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BAB V  

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

 

Pada Bab V ini berisi simpulan atas masalah penelitian dan celah penelitian, implikasi 

penelitian yang terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi manajerial, serta keterbatasan 

penelitian dan agenda penelitian yang akan datang, disajikan pada gambar 5.1 berikut ini : 

 

Gambar 5. 1 Alur Bab V 

Sumber : Disusun untuk Disertasi ini, 2019 

 

5.1. Simpulan 

5.1.1. Simpulan atas Masalah Penelitian 

Pemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlunya model untuk 

memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan, yang mendorong pelaku usaha kecil 

menengah (UKM) batik menggunakan pewarna alam dalam menghasilkan produk batik. 

Meningkatnya akivitas produksi batik dengan pewarna sintetis, menimbulkan kekhawatiran 

akan keberlanjutan ekosistem yang berakibat pada kerusakan lingkungan.  Kelangkaan sumber 

daya  menuntut pertimbangan lingkungan dan konsekuensi tindakan pemasaran ramah 

lingkungan untuk terus mengembangkan usaha ekologis melalui peningkatan kinerja 

pemasaran ramah lingkungan. 

Simpulan  : 

Masalah Penelitian 

Celah Penelitian 

Implikasi Penelitian 

Katerbatasan Penelitian  

Agenda Penelitian Mendatang 

 Implikasi Teoritis Implikasi Manajerial 
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Pada model dasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemasaran ramah 

lingkungan dapat ditingkatkan oleh kapabilitas pengusaha ekologis, yang didasarkan pada uji 

koefisien determinasi R2 sebesar 44,3%. Jika R2 > 40% maka kemampuan peubah gayut  dalam 

menjelaskan peubah bebas dinyatakan kuat atau tinggi. Hal ini berarti bahwa peubah kapabilitas 

pengusaha ekologis mampu meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan.  

Pada model dengan peubah pemoderasi menunjukkan bahwa kinerja pemasaran ramah 

lingkungan dapat ditingkatkan oleh kapabilitas pengusaha ekologis dengan dimoderasi oleh 

peubah pemasaran ekologis. Pengujian peubah pemoderasi dilakukan dengan terlebih dahulu 

menentukan nilai λ interaksi dan nilai error antara peubah kepabilitas pengusaha ekologis 

dengan peubah pemoderasi pemasaran ekologis, hasil pengujian menunjukkan peubah interaksi 

antara kapabilitas pengusaha ekologis dan pemasaran ekologis berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pemasaran ramah lingkungan dengan nilai koefisien determinasi R2 kinerja pemasaran 

ramah lingkungan sebesar 49,7 %, sedangkan R2 interaksi sebesar 37,3 %.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ruxandra (2014) yang 

menyatakan bahwa  pemasaran ekologis menyatukan berbagai aktivitas termasuk memodifikasi 

produk, menetapkan harga yang menyertakan biaya lingkungan, perubahan dalam hal kemasan 

dan periklanan mampu meningkatkan kinerja pemasarannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa peubah pemasaran ekologis merupakan peubah pemoderasi atau peubah yang 

memoderasi hubungan antara kapabilitas ekologis dan kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

Semakin baik tindakan pemasaran ekologis dengan harapan mampu meningkatkan 

pertumbuhan penjualan, margin keuntungan yang lebih tinggi, peningkatkan kepuasan dan 

kesetiaan pelanggan, maka akan memperkuat pengaruh kapabilitas pengusaha ekologis 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan.  

Hasil pengujian pengaruh langsung menunjukkan bahwa peubah inovasi ekologis 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan merupakan pengaruh tertinggi dibandingkan 

dengan peubah lain yaitu peubah kapabilitas pengusaha ekologis dan peubah pemasaran 

ekologis, sedangkan peubah komitmen ekologis tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja 

pemasaran hijau. Namun demikian terjadi pengaruh langsung komitmen ekologis terhadap 

kapabilitas pengusaha ekologis, hal ini berarti bahwa kinerja pemasaran ramah lingkungan 

dapat lebih ditingkatkan oleh komitemen ekologis melalui kapabilitas pengusaha ekologis. 

Simpulan strategi untuk meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan pada usaha 

kecil menengah batik warna alam 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 
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melalui kapabilitas pengusaha ekologis untuk meningkatkan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan. 

5.1.2. Simpulan atas Celah Penelitian 

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait 

dengan kinerja pemasaran pada perusahaan yang tidak ramah lingkungan, dan masih minimnya 

penelitian terkait kinerja pemasaran pada usaha ramah lingkungan, maka terdapat celah yang 

dapat peneliti lakukan yaitu   mengonseptualisasi dan memprediksi kinerja pemasaran ramah 

lingkungan (green marketing performance). Untuk mengonseptualisasi kinerja pemasaran 

ramah lingkungan dilakukan dengan mensintesa teori dan hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti terdahulu tentang kinerja pemasaran dan kinerja lingkungan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pemasaran ramah lingkungan merupakan persepsi manajerial 

terhadap kemampuan perusahaan dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam 

melaksanakan proses produksinya melalui efisiensi bahan baku, pengelolaan limbah dan 

peningkatan kapasitas sumber daya dalam memenuhi kebijakan ramah lingkungan, sasaran dan 

target lingkungan untuk mencapai pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, meningkatkan 

kemampulabaan, kepuasan dan kesetiaan pelanggan. 

Hasil pengujian keseluruhan hipotesis dalam penelitian ini mampu mempersempit celah 

penelitian dalam  mengonseptualisasi peningkatan kinerja pemasaran ramah lingkungan yang 

dilakukan oleh para pelaku usaha batik pewarna alam, meskipun peubah komitmen secara 

langsung tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan namun dengan 

pengujian tidak langsung melalui peubah kapababilitas pengusaha ekologis mampu 

meningkatkan nilai koefisien pengaruh komitmen terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemasaran ramah lingkungan dapat 

dipengaruhi  secara langsung oleh kapabilitas pengusaha ekologis. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Ruf, et. al., (1998) dan Carroll (2000) bahwa kinerja pemasaran 

ramah lingkungan terpersepsi dengan pemenuhan harapan, yang dapat dipahami sejauh mana 

perusahaan memenuhi harapan pemangku kepentingan mengenai tanggung jawab terhadap 

lingkungan.   

 

5.2. Implikasi Penelitian 

5.2.1. Implikasi Teoritis 

Pengembangan model dalam penelitian ini mengacu pada model kinerja pemasaran dan 

kinerja lingkungan. Model kinerja pemasaran pada perusahaan yang tidak ramah lingkungan  



145 

 

hanya berfokus pada perolehan peningkatan laba setinggi-tingginya, tanpa mempedulikan 

kondisi lingkungan,  sedangkan pelaku usaha ramah lingkungan berupaya mencapai kinerja 

perusahaan melalui upaya pemasaran dengan tetap memperhatikan lingkungan alam semesta. 

Oleh karena itu diperlukan model  dengan mensintesa kinerja pemasaran dan kinerja lingkungan 

menjadi peubah kinerja pemasaran ramah lingkungan. 

Hasil Penelitian ini sejalan dan memperkuat green marketing theory yaitu kinerja 

pemasaran ramah lingkungan yang dapat menciptakan efisiensi bahan baku melalui pewarna 

alam, pengurangan limbah yang aman bagi lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber 

daya dalam memenuhi kebijakan ramah lingkungan (Zhu et al., 2005). Secara empiris penelitian 

ini menunjukkan pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan, kemampulabaan, kepuasan 

pelanggan dan  kesetiaan (Gao, 2010). 

Hasil penelitian ini mendukung Resourced Based View yaitu kapabilitas pengusaha 

ekologis yang memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan, memiliki keterampilan 

dalam mengelola usaha ramah lingkungan, memiliki etos kerja ekologis yang tinggi, 

pertumbuhan bisnis yang bersih,  yaitu proses pengelolaan usaha menggunakan prinsip  rethink, 

reuse, reduction, recovery dan recycling serta memiliki kepedulian kepedulian sosial yang 

tinggi untuk mengedukasi pelaku usaha dan konsumen agar peduli terhadap lingkungan. 

Kapabilitas pengusaha ekologis sebagai asset perusahaan yang memiliki kemampuan bercirikan 

valuable dan rarity (kelangkaan relatif terhadap permintaan) sehingga dapat terjamin 

keunggulannya kompetensi inti dalam untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan 

(Barney, 1991; Hooley et al., 2017).  

Pijakan teori Enviropreneurial Marketing Theory (pemasaran lingkung 

keberwirausahaan) merupakan proses untuk merumuskan dan menerapkan kewirausahaan dan 

kegiatan pemasaran lingkungan yang menguntungkan, dengan tujuan menciptakan pendapatan 

dengan menyediakan pertukaran yang memuaskan sesuai tujuan yaitu perusahaan ramah 

lingkungan, meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial (Varadarajan, 2007). Konseptualisasi 

pemasaran lingkungan keberwirausahaan adalah (1) mengadopsi perspektif inovasi dan solusi 

teknologi, (2) mengadopsi orientasi kewirausahaan, (3) mewakili tujuan perusahaan, yaitu 

kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi.  

Hasil penelitian ini memperluas model pengukuran kinerja pemasaran. Kinerja 

pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pemasaran suatu perusahaan, namun 

sejauh ini masih sangat terbatas yang meneliti model pada usaha yang ramah lingkungan. Oleh 

karena itu model kinerja pemasaran ramah lingkungan dalam penelitian ini merupakan 

kebaruan (novelty). Konseptual kinerja pemasaran ramah lingkungan merupakan sintesa dari 
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kinerja pemasaran (Gao, 2010) dan kinerja lingkungan (Guenther & Hoppe, 2004; Jung, 

Teranishi, & Watanabe, 2005).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model moderasi pemasaran ekologis antara  

kapabilitas pengusaha ekologis terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan memiliki 

hubungan positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pemasaran 

ekologis mampu meningkatkan kapabilitas pengusaha ekologis untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran ramah lingkungan. Hal 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. Pijakan teori pemasaran ekologis adalah Green Marketing Theory, yaitu  pemasaran 

ramah lingkungan memiliki peran potensial dalam organisasi, konsumen, pemerintah, dan 

bagaimana kelompok-kelompok ini memengaruhi faktor lingkungan melalui proses pemasaran 

(Polonsky & Mintu-Wimsatt, 1995). Pemasaran ramah lingkungan mendorong pengambilan 

keputusan pemasaran menuju tindakan yang bersifat sensitif terhadap lingkungan, sebagai 

perilaku yang terkait dengan pengadaan, pembelian, penjualan dan  konsumsi produk ekologis 

(Dahlstrom, 2011). Implikasi teoritis  hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

5.2.1.1. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa Kinerja Pemasaran Ramah lingkungan 

mampu dipengaruhi oleh Kapabilitas Pengusaha Ekologis 

Dalam penelitian ini pengukuran kinerja pemasaran ramah lingkungan adalah sebuah 

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

pemasaran dan lingkungan, berupa informasi tentang pasar yang dapat digunakan sebagai dasar 

bagi penyusunan dan evaluasi strategi dalam organisasi. Loloh balik tentang kinerja pemasaran 

ramah lingkungan dapat juga memengaruhi sikap dan tindakan manajerial. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja pemasaran ramah lingkungan mampu dipengaruhi  oleh indikator-

indikator terpilih dari kapabilitas pengusaha ekologis yaitu :  

1) pengetahuan, pengusaha ekologis yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan yang 

baik akan mudah mengadaptasi seluruh pekerjanya untuk mencapai kinerja pemasaran 

ramah lingkungan yang terus meningkat. 

2) ketrampilan, pengusaha ekologis hendaknya terus meningkatkan ketrampilan dalam 

mengelola bisnis dan lingkungan, sehingga kinerja pemasarannya terus meningkat.  

3) etos kerja, pengusaha ekologis secara langsung mampu memberikan contoh dan memandu 

seluruh pekerjanya untuk berperilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap 

lingkungan. 

4) pertumbuhan bisnis bersih, pengusaha ekologis mampu mengembangkan bisnisnya 

dengan tetap menjaga lingkungan. Sebagai contoh Batik Semarang 16 yang berlokasi di 
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Meteseh, Tembalang, Semarang, mengembangkan bisnis batik warna alam dengan Edu 

Wisata, yaitu sebuah konsep bisnis ramah lingkungan dimana para pengunjung dapat 

secara langsung belajar membatik menggunakan pewarna alam, mengenal bahan baku dan 

mengetahui cara membuat warna alam, menyediakan penginapan dan sekaligus show room 

hasil karya baik berupa kain potong maupun pakaian batik. 

5) peduli sosial, pengusaha ekologis terpersepsi oleh lingkungan dan konsumen sebagai 

pelaku bisnis yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap keberlanjutan alam 

semesta. 

5.2.1.2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran ekologis mampu memoderasi 

kapabilitas pengusaha ekologis pada kinerja pemasaran ramah lingkungan 

Pemasaran ekologis sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan bauran pemasaran 

untuk memfasilitasi konsumsi, produksi, promosi dan distribusi, dengan cara yang sensitif atau 

responsif terhadap masalah ekologis. Oleh karena itu pemasaran ekologis merupakan 

instrument penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran perilaku 

konsumen, yang meliputi : 

1) Produk ekologis, pengusaha ekologis dalam meningkatkan nilai produk agar lebih menarik 

minat konsumen, dapat dicontohkan pada penelitian batik warna alam ini. Corak batik 

‘wewe gombel” dengan latar belakang motif hutan yang memiliki histori tinggi di kota 

Semarang, mampu mengundang minat konsumen untuk meningkatkan kinerja pemasaran 

ramah lingkungan, seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 5. 2 

Corak Batik “Wewe Gombel” 

Sumber : Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019 
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2) Harga ekologis, pengusaha ekologis hendaknya memiliki kapabilitas menetapkan harga 

yang mencerminkan biaya ekologis, seperti biaya yang timbul untuk melaksanakan 

kebijakan ekologis, biaya terkait pengurangan limbah, dan sebagainya. 

3) Promosi ekologis, kemampuan pengusaha ekologis dalam mengkomunikasinya produk 

ekologis dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas/gerakan untuk melindungi alam dari 

kegiatan produksi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 

4) Distribusi ekologis, terus meningkatkan kapabilitas pengusaha ekologis untuk 

menciptakan bauran distribusi yang mampu mengurangi limbah dalam rantai pasokan dan 

proses pengiriman produk. 

Semakin tinggi kapabilitas para pelaku usaha/pembatik warna alam yang di ikuti dengan 

meningkatnya aktivitas pemasaran ekologis, maka kinerja pemasaran ramah lingkungan yang 

dicapai juga akan semakin meningkat. 

5.2.1.3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peubah inovasi ekologis memengaruhi 

kinerja pemasaran ramah lingkungan secara langsung  

Inovasi ekologis merupakan peubah yang mampu secara langsung meningkatkan kinerja 

pemasaran ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi ekologis 

memengaruhi secara langsung kinerja pemasaran ramah lingkungan. Para pelaku usaha batik 

warna alam dituntut untuk terus berupaya meningkatkan inovasi ekologis terutama pada inovasi 

proses yang tidak terlepas dari aktivitas lingkungan, yaitu pada proses pencelupan warna. 

Proses ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas, ketuaan, dan arah 

warna batik. Pada tataran inovasi proses, dapat dilakukan dengan mengoptimalilasi penggunaan 

pencahayaan dan penghawaan alami agar proses pencelupan dapat berjalan dengan sempurna. 

Masih sering terjadi kegagalan dalam proses pencelupan, berakibat proses yang terlalu lama 

dan warna tidak seperti yang diharapkan. 

 Selain itu, inovasi proses seperti pengelolaan limbah (waste management) untuk 

mengurangi limbah berbahaya agar tidak menimbulkan dampak  buruk  terhadap  lingkungan 

yang   mencakup   kegiatan   pengurangan   sumber   daya, pencegahan polusi, dan pembuangan 

(Shrivastava, 2005). Aspek inovasi ekologis secara langsung mampu memengaruhi kapabilitas 

pengusaha ekologis. Untuk itu inovasi ekologis perlu terus dikembangkan melalui karya atau 

hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti, diimplementasikan kepada para pelaku 

usaha/pembatik warna alam. Semakin tinggi inovasi ekologis diterapkan kepada 

pengusaha/pembatik warna alam maka akan semakin tinggi pula kapabilitas pengusaha 

ekologis yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan. 
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5.2.1.4. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi pengaruh komitmen ekologis pada 

kinerja pemasaran ramah lingkungan 

Faktor-faktor yang membentuk komitmen ekologis dalam penelitian ini, belum mampu 

dipahami oleh responden, sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan pengaruh positif 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. Peneliti sudah berupaya memodifikasi model 

penelitian, namun hasil yang didapatkan tidak lebih baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan yang terangkum dalam indikator penelitian perlu disempurnakan lagi. 

Aspek komitmen ekologis yang dimplementasikan melalui kebijakan ramah lingkungan 

yang harus dipahami oleh UKM batik warna alam,  belum sepenuhnya dijalankan. Reward atau 

punishmen sebaiknya diterapkan dalam mengimplementasikan kebijakan hijau, sehingga 

kebijakan ramah lingkungan sebagai rambu-rambu untuk menjaga kelestarian lingkungan akan 

dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha/pembatik warna alam. Peran serta pemerintah 

dalam menerapkan kebijakan hijau hendaknya lebih dikaji secara mendalam, sehingga UKM 

batik warna alam lebih mudah memahami dan menjalankan kebijakan hijau agar tercipta 

komitmen ekologis yang diprediksi mampu meningkatkan kinerja pemasaran ramah 

lingkungan. 

Hasil penelitian komitmen ekologis tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran ramah 

lingkungan. Komitmen ekologis dalam penelitian ini sebagai peubah bebas, yang diprediksi 

mampu mempengaruhi secara langsung kinerja pemasaran ramah lingkungan, ternyata tidak 

terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien parameter yang memiliki nilai negatif dengan 

tingkat probabilitis yang tinggi. Indikator komitmen ekologis yang dalam penelitian ini terdiri 

dari komitmen afektif, yaitu keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan ramah lingkungan. 

Komitmen berkelanjutan yaitu dukungan sumber daya berdasarkan biaya ekonomi yang 

ditimbulkan dari kebijakan ramah lingkungan. Komitmen normative, yaitu adanya rasa 

kewajiban individu untuk terus mendukung dan mentaati kebijakan ramah lingkungan. Hasil 

penelitian ini memperkuat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Keogh dan Polonsky 

(1997) yang menyatakan bahwa komitmen dianggap sebagai prasyarat untuk memperoleh 

dukungan korporat dalam menyusun strategi yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan. Hal 

ini juga didukung hasil penelitian Porter dan Van der Linde (1995) yang menyatakan bahwa 

bisnis ekologis menghabiskan terlalu banyak sumber dana untuk melawan peraturan. 

Sebagaimana telah ditunjukkan pada hasil penelitian, bahwa indikator mendukung biaya 

kebijakan ekologis kurang mendapat respon yang baik dari responden. Pada uji SEM telah 

dilakukan modifikasi terhadap indikator yangtidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, 

namun karena jumlah indikator yang disajikan dalam penelitian ini kecil, maka hasil yang 

diperoleh tidak menunjukkan standardized koefisien parameter yang positif, bahkan 
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memengaruhi hasil uji secara keseluruhan. Oleh karena itu, hasil uji tanpa modifikasi tetap 

dipertahankan. Justifikasi minimnya indikator yang disajikan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) minimnya teori dan penelitian terkait  komitmen ekologis; b) minimnya jumlah responden 

pelaku usaha/pembatik warna alam; c) pernyataan yang diberikan kepada responden kurang 

komunikatif, sehingga jawaban menjadi bias. 

 

5.2.2. Implikasi Manajerial 

Temuan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan masukan 

bagi usaha kecil dan menengah batik warna alam, agar terus meningkatkan kinerja pemasaran 

ramah lingkungan. Keberhasilan atas kinerja pemasaran ramah lingkungan dapat memberikan 

motivasi bagi pelaku usaha batik yang masih menggunakan pewarna sintetis untuk beralih 

menggunakan pewarna alam. Hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial bagi : 

5.2.2.1. UKM Batik  

a. Untuk memprediksi kinerja pemasaran tidak hanya ditentukan oleh  kemampulabaan , 

namun dapat dilihat dari aspek sustainability/keberlanjutan usaha yang tidak merusak 

lingkungan. 

b. Untuk meningkatkan kinerja pemasaran ramah lingkungan dibutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki pengetahuan, kepedulian dan etos kerja berwawaskan lingkungan. 

c. Pelaku usaha batik warna alam agar senantiasa memberikan kesempatan pada pekerja untuk 

mengikuti pelatihan dalam meningkatkan ketrampilan  proses pewarnaan batik 

menggunakan bahan warna alam maupun pembuatan/ekstraksi warna alam. 

5.2.2.2. Pemerintah 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam memberikan 

sosialisasi atau pelatihan tentang batik warna alam. Sejak tahun 2004, Dinas UMKM 

Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha batik, agar beralih 

dari penggunaan warna sintetis ke warna alam. Namun pertumbuhan usaha batik warna alam 

sangat lamban, dikarenakan belum adanya pengukuran kinerja pemasaran ramah lingkungan 

yang tepat untuk tercapainya kinerja usaha seoptimal mungkin. Sehingga  UKM batik warna 

alam sulit untuk berkembang, meskipun permintaan dari pasar internasional cukup tinggi. 

Melalui sosialisai dan edukasi yang kontinyu dan berkesinambungan terhadap produksi batik 

ramah lingkungan, diharapkan  usaha kecil dan menengah batik warna alam terus meningkat 

sehingga tujuan pembanguan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dapat 

tercapai. 

b. Pemerintah hendaknya memberikan edukasi yang berkesinambungan kepada masyarakat 

agar menjadi konsumen peminat batik yang cerdas dan memiliki kepedulian yang tinggi 
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terhadap keberlanjutan alam ini. Semakin tinggi pemahaman konsumen terhadap pentingnya 

menjaga alam melalui pemenuhan kebutuhan sandang, maka semakin tinggi pula tinggi pula 

produk batik warna alam laku di pasar, sehingga mampu terus meningkatkan kinerja 

pemasaran ramah lingkungan.   

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Dalam setiap hasil studi tentunya mengalami keterbatasan dalam pelaksanaan dilapangan, 

dikarenakan banyak hal yang tidak dapat diimplemetasikan pada model penelitian. Beberapa 

hal yang menjadi keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen ekologis tidak berpengaruh langsung 

terhadap kinerja pemasaran ramah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh minimnya teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori komitmen yang dikemukakan oleh  Meyers 

dan Allen (1991), yang  menjelaskan bahwa dimensi komitmen individu terhadap organisasi 

yang terdiri dari komitmen afektif, komitmen normative dan komitmen berkelanjutan.   

Penggunaan model Meyers dan Allen dalam konteks ini mungkin tidak sesuai, karena  

mengacu secara khusus pada komitmen terhadap entitas (organisasi/perusahaan). Belum 

ada teori yang mengacu pada dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan komitmen 

ekologis dan teori terkait dengan komitmen konsumen terhadap peningkatan kualitas 

lingkungan, agar tidak hanya menempatkan tanggungjawab ini pada organisasi/perusahaan 

dan pemerintah. Peran pemerintah selaku pembuat kebijakan ramah lingkungan dapat 

dinampakkan melalui pemberian pengharagaan (reward) bagi pelaku usaha batik yang 

peduli terhadap lingkungan dan hukuman  (punishment) bagi pelaku usaha batik yang 

terbukti mencemari lingkungan. 

2. Memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan tidak mudah dilakukan pada usaha 

kecil menengah batik warna alam, karena keterbatasan data keuangan yang dapat diperoleh 

dari  pelaku usaha kecil dan menengah batik warna alam dan sulitnya  memahami tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). 

5.4. Agenda Penelitian Mendatang 

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian yang telah disampaikan diatas, agenda yang 

diharapkan pada penelitian mendatang adalah : 

a. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas pengusaha ekologis sebagai predictor yang kuat  

dalam memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan. Dengan demikian, kami 

mendorong penelitian yang akan datang agar lebih mengembangkan factor-faktor yang 



152 

 

mampu meningkatkan kapabilitas pengusaha ekologis agar firm performance terus 

meningkat.  

b. Memprediksi kinerja pemasaran ramah lingkungan, tidak terlepas dari dukungan 

penggunaan dana yang seharusnya dikeluarkan oleh UKM batik warna alam, untuk 

melaksanakan komitmen ekologis.  Tidak tersedianya data keuangan UKM batik dalam 

penelitian ini menunjukkan hasil penelitian komitmen ekologis tidak mampu memprediksi 

kinerja pemasaran ramah lingkungan. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat 

meneliti efek keuangan (firm performance finance) dari aspek keberlanjutan  
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