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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Generasi milenial merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1984-

2000. Generasi yang memempunyai karakteristik yang tidak sama dengan 

generasi sebelumnya yang dimana salah satunya yaitu pada gaya hidup. Milenial 

beranggapan jika kesehatan menjadi gaya hidup baru yang terlihat keren dan juga 

kekinian (www.marketeers.com). Jika dikaitkan dengan gaya hidup sehat, pola 

makan dapat dikatakan merupakan salah satu hal yang penting dalam memelihara 

kesehatan. Gaya hidup sehat yang dilakukan oleh generasi milenial saat ini yaitu 

dengan cara eating cleans atau pola makan bersih yang dimana merupakan pola 

makan yang mengonsumsi makanan alami tanpa menggunakan bahan tambahan 

dan tidak banyak diproses seperti sayuran. Bahan makanan yang digunakan juga 

harus diperhatikan, pasalnya jika sayuran yang dikonsumsi merupakan sayuran 

yang ditanam dengan bahan kimia yang berbahaya tentu akan mempengaruhi 

kesehatan tubuh dan lingkungan sehingga dalam proses eat cleans bahan pangan 

yang digunakan adalah bahan pangan organik (www.lifestyle.sindonews.com).   

Sayuran organik adalah hasil panen sayuran dimana proses 

penanamannya menerapkan sistem pengelolaan ramah lingkungan menurut 

Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengawasan Pangan 

Olahan Organik. Sehingga dikatakan sayuran organik karena proses 

penanamannya tidak menggunakan pupuk dengan bahan atau senyawa kimia yang 

dapat membahayakan lingkungan. Seperti yang diketahui, penggunakan pupuk 

buatan dapat memberikan efek negatif yang sangat besar terhadap lingkungan 
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sehingga menimbulkan pencemaran tanah. Senyawa kimia yang terkandung pada 

pupuk buatan  menyebabkan banyaknya kandungan zat-zat organik yang terbuang 

sehingga merusak keseimbangan zat-zat makanan yang terdapat di tanah dan 

menimbulkan banyak penyakit tanaman. Tanah menjadi lebih cepat tandus dan 

semakin kehabisan unsur hara, inilah yang menyebabkan timbulnya pencemaran 

tanah. Sehingga pertanian sehat yang membawakan konsep memproduksi bahan 

makanan yang bebas dari senyawa/polutan yang berbahaya bagi lingkungan dan 

kesehatan menjadi solusi untuk penyelesaian masalah tersebut.  

Ketertarikan untuk mengkonsumsi produk organik yang muncul pada 

generasi milenial didasari oleh pengetahuan akan manfaat baik yang didapatkan 

melalui konsumsi sayuran organik bagi kesehatan tubuh dan trend gaya hidup 

sehat yang dianggap kekinian. Meskipun milenial mengkonsumsi produk organik, 

namun apakah milenial ini memahami bahwa produk organik yang ramah 

lingkungan ini mempunyai peran yang besar dalam membantu menjaga 

keseimbangan lingkungan hidup. Joshi (2017) menyatakan bahwa green purchase 

intention merupakan bentuk penting dari perilaku yang bertanggung jawab 

terhadap lingkungan termasuk minat pembelian produk ramah lingkungan.  

Spirituality dikatakan menjadi suatu keharusan untuk hadir di masyarakat 

dikarenakan memberikan penjelasan mengenai makna, tujuan dan moral dalam 

kehidupan. Sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penentu dalam 

kehendak transaksi produk hijau. Spiritualitas umumnya berkaitan dengan 

pandangan moral sehingga individu yang berorientasi secara spiritual memiliki 

rasa cinta yang lebih terhadap lingkungan. Environmental concern dikatakan 

merupakan atribut penting yang dapat menjelaskan kasih sayang, kekhawatiran 
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suka atau tidak sukanya terhadap lingkungan. Sehingga orang yang mempunyai 

environmental concern yang tinggi akan menunjukan sikap ketertarikan pada 

produk ramah lingkungan. Environmental knowledge mencerminkan berbagai 

wawasan atau pengetahuan mengenai pemasalahan dan isu-isu lingkungan dan 

tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga faktor tersebut 

dikatakan memiliki pengaruh terhadap minat pembelian seseorang pada produk 

ramah lingkungan.  Aman, Haru, & Hussein (2012) menyatakan Attitude 

merupakan emosional dan kecondongan terhadap suatu objek atau ide. 

Environmental attitude menentukan sikap seseorang terhadap makanan organik 

dan jika seseorang bertekad untuk menjadi lebih sehat, dia akan menunjukkan 

sikap positif terhadap makanan organik. Pada penelitian ini dikatakan attitude 

memiliki pengaruh yang positif sebagai variabel intervening antara environmental 

concern dengan green purchase intention.  

Berdasarakan hal tersebut, penulis menentukan judul untuk penelitian ini 

berjudul “Analisis pengaruh spirituality, environmental concern dan 

environmental knowledge terhadap green purchase intention dan attitude sebagai 

variabel intervening” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Menurut pembahasaan latar belakang diatas, maka permasalahan pada 

penelitian ini yaitu ketertarikan untuk mengkonsumsi produk organik yang 

muncul pada generasi milenial didasari oleh pengetahuan akan manfaat baik yang 

didapatkan melalui konsumsi sayuran organik bagi kesehatan tubuh dan trend 

gaya hidup sehat yang dianggap kekinian. Meskipun milenial mengkonsumsi 

produk organik, namun apakah milenial ini memahami bahwa produk organik 
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yang ramah lingkungan ini memiliki bagian yang penting dalam membantu 

menjaga keseimbangan lingkungan. Sehingga bisa mempengaruhi attitude dan 

environmental concern mereka terhadap pentingnya melakukan pembelian dan 

mengkonsumsi produk organik dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup.   

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Menurut pembahasan permasalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian 

ini agar generasi milenial dapat memahami bahwa penggunan produk organik 

dapat memberikan peranan yang besar dalam memelihara kesehatan lingkungan 

sehingga dapat meningkatkan sikap dan kepedulian mereka terhadap 

permasalahan lingkungan yang ada dan selanjutnya menunju ke green purchase 

intention. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat membagikan pengetahuan dan 

wawasan mengenai hal-hal yang dapat meningkatakan minat pembelian pada 

sayuran organik.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian diharapkan agar memberi pengarahan untuk pihak 

manajemen dan menjadi salah satu bahan pertimbangan yang dapat 

memberikan informasi serta wawasan yang dibutuhkan dalam merancang 

strategi pemasaran.    

2. Hasil penelitian diharapkan agar memberikan informasi dan wawasan 

kepada konsumen mengenai produk ramah lingkungan.  

3. Hasil penelitian diharapkan agar memberikan kemudahaan untuk 

penelitian berikutnya yang mempunyai variabel yang sama dan berkaitan 
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dengan green purchase intention, sehingga dapat menjadi salah satu 

sumber referensi ataupun informasi.  

1.4 Sistematika Pembahasan 

Struktur pembahasan dibagi menjadi lima bab dimana secara garis besar 

menjelaskan uraian isi yang ada pada setiap bab, yang akan dilihat pada perincian 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat yang diberikan serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berisi penjelasan mengenai teori-teori sebagai sumber informasi 

yang digunakan untuk meneliti hubungan antar variabel serta 

perumusan hipotesisnya.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan tentang analisis data penelitian berdasarkan 

metode analisis data yang sudah dipilih. 
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BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Berisi penjelasan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan serta keterbatasan dan juga saran untuk 

kedepannya. 
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