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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV ini diuraikan secara rinci tahapan-tahapan mencapai tujuan penelitian 

melalui proses empiris (pengambilan data dilapangan) dan pengujian hipotesis melalui analisis 

data serta pembahasan hasil penelitian. Sistematika dalam bab ini menjelaskan hal-hal terkait 

dengan identifikasi responden, analisis deskriptif peubah penelitian, uji kesahihan, uji 

keandalan, pengujian model penelitian dan pembahasan, seperti pada struktur di bawah ini : 

 

Gambar 4. 1 

Alur Penjelasan Bab IV 

Sumber : Disusun untuk Disertasi ini, 2019 

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 

4.2. Deskripsi Responden 

 

4.3. Deskripsi Peubah Penelitian 

4.4. Uji Kesahihan 

4.5. Uji Keandalan 

4.6. Pengujian Model Penelitian 

4.7. Pembahasan Hipotesis 

4.8. Temuan Penelitian 



83 

 

4.1.  Deskripsi Obyek Penelitian 

 Secara historis, asal mula batik salah satunya diduga berasal dari Sumeria yang dibawa 

oleh pedagang India hingga penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa, dan akhirnya menyebar ke 

negara-negara di Asia seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Hongkong, Jepang dan China. 

Sejarah perkembangan  batik di Indonesia tidak terlepas dari berdirinya  kerajaan-kerajaan di 

bumi Nusantara yaitu pada masa kerajaan Mataram, masa Kasunanan, dan masa Kasultanan. 

Perkembangan batik di Jawa Tengah cukup menonjol dibanding Jawa Barat atau Jawa Timur, hal ini 

dikarenakan motif batik yang mudah dikenali dari jenis-jenis batik seperti batik Pekalongan, batik 

Lasem, batik Solo, batik Sragen, dan batik di daerah yang lain. Batik yang dihasilkan adalah batik 

tulis, batik cap, batik kombinasi dan batik printing. Batik dinilai menyatu dengan denyut 

kehidupan masyarakat pendukungnya secara nyata dengan makna filosofis tentang kearifan 

hidup yang dalam (Salma, 2013). 

Batik  berasal dari bahasa Jawa “mbatik” memiliki makna membuat titik-titik, yaitu suatu 

aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan bahan dasar kain putih polos yang di gambar 

dari titik-titik atau tetes-tetes “malam” sebagai bahan penutupnya. Maziyah, dkk, (2015) 

mendefinisikan bahwa  batik adalah corak  pada kain yang dihasilkan oleh bahan “malam” 

(wax) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (dye), atau 

dikenal dengan “wax-resist”. Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 08-0239 1989 juga 

memberikan definisi batik sebagai bahan tekstil hasil pewarnaan menurut corak khas batik 

Indonesia, yang menggunakan lilin batik sebagai zat perintang.  

Peralatan yang diperlukan untuk membuat batik tulis adalah sebagai berikut  : 

1. Canting  

Alat yang dipakai untuk menulis pola 

batik dengan cairan malam yang 

dipanaskan pada kompor berbahan bakar 

minyak atau gas, dapat pula malam yang 

dipanaskan diatas anglo dengan bahan 

bakar arang. Canting terbuat dari tembaga 

atau kuningan atau teflon sebagai tempat 

cairan malam dan tangkainya terbuat dari 

bambu sebagai pegangan untuk menahan 

panas 

Sumber :  Tocharman. M, tt:1  

Gambar 4. 2 

Canting 
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2. Kain mori putih, pensil dan pola 

 

Kain mori adalah kain putih sebagai bahan 

dasar untuk menggambar pola dengan 

menggunakan pensil. Jenis kain mori 

bermacam-macam yaitu sutra, premis, 

katun. 

Nyorek atau memola adalah proses 

menjiplak atau membuat pola meniru yang 

sudah ada disebut ngeblat. 

Gambar 4. 3 

Kain, Pensil, Pola  

 Sumber : Andayani. A., 2015 

3. Kompor atau alat pemanas, wajan,  malam (lilin/wax)  

Kompor digunakan untuk memanaskan 

lilin. 

Wajan adalah perkakas tempat 

mencairkan malam (lilin) dan  

menampung canting disebut sebagai 

nyamplung.   

Malam (lilin) adalah bahan untuk 

membatik, bersifat cepat diserap kain 

dan mudah lepas saat proses pelorodan 

Sumber : Andayani. A., 2015  

Gambar 4. 4 

Kompor dan Wajan 

Proses pembuatan batik tulis adalah sbagai berikut : 

1. Pemotongan dan perendaman kain yang akan digunakan, selanjutnya membuat pola yang 

disebut dengan molani/ngeblat. Gambar dibuat  diatas kertas transparan terlebih dahulu, 

kemudian ditempelkan sesuai pola diatas kain mori..  

2. Kain yang telah digambar melalui cara molani atau membuat motif batik pada kain mori,  

langkah selanjutnya menorehkan malam batik ke kain moriyang dikenal dengan   melukis 

menggunakan lilin/malam yang telah dipanaskan hingga mencair dengan menggunakan 

canting dengan mengikuti pola yang ada pada kain mori. Dalam prosesnya, penempelan 

bahan perintang pada lembar kain merupakan langkah awal proses membatik. Berdasarkan 

cara pelekatan lilin ini, maka disebut batik tulis yaitu proses penggambaran motif dengan 
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menggunakan tangan. Proses pembuatan batik tulis memerlukan  waktu yang cukup lama, 

tergantung dari  desain motif yang dikehendaki, yang biasanya mempunyai sifat-sifat atau 

makna khusus yang dimiliki oleh motif batik tersebut (Salma, 2013).  

3. Proses pewarnaan merupakan proses yang memerlukan waktu cukup lama. Langkah 

pertama adalah mencelupkan bagian kain yang tidak tertutup lilin pada pewarna alam yang 

telah diekstrak. 

4. Langkah kedua disebut dengan pelorodan, yaitu proses perebusan kain   kain yang telah 

berubah warna menggunakan  air panas dengan tujuan untuk menghilangkan lapisan lilin, 

namun motif yang telah digambar sebelumnya masih dapat terlihat jelas. Pada proses ini 

tidak akan membuat motif yang telah digambar terkena warna, karena bagian atas kain 

tersebut masih diselimuti lapisan tipis.  

5. Pencucian kain batik dilakukan setelah kain bersih dari lilin 

6. Langkah terakhir adalah penjemuran atau diangin-angin, setelah kering,  proses pewarnaan 

dapat diulang kembali  dengan penutupan lilin (menggunakan alat canting) untuk menahan 

warna pertama dan kedua. Proses membuka dan menutup lilin malam dapat dilakukan 

berulang kali sesuai banyaknya warna dan kompleksitas motif yang diinginkan. 

Alur proses membatik dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 5 

Proses Membatik 

Sumber : Widodo, 2013 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat pada proses pelorodan dan pencucian yang 

banyak menghasilkan limbah, sehingga pengolahan limbah harus diperhatikan. Pengelolaan 

limbah batik dapat dilakukan melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) 

pribadi dan komunal yang sederhana dan murah, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat 

luas. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta, merancang IPAL bagi UKM batik 

di Laweyan sebagai berikut : 

Perendaman dan 

pemotongan kain 
Penyantingan Pewarnaan 

Penjemuran Pencucian Pelorodan 
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Gambar 4. 6 

Jaringan Instalasi IPAL Komunal 

Sumber : Pro LH-GTZ (2007) 

Pembuatan IPAL sangat diperlukan, terutama pada pembuatan batik dengan 

penggunaan warna sintetis. Zat pewarna sintetis adalah zat buatan warna menggunakan bahan  

kimia. Warna sintesis merupakan pewarna yang dapat digunakan dalam suhu yang tidak 

merusak lilin, yang termasuk golongan pewarna tersebut adalah: indigosol, naphtol, rapid, 

basis, indanthreen, procion, dan lain lain (D. Pringgenies, 2013). Proses pewarnaan dengan 

menggunakan bahan kimia lebih mudah ketimbang bahan pewarna alam, namun di sisi lain 

pengunaan pewarna sintetis memunculkan masalah pencemaran lingkungan. Air sungai yang 

telah tercemar limbah pewarna sintetis batik dapat meresap ke sumur-sumur penduduk sehingga 

menurunnya kualitas kesehatan pada masyarakat. Kelemahan penggunaan bahan warna sintetis 

yang utama adalah limbah warna sintetis membahayakan kesehatan manusia dan meracuni 

lingkungan.  

Zat pewarna alami diperoleh dari alam yang berasal dari hewan (lac dyes) ataupun 

tumbuhan seperti dari akar, batang, daun, kulit dan bunga, yang telah dikenal sebelum awal 

abad ke-20, pengrajin batik hanya membuat batik tulis dengan menggunakan pewarna alam 

yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki ekstrak warna sesuai kebutuhan 

(Nurainun & Rasyimah, 2008). Jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pewarna 

alam adalah sebagai berikut : 
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 Bahan pewarna alam dari biji buah pinang 

 

Pohon pinang tersebar diberbagai tempat di 

Indonesia, dengan ciri-ciri batangnya yang 

kecil dan kurus tanpa ranting/cabang seperti 

pohon kelapa namun tidak bergerigi pada 

pohonnya, dapat menghasilkan warna merah 

tua. 

Sumber : Yudi Satria, dkk. ( 2016)  

Gambar 4. 7 

Buah Pinang 

 Bahan pewarna alam dari akar tanaman mengkudu 

Akar tanaman mengkudu dapat 

dimanfaatkan sebagai pewarna alam, 

dengan menghasilkan warna merah tua atau 

merah kecoklatam 

Sumber : Maman Tocharman, (tt:2) 
 

Gambar 4. 8 

Tanaman Mengkudu 

 Bahan pewarna alam dari kulit buah manggis 

 

Kulit buah manggis yang ditumbuk 

hingga halus, kemudian direndam 

dengan etanol dan dikeringkan, akan 

menghasilkan warna merah keunguan, 

merah dan biru. 

Sumber : Anak Agung Gede Rai Sedana, 

dkk.( tt) 

Gambar 4. 9 

Buah Manggis 
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 Bahan pewarna alam dari daun jambu biji 

Daun jambu biji memiliki kandungan 

senyawa yang mudah diserap oleh kain, 

dengan menghasilkan warna kuning dan 

kecoklatan. 

Sumber : Handayani. P.A., dkk. ( 2013) 

 

Gambar 4. 10 

Daun Jambu Biji 

 Bahan pewarna alam dari pohon soga (tegeran, tingi, jambal) 

 

Batang dan kulit kayu pohon soga : 

 Soga Tegeran (perdu berduri) 

menghasilkan warna kuning. 

 Soga Tingi (daun majemuk yang 

bergerombol diujung cabang) 

menghasilkan warna merah gelap atau 

kecoklatan.  

 Soga Jambal (Yellow Flamboyant) 

menghasilkan warna coklat kemerahan 

 Sumber : Pristiwati, dkk,. 2016 

Gambar 4. 11 

Pohon Soga 

Warna coklat dapat diperoleh dengan memanfaatkan kayu tingi karena sebagai sumber 

tanin yang tersebar  pada berbagai bagian pohon tingi  seperti kayu, kulit kayu, buah, 

dan akar. Kandungan tanin dari bagian kulit kayu tingi yang diekstraksi menggunakan 

air pada suhu 70oC selama 3 jam menghasilkan nilai sekitar 24% dan tanin ini dapat 

memberikan warna coklat kemerahan (Handayani, 2013). Zat warna alam tingi sudah 

banyak digunakan di industri batik dengan aplikasi ke pewarnaan tunggal maupun 

campuran tingi, tegeran, dan jambal sebagai warna sogan. 
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 Bahan pewarna alam dari daun indigo 

Dikenal dengan pohon tarum atau nila, 

daunnya dapat menghasilkan warna biru. 

Zat yang dihasilkan tidak mudah pudar, bila 

berbaur dengan oksigen  mampu mengikat 

kuat pada kain batik. 
 

Gambar 4. 12 

Daun Indigo 

Warna alam indigofera diperoleh dengan cara fermentasi daun tanaman perdu Indigofera 

Sp. dengan perendaman dalam air selama 36-48 jam sampai diperoleh pasta indigofera 

(Suheryanto, 2012). Pasta indigofera sebelum digunakan direduksi dengan gula merah 

atau gula aren sehingga larutan menjadi basa, karena senyawa indoxyl mudah teroksidasi 

menjadi indigofera yang berwarna biru (Susanto, 1973). 

 Bahan pewarna alam dari kunyit 

 

 Untuk menghasilkan warna ramah 

lingkungan tua, kunyit dicampur 

dengan jarak dan jeruk. 

 Untuk menghasilkan warna ramah 

lingkungan muda, kunyit dicampur 

dengan indigo atau tarum. 

Gambar 4. 13 

Kunyit 

Sumber :  Pringgenies, dkk. ( 2013)  

 Bahan pewarna alam dari kesumba 

biji kesumba ini dapat dihasilkan 

warna merah oranye untuk pewarna 

alami kain batik. 

 

Gambar 4. 14 

Kesumba 
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 Daun muda jati dapat menghasilkan warna merah kecokelatan pada batik 

 

Gambar 4. 15 

Warna Daun Muda Jati 

 Sumber : Riniatsih. I., 2018 

 kulit kayu mahoni (Swietenia mahagoni (L.) Jacq). untuk mendapatkan warna merah 

kecoklatan 

 

Gambar 4. 16 

Warna Daun Mahoni 

 Sumber :  Riniatsih. I., 2018 

Dalam perkembangannya, penggunaan warna alam tersebut  mulai ditinggalkan oleh para 

pelaku usaha batik, dengan brbagai alasan yaitu : 1) proses pencelupan/pewarnaan memerlukan 

waktu yang panjang dan harus dilakukan berulang-ulang supaya menghasilkan warna yang 

lebih baik.  2) warna alam tidak tahan lama disimpan sebelum proses pewarnaan, 3)daya tahan 

warna alam cenderung mudah pudar. Pada tahun 2004, pemerintah melalui dinas UMKM dan 

para penggerak lingkungan hidup berupaya membangkitkan kembali batik pewarna alam di 

beberapa daerah, dengan memberikan pelatihan baik proses pewarnaan maupun cara mengolah 

bahan pewarnanya.    
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Pengolahan zat warna alam melalui  ekstraksi yang berasal dari daun, batang, kulit, bunga, 

buah, akar tumbuhan dengan kadar dengan jenis colouring matter yang bervariasi sesuai dengan 

spesiesnya. Colouring matter merupakan senyawa organik yang terkandung didalam zat warna 

alam atau  substansi yang menentukan arah warna dari zat warna alam. Bahan pembawa warna 

ini ada yang dapat digunakan secara langsung, dan ada yang harus melalui ekstraksi maupun 

fermentasi terlebih dahulu. Cara ekstraksi untuk memperoleh gugus pembawa warna sangat 

bervariasi dan akan berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan (Titiek Pujilestari, 2014). 

Warna yang dihasilkan dalam batik merupakan proses dari peresapan zat warna ke dalam serat-

serat benang. Teknik pewarnaan dapat dilakukan melalui proses pencelupan, coledan , 

pelaburan dengan kuas, bahkan ada pembuat batik yang menggunakan teknik penyemprotan 

dengan spray gun sehingga menghasilkan seni batik yang memiliki kreasi tinggi.   

Pertumbuhan batik warna alam terus berkembang, meskipun para pengusaha ekologis 

batik warna alam menghadapi  beberapa kendala pada pewarnaan batik yang menggunakan zat 

warna alam,  antara lain prosesnya tidak praktis karena diperlukan proses pencelupan berulang-

ulang, ketersediaan variasi warnanya agak terbatas untuk warna-warna cerah, dan ketersediaan 

bahannya yang tidak siap pakai. Berbagai kendala dan tingkat kesulitan yang tinggi dalam 

proses pengerjaan inilah, yang menentukan harga batik. Harga jual batik warna alam relatif 

mahal, tergantung pada kerumitan proses pembuatannya, hal ini tentunya dapat berpengaruh 

pada minat beli konsumen yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan batik warna alam.  

Di pasar internasional, permintaan batik warna alam terus meningkat, hal ini  sebagai 

dampak dari   telah diberlakukannya pelarangan penggunaan zat pewarna berbahan kimia sejak 

tahun 1996 di beberapa negara seperti Jerman dan Belanda (Alamsyah, tt : 2), sehingga warna 

alami untuk pewarnaan batik banyak diminati oleh konsumen dari mancanegara. Timbulnya 

gerakan kembali ke alam, dan adanya kekhawatiran akan pengaruh pencemaran oleh zat 

pewarna sintetis yang dapat menyebabkan penyakit kanker serta adanya keinginan 

menghasilkan produk yang unik mendorong bangkitnya penggunaan zat pewarna alami (D. 

Pringgenies, 2013). Untuk lebih memotivasi para pelaku usaha batik warna alam, maka 

dilakukan penelitian ini agar meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan melalui 

adopsi model yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

 

4.2 Deskripsi Responden 

Karakteristik responden yang dikaji dalam penelitian ini meliputi gender, umur, 

pendidikan dan lama usaha yang memiliki keterkaitan pada peubah yang akan diteliti pada studi 

ini, dapat dilihat pada diagram berikut ini :   
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Gambar 4. 17 

Gender 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan gambar 4.17, responden perempuan sebanyak 93 orang (77,5%)  , 

sedangkan responden laki-laki sebanyak 27 orang (22,5%). Para pelaku usaha batik warna alam 

lebih  banyak dilakukan oleh perempuan , meskipun di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik 

adalah lazim bagi kaum lelaki (Maziyah, dkk, 2015).  Sebagian besar para pelaku usaha batik 

perempuan, mengawali usaha ini untuk mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitasnya 

sebagai ibu rumah tangga, mereka diberikan pelatihan membatik menggunakan pewarna alam 

baik  yang diselenggarakan  oleh pemerintah maupun para penggerak batik warna alam yang 

mulai dirintis pada tahun 2004. Untuk memotivasi agar mereka tetap melanjutnya kegiatan 

membatik warna alam ini, dibentuk unit-unit Usaha Kecil Menengah di beberapa daerah seperti 

di Klaten, Temanggung dan Rembang. Pembinaan UKM Batik warna alam terus dilakukan oleh 

pemerintah, yang dilakukan melalui penyelenggaraan pameran, pelatihan, workshop dan upaya 

mengenalkan batik warna alam ke manca negara. Dengan permintaan yang terus meningkat, 

para perempuan semakin tergerak untuk melakukan pekerjaan membatik warna alam. 

Karakteristik responden dari kelompok usia dalam penelitian ini, dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

22,5

77,5

L P
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Gambar 4. 18 

Usia 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Sebaran usia responden pada usia 41 – 50 tahun sebanyak  70 orang (58,33%),  usia 31 – 

40 tahun sebanyak 28 orang (23,33%), usia > 50 tahun sebanyak 19 orang (15,83%) dan usia < 

30 tahun sebanyak 3 orang (2,5%). Dari diagram pie tersebut diatas, sebaran usia 41 – 50 tahun 

merupakan sebaran kelompok usia tertinggi dalam menjalankan usaha batik warna alam. 

Kelompok usia ini  merupakan kelompok usia produktif, dimana para pelaku usaha sudah  

menemukan kemapanan dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga sudah berkurang 

keingginan untuk berpindah usaha lain.  

Kelompok usia dibawah 30 tahun hanya 3 orang (2,5%), hal ini menunjukkan bahwa 

masih minimnya ketertarikan usaha batik warna alam dikalangan usia muda, dikarenakan 

membatik merupakan aktivitas yang monoton, memerlukan kecermatan dan ketelitian yang 

tinggi dan tingkat kerumitan pada proses pewarnaannya. Hal seperti inilah yang tidak disukai 

para kaum muda, yang cenderung lebih suka melakukan aktivitas yang dinamis, yang terkadang 

ingin semuanya bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, serta hasil yang tinggi. Pola pikir 

generasi muda yang cenderung ingin mencapai sesuatu dengan cepat, mudah dan tanpa 

kesulitan, sangat memengaruhi minat responden kelompok usia dibawah 30 tahun untuk 

menekuni usaha batik warna alam ini.  

Karakteristik responden dilihat dari tingkat Pendidikan dalam penelitian ini, dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 
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Gambar 4. 19 

Pendidikan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Tingkat pendidikan responden terbesar adalah Sekolah Menengah Atas sebesar 67 orang 

(55,83%), pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 26 orang (16,67%), tingkat 

pendidikan, tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 19 orang (15,83 %), tingkat Pendidikan 

Sekolah Dasar sebanyak 11 orang (9,17%) dan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 3 orang 

(2,5%). Dilihat dari tingkat Pendidikan pelaku usaha batik warna alam adalah Sekolah 

Menengah Atas (SMA), hal ini terkait para pelaku usaha batik warna alam dalam penelitian ini  

berada di wilayah kabupaten, dimana  tingkat pendidikan SMA bagi masyarakat setempat dirasa 

sudah cukup tinggi. 

Karakteristik reponden dari lama usahanya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :  

 

Gambar 4. 20 

Lama Usaha 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Dari diagram pie diatas, dapat dilihat bahwa  lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 70 

orang (58,33%), dan lama usaha 5 s/d 10 tahun sebanyak 48 orang (40%) sedangkan lama usaha 

9,17

16,67

55,83

2,50 15,83

SD SMP SMA D3 Sarjana

1,67

40,00

58,33

<5 tahun 5 – 10 tahun  >10 tahun
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kurang dari 5 tahun sebanyak 2 orang (1,67%). Hal ini mengindikasikan bahwa batik warna 

alam mulai disosialisasikan dan dikembangkan pada tahun 2004, dimana para pelaku usaha 

batik warna alam ini masih mampu bertahan dan terus berusaha mengembangkan usahanya 

hingga sekarang. Permintaan batik warna alam yang terus meningkat, mampu mendorong minat 

para pelaku usaha batik warna alam yang lain, meskipun perkembangannya masih jauh dibawah 

para pelaku usaha batik warna sintetis. 

 

4.3 Deskripsi  Peubah Penelitian 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan menggunakan nilai 

rerata. Nilai rerata digunakan untuk menggambarkan rata-rata nilai dari sebuah peubah yang 

diteliti pada sekelompok responden tertentu. 

4.3.1 Peubah Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

 Peubah gayut kinerja pemasaran ramah lingkungan dilakukan dengan menggunakan 

delapan indikator, hasil analisis statistik deskriptif untuk peubah kinerja pemasaran ramah 

lingkungan disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :  

Tabel 4. 1  

Analisis Deskripsi Peubah Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KPH1= Bahan Baku 120 3 7 5,36 ,933 

KPH2= Pengolahan Limbah 120 3 7 5,23 ,991 

KPH3= Peningkatan Sumber Daya 120 3 7 5,45 ,960 

KPH4= Pertumbuhan Penjualan 120 3 7 5,39 1,007 

KPH5= Pertumbuhan Pelanggan 120 3 7 5,50 1,029 

KPH6= Kemampulabaan 120 3 7 5,44 1,044 

KPH7= Kepuasan Pelanggan 120 3 7 5,52 1,037 

KPH8= Loyalitas Pelanggan 120 3 7 5,35 1,042 

Valid N (listwise) 120 
   

Rerata : 5,41 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 120 responden, nilai rata-rata  peubah kinerja 

pemasaran ramah lingkungan berada pada rentang >5,286–6,143, yang berarti bahwa responden 

memberikan respon setuju terhadap peubah kinerja pemasaran ramah lingkungan. Dari ke 

delapan indikator yang digunakan untuk mengukur peubah kinerja pemasaran ramah 

lingkungan, indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah pertumbuhan pelanggan 

yang dirasakan oleh para pelaku usaha bahwa permintaan batik warna alam terus meningkat, 

seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan. 
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Indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah pengolahan limbah, hal ini terkait 

dengan instalasi pengolahan limbah yang belum dimiliki setiap pelaku usaha batik warna alam. 

Hasil wawancara terbuka terhadap responden terkait deskripsi peubah kinerja pemasaran ramah 

lingkungan diuraikan secara lengkap sebagai berikut : 

1. Bahan Baku 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator bahan baku pewarna alam antara lain : 

a. Indonesia dikenal dengan lahan yang subur, sehingga mudah mendapatkan tumbuh-

tumbuhan pewarna alam, pengusaha ekologis dapat menanam sendiri tanaman yang 

mengandung zat pewarna pada lahan di lingkungan tempat tinggal atau usahanya 

untuk efisiensi bahan baku.  

b. Untuk efisiensi biaya bahan baku zat pewarna, perlu ditingkatkan edukasi kepada 

pengusaha ekologis tentang cara megolah zat pewarna  alam yang didapat dari bagian-

bagian tumbuhan seperti akar, batang, kayu, kulit, daun dan bunga. 

c. Pelaku usaha batik warna alam di perkotaan dengan luas lahan usaha yang sempit, 

harus membeli bahan baku pewarna alam yang sudah dikemas, namun harganya  jauh 

lebih mahal dibanding pewarna sintetis. 

d. Kendala yang dihadapi UKM batik warna alam adalah cara memngekstrak atau 

membuat bahan pewarna alam, meskipun bahan baku telah tersedia namun kesulitan 

dalam mengolahnya. Hal inilah yang menjadikan pelaku usaha batik lebih memilihi 

pewarna sintetis, karena penggunaannya yang mudah dan praktis. 

2. Pengolahan limbah 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator pengolahan limbah antara lain : 

a. Kesadaran pengusaha ekologis untuk tidak mencemari lingkungan dalam proses 

produksinya diwujudkan dengan mengelola limbah dengan membuat Instalasi 

Pengelolaan Air Limbah (IPAL) baik secara pribadi maupun komunal.  

b. Di Laweyan Solo telah dibangun limbah komunal oleh Pemerintah Kota Surakarta 

yang mampu mengolah dan menampung limbah batik dari UKM batik sebelum limbah 

dialirkan di Sungai Jenes Solo. 

c. Setelah proses pencelupan, limbah ditampung kedalam bak atau tempat yang 

digunakan untuk menampung limbah, kemudian dinetralkan dengan zat asam–basa 

sebelum dialirkan ke sungai. 

d. Limbah batik warna alam tidak mengandung bahan kimia, sehingga dapat digunakan 

untuk menyiram tanaman. 

3. Peningkatan sumber daya 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator peningkatan sumber daya antara lain : 
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a. Peningkatan sumber daya dilakukan dengan menyertakan karyawan mengikuti 

pelatihan cara mengekstraksi/membuat pewarna alam. 

b. Minimnya dukungan pemerintah dan para peneliti  untuk mengedukasi masyarakat 

agar lebih memahami proses pembuatan dan mengkonsumsi batik warna alam. 

c. Keluhan yang banyak disampaikan oleh pengusaha ekologis batik warna alam adalah, 

semakin susah mencari tenaga kerja untuk mau membatik menggunakan pewarna 

alam. Alasan mengapa para pekerja enggan membatik dengan pewarna alam masih 

pada susahnya melakukan pencelupan warna, selain itu kemampuan mengekstraksi 

warna juga masih sangat sedikit dipahami oleh para pekerja.  

4. Pertumbuhan Penjualan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator pertumbuhan penjualan antara lain : 

a. Permintaan batik warna alam terus meningkat, sehingga penjualan terus bertumbuh. 

b. Meningkatnya kesadaran konsumen tentang bahaya pewarna sintetis, berdampak pada 

pertumbuhan penjualan yang terus meningkat.  

c. Aspek keberlanjutan mencerminkan pertumbuhan penjualan dengan memperhatikan 

pelanggan sebagai pemangku kepentingan.  

5. Pertumbuhan Pelanggan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator pertumbuhan pelanggan antara lain : 

a. Pelanggan terus meningkat seiring dengan pemahaman konsumen tentang kesehatan. 

b. Pelanggan menjadi lebih sadar lingkungan dan diharapkan UKM batik berbuat lebih 

banyak memperhatikan lingkungan. 

c. Meskipun warna alam kurang bersinar dibanding pewarna sintetis, namun peminat 

terus bertambah. 

d. Harga bukan menjadi prioritas untuk memilik produk batik warna alam, hal ini 

diindikasikan dengan terus meningkatnya jumlah pelanggan. 

6. Kemampulabaan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator kemampulabaan antara lain : 

a. Implikasi dari meningkatnya pertumbuhan penjualan dan pelanggan adalah 

tercapainya kemampulabaan yang di terima oleh pelaku usaha. 

b. Bagi para pembatik meningkatnya kemampulabaan dirasakan dengan adanya 

tambahan pendapatan/bonus yang diterima. 

c. Keberlanjutan usaha batik pewarna alam ini juga mengindikasikan meningkatnya 

kemampulabaan. 
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7. Kepuasan Pelanggan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator kepuasan pelanggan antara lain : 

a. Kepuasan pelanggan pengguna batik warna alam dapat di lihat dari persepsi pelanggan 

terhadap produk batik warna alam yang telah digunakan.  

b. Jaminan kualitas produk batik warna alam juga menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan 

c. Mereferensikan pada teman dan kerabat setelah menggunakan produk batik warna 

alam  

8. Loyalitas Pelanggan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator loyalitas pelanggan antara lain : 

a. Loyalitas pelanggan ditunjukkan bagi konsumen yang pernah membeli dan melakukan 

pembelian ulang  

b. Deskripsi loyalitas pelanggan terhadap batik warna alam dalam penelitian ini cukup 

tinggi 

c. Batik warna alam  banyak diminati oleh konsumen dari mancanegara karena batik atau 

bahan yang menggunakan warna alam akan membuat sipenggunanya lebih nyaman 

dan dijamin tidak menimbulkan alergi. 

4.3.2. Peubah Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Keragaman sumber daya manusia para pelaku usaha batik dan pembatik ini cukup 

bervariasi, mengingat batik di Indonesia sudah cukup lama, bahkan Indonesia mendapatkan 

anugerah haritage dari UNESCO. Namun untuk batik warna alam baru dikembangkan sejak 

tahun 2004, seiring berkembangnya kesadaran manusia atas kerusakan alam yang ditimbulkan 

oleh limbah industri salah satunya limbah batik yang berasal dari pewarna sintetis. Meskipun 

perkembangan batik warna alam sampai saat ini masih belum banyak diminati, namun 

permintaan pasar internasional terhadap batik warna alam cukup tinggi, sehingga perlu 

ditingkatkan lagi sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Peubah 

kapabilitas pengusaha ekologis diukur dengan menggunakan lima indikator. Hasil analisis 

statistik deskriptif untuk peubah kapabilitas pengusaha  ekologis disajikan dalam tabel berikut 

ini :  
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Tabel 4. 2 

Analisis Deskripsi Peubah Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KPE1=Pengetahuan 120 3 7 5,38 ,909 

KPE2=Ketrampilan 120 3 7 5,13 ,869 

KPE3=Etos Kerja 120 3 7 5,18 1,085 

KPE4=Pertumbuhan Bisnis 120 3 7 5,30 1,026 

KPE5=Peduli Sosial 120 3 7 5,34 ,974 

Valid N (listwise) 120   Rerata : 5,27  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 120 responden, nilai rata-rata peubah komitmen 

ekologis berada pada rentang >5,286–6,143, yang berarti bahwa responden memberikan respon 

cukup  setuju terhadap peubah kapabilitas pengusaha ekologis. Nilai rata-rata tertinggi dari 

kelima indikator adalah pengetahuan, hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pengusaha 

ekologis dituntut memiliki bekal pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. 

Dari ke lima indikator yang digunakan untuk mengukur peubah kapabilitas pengusaha  ekologis 

dapat diketahui bahwa indikator ketrampilan yang dimiliki oleh pengusaha/pembatik warna 

alam merupakan indikator paling rendah. Hasil wawancara dengan responden terkait deskripsi 

peubah kapabilitas pengusaha ekologis adalah sebagai berikut  : 

1. Pengetahuan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator pengetahuan antara lain : 

a. Pengusaha ekologis rata-rata memiliki pengetahuan yang cukup tinggi untuk berbagi 

dengan pelaku usaha batik yang masih menggunakan pewarna sintetis. 

b. Berbagi pengetahuan biasanya dilakukan melalui pelatihan baik diselenggaran oleh 

dinas terkait maupun secara suka rela dilakukan oleh para pelaku usaha. 

c. Semakin tinggi pengetahuan tentang proses membatik dengan warna alam, maka 

semakin meningkatkan kapabilitas pengusaha ekologis. 

2. Ketrampilan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator ketrampilan antara lain : 

a. Pengusaha ekologis harus memiliki ketrampilan yang mampu menciptakan nilai bagi 

pengembangan usahanya. 

b. Pengusaha batik warna alam, belum banyak yang memiliki ketrampilan untuk mengolah 

bahan baku warna alam maupun memanfaatkan sisa bahan baku. 

c. Karena aktivitas membatik yang cukup menyita waktu dan tenaga, maka tidak banyak 

pelaku usaha/pembatik warna alam untuk mengembangkan produk. 

 



100 

 

3. Etos kerja 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator etos kerja antara lain : 

a. Semangat dan perilaku kerja yang dimiliki pengusaha ekologis menjadikan 

kebergairahan para pembatik dalam melakukan aktivitasnya. 

b. Persaingan batik warna alam yang cukup tinggi menuntut pengusaha ekologis terus 

meningkatkan etos kerjanya. 

c. Kendala dilapangan yang sering dihadapi para pengusaha ekologis ini adalah minimnya 

edukasi masyarakat tentang budaya cinta lingkungan, sehingga sulit mencari 

pekerja/pembatik yang benar-benar tulus. 

4. Pertumbuhan bisnis bersih 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator pertumbuhan bisnis bersih antara lain : 

a. Pengembangan usaha bersih seperti memanfaatkan kain perca menjadi souvenir atau 

memproduksi pakaian jadi berbahan dasar batik warna alam. 

b. Minat untuk membuka peluang usaha baru  cukup tinggi. 

c. Kendala utama untuk membuka usaha baru ada pada permodalan yang sangat terbatas. 

5. Peduli sosial 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator peduli sosial antara lain : 

a. Pengusaha ekologis yang dilandasi rasa cinta terhadap lingkungan berdampak pada 

kepedulian terhadap kondisi masyarakat setempat. 

b. Mengedukasi masyarakat untuk membenahi instali pembuangan air limbah secara 

swadaya. 

c. Pengusaha ekologis memiliki empati yang tinggi terhadap peristiwa yang terjadi 

disekitarnya. 

4.3.3. Peubah Inovasi Ekologis 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk peubah inovasi ekologis disajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4. 3 

Analisis Deskripsi Peubah Inovasi Ekologis 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IEK1=Inovasi Proses 120 3 7 5,47 1,045 

IEK2=Inovasi Produk 120 3 7 5,42 1,097 

IEK3=Inovasi Organisasi 120 3 7 5,47 1,076 

IEK4=Inovasi Teknologi Informasi 120 3 7 5,41 1,017 

Valid N (listwise) 120   Rerata : 5,44  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 120 responden, nilai rata-rata peubah inovasi 

ekologis yang berada pada rentang >5,286–6,143, yang berarti bahwa responden memberikan 

respon setuju terhadap peubah inovasi ekologis. Dari ke empat indikator yang digunakan untuk 

mengukur peubah inovasi ekologis dapat diketahui bahwa indikator inovasi proses dan inovasi 

organisasi memiliki nilai rata-rata yang sama tingginya, hal ini menunjukkan bahwa organisasi 

UKM batik warna alam dan pembatik mampu mengembangkan inovasi proses produksi batik 

warna alam serta menciptakan iklim organisasi yang peduli terhadap lingkungan. Untuk 

indikator teknologi informasi merupakan indikator paling rendah nilai rata-ratanya, yang 

dimungkinkan oleh keterbatasan para pelaku usaha batik/pembatik dalam menggunakan 

fasilitas internet. Hasil wawancara dengan responden terkait deskripsi peubah inovasi ekologis 

adalah sebagai berikut : 

1. Inovasi Proses 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator inovasi proses antara lain : 

a. Beberapa responden mengeluhkan sulitnya proses membuata zat pewarna alam 

melalui proses ekstraksi maupun fermentasi. Cara ekstraksi untuk memperoleh gugus 

pembawa warna sangat bervariasi dan akan berpengaruh terhadap warna yang 

ditimbulkan  

b. Proses ekstraksi dengan cara merebus bahan pembawa zat warna alam  menggunakan 

air pada jumlah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh ketuaan warna. Perebusan 

dilakukan hingga volume air menjadi setengahnya, apabila menghendaki larutan zat 

warna lebih kental, perebusan dapat dilanjutkan sehingga volume sisa perebusan 

menjadi sepertiga dari volume awal.  

c. Pewarnaan bisa dilakukan dengan dicoledkan atau dikuaskan tetapi yang paling umum 

adalah dengan pencelupan. 

d. Proses pencelupan setiap warna menunggu warna pertama harus kering terlebih 

dahulu, baru bisa dilakukan pewarnaan pencelupan warna berikutnya. 

e. Pada proses pencelupan warna alam memerlukan waktu lama dan dilakukan secara 

berulang-ulang, untuk menghasilkan warna yang sempurna. Semakin banyak 

pengulangan pencelupan maka semakin banyak pula warna yang terserap dalam serat kain. 

2. Inovasi produk 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator inovasi produk antara lain : 

a. Pewarnaan batik dengan zat warna alam menghasilkan produk batik dengan daya tarik 

pada karakteristik yang alami, unik, etnik, dan eksklusif, sehingga memiliki potensi 

pasar yang tinggi.  
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b. Motif gambar warna alam dengan mengangkat kearifan lokal budaya suatu daerah, 

menjadi daya tarik tersendiri dalam melakukan inovasi produk. 

c. Banyak terjadi produk gagal karena pewarnaan yang tidak sempurna. 

3. Inovasi Organisasi 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator organisasi antara lain : 

a. Usaha batik warna alam di daerah perkotaan, memiliki organisasi yang lebih komplek 

dibanding UKM batik di daerah/kabupaten, namun demikian untuk mengembangkan 

usahanya para pengusaha ekologis terus mendorong para karyawannya untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui pelatihan, seminar atau 

workshop.   

b. Pengusaha ekologis batik warna alam menghadapi kesulitannya dalam  

mengembangkan organisasi, karena minimnya sumber daya yang dimiliki, selain itu 

juga minimnya dukungan dari pemerintah dalam penyelenggaraan  pelatihan-pelatihan 

untuk mengembangkan batik dan proses membuat pewarna alam.  

c. Pemilik usaha kesulitan merekrut tenaga pembatik warna alam, bahkan yang sudah 

bekerjapun keluar karena merasa rumit dan tidak. 

4. Inovasi teknologi informasi 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator inovasi teknologi informasi antara lain : 

a. Pengusaha ekologis batik warna alam telah memanfaatkan pemasaran melalui jaringan 

internet (e-commerce), media sosial maupun telepon seluler, sehingga pemasaran telah 

menjangkau keseluruh penjuru dunia. Sejak dilarangnya penggunaan bahan sintetis 

sebagai pewarna kain di wilayah Eropa, permintaan batik ekologis terus meningkat, 

oleh karena itu dengan inovasi teknologi informasi ini sangat membantu. 

b. Pengusaha ekologis di wilayah yang jangkauan internetnya kurang bagus, sangat 

berharap dari pemerintah untuk membantu memudahkan para pelaku usaha untuk 

dapat mengakses internet dengan cepat dan biaya yang terjangkau, oleh karena itu di 

beberapa kota telah disediakan layanan internet gratis. 

c. Pengusaha ekologis dengan tingkat pendidikan rendah merasa kesulitan untuk 

menggunakan komputer dan tidak bisa mengakses internet untuk memasarkan 

produknya melalui media sosial. 

4.3.4. Peubah Komitmen Ekologis 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk peubah komitmen ekologis disajikan dalam tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4. 4 

Analisis Deskripsi Peubah Komitmen Ekologis 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KEK1=Melaksanakan Kebijakan Ramah 

lingkungan 
120 4 7 5,41 ,992 

KEK2=Mendukung Biaya Kebijakan Ramah 

lingkungan 
120 3 7 5,30 ,975 

KEK3=Mengevaluasi Kebijakan Ramah 

lingkungan  
120 3 7 5,35 1,058 

Valid N (listwise) 120   Rerata : 5,35  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 120 responden, nilai rata-rata peubah komitmen 

ekologis berada pada rentang >5,286–6,143, yang berarti bahwa responden memberikan respon 

setuju terhadap peubah komitmen ekologis. Dari ke tiga indikator yang digunakan untuk 

mengukur peubah inovasi ekologis dapat diketahui bahwa indikator yang memiliki nilai rata-

rata paling tinggi adalah melaksanakan kebijakan ramah lingkungan, hal ini menunjukkan 

bahwa para pelaku usaha batik warna alam telah memahami kebijakan ramah lingkungan yang 

harus ditaati, namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membiayai pelaksanaan 

kebijakan ramah lingkungan, sehingga  mengeluarkan biaya untuk melaksanakan  kebijakan 

ramah lingkungan merupakan indikator paling rendah nilai rata-ratanya. Hasil wawancara 

dengan responden terkait deskripsi peubah komitmen ekologis adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kebijakan ramah lingkungan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator melaksanakan kebijakan ramah lingkungan 

antara lain : 

a. Menanam pohon yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alam, seperti mahoni, 

mangga, indigo, kunyit, manggis, dan lain-lain. 

b. Menetralisir limbah lilin sebelum dibuang ke aliran sungai. 

c. Beberapa pengusaha ekologis tidak konsisten dalam mematuhi kebijakan ramah 

lingkungan, terutama bila proses pewarnaan gagal, sehingga harus kembali 

menggunakan pewarna sintetis, bahkan ada yang melakukan pencampuran warna. Hal 

ini yang menimbulkan kurangnya kepercayaan pengguna batik ekologis.  

2. Mendukung biaya kebijakan ramah lingkungan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator mendukung biaya kebijakan ramah 

lingkungan antara lain : 
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a. Pengusaha ekologis batik warna alam harus mengeluarkan biaya produksi  lebih tinggi 

dibandingkan dengan pengusaha batik sintetis, karena bahan baku pewarna alam lebih 

mahal dan pewarna sintetis.  

b. Kebijakan ramah lingkungan terkait pengelolaan limbah, memerlukan biaya yang lebih 

demi terciptanya lingkungan yang terhindar dari pncemaran akibat pewarna sintetis. 

c. Pengadaan sarana dan prasarana proses produksi batik warna alam lebih lebih rumit 

karena proses pewarnaan yang berulang kali. 

3. Mengevaluasi kebijakan ramah lingkungan 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator mengevaluasi kebijakan ramah lingkungan 

antara lain : 

a. Pengusaha ekologis batik warna alam hanya melakukan kebijakan ramah lingkungan 

sebatas yang diketahuinya saja, hal-hal terkait tindak lanjut atas kebijakan ramah 

lingkungan tidak banyak dipahami, sehingga perlu terus berikan pemahaman dan 

informasi untuk keberlanjutan kebijakan ramah lingkungan yang telah ditetapkan.  

b. Informasi terkait kebijakan ramah lingkungan sebaiknya juga di berikan kepada 

konsumen pemakai batik warna alam, sehingga konsumen merasa puas karena telah 

turut serta berpartisipasi menjaga lingkungan atas produk yang digunakan.   

c. Beberapa keluhan yang disampaikan pengusaha ekologis batik warna alam adalah 

minimnya dukungan yang diberikan pemerintah terkait tindak lanjut kebijakan ramah 

lingkungan seperti tidak adanya reward bagi pengusaha ekologis yang telah 

melaksanakan seluruh kebijakan ramah lingkungan, atau punishment bagi yang tidak 

mematuhi kebijakan ramah lingkungan.  

4.3.5. Peubah Pemasaran Ekologis 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk peubah pemasaran ekologis disajikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4. 5 

Analisis Deskripsi Peubah Pemasaran  Ekologis 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PEK1=Produk Ekologis 120 3 7 4,97 ,983 

PEK2=Harga Ekologis 120 3 7 5,10 1,016 

PEK3=Promosi Ekologis 120 3 7 5,09 ,970 

PEK4=Distribusi Ekologis 120 4 7 5,10 ,991 

Valid N (listwise) 120   Rerata : 5,06  
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 120 responden, nilai rata-rata peubah pemasaran 

ekologis berada pada rentang >5,286–6,143, yang berarti bahwa responden memberikan respon 
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cukup setuju terhadap peubah pemasaran ekologis. Dari ke empat indikator yang digunakan 

untuk mengukur peubah pemasaran ekologis dapat diketahui bahwa indikator harga ekologis 

dan distribusi ekologis memiliki nilai yang sama tingginya, sedangkan indikator produk 

ekologis merupakan indikator paling rendah nilai rata-ratanya, karena sulitnya proses 

pewarnaan alam sehingga kualitas produk belum seperti yang diharapkan oleh para pelaku 

usaha maupun konsumen.  

Selanjutnya untuk mendiskripsikan konstruk pemasaran ekologis yang lebih mendalam, 

peneliti akan mensintesis jawaban-jawaban responden atas pertanyaan terbuka yang 

bersubstansi sama atau ada kemiripan dijadikan satu kalimat dan disintesis untuk 

menggambarkan jawaban responden, sebagai berikut : 

1. Produk Ekologis 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator produk ekologis antara lain : 

a. Batik warna alam merupakan produk batik yang memiliki nilai tinggi, karena bahan 

dasar pewarnaan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sehingga aman bagi kulit 

manusia. Di beberapa negara juga telah diberlakukan pelarangan penggunaan bahan 

pewarna sintetis, hal ini menjadikan terbukanya peluang untuk meningkatkan 

penciptaan produk ekologis yaitu batik warna alam.    

b. Permintaan produk batik warna alam dari Eropa dan Jepang cukup tinggi, namun 

produksi nasional masih cukup rendah, sehingga diperlukan peran serta berupa 

dukungan dan dorongan yang tinggi dari pemerintah dalam hal ini Dinas UMKM , 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk  memberikan  pembimbingan, sosialisasi 

dan edukasi tentang produksi ramah lingkungan batik warna alam yang mulai 

dikembangkan pada tahun 2004.  

c. Proses pewarnaan yang rumit, mengakibatkan kualitas produk sulit untuk ditingkatkan 

dan  hasil produksi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini berdampak pada sebagian  

pelaku usaha batik melakukan pencampuran warna alam dengan sintetis atau 

memodifikasi agar hasil produk lebih menarik namun produk menjadi kurang ekologis 

dan mengurangi rasa kepercayaan pasar terhadap produk batik warna alam. Oleh 

karena itu, pembinaan terhadap UKM batik ramah lingkungan harus terus 

ditingkatkan, sehingga tercipta pelaku usaha ramah lingkungan yang jujur untuk 

keberlanjutan.  

d. Dalam literatur keberlanjutan, mengacu pada pemasaran hijau, kebijakan, dan 

prosedur yang eksplisit menjelaskan kekhawatiran tentang lingkungan alam dalam 

pengejaran tujuan menciptakan pendapatan dan memberikan hasil yang memenuhi 
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tujuan organisasi dan individu untuk produk ekologis atau lini produk ramah 

lingkungan (Menon et al. 1999). 

2. Harga ekologis 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator harga ekologis antara lain : 

a. Harga ekologis merupakan program pemasaran hijau yang dapat meningkatkan  kinerja 

pasar-produk dan manfaat keuangan perusahaan, untuk mencapai pengembalian 

manfaat dari investasi dalam program pemasaran ekologis melalui adopsi pendekatan 

sumber daya keuangan, intensitas persaingan di pasar, dan tingkat penghindaran risiko 

dari manajer puncak. 

b. Harga ekologis  telah memperhitungan biaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, 

namun terpersepsi oleh konsumen bahwa harga ekologis  lebih mahal dibandingkan 

dengan harga non ekologis.  

c. Tingginya tingkat kesulitan dalam proses pewarnaan dengan menggunakan warna alam, 

berdampak pada meningkatnya komponen harga batik warna alam yang berakibat apad 

penetapan harga batik warna alam lebih mahal. 

d. Masalah lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam taktik penetapan harga perusahaan 

untuk menarik pelanggan (Menon et al. 1999), melalui aspek keberlanjutan yang 

mencerminkan pertumbuhan dengan memperhatikan pelanggan sebagai pemangku 

kepentingan utama. Studi-studi yang mengeksplorasi sikap konsumen terhadap 

lingkungan dan sosial untuk membayar produk yang berkelanjutan atau produk ramah 

lingkungan (Van Doorn & Verhoef, 2011). 

3. Promosi ekologis 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator promosi ekologis antara lain : 

a. Batik Semarang 16, salah satu pelaku usaha batik warna alam mengembangkan 

usahanya melalui promosi edu wisata yaitu mengemas paket wisata bagi para wisatawan 

asing maupun domestic dengan menyediakan penginapan di Kelurahan Meteseh 

kecamatan Tembalang Kota Semarang. Bagi para wisatawan baik yang menginap 

maupun berkunjung ke Batik Semarang 16, dapat belajar membatik dan mengenal 

peralatan batik, bahan baku warna alam serta corak-corak batik yang tertata dalam 

museum batik.  

b. Sentra batik warna alam di Kebon Indah Klaten, sudah cukup terkenal bagi para pecinta 

batik dan wisatawan baik asing maupun lokal. Pengelolaan UKM batik warna alam yang 

cukup baik, membuat desa ini mampu memenuhi permintaan batik warna alam dari 

pasar Eropa dan Jepang (Aryanto et al., 2017), sehingga tanpa biaya promosi yang tinggi 
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UKM batik warna alam Kebon Indah mampu memasarkan produknya hingga ke manca 

negara. 

c. Promosi batik warna alam dilakukan oleh  para pelaku usaha bekerja sama dengan dinas 

UMKM dengan mengadakan pameran-pameran di kabupaten dan kota serta  edukasi 

tentang batik warna alam, menginggat  biaya promosi melalui media massa/komersial 

seperti televisi, radio, iklan billboard cukup mahal, maka promosi ekologis dapat 

dilakukan melalui media sosial seperti youtube, Instagram, facebook menggunakan 

gambar-gambar visual tentang alam pedesaan untuk mengeksplorasi kekayaan alam 

Indonesia sebagai sumber pewarnaan alam. 

d. Menghadapi era globalisasi, kesulitan dan hambatan pada UMKM Batik Lasem dalam 

mengembangkan usahanya adalah lemahnya jalur pemasaran, dukungan teknologi 

untuk melakukan promosi ekologis secara online serta terbatasnya sumber daya melek 

teknologi, meskipun secara permodalan telah mendapat dukungan Custhomer Social 

Responsibility (CSR) dari BNI yang cukup besar. Promosi ekologis melalui media 

sosial sangat dibutuhkan untuk lebih mengenalkan Kluster UMKM Batik Lasem dengan 

corak paduan kearifan lokal berbalut paduan budaya Jawa dan  China yang menjadi 

identitas batik tulis. 

4. Distribusi ekologis 

Temuan-temuan yang terkait dengan indikator distribusi ekologis antara lain : 

a. Perusahaan dapat menciptakan kebijakan yang mengharuskan pemasok dan distributor 

untuk mengadopsi lebih banyak standar yang bertanggung jawab lingkungan dalam 

memenuhi masing-masing peran pemasaran (Zhu et al., 2005) atau perusahaan dapat 

membentuk "aliansi lingkungan" dengan saluran distribusi mitra dalam 

mengkonfigurasi ulang pengaturan logistik untuk meningkatkan dampak lingkungan 

yang lebih  efisien dan ramah lingkungan (Dahlstrom 2011). 

b. Dukungan dari perusahaan besar seperti Pepsi, Nestlé, L'Oreal, Tesco untuk membentuk 

Koalisi Kepemimpinan Rantai Pasokan, yang mempromosikan cara-cara untuk 

mengurangi jejak karbon dari kegiatan distribusi, mendorong agar perusahaan terus 

melakukan pemasaran ramah lingkungan melalui distribusi ekologis. 

c. Tersampaikannya produk ke konsumen melalui distribusi yang memperhatikan 

kelestarian lingkungan, seperti pengurangan limbah plastik sehingga beberapa pelaku 

usaha membuat kemasan produk dengan menggunakan bahan dari kertas.  

d. Perilaku distributor atau agen atau pengecer produk dari produsen ke konsumen, yang 

masih selalu menggunakan plastik sebagai tempat untuk menyerahkan produk batik 

ekologis, dengan alasan  biaya kemasan kertas lebih mahal, menyebabkan para pelaku 
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usaha merasa kecewa karena upaya untuk menjaga kelestarian alam melalui distribusi 

ekologis tidak didukung oleh para penjual produknya. 

 

4.4. Uji Kesahihan  

Uji kesahihan dalam teknik analisis Structure Equation Model (SEM) dilakukan dengan 

pendekatan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Analisis faktor konfirmatori merupakan 

tahap pengukuran terhadap indikator-indikator yang membentuk peubah laten dalam model 

penelitian. Tujuannya adalah untuk menguji model. Hasil analisis faktor konfirmatori dari 

masing-masing peubah dilakukan dengan menganalisis nilai standardized regression weight. 

4.4.1. Analisis Faktor Konfirmatori Peubah Gayut 

Peubah pemediasi dalam penelitian ini adalah kinerja pemasaran ramah lingkungan , 

dianalisis dari nilai Standardized Regression Weights pada masing-masing indikator. Hasil 

berikut merupakan pengujian peubah kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

 

Gambar 4. 21 

Analisis Konfirmatori Peubah Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Hasil pengujian kesesuaian model pada analisis konfirmatori peubah pemediasi 

kapabilitas pengusaha ekologis disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4. 6 

Analisis Konfirmatori Peubah Gayut 

Goodness of Fit Indeks Cut off Value Hasil Evaluasi Model 

Chi Square (df =20), Sig=5% ≤ 31,410 26,166 Baik 

Probability ≥ 0,05 0,160 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,308 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,943 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,897 Marginal 

TLI ≥ 0,95 0,977 Baik 

CFI ≥ 0,95 0,983 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,051 Baik  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4. 7 

Standardized Regression Weights 

   Estimate Estimate S.E. C.R. P Label 

KPRL1 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,654 1,000     

KPRL2 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,726 1,180 ,177 6,677 *** par_1 

KPRL3 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,753 1,185 ,171 6,928 *** par_2 

KPRL4 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,702 1,159 ,175 6,626 *** par_3 

KPRL5 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,740 1,249 ,183 6,822 *** par_4 

KPRL6 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,598 1,023 ,180 5,670 *** par_5 

KPRL7 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,698 1,187 ,183 6,500 *** par_6 

KPRL8 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,666 1,138 ,182 6,261 *** par_7 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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***Signifikansi pada α=1% 

Dari hasil analisis faktor konfirmatori pada peubah pemediasi kapabilitas pengusaha 

ekologis  diketahui bahwa seluruh indikator telah memiliki nilai Standardized Regression 

Weights > 0,5 dengan signifikansi < 0,05. Dengan demikian pengukuran peubah pemediasi 

kapabilitas pengusaha ekologis menggunakan masing-masing indikator yang telah ditetapkan. 

4.4.2. Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen 

Analisis faktor konfirmatori konstruk endogen digunakan untuk mengetahui apakah 

indikator-indikator pembentuk peubah laten menunjukkan unidiminsional. Konstruk endogen 

terdiri dari kapabilitas pengusaha ekologis dan kinerja pemasaran ramah lingkungan, disajikan 

pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 4. 22 

Analisis Konfirmatori Konstruk Endogen 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian kesesuaian model pada konfirmatori faktor analisis peubah kapabilitas 

pengusaha ekologis dan kinerja pemasaran ramah lingkungan disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 8 

Analisis Konfirmatori Konstruk Endogen 

Goodness of Fit Indeks Cut off Value Hasil Evaluasi Model 

Chi Square (df = 61),sig=5% ≤ 80,232  49,105 Baik 

Probability ≥ 0,05 0,863 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 0,805 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,939 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,910 Baik 

TLI ≥ 0,95 1,024 Baik 

CFI ≥ 0,95 1,000 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4. 9 

Standardized Regression Weights pada Analisis Konfirmatori Kostruk Endogen 

(Kapabilitas Pengusaha Ekologis dan Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan) 

   Estimate  Estimate S.E. C.R. P Label 

KPE2 <--- Kapabilitas_Pengusaha_Ekologis ,653  ,898 ,140 6,413 *** par_1 

KPE3 <--- Kapabilitas_Pengusaha_Ekologis ,754  1,294 ,173 7,473 *** par_2 

KPE4 <--- Kapabilitas_Pengusaha_Ekologis ,782  1,272 ,167 7,627 *** par_3 

KPRL1 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,652 

 
1,000     

KPRL2 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,699 

 
1,144 ,174 6,559 *** par_4 

KPRL3 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,762 

 
1,208 ,170 7,095 *** par_5 

KPRL4 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,697 

 
1,158 ,174 6,652 *** par_6 

KPE1 <--- Kapabilitas_Pengusaha_Ekologis ,693  1,000     

KPRL5 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,714 

 
1,212 ,180 6,725 *** par_7 

KPRL6 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,607 

 
1,045 ,179 5,837 *** par_8 
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   Estimate  Estimate S.E. C.R. P Label 

KPRL7 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,707 

 
1,211 ,183 6,631 *** par_9 

KPRL8 <--- 
Kinerja_Pemasaran_Ramah 

lingkungan 
,670 

 
1,153 ,181 6,360 *** par_10 

KPE5 <--- Kapabilitas_Pengusaha_Ekologis ,801  1,235 ,158 7,810 *** par_11 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

***Signifikansi pada α=1% 

Dari hasil analisis faktor konfirmatori pada konstruk endogen yang meliputi peubah 

kapabilitas pengusaha ekologis dan kinerja pemasaran ramah lingkungan diketahui bahwa 

seluruh indikator telah memiliki nilai Standardized Regression Weights > 0,5 dengan 

signifikansi < 0,05. Dengan demikian pengukuran pada konstruk endogen kapabilitas 

pengusaha ekologis dan kinerja pemasaran ramah lingkungan akan dilakukan dengan 

menggunakan masing-masing indikator yang telah ditetapkan. 

4.4.3.  Analisis Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Analisis faktor konfirmatori konstruk eksogen digunakan untuk mengetahui apakah 

indikator-indikator pembentuk peubah laten menunjukkan unidiminsional. Konstruk eksogen 

terdiri dari inovasi ekologis, komitmen ekologis, dan pemasaran ekologis, disajikan pada 

gambar berikut ini : 
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Gambar 4. 23 

Analisis Konfirmatori Peubah Bebas 

Sumber : Data primer yang di olah, 2019 

Hasil pengujian kesesuaian model pada konfirmatori faktor analisis peubah inovasi 

ekologis, komitmen ekologis dan pemasaran ekologis disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4. 10 

Analisis Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Goodness of Fit Indeks Cut off Value Hasil Evaluasi Model 

Chi Square (df = 39) Kecil (<54,572) 44,252 Baik 

Probability ≥ 0,05 0,260 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,135 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,941 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,901 Baik 

TLI ≥ 0,95 0,992 Baik 

CFI ≥ 0,95 1,000 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,034 Baik  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Hasil pengujian menunjukan bahwa nilai Chi Square χ2 = 44,252  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,260. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara matriks 

kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi, yang artinya model 

adalah fit. 

Tabel 4. 11 

Standardized Regression Weights pada Analisis Konfirmatori Konstruk Eksogen 

(Inovasi Ekologis, Komitmen Ekologis Dan Pemasaran Ekologis) 

   Estimate  Estimate S.E. C.R. P Label 

IEK1 <--- Inovasi_Ekologis ,820  1,000     

IEK2 <--- Inovasi_Ekologis ,846  1,076 ,102 10,520 *** par_1 

IEK3 <--- Inovasi_Ekologis ,797  1,001 ,083 11,993 *** par_2 

IEK4 <--- Inovasi_Ekologis ,868  1,030 ,098 10,469 *** par_3 

KEK3 <--- Komitmen_Ekologis ,925  1,000     

KEK2 <--- Komitmen_Ekologis ,890  ,887 ,060 14,831 *** par_4 

KEK1 <--- Komitmen_Ekologis ,871  ,894 ,063 14,263 *** par_5 

PEK4 <--- Pemasaran_Ekologis ,865  1,000     

PEK3 <--- Pemasaran_Ekologis ,855  ,968 ,082 11,778 *** par_6 

PEK2 <--- Pemasaran_Ekologis ,756  ,897 ,090 9,935 *** par_7 

PEK1 <--- Pemasaran_Ekologis ,896  1,027 ,082 12,486 *** par_8 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

***Signifikansi pada α=1% 

Dari hasil analisis faktor konfirmatori pada konstruk eksogen yang meliputi peubah 

inovasi ekologis, komitmen ekologis dan pemasaran ekologis  diketahui bahwa seluruh 

indikator telah memiliki nilai Standardized Regression Weights > 0,5 dengan signifikansi < 

0,05. Dengan demikian pengukuran pada konstruk eksogen  inovasi ekologis, komitmen 

ekologis dan pemasaran ekologis akan dilakukan dengan menggunakan masing-masing 

indikator yang telah ditetapkan. 

 

4.5. Uji Keandalan  

Uji keandalan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat memberikan yang relatif 

sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada obyek penelitian yang sama. Terdapat dua 

cara yang dapat digunakan untuk menguji keandalan dengan pendekatan reliability construct 

dan variance extracted. Nilai keandalan minimum reliability construct adalah 0,70 sedangkan 
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keandalan minimum variance extracted adalah 0,05. Hasil perhitungan reliability construct dan 

variance extracted dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 12 

Reliability Construct dan Variance Extracted 

Peubah Reliability Construct Variance Extracted 

Inovasi Ekologis 0.924527 0.753981 

Komitmen Ekologis 0.94128 0.842399 

Pemasaran Ekologis 0.954939 0.841284 

Kapabilitas Pengusaha Ekologis 0.903823 0.652812 

Kinerja Pemasaran Ramah 

lingkungan 

0.902644 0.537347 

Interaksi 0.660595 0.500079 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan hasil perhitungan reliability construct menunjukkan bahwa seluruh peubah 

laten dapat memenuhi kriteria minimal 0,70. Pada perhitungan variance extracted 

menunjukkan bahwa semua peubah laten dapat memenuhi kriteria minimal 0,50 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator-indikator yang diamati dapat mencerminkan faktor yang 

dianalisis dan secara bersama-sama mampu mencerminkan adanya sebuah unidimensionalitas. 

 

4.6. Pengujian Model Penelitian  

Model penelitian yang dikembangkan dan diuji pada studi ini merupakan model 

penelitian yang menggunakan peubah pemoderasi, yaitu peubah yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara peubah kapabilitas pengusaha ekologis dengan peubah kinerja 

pemasaran ramah lingkungan. Pada pengujian SEM dengan peubah pemoderasi terdapat dua 

tahapan yang harus dilakukan, sebagai berikut : 

4.6.1. Model Dasar 

Melakukan estimasi model tanpa memasukkan peubah interaksi, jadi hanya mengestimasi 

model dengan peubah eksogen ξ1 dan ξ2 yang digunakan untuk memprediksi peubah endogen 

η1. Hasil output model dasar ini digunakan untuk menghitung nilai loading faktor peubah laten 

interaksi dan nilai error variance masing-masing peubah konstruk eksogen, seperti gambar 

dibawah ini : 
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Gambar 4. 24 

Model Dasar 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel 4. 13 

Standardized Regression Weights 

   Estimate Estimate S.E. C.R. P Label 

Kinerja_Pemasaran_Ram

ah lingkungan 
<--- 

Kapabilitas_Pe

ngusaha_Ekolo

gis 

,406 ,392 ,115 3,401 *** par_1 

Kinerja_Pemasaran_Ram

ah lingkungan 
<--- 

Pemasaran_Ek

ologis 
,219 ,159 ,077 2,052 ,040 par_2 

KPE1 <--- 

Kapabilitas_Pe

ngusaha_Ekolo

gis 

,702 1,000     

KPE2 <--- 

Kapabilitas_Pe

ngusaha_Ekolo

gis 

,648 ,883 ,139 6,339 *** par_3 

KPE3 <--- 

Kapabilitas_Pe

ngusaha_Ekolo

gis 

,748 1,271 ,173 7,336 *** par_4 

KPE4 <--- 

Kapabilitas_Pe

ngusaha_Ekolo

gis 

,773 1,243 ,167 7,426 *** par_5 

PEK3 <--- 
Pemasaran_Ek

ologis 
,861 ,984 ,083 11,883 *** par_6 

PEK2 <--- 
Pemasaran_Ek

ologis 
,747 ,893 ,092 9,695 *** par_7 

KPRL1 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,661 1,000     

KPRL2 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,729 1,173 ,173 6,795 *** par_8 

KPRL3 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,754 1,175 ,167 7,037 *** par_9 

KPRL4 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,706 1,153 ,171 6,741 *** par_10 

KPRL5 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,741 1,237 ,179 6,930 *** par_12 

KPRL6 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,596 1,009 ,176 5,720 *** par_13 
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   Estimate Estimate S.E. C.R. P Label 

KPRL7 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,690 1,161 ,178 6,528 *** par_14 

KPRL8 <--- 

Kinerja_Pemas

aran_Ramah 

lingkungan 

,656 1,110 ,177 6,271 *** par_15 

KPE5 <--- 

Kapabilitas_Pe

ngusaha_Ekolo

gis 

,806 1,231 ,158 7,778 *** par_16 

PEK1 <--- 
Pemasaran_Ek

ologis 
,901 1,043 ,083 12,597 *** par_17 

PEK4 <--- 
Pemasaran_Ek

ologis 
,857 1,000     

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

***Signifikansi pada α=1% 

Tabel 4. 14 

Variances 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Kapabilitas_Pengusaha_Ekologis   ,404 ,098 4,139 *** par_18 

Pemasaran_Ekologis   ,715 ,126 5,685 *** par_19 

Z1   ,267 ,071 3,786 *** par_20 

e8   ,416 ,064 6,546 *** par_21 

e9   ,434 ,064 6,828 *** par_22 

e10   ,514 ,083 6,203 *** par_23 

e11   ,420 ,072 5,859 *** par_24 

e16   ,258 ,046 5,593 *** par_25 

e15   ,241 ,042 5,683 *** par_26 

e14   ,453 ,067 6,769 *** par_27 

e13   ,180 ,039 4,576 *** par_28 

e17   ,486 ,070 6,946 *** par_29 

e18   ,456 ,069 6,566 *** par_30 

e19   ,394 ,062 6,408 *** par_31 

e20   ,504 ,075 6,725 *** par_32 

e21   ,473 ,073 6,460 *** par_33 

e22   ,697 ,098 7,140 *** par_34 

e23   ,558 ,082 6,778 *** par_35 

e24   ,613 ,088 6,939 *** par_36 

e12   ,330 ,060 5,468 *** par_37 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

***Signifikansi pada α=1% 
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4.6.2. Full Model 

Pengujian tahap kedua ini, menguji pengaruh pemoderasi dengan menambahkan satu 

peubah yaitu peubah interaksi yang merupakan hasil perhitungan interaksi dari peubah 

kapabilitas pengusaha ekologis dan peubah pemasaran ekologis. Peubah interaksi tersebut yang 

nantinya akan diuji signifikansinya untuk mengetahui pengaruh moderasi dari peubah 

pemasaran ekologis. 

4.6.2.1. Pengujian Asumsi SEM  

a. Normalitas data 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah 

kelompok data atau peubah, apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Estimasi 

dengan Maximum Likelihood menghendaki indikator harus memenuhi asumsi normalitas 

multivariat (multivariate normality). Pengujian dilakukan dengan mengamati nilai CR 

multivariate dengan rentang -2,58 sampai +2,58 (Ghozali, 2004). Hasil pengujian normalitas 

data ditampilkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 15 

Hasil Pengujian Normalitas Data 

Variable min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

Interak 13,500 45,900 ,439 1,965 -,470 -1,051 

KPE5 3,000 7,000 -,069 -,310 -,663 -1,483 

KPRL8 3,000 7,000 -,111 -,497 -,789 -1,764 

KPRL7 3,000 7,000 -,340 -1,519 -,602 -1,345 

KPRL6 3,000 7,000 -,290 -1,297 -,730 -1,631 

KPRL5 3,000 7,000 -,232 -1,039 -,766 -1,714 

KPRL4 3,000 7,000 -,396 -1,772 -,292 -,652 

KPRL3 3,000 7,000 -,029 -,129 -,475 -1,061 

KPRL2 3,000 7,000 ,006 ,027 -,660 -1,477 

KPRL1 3,000 7,000 -,207 -,924 -,252 -,564 

KPE4 3,000 7,000 -,062 -,277 -,574 -1,283 

KPE3 3,000 7,000 -,011 -,051 -,740 -1,655 

KPE2 3,000 7,000 ,280 1,252 -,344 -,769 

KPE1 3,000 7,000 ,114 ,508 -,480 -1,074 

PEK1 3,000 7,000 ,477 2,132 -,384 -,859 

PEK2 3,000 7,000 ,185 ,829 -,617 -1,381 
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Variable min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

PEK3 3,000 7,000 ,315 1,410 -,830 -1,855 

PEK4 4,000 7,000 ,476 2,128 -,845 -1,888 

KEK1 4,000 7,000 ,100 ,446 -1,020 -2,281 

KEK2 3,000 7,000 ,026 ,117 -,655 -1,464 

KEK3 3,000 7,000 -,008 -,035 -,962 -2,151 

IEK4 3,000 7,000 -,159 -,712 -,993 -2,220 

IEK3 3,000 7,000 -,279 -1,247 -,834 -1,865 

IEK2 3,000 7,000 -,151 -,676 -,807 -1,804 

IEK1 3,000 7,000 -,178 -,795 -,855 -1,912 

Multivariate      -1,465 -,218 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai CR multivariate sebesar -0,218 

yang berada diantara -2,58 sampai +2,58, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data 

penelitian memenuhi asumsi normalitas multivariate. 

b. Evaluasi Outliers 

Pengujian multivariate outliers dilakukan dengan membandingkan nilai jarak 

Mahalanobis (Mahalanobis Distance) teoritis dan hitung, dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Jika nilai Mahalanobis Distance hitung < nilai Mahalanobis Distance teoritis yang 

dihitung berdasarkan Chi Square pada derajat bebas 24 (jumlah indikator) pada tingkat 

p<0,001 adalah (33:0,001)=51,17 , maka tidak terjadi masalah multivariate outliers. 

b. Jika nilai Mahalanobis Distance hitung > nilai Mahalanobis Distance teoritis yang 

dihitung berdasarkan Chi Square pada derajat bebas 24 (jumlah indikator) pada tingkat 

p<0,001 adalah (33:0,001)=51,17 , maka tidak terjadi masalah multivariate outliers. 

Hasil pengolahan data, yaitu nilai observations farthest from the centroid (mahalanobis 

ditance) diperoleh nilai jarak mahalanobis ditance hitung maksimal sebesar 44,204, sedangkan 

nilai mahalanobis ditance teoritis sebesar 51,178. Dapat dinyatakan bahwa nilai jarak 

mahalanobis ditance hitung (44,204)< nilai mahalanobis ditance teoritis (51,178),  maka tidak 

terjadi masalah multivariate outliers pada studi ini. 

c. Evaluasi Multicollinearity dan Singularity 

Pengujian multicollinearity dapat dilihat melalui determinant of sample covariance  

matrix yang benar-benar kecil atau mendekati nol. Dari hasill pengujian diperoleh Determinant 
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of sample covariance  matrix =,000. Hasil output SEM AMOS menunjukkan determinant of 

sample covariance  matrix = 0,000. Nilai ini tidak negatif (-) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah multikolinearitas dan singularitas pada data yang dianalisis.  

4.6.2.2. Pengujian Kelayakan Model 

Hasil pengolahan data pada model keseluruhan (full model) dijelaskan pada gambar 4.25 

berikut ini : 

 

Gambar 4. 25 

Pengujian Model Penelitian Full Model 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Pengujian model penelitian dilakukan dengan analisis kelayakan model penelitian, yang 

disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4. 16 

Hasil Pengujian Kelayakan Model Penelitian 

Goodness of Fit Indeks Cut off Value Hasil Evaluasi Model 

Chi Square (df =245),Sig=5% ≤ 282,511 242,370 Baik 

Probability ≥ 0,05 0,535 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 0,989 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,865 Marginal 

AGFI ≥ 0,90 0,821 Marginal 

TLI ≥ 0,95 1,001 Baik 

CFI ≥ 0,95 1,000 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian kelayakan model yang disajikan pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan kriteria pengujian dalam kategori memenuhi syarat penilaian. Pada uji Chi 

Square, sebuah model dianggap baik jika hasilnya menunjukkan nilai Chi Square hitung yang 

lebih kecil dari nilai Chi Square tabel. Hasil uji Chi Sqaure hitung dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai 242,370 lebih kecil dari Chi Square tabel 282,511 dengan df = 245. Oleh 

karena  nilai Chi Square  hitung lebih kecil dari nilai kritis/tabel, hal ini berarti bahwa model 

penelitian ini dianggap baik (diterima). 

4.6.2.3. Pengujian Pengaruh Antar Peubah 

Pengujian keterpengaruhan antar peubah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dilihat 

dari koefisien parameter pada tabel 4.18 berikut ini : 

Tabel 4. 17 

Standardized Regression Weights 

 Std.Estimate Estimate S.E C.R P 

KPE  IEK ,341 ,271 ,107 2,537 ,011 
KPE  KEK ,386 ,274 ,094 2,909 ,004 
KPRL  IEK ,409 ,281 ,086 3,270 ,001 
KPRL KEK -,119 -,073 ,072 -1,007 ,314 
KPRL  PEK ,224 ,129 ,066 1,965 ,049 
KPRL  KPE ,272 ,235 ,104 2,258 ,024 
KPRL  INTERAKSI ,026 ,040 ,012 3,411 *** 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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 Pengujian Pengaruh Inovasi Ekologis terhadap Kinerja Pemasaran Ramah 

lingkungan 

Dari  hasil pengujian pengaruh inovasi ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan menghasilkan standardized koefisien parameter sebesar 0,409  dengan nilai CR 

sebesar 3,270 yang berada diatas persyaratan CR ≥ 2,00 dan nilai probabilitas 0, 001< 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa peubah inovasi ekologis berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

 Pengujian Pengaruh Inovasi Ekologis terhadap Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Dari  hasil pengujian pengaruh inovasi ekologis terhadap kapabilitas pengusaha ekologis 

menghasilkan standardized koefisien parameter sebesar 0,341 dengan nilai CR sebesar 2,537 

yang berada diatas persyaratan CR ≥ 2,00 dan nilai probabilitas 0, 011< 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peubah inovasi ekologis berpengaruh signifikan positif terhadap kapabilitas 

pengusaha ekologis. 

 Pengujian Pengaruh Komitmen Ekologis terhadap Kinerja Pemasaran Ramah 

lingkungan 

Dari  hasil pengujian pengaruh komitemen ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan menghasilkan standardized koefisien parameter sebesar -0,119 dengan nilai CR 

sebesar -1,007 yang berada dibawah persyaratan CR ≥ 2,00 dan dengan nilai probabilitas 0,314 

> 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa peubah komitmen ekologis tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dan tidak signifikan. 

 Pengujian Pengaruh Komitmen Ekologis terhadap Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Dari  hasil pengujian pengaruh komitemen ekologis terhadap kapabilitas pengusaha 

ekologis menghasilkan standardized koefisien parameter sebesar 0,386 dengan nilai CR sebesar 

2,909 yang berada diatas persyaratan CR ≥ 2,00 dan nilai probabilitas 0, 004< 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa peubah komitmen ekologis berpengaruh signifikan positif terhadap 

kapabilitas pengusaha ekologis. 

 Pengujian Kapabilitas Pengusaha Ekologis terhadap Kinerja Pemasaran Ramah 

lingkungan 

Dari  hasil pengujian pengaruh kapabilitas pengusaha ekologis terhadap kinerja 

pemasaran ramah lingkungan menghasilkan standardized koefisien parameter sebesar 0,272 

dengan nilai CR sebesar 2,258 yang berada diatas persyaratan CR ≥ 2,00 dan nilai probabilitas 

0, 023 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa peubah kapabilitas pengusaha ekologis 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. 
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4.6.2.4. Pengujian Peubah Moderasi 

 Pengujian Kapabilitas Ekologis terhadap Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

dengan dimoderasi oleh Pemasaran Ekologis  

Kapabilitas pengusaha ekologis berpengaruh langsung terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan dengan koefisien parameter 0,272 dan signifikan pada 0,023. Pemasaran ekologis 

berpengaruh langsung terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dengan koefisien 

parameter 0,224 dan signifikan pada 0,049. Peubah interaksi antara kapabilitas pengusaha 

ekologis dan pemasaran ekologis berpenaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan dengan nilai koefisien parameter 0,26 dengan probabilitas 0,000 < dari 0,005. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa peubah pemasaran ekologis merupakan peubah yang 

memoderasi hubungan antara kapabilitas ekologis dan kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

4.6.2.5. Pengujian Peubah Mediasi 

 

Pengaruh Inovasi Ekologis terhadap Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

dengan dimediasi oleh Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Gambar 4. 26 

 

 

 A : 0.691       A : 0.507 

 SE : 0.160       SE : 0.132 

 

 

 

 Z = 2.870 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 Pengujian mediasi dengan menggunakan Sobel test digunakan untuk menguji 

signifikansi peubah mediasi dapat dijelaskan bahwa peubah kapabilitas pengusaha ekologis 

mampu menjembatani kesenjangan antara inovasi ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Sobel test sebesar 2.870 lebih besar dari 1,96 (t-

statisik). 
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Pengaruh Komitmen Ekologis terhadap Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

dengan dimediasi oleh Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Gambar 4. 27 

 

 

 

  A : 0.074      A: 0.507 

  SE : 0.193      SE : 0.132 

 

 

 

 Z = 0.381 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Pengujian mediasi peubah kapabilitas pengusaha ekologis dengan menggunakan Sobel 

test tidak mampu menjembatani antara komitmen ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan, hal ini ditunjukkan dengan hasil Sobel test sebesar 0.381 lebih kecil dari 1,96 (t-

statistik).  

4.6.2.6. Pengujian Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total 

Luaran hasil perhitungan Amos dari Standardized Direct Effect dan Standardized Indirect 

Effect disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 18 

Standardized Direct Effect 

 Interaksi PEK KEK IEK KPE KPRL 

KPE 0,000 0,000 0,386 0,341 0,000 0,000 

KPRL 0,026 0,224 -0,119 0,409 0,272 0,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Keterangan :  KPE = Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

  KPRL = Kinerja Pemasaran Ramah Lingkungan 

  PEK = Pemasaran Ekologis 

  KEK = Komitmen Ekologis 

  IEK = Inovasi ekologis 

   

Komitmen Ekologis 

(X2) 

Kinerja Pemasaran 

Hijau (Y) 

Kapabilitas 

Pengusaha (Z) 
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Standardized Direct Effect menunjukkan peubah komitmen ekologis tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dengan nilai koefisien parameter 

sebesar  -0,119 dan nilai probabilitas 0,314>0,05. Namun demikian terjadi pengaruh langsung 

komitmen ekologis terhadap kapabilitas pengusaha ekologis dengan nilai koefisien parameter 

sebesar 0,386 dan nilai probabilitas 0,004<0,05. 

Tabel 4. 19 

Standardized Indirect Effect 

 Interaksi PEK KEK IEK KPE KPRL 

KPE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

KPRL 0,000 0,000 0,105 0,093 0,000 0,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Keterangan :  KPE = Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

  KPRL = Kinerja Pemasaran Ramah Lingkungan 

  PEK = Pemasaran Ekologis 

  KEK = Komitmen Ekologis 

  IEK = Inovasi ekologis 

 

Standardized Indirect Effect menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung peubah 

komitmen ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan sebesar 0,105 dan peubah 

inovasi ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan sebesar 0,093. Pengaruh tidak 

langsung bermakna bahwa kinerja pemasaran ramah lingkungan dapat lebih ditingkatkan 

dengan meningkatkan inovasi ekologis, dan komitemen ekologis melalui kapabilitas pengusaha 

ekologis, yang disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 20 

Standardized Total Effects 

 Interaksi PEK KEK IEK KPE KPRL 

Direct 0,026 0,224 -0,119 0,409 0,272 0,000 

Indirect 0,000 0,000 0,105 0,093 0,000 0,000 

Total 0,026 0,224 -0,014 0,502 0,272 0,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Keterangan :  KPE = Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

  KPRL = Kinerja Pemasaran Ramah Lingkungan 

  PEK = Pemasaran Ekologis 

  KEK = Komitmen Ekologis 

  IEK = Inovasi ekologis 
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Berdasarkan perhitungan standardized total effects, dapat disimpulkan bahwa inovasi 

ekologis dapat secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan, sedangkan komitmen ekologis dapat meningkatkan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan melalui kapabilitas pengusaha ekologis. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan 

ramah lingkungan dapat diimplementasikan melalui kapabilitas pengusaha ekologis untuk 

meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

4.6.2.7. Analisis Squared Multiple Correlation 

 Berdasarkan Amos output, hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada squared 

multiple correlation (R2) seperti pada table berikut ini : 

Tabel 4. 21 

Squared Multiple Correlation 

Konstruk   Estimate 

Kapabilitas_Pengusaha_Ekologis   ,443 

Kinerja_Pemasaran_Ramah lingkungan   ,497 

Interaksi   ,373 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

  

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kapabilitas Pengusaha Ekologis (KPE) dijelaskan oleh keterubahan peubah inovasi 

ekologis dan komitmen ekologis sebesar 44,3%, sedangkan 55,7 % dijelaskan oleh 

peubah lain yang tidak diteliti. 

b. Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan dijelaskan oleh keterubahan peubah kapabilitas 

ekologis sebesar 49,7 %, sedangkan 50.3 % dijelaskan oleh peubah lain yang tidak 

diteliti. 

c. Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan dijelaskan oleh keterubahan peubah Pemasaran 

ekologis sebagai pemoderasi dengan menghasilkan nilai R2 sebesar 37,3 %, sedangkan 

62,7% dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti. 

 

4.6.2.8. Uji Regresi Berganda  

Pengaruh Inovasi Ekologis dan Komitmen Ekologis Terhadap Kapabilitas Pengusaha 

Ekologis dapat dilihat pada hasil regresi berganda tahap I seperti pada table berikut ini :  
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Tabel 4. 22  

Hasil Regresi Berganda Tahap I 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.534 2.433  5.974 .000 

Inovasi Ekologis .363 .107 .302 3.401 .001 

Komitmen Ekologis .333 .131 .226 2.537 .012 

a. Dependent Variable: Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.22 diketahui bahwa peubah inovasi ekologis (X1) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,363;  peubah komitmen ekologis  (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,333. 

Sedangkan untuk nilai konstanta yang dihasilkan adalah sebesar 14,534. 

Persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y1 = a + b1X1+ b2X2 

Y1 =  5.761 + 0,400X1 + 0,483X2 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

o Konstanta sebesar 14,534 artinya jika Inovasi Ekologis (X1) dan Komitmen 

Ekologis (X2) nilainya adalah 0, maka Kapabilitas Pengusaha Ekologis (Y1) 

nilainya adalah 14,534. 

o Koefisien regresi Inovasi Ekologis (X1) sebesar 0,363; artinya jika peubah bebas 

lain nilainya tetap dan inovasi ekologis mengalami kenaikan 1 satuan, maka 

Kapabilitas Pengusaha Ekologis (Y1) akan mengalami kenaikan sebesar 0,363. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara inovasi ekologis 

dengankapabilitas pengusaha ekologis.  

o Koefisien regresi peubah komitmen ekologis (X2) sebesar 0,333; artinya jika 

peubah bebas lain nilainya tetap dan komitmen ekologis mengalami kenaikan 1 

satuan, maka kapabilitas pengusaha ekologis (Y1) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,333. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

komitmen ekologis dengankapabilitas pengusaha ekologis. 
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Tabel 4. 23 

Hasil Regresi Berganda Tahap I 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.264 3.945  3.616 .000 

Kapabilitas Pengusaha 
Ekologis 

.485 .131 .311 3.698 .000 

Inovasi Ekologis .684 .159 .365 4.301 .000 

Komitmen Ekologis .629 .204 .273 3.083 .003 

a. Dependent Variable: KInerja Pemasaran Ramah Lingkungan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y2 = a + b1X1+ b2X2+ b3Y1 

Y2 =  14,264+ 0,684X1 + 0,629X2 + 0,485 Y1 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

o Konstanta sebesar 14,264 artinya jika inovasi ekologis (X1), komitmen ekologis 

(X2) dan kapabilitas pengusaha ekologis (Y1) nilainya adalah 0, maka kinerja 

pemasaran ramah lingkungan (Y2) nilainya adalah 14,264. 

o Koefisien regresi peubah inovasi ekologis (X1) sebesar0,684; artinya jika peubah 

bebas lain nilainya tetap dan Harga mengalami kenaikan 1 satuan, maka kinerja 

pemasaran ramah lingkungan (Y2) akan mengalami kenaikan sebesar 0,684. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan antara inovasi ekologis dengan 

dengan kinerja pemasaran ramah lingkungan.  

o Koefisien regresi peubah komitmen ekologis (X2) sebesar 0, 629 ; artinya jika 

peubah bebas lain nilainya tetap dan komitmen ekologis mengalami kenaikan 1 

satuan, maka kinerja pemasaran ramah lingkungan (Y2) akan mengalami 

peningkatan sebesar0,629. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

positif antara komitmen ekologis dengankinerja pemasaran ramah lingkungan. 

o Koefisien regresi peubah kapabilitas pengusaha ekologis (Y1) sebesar 0,485; 

artinya jika peubah bebas lain nilainya tetap dan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan mengalami kenaikan 1 satuan, maka kinerja pemasaran ramah 

lingkungan (Y2) akan mengalami peningkatan sebesar 0,485. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi hubungan positif antara kapabilitas pengusaha ekologis 

dengankinerja pemasaran ramah lingkungan.  
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4.7. Pembahasan H6tttipotesis 

4.7.1.a. Inovasi Ekologis memengaruhi Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

Dari  hasil pengujian pengaruh inovasi ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan menunjukkan bahwa peubah inovasi ekologis mampu  memberi pengaruh langsung 

yang signifikan terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. Indikator yang digunakan untuk 

menguji inovasi ekologis dalam penelitian ini terdiri dari inovasi proses, produk, organisasi 

(OECD, 2009) dan teknologi (Rennings, 2000).  Inovasi ekologis proses dilakukan oleh para 

pengusaha ekologis batik dengan mengganti zat pewarna kimia menjadi pewarna alam, dimana  

proses  pencelupan dan pengeringan lebih rumit.  

Temuan penelitian yang didapatkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka, 

menunjukkan bahwa inovasi proses yang paling susah adalah pada tahap pencelupan warna 

yang memerlukan waktu dan proses cukup lama untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Pengulangan pencelupan dan jenis fiksasi merupakan komponen faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap arah dan warna kain batik yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan 

oleh  Titiek Pujilestari (2017) untuk pewarnaan batik pada kain katun menggunakan warna alam 

tingi dan indigofera dengan cara pencelupan dingin secara berulang sebanyak 5, 8, 11, dan 14 kali 

celupan telah dilakukan (Pujilestari, 2017). Ini berarti untuk mendapatkan warna alam yang 

sempurna proses pencelupan bisa sampai 14 kali, sehingga diperlukan kesabaran dan ketekunan 

untuk mendapatkan hasil yang optimal.  Namun para pengusaha batik ekologis ini terus 

berusaha menekuni dan mengembangkan batik warna alam, karena kesadaran mereka terhadap 

kelestarian alam yang sudah tumbuh yang dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan 

atau mengurangi masalah lingkungan.  

Inovasi ekologis  produk dilakukan oleh para pengusaha batik/pembatik dengan terus 

mengembangkan motif gambar produk, dan menambah variasi  pewarnaan. Sebagai contoh 

yang dilakukan oleh pengusaha batik Semarang 16, melakukan inovasi ekologis produk dengan 

mengangkat cerita tentang kondisi lingkungan di daerah Gombel Semarang yang digambarkan 

sebagai daerah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan namun ada cerita mistisnya yaitu “wewe 

gombel”. Motif batik  ini mendapatkan penghargaan nasional, yang mampu mengangkat nilai 

budaya melalui inovasi produk ekologis. 

Inovasi ekologis organisasi adalah struktur organisasi yang menyiratkan solusi baru untuk 

bentuk eko-efisien organisasi masyarakat. Inovasi kelembagaan ditunjukkan oleh tumbuhnya 

rasa nyaman dan saling percaya dalam keterikatan sosial baru (Wulandari, 2016). Dalam 

implementasinya para pengusaha batik/pembatik warna alam ini melakukan inovasi ekologis 

organisasi dengan cara memberikan pelatihan atau mengikutkan  anggota organisasinya untuk 

mengikuti pelatihan terkait pengembangan batik warna alam.  
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Adopsi inovasi teknologi bergantung pada kemampuan keuangan perusahaan dan 

berfungsinya divisi penelitian dan pengembangan (R & D). Literatur empiris yang berkaitan 

dengan inovasi lingkungan percaya bahwa UKM memiliki kemampuan terbatas untuk 

melakukan inovasi eko-radikal (Del Brío & Junquera, 2003). Meskipun demikian, perusahaan 

kecil memiliki keuntungan dalam proses inovatif mereka seperti sedikit birokrasi, pengambilan 

keputusan cepat, atau motivasi manajer dan karyawan (Dodgson & Rothwell, 1994). Dalam 

implementasinya para pengusaha batik warna alam di era digital saat ini dituntut harus mampu 

mengikuti perkembangan teknologi infomasi yang ada untuk memasarkan produknya melalui 

pemasaran online dan sosial media, meningkatnya upaya pemasaran melalui inovasi teknologi 

informasi ini  diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

Hasil pengujian dari penelitian ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Fussler 

dan James (1996), yang menyatakan bahwa inovasi ekologis dianggap sebagai proses baru yang 

memberi nilai tambah pada bisnis dan pelanggan, yang secara signifikan mampu meningkatkan 

kinerja pemasaran yang mengurangi dampak lingkungan.  Keputusan untuk melakukan inovasi 

ekologis bergantung pada potensi perluasan pasar produk ramah lingkungan, dimana secara 

umum, kenaikan pangsa pasar terkait dengan meningkatnya permintaan akan produk ramah 

lingkungan (Belin, Horbach, & Oltra, 2009). Masurel (2007) menyatakan paradoks pemasaran 

terhadap sikap UKM yang spesifik terhadap masalah lingkungan, di satu sisi, perusahaan kecil 

lebih fleksibel dan lebih dekat dengan permintaan konsumen daripada perusahaan besar, dan 

oleh karena itu mereka seharusnya dapat bereaksi lebih baik terhadap tantangan lingkungan 

(Masurel, 2007). 

4.7.1.b. Inovasi Ekologis memengaruhi Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan dengan 

dimediasi oleh Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Dari hasil pengujian menggunakan Sobel test menunjukkan bahwa kapabilitas  pengusaha 

ekologis mampu memediasi inovasi ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

Pengetahuan yang cukup terkait usaha ramah lingkungan yang dimiliki pengusaha ekologis 

akan berdampak pada peningkatan inovasi proses, inovasi produk, inovasi organisasi dan 

inovasi teknologi iformasi sebagaimana yang dikembangkan oleh OECD (2009).   

Pada inovasi proses, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujilestari, (2017) menunjukkan 

bahwa kondisi optimum pencelupan untuk memperoleh arah warna coklat tua/gelap 

menggunakan pewarna alami tingi dengan fiksasi tunjung adalah 5 dan 8 kali pencelupan, untuk 

tawas 11 kali pencelupan. 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). Semakin 
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meningkatnya pengetahuan pengusaha ekologis akan mendorong peningkatan inovasi ekologis, 

sehingga kapabilitas pengusaha ekologis dalam mewujudkan green business akan terus 

meningkat. 

Kapabilitas pengusaha ekologis yang dikembangkan dalam penelitian ini didasarkan pada 

karakteristik mengenai konsep ramah lingkungan yang dipertimbangkan untuk menjalankan 

bisnis (Wulandari, 2016).  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Triguero (2014) yang menemukan bahwa perusahaan kecil secara positif menilai relevansi 

kemampuan teknologi dan manajerial lebih cenderung untuk melakukan inovasi lingkungan 

(Demirel & Kesidou, 2011; Frondel, Horbach, & Rennings, 2007; Hammar & Löfgren, 2010; 

Triguero, Córcoles, & Cuerva, 2014).   

4.7.2.a. Komitmen Ekologis memengaruhi Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komitmen ekologis tidak terbukti 

berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. Dalam penelitian 

ini, deskripsi responden yang terkait dengan mendukung biaya kebijakan ramah lingkungan 

memiliki nilai rerata terendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Melaksanakan kebijakan 

ramah lingkungan telah dilakukan oleh responden melalui penanaman pohon yang dapat 

digunakan sebagai bahan pewarna alam, seperti mahoni, mangga, indigo, kunyit, manggis, dan 

lain-lain.  

Dalam konteks komitmen dan tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip 

lingkungan dalam operasi bisnisnya, pengusaha ekologis batik warna alam belum sepenuhnya 

mendukung biaya yang ditimbulkan untuk terlaksananya bisnis ramah lingkungan. Hal ini 

dikarenakan untuk pengadaan  pewarna alam dibutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pewarna sintetis. Selain itu kebijakan ramah lingkungan terkait pengelolaan limbah, 

memerlukan biaya tinggi, serta proses pewarnaan yang berulang kali menyebabkan biaya 

tenaga kerja lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa pengusaha ekologis tidak 

konsisten dalam mematuhi kebijakan ramah lingkungan, terutama bila proses pewarnaan gagal, 

sehingga harus kembali menggunakan pewarna sintetis, bahkan ada yang melakukan 

pencampuran warna.  

Beberapa pengusaha ekologis juga belum konsisten dalam mematuhi kebijakan ramah 

lingkungan, hal ini diketahui adanya beberapa UKM batik warna alam yang melakukan 

pencampuran warna antara warna alam dengan warna sintetis, semata hanya untuk mencapai 

motif ekonomi.  Ketidakjujuran seperti ini yang pada akhirnya dapat merusak citra usahanya, 

mengingat di pasar internasional sudah tersedia alat untuk mendeteksi keaslian warna alam, 

sehingga  menimbulkan kurangnya kepercayaan konsumen. 
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Pengusaha ekologis batik warna alam hanya melakukan kebijakan ramah lingkungan 

sebatas yang diketahuinya saja, hal-hal terkait tindak lanjut atas kebijakan ramah lingkungan 

tidak banyak dipahami, sehingga perlu terus berikan pemahaman dan informasi untuk 

keberlanjutan kebijakan ramah lingkungan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan penelitian dilapangan, minimnya kemampuan pengusaha ekologis dalam 

memenuhi biaya untuk melaksanakan kebijakan ramah lingkungan inilah yang menyebabkan 

uji hipotesis adanya pengaruh komimen ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan 

tidak terbukti secara signifikan. Artinya, untuk melaksanakan kebijakan ramah lingkungan 

diperlukan campur tangan pemerintah terutama dalam mengelola limbah dan membuat instalasi 

pembuangan air limbah. Hal ini sesuai dengan  penelitian yang dilakukan Veugelers (2012) 

yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan bagi pelaku usaha kecil untuk 

mendukung biaya kebijakan ramah lingkungan karena terbatasnya keuangan UKM (Veugelers, 

2012). Horbach, et al., (2012) menemukan bahwa subsidi merupakan penentu utama usaha 

ekologis di Perancis dan Jerman, yang artinya untuk menjalankan kebijakan ramah lingkungan 

diperlukan subsidi untuk terlaksananya kebijakan tersebut (Horbach, Rammer, & Rennings, 

2012). 

Secara umum diakui bahwa peraturan dan kebijakan terhadap penegakan lingkungan 

yang kuat dapat memengaruhi dan meningkatkan aktivitas ramah lingkungan. Standar peraturan 

lingkungan yang rendah dapat melanggengkan aktivitas produksi yang dapat mencemari 

lingkungan, sebaliknya kebijakan ekologis yang ketat harus dapat memberikan insentif bagi 

perusahaan yang mampu melampau standar kebijakan ekologis. Penelitian yang dilakukan oleh  

Porter & van der Linde, (1995) menyatakan bahwa peraturan lingkungan yang ketat dan 

dirancang dengan baik harus menjamin keunggulan kompetitif (Porter et al., 1995). Namun, 

perusahaan kecil seperti UKM batik warna alam cenderung hanya memenuhi standar minimum 

yang ditentukan oleh peraturan yang ada karena  tidak memiliki surplus sumber keuangan untuk 

melaksanakan kebijakan ramah lingkungan secara sempurna. 

Komitmen ekologis merupakan kesediaan untuk bekerja 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. 



134 

 

4.7.2.b. Komitmen Ekologis memengaruhi Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

dengan dimediasi oleh Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Kapabilitas pengusaha ekologis tidak mampu memediasi komitmen ekologis terhadap 

kinerja pemasaran ramah lingkungan, meskipun hasil pengujian menunjukkan bahwa peubah 

komitmen ekologis memengaruhi secara langsung dan signifikan terhadap kapabilitas 

pengusaha ekologis. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian Sobel test komitmen ekologis 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan dengan dimediasi kapabilitas pengusaha 

ekologis dengan nilai t-hitung (0.381)  yang lebih kecil dari nilai t-statistik (1.96).  Hasil 

penelitian ini mendukung temuan Shields (Cavalluzzo & Ittner, 2004) menyatakan bahwa 

komitmen dapat dicerminkan dengan mengalokasikan sumber daya, tujuan dan strategi pada 

berbagai rencana yang dianggap bernilai, menolak sumber daya yang menghambat inovasi, dan 

memberikan dukungan politis yang diperlukan untuk memotivasi atau menekan pihak lain yang 

menolak inovasi.  

Komitmen ekologis dalam penelitian pada UKM Batik warna alam ini direfleksikan 

dalam bentuk keterlibatan aktif melaksanakan kebijakan ramah lingkungan, mendukung 

sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan ramah lingkungan serta mengevaluasi program 

kebijakan ramah lingkungan. Meskipun hasil deskripsi reponden dilapangan menunjukkan 

bahwa untuk mendukung biaya kebijakan ramah lingkungan, para pengusaha ekologis batik 

warna alam ini, dirasa  masih sangat berat untuk menjalankannya sehingga tidak memberikan 

pengaruh positif pada kinerja pemasaran ramah lingkungann, namun melalui indikator inilah 

pengusaha ekologis mampu mengimplementasikan komitmen ekologis sehingga mampu 

meningkatkan kapabilitas yang dimiliki pengusaha ekologis. 

Hal tersebut dapat tercapai melalui kemampuan pengusaha ekologis mengolah informasi 

kebijakan ramah lingkungan yang di berikan kepada konsumen bahwa  pemakai batik warna 

alam berarti telah turut serta menyelamatkan lingkungan yang ditunjukkan dengan membayar 

lebih daripada batik pewarna sintetis. Konsumen akan merasa bangga karena merasa terlibat 

dalam menyelamatkan lingkungan sekaligus merasa puas karena telah turut serta berpartisipasi 

menjaga lingkungan atas produk yang digunakan.   

Dalam mengevaluasi kebijakan ramah lingkungan, diharapkan dengan meningkatnya 

komitmen ekologis akan meningkatkan kapabilitas pengusaha ekologis, hal ini dapat terwujud 

dengan turut sertanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan komitmen ekologis melalu 

pemberian reward bagi pengusaha ekologis yang telah melaksanakan seluruh kebijakan ramah 

lingkungan, atau punishment bagi yang tidak mematuhi kebijakan ramah lingkungan. Untuk 

meningkatkan kepuasan bagi konsumen yang telah menggunakan produk ramah lingkungan 
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hendaknya pengusaha ekologis memberikan perhatian khusus berupa ucapan-ucapan saat ulang 

tahun, hari keagamaan atau moment tertentu melalui sms, whatapp atau media sosial lainnya. 

Pengujian hipotesis pengaruh langsung komitmen ekologis tidak terbukti mampu 

meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan, hal ini disebabkan belum 

terimplementasikannya kebijakan ekologis baik kepada pengusaha ekologis maupun 

konsumen. Kebijakan ramah lingkungan yang tidak dipahami dengan baik tentu akan berakibat 

pada menurunnya komitmen ekologis sehingga tidak mampu memberikan pengurh langsung 

terhadap peningkatan kinerja pemasaran ramah lingkungan. Berdasarkan analisis responden 

melalui pernyataan terbuka dapat dilihat pada indikator mengevaluasi kebijakan ramah 

lingkungan melalui peran dan dukungan pemerintah serta adanya penghargaan dan hukuman 

bagi pengusaha ekologis belum dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh UKM batik warna alam. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Triguero (2014) yang menyatakan 

bahwa pengusaha  kecil menengah mempertimbangkan instrument kebijakan ramah lingkungan 

berupa instrument berbasis pasar (pajak dan subsidi) untuk mentaati peraturan ramah 

lingkungan (Triguero et al., 2014). Keterbatasan keuangan bagi usaha kecil biasanya menjadi 

kendala bagi penerapan kebijakan ramah lingkungan karena untuk mengadopsi teknologi 

lingkungan memerlukan tambahan modal dana, berbeda halnya dengan perusahaan menengah 

dan besar, semakin besar kemungkinan untuk mendukung biaya terkait dengan kebijakan 

lingkungan (Henriques & Sadorsky, 2006). Argumen ini menyiratkan bahwa usaha kecil 

memerlukan dukungan sumber dana  jika harus bersaing dengan perusahaan lebih besar dalam 

memenuhi kebijakan ekologis, untuk itu intervensi pemerintah diperlukan dalam mendukung 

terlaksananya kebijakan ramah lingkungan bagi usaha kecil (Veugelers, 2012). Adanya subsidi 

dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan ramah lingkungan akan semakin menambah 

semangat pengusaha ekologis untuk terus meningkatkan usahanya yang dapat diukur melalui 

kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

4.7.3.a. Kapabilitas pengusaha Ekologis memengaruhi Kinerja Pemasaran Ramah 

Lingkungan 

Setelah dilakukan uji hipotesis, diperoleh hasil adanya pengaruh  peubah kapabilitas 

pengusaha ekologis secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

Hal ini dapat didukung dengan hasil dari pertanyaan terbuka yang diperoleh dari responden 

terhadap indikator-indikator dalam kapabilitas pengusaha ekologis yang secara langsung 

memengaruhi kinerja pemasaran ramah lingkungan. Pengetahuan pengusaha ekologis tentang 

usaha ramah lingkungan (green bisnis) untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas 

membatik dilakukan dengan  menggunakan pewarna alam, dimana limbah yang ditimbulkan 

tidak merusak lingkungan, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap 
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keberlanjutan alam. Untuk meningkatkan pengetahuan ini dilakukan melalui pelatihan baik 

diselenggaran oleh dinas terkait maupun secara suka rela dilakukan oleh para pengusaha 

ekologis. Semakin tinggi pengetahuan tentang proses membatik dengan warna alam, maka 

semakin meningkatkan kapabilitas pengusaha ekologis.  

Keterampilan pengusaha ekologis dalam mengolah bahan baku agar menjadi bahan 

ekstrak pewarna yang memiliki ketahanan warna lebih lama, perlu ditingkatkan lagi . Proses 

ekstraksi mengambil pigmen atau zat warna yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan yang 

digunakan sebagai bahan baku dilakukan dengan  cara pemanasan dan merebus bahan pembawa 

zat warna alam menggunakan air. Penambahan air disesuikan dengan tingkat ketuaan warna 

yang dikehendaki dan perebusan dilakukan hingga volume air menjadi setengahnya, apabila 

menghendaki larutan zat warna lebih kental, perebusan dapat dilanjutkan sehingga volume sisa 

perebusan menjadi sepertiga dari volume awal. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pelatihan-

pelatihan terkait cara mengolah bahan baku warna alam, sehingga pengusaha batik warna alam 

dapat memeproduksi warna sendiri, harganya lebih terjangkau dan mudah didapat. 

Etos kerja pengusaha batik warna alam cukup tinggi, yang ditunjukkan pada semangat 

dan perilaku kerja yang dimiliki pengusaha ekologis menjadikan kebergairahan para pembatik 

dalam melakukan aktivitasnya. Manajemen bisnis ramah lingkungan yang dilakukan para 

pengusaha ekologis dalam mengelola lingkungan yang terpadu seperti pengembangan 

organisasi, sistem kerja, pengelolaan bahan baku, pengelolaan limbah akan semakin meningkat, 

apabila  etos kerja pengusaha ekologis tinggi. Namun demikian, kendala yang sering dihadapi 

para pengusaha ekologis ini adalah minimnya edukasi masyarakat tentang budaya cinta 

lingkungan. 

Pengembangan usaha bersih adalah  usaha yang dilakukan haruslah tumbuh berkembang 

tanpa menyebabkan pencemaran, seperti memanfaatkan kain perca menjadi souvenir atau 

memproduksi pakaian jadi berbahan dasar batik warna alam. Pengusaha ekologis batik warna 

alam, memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan usaha ini, sehingga 

menumbuhkan minat untuk membuka peluang usaha baru. Semakin berkembang  pengusaha 

ekologis batik warna alam membukan butik, atau gerai toko, namun kendala utama untuk 

membuka usaha baru ada pada permodalan.  

Peduli sosial merupakan syarat utama agar pengusaha ekologis yang dilandasi rasa cinta 

terhadap lingkungan berdampak pada kepedulian terhadap kondisi masyarakat setempat. 

Pengusaha ekologis batik warna alam hendaknya mampu mengedukasi masyarakat untuk 

membenahi instali pembuangan air limbah baik secara swadaya maupun melalui pendaan dari 

pemerintah. Selain itu pengusaha ekologis memiliki empati yang tinggi terhadap peristiwa yang 

terjadi disekitarnya. 
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Hasil penelitian empiris menunjukkan, bahwa pelaku usaha ekologis batik warna alam 

telah berupaya melakukan aktivitas produksi dengan meminimalkan dampak-dampak negatif 

terhadap masyarakat, ekonomi dan lingkungan dengan memenuhi prinspi 3 P (triple bottom 

line). Kapabilitas pengusaha ekologis juga memberikan paradigma bisnis untuk mendapatkan 

keuntungan namun tetap harus peduli, berkomitmen dan bertanggungjawab melestarikan 

lingkungan alam dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Lako, 2014). 

Hasil penelitian ini sesuai  dengan pendapat Dutta et al., (2010) dan Bowers (2010) yang 

menyatakan bahwa pengukuran kinerja mencakup keseluruhan dari kinerja bisnis, tanggung 

jawab terhadap komunitas sosial dan lingkungan disekitarnya. Untuk memperoleh keunggulan 

kinerja mengenai kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian integral dan tidak 

terpisahkan dari rerangka pengukuran kinerja secara menyeluruh. Pengusaha ekologis  haruslah 

memiliki kapabilitas yang  memenuhi kriteria pertumbuhan bersih, peduli sosial, dan aktivitas 

usaha yang ramah lingkungan (Djatmiko, 2012), serta memiliki etos kerja dan ketrampilan 

(Wulandari, 2016).  

Kegiatan bisnis yang melibatkan aktivitas terkait dengan keberlanjutan, memiliki nilai 

ekonomi (economic value) yang memberi dampak terhadap pemahaman publik mengenai 

seberapa baik kegiatan bisnis tersebut memiliki perhatian pada permasalahan-permasalahan 

sosial dan lingkungan, disiniliah peran ecopreneurship sangat diharapkan untuk kelangsungan 

bisnis tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Demikian halnya yang dilakukan oleh para 

pengusaha batik warna alam, yang sudah menjalankan usahanya sejak tahun 2004 seiring 

dengan bangkitnya penggunaan warna alam dalam proses pewarnaan batik, dan terus berupaya 

menginformasikan, mengedukasi dan mempromosikan tentang batik warna alam yang banyak 

memberikan kemanfaatan untuk kelestarian alam dan kesehatan bagi konsumen penggunanya. 

Kegigihan dan upaya menjaga keberlanjutan yang dilakukan oleh pengusaha ekologis 

serta adanya dukungan dari pemerintah melalui  penyuluhan dan pelatihan membatik dengan 

pewarna alam ke berbagai daerah, serta mempromosikan hasil produksi batik warna alam baik 

didalam maupun diluar negeri,  diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan, sehingga semakin tinggi kapabilitas pengusaha ekologis maka akan semakin tinggi 

pula kinerja pemasaran ramah lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan sangat penting untuk kemakmuran dapat tercapai 

sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan oleh Dewan 

Keamanan PBB pada tanggal 25 September 2015. 
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4.7.3.b. Kapabilitas Pengusaha Ekologis memengaruhi  Kinerja Pemasaran Ramah 

lingkungan dengan dimoderasi oleh Pemasaran Ekologis 

Pengujian peubah kapabilitas pengusaha ekologis telah terbukti memiliki pengaruh 

langsung dan signifikan terhadap meningkatnya kinerja pemasaran ramah lingkungan. Agar 

kapabilitas pengusaha ekologis memberikan peningkatan yang lebih tinggi terhadap kinerja 

pemasaran ramah lingkungan, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan peubah 

pemasaran ekologis sebagai peubah pemoderasi. Berdasarkan tanggapan responden pada 

pernyataan terbuka terhadap pemasaran ekologis, diperoleh hasil bahwa harga ekologis dan 

distribusi ekologis memiliki nilai rerata yang tinggi.  

Harga ekologis merupakan harga yang ditetapkan telah memperhitungan biaya untuk 

menjaga kelestarian lingkungan. Bagi konsumen yang memiliki kepeduliah tinggi terhadap 

keberlanjutan lingkungan, harga tidak menjadi masalah karena konsumen merasa telah turut 

serta menjaga lingkungan hidup. Namun bagi sebagian konsumen yang kurang peduli terhadap 

lingkungan, akan menilai bahwa batik warna alam harganya mahal, sehingga untuk pemasaran 

lokal produk batik warna alam tidak terjangkau, produk sulit terjual yang pada akhirnya 

beberapa pelaku usaha batik warna alam beralih kembali ke batik sintetis. 

Distribusi ekologis merupakan sistem pendistribusian tersampaikannya produk ke 

konsumen dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti pengurangan limbah plastik 

dimana beberapa pelaku usaha mengemas produk dengan menggunakan bahan dari kertas 

sebagai tempat untuk menyerahkan produk batik ekologis. Promosi ekologis merupakan upaya 

pengusaha ekologis untuk terus menyuarakan tentang bahaya kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh produksi batik dengan pewarna sintetis. 

Produk ekologis merupakan indikator dengan rerata nilai paling rendah dibanding harga 

ekologis, promosi ekologis dan distribusi ekologis. Hal ini disebabkan karena sulitnya proses 

pewarnaan.  Pencelupan menggunakan zat warna alam pada proses pembuatan batik dilakukan 

berulang kali agar dihasilkan warna yang kuat. Penyerapan warna oleh serat kain dibatasi oleh 

kejenuhan serat. Pencelupan berulang tanpa memperhatikan hasil yang diperoleh dapat 

menambah biaya, tenaga, dan waktu proses pewarnaan. Namun dibalik sulitnya pembuatan 

batik warna alam, produk ekologis ini bernilai tinggi karena bahan dasar warna tumbuh-

tumbuhan bukan pewarna sintetis, sehingga aman bagi kulit manusia. Permintaan produk batik 

warna alam dari Eropa dan Jepang cukup tinggi, namun produksi nasional masih cukup rendah 

untuk memenuhi permintaan tersebut disebabkan rendah jumlah dan kualitas produk. 

Dari  pengujian efek moderasi pemasaran ekologis pada pengaruh kapabilitas pengusaha 

ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan menunjukkan bahwa peubah interaksi 

antara kapabilitas pengusaha ekologis dan pemasaran ekologis berpengaruh signifikan terhadap 
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kinerja pemasaran ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa  peubah pemasaran ekologis 

merupakan peubah moderating atau peubah yang memiliki pengaruh kontinjensi yang kuat 

terhadap peubah kinerja pemasaran ramah lingkungan. Artinya, kehadiran peubah pemasaran 

ekologis memperkuat pengaruh antara peubah kapabilitas pengusaha ekologis dan peubah 

kinerja pemasaran ramah lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Ruxandra 

(2014) yang menyatakan pemasaran ekologis menyatukan berbagai aktivitas termasuk 

memodifikasi produk, menetapkan harga yang menyertakan biaya lingkungan, perubahan 

dalam hal kemasan dan periklanan. Namun demikian Dalstrom (2011) menambahkan bahwa  

lingkungan komersial tidak akan dapat terlibat dalam strategi penetapan harga yang meminta 

konsumen membayar lebih untuk produk yang berkelanjutan, apabila perusahaan tersebut tidak 

berbuat banyak untuk mempromosikan keberlanjutan. 

 

4.8. Temuan Penelitian 

4.8.1. Kontribusi terhadap Green Marketing Theory 

Dasar pengembangan proposisi dalam penelitian ini adalah berbasis pada teori pemasaran 

ramah lingkungan (Green Marketing Theory), yang merupakan studi tentang semua upaya 

untuk mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, mempromosikan, mengemas produk 

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

The Marketing Science Institute (1961) menyatakan bahwa teori pemasaran adalah 

pengetahuan yang akan meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena itu pemasaran tidak bisa 

mengandalkan pinjaman dari disiplin ilmu lain, seperti ilmu ekonomi,  ilmu perilaku dan ilmu 

hukum, sehingga kebutuhan akan teori pemasaran sangat diperlukan (Halbert, 1965). Disiplin 

ilmu pemasaran pada akhir abad ke-20, dipelopori oleh Fundamentals of marketing (Stanton, 

1984) mengemukakan bahwa pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan 

bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, 

mempromosikannya, dan mendistribusikannya kepada konsumen dan memuaskan konsumen. 

Principles of marketing oleh  Kotler &Amstrong (2011) menyampaikan suatu kegiatan manusia 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pertukaran (Phillip 

Kotler & Armstrong, 2011). Pemasaran adalah suatu proses yang dengan individu-individu dan 

kelompok–kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan menciptakan dan saling 

mempertukarkan produk dan nilai satu sama lain. 

Hasil penelitian ini menambah (mengisi celah) terkait produksi batik yang  

mempertimbangkan keberlanjutan alam melalui inovasi ekologis mampu meningkatkan kinerja 

pemasaran dan kinerja lingkungan. Kebutuhan akan model ekonomi baru yang 

mengintegrasikan konsensi lingkungan dalam produksi hendaknya mengaitkan isu-isu 
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permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk keberlanjutan kegiatan bisnis di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu  penelitian ini mampu mengisi celah dari penelitian Dalstrom 

(2011) tentang produksi yang responsive terhadap masalah ekologis untuk memprediksi kinerja 

pemasaran ramah lingkungan yang merupakan sintesa dari kinerja pemasaran dan kinerja 

lingkungan,  merupakan kontribusi terhadap teori pemasaran. 

4.8.2. Kontribusi terhadap Resource based View 

Dasar pengembangan proposisi kapabilitas pengusaha ekologis dalam penelitian ini 

berbasis pada teori Resource based View, yang memandang bahwa perusahaan merupakan 

kumpulan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sumber daya berwujud meliputi 

keuangan, organisasi, fisik dan teknologi, sedangkan sumber daya tan wujud seperti inovasi, 

reputasi dan sumber daya manusia. Perbedaan sumber daya dan kemampuan akan 

menimbulkan persaingan dengan perusahaan lain, yang menghasilkan keunggulan kompetitif. 

Karakteristik sumber daya untuk berkompetisi terdiri dari value, rarity, inimitability, non-

substitutability, exploitability atau yang dikenal dengan VRINE (Barney, 1991; Carpenter & 

Sanders, 2004; Hooley et al., 2017).  

Temuan penelitian ini bahwa kapabilitas pengusaha ekologis yang meliputi pengetahuan 

ekologis, keterampilan, etos kerja, memiliki pertumbuhan bisnis bersih dan peduli sosial yang 

yang telah diuji  secara statistic mampu memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan, 

memperluas Resource based View. Bahwa untuk memenangkan persaingan namun tetap 

memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,  pelaku usaha selain memiliki VRINE 

hendaknya meningkatkan kapabilitasnya dalam mengelola usaha secara ekologis, yang 

didukung oleh karyawan dan pengelolaan yang terampil. UKM batik warna alam yang 

didukung oleh kapabilitas pengusaha ekologis yang tinggi mampu meningkatkan kinerja 

pemasaran ramah lingkungan, sehingga usaha terus bertahan ditengah persaingan sengit 

industry batik manca negara. 

4.8.3. Kontribusi terhadap Enviropreneurial Marketing Theory 

Dasar pengembangan proposisi dalam penelitian ini adalah 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). 

Hasil penelitian ini mendukung dan menambah teori pemasaran keberwirausahaan yang 

berwawaskan lingkungan dalam memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan yang 

meliputi efisiensi bahan baku dengan pewarna alam, pengurangan limbah dan peningkatan 

sumber daya dalam mengelola lingkungan. Pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan, 
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kemampulabaan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan merupakan pengembangan 

indikator kinerja pemasaran hasil penelitian yang dilakukan oleh Gao (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




