nilai (value-oriented driven) 

dalam upaya mencapai pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan tersebut. Dixon dan Clifford (2007) 

menyatakan bahwa wirausahawan dalam kategori “pengusaha ramah lingkungan” menjalankan 

kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan ketiga dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan 

(Dixon & Clifford, 2007). Ery Tri Djatmiko, (2012) mencoba melakukan penelitian dengan 

mengintegrasikan dimensi-dimensi pertumbuhan bersih (clean-growth business), peduli sosial 

(socially-aware business), dan bisnis  ramah lingkungan (environmentally-save business) ke 

dalam kapabilitas pengusaha ekologis . 

Priyatmono (2015), dalam penelitiannya tentang batik-eko yang dalam proses 

pembuatannya  berbasis pada poduksi bersih. Produksi bersih merupakan strategi pengelolaan 

lingkungan yang memiliki sifat preventif, dilakukan secara terpadu dan diterapkan secara terus 

menerus pada setiap aktivitas, mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses 

produksi, dan berbagai upaya untuk  meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya 

alam, mengurangi terjadinya pencemaran terhadap lingkungan dan mencegah terbentuknya 
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limbah pada sumbernya, yang pada akhirnya mampu  meminimalisasi risiko, terutama  terhadap 

kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Berdasarkan pengertian 

tersebut, Priyatmono (2015) mengaplikasikan kapabilitas pengusaha ekologis kedalam istilah 5 

R yaitu :  

a. Kemampuan berpikir ulang (Rethink), pengusaha ekologis hendaknya memiliki 

kemampuan memikirkan kembali apa yang hendak dilakukan setelah  proses produksi batik 

dimulai, terkait dengan kesadaran dan  kreatifitas pemanfaatan material ramah lingkungan 

seperti material bahan baku pewarnaan, proses pembuatan produk ekologis,  

b. Pakai ulang (Reuse), kapabilitas pengusaha ekologis memiliki kemampuan untuk 

menggunakan kembali material bahan baku yang masih bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh 

dengan menggunakan bahan baku warna alam, maka air limbah dapat digunakan untuk 

menyiram tanaman, selain itu juga penggunaan kembali limbah kain perca  batik untuk 

dijadikan produk baru seperti handycraft serta produk lainnya yang bernilai ekonomi 

tinggi.  

c. Pengurangan limbah pada sumbernya (Reduction), yaitu proses produksi batik dengan 

menggunakan bahan baku yang tidak beracun dan berbahaya, seperti pewarna alam yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan, sehingga limbah yang ditimbulkan tidak berbahaya bagi 

lingkungan ekosistem disekitarnya.  

d. Pemulihan (Recovery), kapabilitas pengusaha ekologis dalam usaha batik warna alam, 

harus mampu melakukan proses pemakaian kembali bahan atau energi dari  limbah yang 

dihasilkan dari proses produksi yang tidak mengancam kerusakan lingungan. 

e. Daur ulang (Recycling), kapabilitas pengusaha ekologis hendaknya mampu melakukan 

proses pemanfaatan limbah limbah material yang dapat digunakan kembali dengan proses 

yang sederhana adalah pemanfaatan limbah lilin (malam). Melalui proses perebusan 

kembali, limbah lilin dapat diubah menjadi lilin baru yang siap untuk  dimanfaatkan. 

Sintesis peubah kepabilitas pengusaha ekologis dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2. 7 

Sintesis Peubah Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

 Sumber : Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019 

Tabel berikut merupakan perkembangan penelitian sebelumnya terkait dengan peubah-

peubah yang digunakan pada disertasi ini : 

Tabel 2. 6 

Penelitian Terdahulu 

Peubah Dimensi Peneliti/Tahun 

Kinerja Pemasaran  Efisiensi Pemasaran : 

 Filosofi pemasaran 

 Organisasi pemasaran 

 Informasi pemasaran 

 Orientasi strategis 

 Efisien 

Clark (2000) 

 Efektivitas Pemasaran : 

 Masukan pemasaran ( 

biaya pemasaran, 

pengetahuan dan 

teknologi, jam kerja) 

Vorhies & Morgan (2003);  

Isaak 1998; Keogh dan 

Polonsky 1998; Pastakia 

1998 

penciptaan perusahaan 

yang inovatif yang 

mendukung produk atau 

layanan yang ramah 

lingkungan. Terdapat 

kombinasi antara nilai 

lingkungan, nilai 

keuntungan dan nilai 

sosial. 

Ery Tri Djatmiko (2012);  

Mengintegrasikan dimensi 

ekonomi, sosial dan 

lingkungan, maka 

kapabilitas pengusaha 

ramah lingkungan 

mencakup bisnis 

pertumbuhan usaha  bersih 

(clean-growth business), 

peduli sosial (socially-

aware business), dan bisnis  

ramah lingkungan 

(environmentally-save 

business) 

Kapabilitas Pengusaha Ekologis 



55 

 

Peubah Dimensi Peneliti/Tahun 

 Luaran pemasaran ( 

penjualan, keuntungan, 

layanan, aras kas 

 Produktivitas Pemasaran : 

 kualitas merek,  

 kepuasan pelanggan,  

 ekuitas pelanggan 

Rust, Ambler, Carpenter, & 

Srivastava (2004). 

 Matriks Pemasaran : 

 finansial (biasanya 

perhitungan laba rugi), 

kondisi pasar,  

 ir finansial (inovasi dan 

tenaga kerja). 

Ambler, Kokkinaki, dan 

Puntoni (2004);  

O’sullivan (2007) 

Kinerja Lingkungan - Tanggung jawab sosial di 

tingkat kelembagaan, 

organisasi, dan individu 

Donna J. Wood (1991) 

 - indikator kinerja 

lingkungan 

Bartolomeo (1995) 

 - Ukuran sistem internal & 

tindakan dampak 

eksternal 

Ilinitch (1998) 

   

 - Produk, Proses dan 

organisasi 

Schaltegger & Petersen 

(2001) 

 - Kategori strategis dan 

operasional 

Günther et al. (2004). 

 - Sistem manajemen 

lingkungan  

Dick et al. (2008). 

 - Pengetahuan lingkungan 

- Strategi manajemen 

lingkungan 

Wolfgang Schultze, 

Ramona Trommer (2011) 

Inovasi Ekologis - Inovasi ekologis 

dianggap sebagai proses 

baru yang memberi nilai 

tambah pada bisnis dan 

pelanggan, secara 

signifikan mengurangi 

dampak lingkungan. 

- Produk baru yang 

memberi nilai tambah 

pada bisnis dan 

pelanggan, secara 

Halila dan Hörte (2006); 

Kemp, Foxon (2007); 

OECD, (2009); 

Arundel,Kemp (2010), 

David Keinhart (2011) 
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Peubah Dimensi Peneliti/Tahun 

signifikan mengurangi 

dampak lingkungan. 

- Struktur organisasi atau 

manajerial atau metode 

bisnis baru yang memiliki 

kepedulian lingkungan 

Komitmen Ekologis  - Komitmen afektif; 

Komitmen berkelanjutan; 

Komitmen normatif 

Lynes (2006)  

Dangelico, Pujari, & 

Pontrandolfo, (2017); 

(Jayachandran, 

Kalaignanam, & Eilert, 

2013) 

Pemasaran Ekologis - Produk ekologis, dapat 

dikenalakan melalui  eko-

pelabelan, yaitu 

membedakan produknya 

dengan menggunakan 

label ekologis 

- Harga ekologis yang 

mencerminkan biaya 

ekologis dan strategi 

harga ekologis. 

- Promosi  ramah 

lingkungan di mana 

pengaruh pesan ekologis 

berkomunikasi akan 

diikuti, dengan 

penekanan pada cara 

terbaik untuk 

mengomunikasikan pesan 

- Distribusi ramah 

lingkungan, dimana 

perhatian dapat 

difokuskan pada strategi 

regenerasi sumber daya 

Kotler (2011);  

Ottman (2011) 

Leonidou, (2011); 

Ruxandra, (2017) 

 

Kapabilitas Pengusaha 

Ekologi 

- Inovatif mencakup sosial, 

lingkungan dan nilai 

ekonomi. 

- Pertumbuhan usaha 

bersih (clean-growth 

business), kepedulian 

sosial (socially-aware 

business), dan  sikap 

ramah lingkungan 

Dixon and Clifford (2007); 

David Kainhart (2011);  

Ery Tri Djamiko (2012) 
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Peubah Dimensi Peneliti/Tahun 

(environmentally-save 

business) 

Sumber : Disarikan dari berbagai Jurnal untuk Penelitian ini, 2019 

2.3. Kaitan Antar Konsep 

Dari formulasi konsep yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, dapat dibentuk 

sebuah proposisi dengan mengaitkan dua peubah. Pembentukan proposisi harus dicari dan 

ditelaah dasarnya pada teori-teori yang telah ada, hasil penelitian yang telah dilaporkan dalam 

jurnal ilmiah, dan penalaran sendiri  (Ihalauw, 2008), seperti pada gambar 2.8 berikut ini : 

 

Gambar 2. 8 

Pembentukan Proposisi 

Sumber : Ihalauw (2008) 

Sehubungan dengan kaitan antar konsep, maka perlu dikemukakan pengertian tentang 

peubah moderasi dan peubah mediasi (Sekaran & Bougie, 2016),  sebagai berikut : 

 Peubah moderasi adalah peubah yang memiliki pengaruh kontinjensi yang kuat terhadap 

peubah gayut. Artinya, kehadiran peubah moderasi memodifikasi hubungan asli 

(memperkuat/memperlemah) antara peubah bebas dan peubah gayut. 

 Peubah mediasi adalah peubah yang  mengemuka antara waktu peubah bebas mulai bekerja 

memengaruhi peubah gayut, dan waktu dampaknya dirasakan di dalamnya. Dengan 

demikian, terdapat dimensi waktu pada peubah mediasi, yang mengemuka sebagai sebuah 

fungsi peubah bebas serta membantu mengonsepkan dan menjelaskan peubah bebas 

terhadap peubah gayut. 

X Y 

TEORI YANG ADA HASIL PENELITIAN 

PENALARAN SENDIRI 

Garis JOI 



58 

 

2.3.1. Kaitan Inovasi Ekologis terhadap Kapabilitas Pengusaha Ekologis dan Kinerja 

Pemasaran Ramah lingkungan  

Inovasi ekologis pertama kali diperkenalkan oleh Fussler dan James (1996), yang 

mengemukakan bahwa inovasi ekologis dianggap sebagai produk atau proses baru yang 

memberi nilai tambah pada bisnis dan pelanggan, secara signifikan mengurangi dampak 

lingkungan (Fussler & James, 1996). Inovasi ekologis dapat dikembangkan oleh perusahaan 

atau oleh organisasi nirlaba; inovasi ekologis tidak hanya gagasan atau model produk baru, 

namun penemuan menjadi sebuah inovasi setelah diperkenalkan ke pasar (Rennings, 2000). 

Tipologi yang diusulkan oleh Rennings (2000) menyajikan empat kelas inovasi lingkungan: 

teknologi, organisasi, sosial dan institusional (Rennings, 2000).  

Sesuai dengan manifestasinya yang berbeda, OECD (2009) membedakan inovasi 

ekologis ke dalam  inovasi proses, produk dan organisasi (OECD, 2009). Inovasi proses 

mengacu pada keuntungan efisiensi, yaitu bahwa jumlah luaran tertentu dapat diproduksi 

dengan lebih sedikit biaya. Inovasi produk mengacu pada perbaikan produk yang ada atau 

penciptaan produk baru, dan inovasi organisasi mengacu pada bentuk manajemen baru, seperti 

Total Quality Management (TQM). Inovasi ekologis diklasifikasikan sebagai berikut: a) inovasi 

ekologis terpadu adalah proses dan produk yang secara teknologi lebih bersih daripada yang 

rekan-rekan, yang berkontribusi untuk memecahkan atau mengurangi masalah lingkungan 

dalam perusahaan atau di organisasi lain seperti lembaga publik dan keluarga. b) Inovasi-

ekologis produk alternatif adalah lintasan teknologi baru yang merupakan inovasi produk 

radikal. Dimensi lingkungan berakar pada konsepsi dan produksi, seperti halnya teknologi 

energi terbarukan. c) Inovasi ekologis organisasi adalah struktur organisasi yang menyiratkan 

solusi baru untuk bentuk eko-efisien organisasi masyarakat. Inovasi kelembagaan ditunjukkan 

dengan tumbuhnya rasa nyaman dan saling percaya dalam keterikatan sosial baru (Wulandari, 

2016). 

Porter dan van der Linde (1995), Shrivastava (1995), dan Berry dan Rondinelli (1998) 

mengemukakan bahwa perusahaan menaruh banyak perhatian dan investasi dalam pengelolaan 

lingkungan dan inovasi ekologis tidak hanya menghindari masalah protes atau penghukuman 

perlindungan lingkungan, namun juga memperbaiki citra perusahaan, meningkatkan efisiensi 

produksi, mengembangkan pasar lingkungan yang baru (Berry, Rondinelli, Berry, & 

Rondinelli, 1998; Porter et al., 1995; Shrivastava, 1995).  

Namun demikian, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa inovasi ekologis 

kurang sukses daripada inovasi lainnya (Halila & Horte, 2007). Perkembangan inovasi ekologis 

dianggap sangat sulit dan rumit (Dermody & Hanmer-Lloyd, 1995). Menurut Porter dan Van 

der Linde (1995), bisnis ramah lingkungan menghabiskan terlalu banyak sumber dana untuk 



59 

 

melawan peraturan dan tidak cukup untuk menemukan solusi nyata (Porter et al., 1995). Hal ini 

menyiratkan, perlunya pengelolaan kapabilitas pengusaha ekologis agar visi dan misi 

perusahaan untuk pembangunan berkeberlanjutan dapat tercapai.  Pengusaha ekologis tidak 

hanya peduli untuk keberlangsungan  usahanya  saja,   akan tetapi juga  memberikan  perhatian  

terhadap penjagaan dan penyelamatan lingkungan dalam perspektif luas, serta perhatian 

terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Kapabilitas pengusaha ekologis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik mengenai konsep ramah lingkungan yang 

dipertimbangkan untuk menjalankan bisnis (Djatmika, 2012). Kesatuan indikator-indikator 

kapabilitas pengusaha ekologis merupakan hal penting yang diperlukan untuk membangun 

posisi persaingan yang kuat, melalui pendekatan pemosisian kompetitif (Hooley et al., 2017). 

Dari uraian diatas, maka dirumuskan proposisi sebagai berikut : 

H 1a : Inovasi ekologis memengaruhi secara positif kinerja pemasaran ramah lingkungan  

H 1b : Inovasi ekologis memengaruhi secara positif kinerja pemasaran ramah lingkungan 

dengan dimediasi peubah kapabilitas pengusaha ekologis 

2.3.2. Kaitan Komitmen Ekologis terhadap Kapabilitas Pengusaha Ekologis dan Kinerja 

Pemasaran Ramah lingkungan 

Berbagai bentuk komitmen ekologis menjadi lebih signifikan dalam konteks 

kewirausahaan karena seorang wirausahawan memiliki kekuatan lebih untuk menentukan 

strategi dan kebijakan perusahaan (Keogh & Polonsky, 1998). Komitmen ekologis secara alami 

juga memiliki peran penting dalam manajemen perusahaan besar, namun keputusan ada pada 

manajer perusahaan (Schaltegger, 2002). Lynes, (2006) mengemukakan bahwa bukti komitmen 

ekologis meliputi tindakan yang dilakukan sehubungan dengan janji, tanggung jawab atas 

tindakannya, dedikasi untuk memperbaiki kinerja lingkungannya serta tingkat keterlibatan 

dengan masalah lingkungan (internal dan eksternal) yang diidentifikasikan ke dalam komitmen 

afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan (Lynes & Dredge, 2006). Perusahaan 

yang mampu menjaga komitmennya terhadap lingkungan dapat memperbaiki citra perusahaan, 

dan mengembangkan pasar lingkungan yang baru, dan dengan demikian mampu  meningkatkan 

keunggulan kompetitifnya.  

Teori pandangan berpangkal  sumber daya (RbV) menegaskan bahwa perusahaan akan 

berusaha untuk menjaga dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. 

Ferdinand (2000) dalam studinya menjelaskan bahwa alur aktivitas strategis yang dapat 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam membangun keunggulan kompetitif melalui pilihan 

sumberdaya strategis dan peningkatan  kemampuan/kompetensi secara spesifik. Sementara itu, 

penekanan mengenai pentingnya kualitas kehidupan, sosial, dan ekologi bagi keberlanjutan 

global memerlukan komitmen yang kuat. Komitmen ekologis adalah kesediaan untuk bekerja 
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keras dengan memberikan tenaga dan waktu untuk suatu pekerjaan atau aktivitas yang ramah 

terhadap lingkungan. Dalam hal ini diperlukan kesadaran yang tinggi dari masing-masing 

individu dalam memahami dan menjaga komitmennya. Tingkat kesadaran terhadap komitmen 

menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan bisnis disusun berdasarkan kadar 

pemahaman, pengertian, pengetahuan dan refleksi yang dialami masing-masing individu atau 

kelompok yang terorganisir dalam kapabilitas pengusaha ekologis. 

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut : 

H 2a : Komitmen ekologis memengaruhi secara positif kinerja pemasaran ramah lingkungan 

H 2b: Komitmen ekologis memengaruhi secara positif kinerja pemasaran ramah lingkungan 

dengan dimediasi peubah kapabilitas pengusaha ekologis 

2.3.3. Kaitan Kapabilitas Pengusaha Ekologis terhadap Kinerja Pemasaran Ramah 

lingkungan dan Pemasaran Ekologis sebagai Peubah Pemoderasi  

Sumber daya manusia yang bersifat spesifik berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan, 

yang berasal dari pengalaman spesifik dalam sebuah lingkungan perusahaan. Beberapa peneliti 

telah menelaah peranan pengalaman perusahaan terhadap pertumbuhan dan kinerja ekonomis 

dari perusahaan yang bersifat kewirausahaan (Siegel, 1993) dan peranannya terhadap  

lingkungan masyarakat sekitarnya (Kenney & Von Burg, 1999). Kapabilitas pengusaha 

ekologis dipengaruhi oleh keberadaan ilmu pengetahuan untuk menciptakan inovasi, ketika 

suatu ide proses atau ide produk terbaru yang berasal dari ketrampilan dan ilmu pengetahuan, 

serta peranannya terhadap lingkungan. 

Pengusaha Ekologis adalah penciptaan perusahaan inovatif yang mendukung produk atau 

layanan yang ramah lingkungan. Terdapat kombinasi antara nilai lingkungan, nilai laba dan 

nilai social (triple botom line). McEwen (2013) mendefinisikan pengusaha ekologis sebagai 

tanggung jawab kewirausahaan terhadap lingkungan atau perilaku wirausaha yang 

berkomitmen terhadap kesinambungan lingkungan dan keberlanjutan usaha (McEwen, 2013). 

Bowers (2010), menyatakan bahwa keberlanjutan dipandang sebagai suatu peluang ekonomi 

(economic opportunity), dengan membingkai keberlanjutan dalam aktivitas bisnis, terdapat 

nilai ekonomi (economic value) yang mampu  memberi dampak terhadap pemahaman publik 

mengenai seberapa baik kegiatan bisnis tersebut memiliki perhatian pada permasalahan-

permasalahan sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

pemasaran ramah lingkungan (Bowers, 2010).  

Kinerja pemasaran ramah lingkungan merupakan konsekuensi dari aktivitas-aktivitas 

pemasaran yang ditunjukan melalui kapabilitas pengusaha ekologis. Partisipasi perusahaan 

untuk memperoleh keunggulan kinerja mengenai kepedulian terhadap lingkungan dan 

komunitas merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan dan menjadi bagian 
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integral dari rerangka pengukuran kinerja secara menyeluruh (Dutta et al., 2008). Oleh karena 

itu pengukuran kinerja pemasaran ramah lingkungan menjadi penting, karena dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan (informasi) bagi pengambil keputusan atas seluruh kegiatan pemasaran 

ramah lingkungan yang telah dilakukan. Adapun pengukuran kinerja pemasaran ramah 

lingkungan sebagai multi dimensi yang mencakup dampak lingkungan dalam penelitian ini 

meliputi efisiensi bahan baku, pengurangan limbah, peningkatan sumber daya, pertumbuhan  

penjualan, pertumbuhan pelanggan, kemampulabaan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas 

pelanggan ekologis. Kapabilitas pengusaha ekologis tentunya selalu berupaya untuk dapat 

mencapai kinerja pemasaran ramah lingkungan seoptimal mungkin. Oleh karena itu pengusaha 

ekologis harus mampu mencapai keunggulan kompetitif dibanding pesaingnya. 

Keunggulan kompetitif dapat diraih dengan mengandalkan faktor-faktor internal berupa 

sumber daya dan kemampuan perusahaan. Kompetensi keorganisasian (organizational 

compentencies), tertanam dalam proses internal, sumber daya manusia atau aset tanwujud 

lainnya, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam situasi tertentu 

(Tokarczyk et al., 2007). Ada pun karaketeristik dasar yang menentukan suatu sumber daya 

atau kemampuan yang mendukung perusahaan untuk berkompetisi adalah : value, rarity, 

inimitability, non-substitutability dan exploitability atau dikenal dengan VRINE (Barney, 1991; 

Carpenter & Sanders, 2004; Hooley et al., 2017)(Barney, 1991; Carpenter dan sanders, 2009; 

Hooley, Piercy dan Nicoulaud, 2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh Roşca Mihai Ioan (2011) menyatakan bahwa perusahaan 

akan lebih ahli ekologis, tidak terbukti benar (Ioan, 2011). Selama pasar tidak memerlukan 

perilaku dan produk ekologis, lingkungan bisnis tidak akan menawarkannya. Hal ini dapat 

menjadikan kekhawatiran bagi para pengusaha ekologis untuk mempertahankan usahanya. 

Oleh karena itu perusahaan hendaknya  memiliki sumber daya atau kemampuan yang bercirikan 

valuable dan rarity (kelangkaan relatif terhadap permintaan) akan terjamin keunggulannya, 

selama pesaing belum memilikinya atau mampu menemukan pengganti yang mirip. Sumber 

daya yang sulit ditiru dan diganti itulah yang menjadi dasar kinerja superior.  Perusahaan akan 

memperoleh keunggulan kompetitif bila kerjasama antar organisasi tersebut dapat bersinergi 

(Riva’i, 2009). Melalui keunggulan kompetitif perusahaan diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja pemasaran, yang dalam penelitian ini adalah kinerja pemasaran ramah lingkungan.  

Kesadaran lingkungan konsumen semakin meningkat, dengan demikian mendorong 

perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan, karena konsumen bersedia memilih 

produk ramah lingkungan dan bahkan membayar harga produk ramah lingkungan yang relatif 

tinggi. Oleh karena itu, pemasaran ekologis merupakan salah satu instrumen penting yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran perilaku konsumen (Danciu, 2006). Hasil 
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penelitian Ruxandra (2017) menyatakan  pemasaran ekologis menyatukan berbagai aktivitas 

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

periklanan (Popescu et al., 2017).  

Untuk menguraikan ikhtisar pemasaran ekologis dan membicarakannya secara 

komprehensif, perhatian harus difokuskan pada karakteristik bauran pemasaran ekologis 

terhadap pemasaran tradisional. Pertama, bauran pemasaran ekologis membutuhkan adanya 

produk ekologis. Produk ekologis mewakili produk total, yang terus berlanjut dalam evolusinya 

dari desain hingga integrasi ulang lingkungan yang dicapai pada akhir daur hidupnya. SNI 

(Standar Nasional Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menstandarkan kualitas produk.     

Standar ini terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan ramah lingkungan serta 

daya tahan (Alhusain, A.S, 2015). Elemen kedua bauran pemasaran ekologis adalah harga 

ekologis yang mencerminkan biaya ekologis dan strategi harga ekologis. Ketiga, komponen 

lain dari bauran pemasaran ekologis adalah iklan ramah lingkungan di mana pengaruh pesan 

ekologi berkomunikasi akan diikuti, dengan penekanan pada cara terbaik untuk 

mengomunikasikan pesan. Pelabelan produk adalah metode yang paling sering digunakan 

untuk mempromosikan produk organik, dan semuanya harus menghasilkan komunikasi yang 

efisien. Elemen terakhir bauran pemasaran ekologis adalah distribusi ramah lingkungan, 

dimana perhatian dapat dipumpun pada strategi regenerasi sumber daya (Morar, 2013).  

Masalah lain yang harus dipertimbangkan adalah  beberapa masalah dengan penggunaan 

pemasaran ekologis dan konsep-konsepnya, seperti biaya tinggi dan kebijakan pemerintah, 

namun seharusnya tidak menghentikan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif 

mereka dengan menggunakan strategi pemasaran dan model pemasaran ekologis (Zamfir, 

2013). Pemasaran ekologis sebagai kompetensi inti dalam perusahaan yang diwujudkan dalam 

perencanaan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

Dari uraian diatas, penelitin ini menyiratkan proposisi sebagai berikut : 

H 3a :  Kapabilitas pengusaha ekologis memengaruhi secara langsung kinerja pemasaran ramah 

lingkungan 

H 3b : Kapabilitas ekologis memengaruhi kinerja pemasaran ramah lingkungan dengan 

dimoderasi oleh pemasaran ekologis.   

 

2.4. Model Konseptual Penelitian 

 Model konseptual penelitian untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, maka 

digunakan model penelitian seperti pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2. 9 

Model Penelitian 

Sumber : Dikembangkan untuk disertasi ini, 2019 

 

Memprediksi kinerja pemasaran pemasaran ramah lingkungan pada model konseptual 

penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) peubah gayut (dependent), apabila peubah bebas 

(independent) sebagai factor predictor dimanipulasi atau dinaik-turunkan nilainya yang 

dirumuskan dengan Y =  α + β1X1+β2X2  dan    Y2 = a + b1X1+ b2X2+ b3Y1   

  (Ghozali, 2017). 

Dengan diketahuinya prediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan yang terus 

meningkat, diharapkan  mampu memengaruhi UKM Batik yang masih menggunakan pewarna 

sintetis untuk beralih ke pewarna alam. Peran yang diberikan pelaku usaha yang memiliki 

kapabilitas dalam mengelola usaha dengan mempertimbangkan keberlanjutan untuk melakukan 

inovasi yang tidak merusak lingkungan dan mentaati kebijakan ekologis yang ditetapkan oleh 

pemerintah.   
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