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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang   

Berbicara mengenai konsumen tidak bisa dipisahkan dari ilmu psikologi untuk 

mempelajarinya perilakunya. Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga 

yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi 

(Kotler, 2000). Sedangkan perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, 

serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum 

membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah 

melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi (Griffin, 2005).  

Perilaku konsumen dapat terus berubah. Perubahan perilaku konsumen dapat 

ditinjau dari karakteristik generasi dan perubahan tren. Beberapa tren perilaku 

konsumsi bertema ‘cinta lingkungan’ sedang berkembang beberapa tahun terakhir 

(Polonksy dkk, 2012; Paco dkk, 2014). Konsumen telah memunculkan perilaku 

baru yakni mengintegrasikan aspek peduli lingkungan pada gaya hidupnya dan ini 

berdampak pada perubahan perilaku konsumsinya (Barber, 2010; Paco dkk 2014). 

Isu lain yang telah mulai banyak diperbincangkan dan tidak lepas dari unsur 

lingkungan serta diduga akan semakin berkembang beberapa waktu ke depan 

adalah animal-testing. Terdapat survey yang dilakukan oleh Euromonitor 

International Global pada awal tahun 2019, mengungkapkan bahwa tren kepedulian 

terhadap isu animal-testing semakin bergulir dan diprediksi akan terus tumbuh 

dalam beberapa tahun ke depan (Angus & Westbrook, 2019).  
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Euromonitor International Global merupakan sebuah lembaga penyedia data 

independen dari Inggris yang meriset pasar strategis dan membuat data analisis 

pada ribuan produk secara global di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada 

sebuah ulasan berjudul Top 10 Global Consumer Trends 2019, hasil riset 

mengungkapkan bahwa kesadaran konsumen untuk menghindari produk yang 

diujicobakan pada hewan telah meningkat di beberapa negara termasuk Indonesia 

(Angus & Westbrook, 2019). Hampir sepertiga responden mencari fitur produk 

‘free range’ dalam produk makanan segar, dan lebih dari seperlima responden 

mencari fitur produk 'not animal tested, cruelty free dan / atau 100 % vegan’ serta 

memengaruhi pilihan dan intensitas pembelian mereka dalam produk perawatan 

atau yang biasa disebut dengan Skincare (Angus & Westbrook, 2019).  Berikut data 

terkait:  

 
 Gambar 1.1 Survey Product Features Euromonitor International Global  
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Mengikuti isu tersebut, kesadaran beretika perusahaan pun dibutuhkan. 

Perusahaan berupaya menerapkan prosedur beretika dalam menghadapi isu ini 

salah satunya dengan menghentikan pengujian terhadap hewan. Mascarenhas 

(1995) mengatakan banyak perusahaan percaya bahwa etika adalah salah satu 

komponen terpenting dalam efektivitas organisasi, dan mereka menyadari bahwa 

aksi etis dapat meningkatkan citra mereka di mata konsumen (Carrigan & Atalla, 

2001). Untuk alasan ini, etika dalam bisnis menjadi perlu diperhatikan. Pasar dan 

masyarakat menuntut agar perusahaan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi 

tetapi juga berkontribusi pada solusi masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi 

masyarakat (Marquina, 2010). Dalam konteks ini, misalnya tim pemasaran 

perusahaan dapat mengambil langkah dan peran untuk mengimbangi munculnya 

perilaku konsumsi yang penuh kesadaran dan berkelanjutan seperti ini (Suplico, 

2009; Paco dkk, 2014). 

Etika sendiri mengacu pada prinsip atau nilai yang mengarahkan suatu perilaku 

(Sherwin, 1983). Untuk menerapkan etika dalam berbisnis, sebuah perusahaan 

dapat menggunakan sebuah kebijakan yang disebut dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR). CSR merupakan sebuah alat berupa kebijakan perusahaan 

yang mendorong organisasinya untuk bertindak secara proaktif untuk melindungi 

atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan  

(Madar, Huang, & Tseng, 2013). Menurut Madar,Huang,Tseng (2013) Terdapat 

enam domain yang menunjukkan beragam aspek dari CSR dan menekankan 

kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seperti berikut: 
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Tabel 1.1 Domain dan Jenis Corporate Social Responsibility (CSR) 

Salah satu domain CSR adalah Lingkungan yang mencakup; produk ramah 

lingkungan (environmentally friendly products), produk tidak diujicobakan pada 

hewan (non-animal-testing products), pengelolaan limbah berbahaya, daur ulang, 

dan pengendalian polusi. Penelitian mengenai isu dan produk ramah lingkungan 

seperti produk daur ulang dan produk hijau (green product) merupakan topik yang 

sudah banyak diteliti. Terdapat satu topik yang menarik untuk diteliti karena masih 

sedikitnya penelitian serupa yaitu dari domain CSR Lingkungan khususnya animal-

testing. Menurut HSUS (2020) Animal-testing atau uji coba pada hewan merupakan 

suatu proses uji coba zat kimia pada hewan dalam rangka menguji kandungan yang 

terdapat dalam sebuah produk. Salah satu produk yang banyak menggunakan 

Domain Jenis/Contoh 

1. Dukungan 

komunitas 

Inisiatif pendidikan dan perumahan untuk kerugian ekonomi 

2. Keberagaman Ras, keluarga, orientasi seksual, catatan keanekaragaman 

berbasis disabilitas, dan inisiatif di dalam dan di luar 

perusahaan 

3. Dukungan 

Karyawan 

Kepedulian akan keselamatan karyawan, hubungan serikat 

pekerja, pembagian keuntungan, keterlibatan karyawan, 

keamanan kerja 

4. Lingkungan Produk ramah lingkungan, animal-testing (uji coba pada 

hewan), pengelolaan limbah berbahaya, daur ulang, 

pengendalian polusi 

5. Luar negeri Tenaga kerja di luar negeri (termasuk sweatshop), operasi 

suatu di negara dengan pelanggaran hak asasi manusia 

6. Produk Keamanan produk, penelitian dan pengembangan / inovasi, 

perselisihan antimonopoli 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEDULIAN LINGKU.... SAFIRANAFISA Q



 
 

5 
 

 

 

konsep animal-testing adalah kosmetik, baik kosmetik dekoratif (make-up) maupun 

perawatan wajah (Skincare). Namun penelitian ini akan fokus pada produk 

kosmetik Skincare. 

Terkait isu lingkungan khususnya animal-testing pada produk skincare, 

generasi Y memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Hood (2012), generasi Y 

kerap dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sehingga 

disebut juga Generasi Echo Boomers, yaitu segmen demografis baru yang terdiri 

dari individu berusia antara 19 hingga 34 tahun atau yang tercatat memiliki tahun 

kelahiran kisaran 1986-1999 (Hood, 2012). Beberapa penelitian telah menemukan 

bahwa kelompok konsumen yang berasal dari generasi Y ini adalah yang paling 

sadar lingkungan (Vermillion, 2010). Menurut College Explorer, 33% mahasiswa 

yang disurvey menyukai merek yang ramah dan peduli lingkungan (Sphear, 2006; 

Lu, dkk 2013). Maka dari itu penelitian ini nantinya akan berfokus pada responden 

yang tergolong generasi millennial (Lu, Bock, & Joseph, 2013). 

Penulis juga telah melakukan survey pendahuluan yang disebar kepada 65 

responden yang termasuk gen Y. Sebanyak 68% dari total responden mengatakan 

bahwa mereka tau dan peduli terhadap kesejahteraan hewan (animal welfare) serta 

menolak adanya uji coba menggunakan hewan (animal-testing). Berkaca dari data 

tersebut, ternyata kepedulian mengenai aspek CSR environment khususnya animal-

testing memang mendapat perhatian khusus, terlebih di kalangan generasi Y. Hal 

ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Percy Marquina di Peru yang 

menguji tentang perbedaan fokus konsumen terhadap beberapa domain CSR, 

terbukti bahwa aspek environment mendapatkan perhatian dan respon lebih 
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daripada aspek lainnya dalam domain tersebut, dimana hal ini disebabkan oleh 

besarnya responden yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan generasi 

Y (Marquina, 2010). 

Generasi Y yang disebut ‘generasi peduli lingkungan’ rupanya telah 

memberikan peran nyatanya di kehidupan. Generasi Y mulai memunculkan suara 

mengenai kesejahteraan hewan salah satunya adalah gerakan penolakan uji coba 

kandungan kosmetik pada hewan yang dikenal dengan Forever Against Animal-

Testing (FAAT). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap hewan dan 

satwa lainnya, termasuk kelinci, anjing, kucing, kera dan sekelompok hewan 

pengerat (Jawa Pos, 2019).  

Beberapa perusahaan telah memberikan dukungan terkait adanya penolakan 

terhadap animal-testing ini. Salah satunya, upaya ini turut dilakukan oleh merek 

The Body Shop dengan mengakhiri pengujian hewan pada seluruh produk 

kosmetiknya (Jawa Pos, 2019). Menurut Manager Public Relation The Body Shop 

Indonesia, isu animal-testing ini bukan hanya dalam rangka melindungi hewan, tapi 

juga mendorong perusahaan-perusahaan make-up atau skincare agar dapat 

berinovasi tanpa menggunakan hewan sebagai alat uji coba dan mencari alternatif 

lain yang lebih manusiawi serta modern seperti misalnya penggunaan analisis 

komputerisasi, imitasi sel kulit manusia, penggunaan kultur jaringan, hingga 

penggunaan human volunteer (JawaPos, 2019) . 

The Body Shop juga bekerjasama dengan Cruelty Free International untuk 

menginisiasi kampanye global pertama yang menentang pengujian pada hewan. 

Bahkan untuk mengotimalkan kampanye ini, The Body Shop telah mengajak 8 juta 
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orang di seluruh dunia pada tahun 2015-2016 yang peduli terhadap kesejahteraan 

hewan untuk bergabung dan menandatangani petisi agar bisa dibawa ke dewan 

PBB. Hal ini bertujuan untuk memohon sebuah konvensi Internasional yang 

melarang konsep animal-testing secara global (JawaPos, 2019).  

Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa sikap peduli terhadap isu etis seperti 

hewan yang menurut Larsson (2009) merupakan bagian dari lingkungan telah 

tumbuh di diri masyarakat khususnya generasi Y. Hal ini merupakan permasalahan 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan kosmetik mengenai praktik 

animal-testing, karena konsumen potensialnya adalah generasi milenial dimana 

mereka memiliki simpati yang lebih terhadap kesejahteraan hewan (Carrigan & 

Atalla, 2001). Maka dari itu perusahaan perlu mencari cara agar dapat bertindak 

sesuai harapan konsumen dan menunjukkan bahwa perusahaan mereka ikut 

menolak praktik animal-testing ini. Salah satu cara perusahaan dapat memutuskan 

langkah yang tepat terkait isu animal-testing jika dilihat dari kondisi di negara 

sendiri, salah satunya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku 

pembelian pada konsumen di sekitar kita. 

Perihal adanya kepedulian konsumen mengenai isu tersebut, telah muncul 

perilaku membeli pada konsumen yang mempertimbangkan isu etis dalam 

keputusan membelinya. Konsumen ini disebut juga dengan ethical consumer, yang 

mana mereka akan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan dan/atau 

masyarakat, dan berusaha mengekpresikan nilai-nilai mereka melalui perilaku 

konsumsi berbasis penilaian etis (Shaw & Shui, 2000; De Pelsmacker dkk, 2005; 

Carrington dkk, 2010). 
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Sedangkan perilaku membeli yang mempertimbangkan isu etis tersebut disebut 

dengan Perilaku Pembelian Etis. Perilaku Pembelian Etis yang dalam literatur juga 

disebut ethical consumption merupakan pola perilaku yang mengarahkan 

konsumen untuk mempertimbangkan kembali pilihan konsumsi sehari-hari mereka 

dari sudut pandang moral dan etika (Pecoraro dan Usitalo, 2010) dalam (Andersch, 

Arnold, Seemannc, & Lindenmeier, 2019). Crane dan Matten (2010) 

mendefinisikan konsumsi etis sebagai pilihan sadar dan sengaja untuk membuat 

pilihan konsumsi tertentu karena etika, kepercayaan dan nilai-nilai moral pribadi 

terhadap sesuatu (Andersch, Arnold, Seemannc, & Lindenmeier, 2019). Dalam 

penelitian ini, konteks etis yang dibahas akan fokus pada isu ‘animal-testing’ dan 

kaitannya terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk 

skincare.  

Perilaku konsumen yang mengedepankan etika mengenai kesejahteraan 

hewan, yang mana hewan juga merupakan bagian dari lingkungan, seperti yang 

didefinisikan oleh English Environment Protection Act/ EEPA (1990) bahwa 

lingkungan meliputi air, udara, tanah, flora dan fauna, tidak dapat dipandang 

sebelah mata (Larsson , 2009). Keselamatan dan hak hidup hewan-hewan tesebut 

memiliki porsi dalam andil kita sebagai konsumen, salah satunya dalam memilih 

produk kosmetik.  

Berdasar data statistik, pertumbuhan industri dan pasar kosmetik terus 

meningkat, yakni menurut Kementerian Perindustrian dan Euronomonitor 

International memprediksi pertumbuhan industri dan pasar kosmetik majemuk 

tahunan (Compound Annual Growth Rate) pertumbuhan industri kosmetik tahun 
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2013-2019 mencapai 9%. Kementerian Perindustrian bahkan menyebutkan nilai 

industri kosmetik ditaksir bisa mencapai Rp100 triliun. Euromonitor International 

juga memprediksi bahwa Indonesia dan Vietnam akan menjadi pasar kosmetik 

yang paling cepat bertumbuh di kawasan Asia, mengalahkan China dan India. 

China hanya memperoleh angka sekitar 8%, dan India masih berada di bawah 7% 

(Naimah, 2020). 

Salah satu pendorong kenaikan pasar kosmetik nasional adalah pertumbuhan 

masyarakat kelas menengah, sehingga permintaan kosmetik dari segmen ini turut 

terdongkrak. Kemenperin mencatat, pada 2017, industri kosmetik di Tanah Air 

mencapai lebih dari 760 perusahaan. Pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik 

nasional mencapai US$ 516,99 juta, meningkat hingga 16% dibanding tahun 

sebelumnya yang sebesar US$ 470,30 juta. Hal ini dipicu oleh meningkatnya tren 

perawatan kulit (skincare) yang sedang digemari masyarakat khususnya konsumen 

muda/milenial (Ekarina, 2019).  

Dibalik tingginya penjualan kosmetik tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa 

produk kosmetik yang beredar di pasaran masih banyak yang menggunakan hewan 

sebagai alat uji coba produk mereka dan membuat hewan-hewan tersebut merasa 

stress, gangguan neurotik pada hewan, suffering atau menderita, cacat, hingga 

kematian (CAARE, 2020). Beberapa perusahaan kosmetik masih menggunakan 

hewan untuk menguji keamanan produk mereka sebelum dijual ke pasaran. 

Dilaporkan pada tahun 2016 oleh People for the Ethical Treatment of Animals 

(PETA), lebih dari 250 merek kosmetik termasuk Kiehls, Neutrogena, Guerlain, 

L'Occitane, MAC Cosmetics, Vidal Sassoon, Bioderma, Maybelline, Garnier, 
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Ponds, Mary Kay, dll. Dilansir dari data List Brand Do Test on Animal dan List 

Brand Do Not Test on Animal yang dirangkum oleh PETA dan Cruelty-Free 

International, data terbaru per Januari 2020 menunjukkan terdapat 298 merek 

kosmetik dan skincare yang masih melakukan animal-testing dan ada 747 merek 

kosmetik dan skincare yang merupakan cruelty-free atau no tested on animal 

(PETA, 2020). Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA) 

mengestimasi ada sekitar lebih dari 27.000 hewan setiap tahun yang digunakan 

sebagai uji coba (Cithakorn, 2016).  

Uji coba yang dilakukan pada hewan tersebut banyak menuai respon negatif 

dari masyarakat khususnya para pecinta hewan, pegiat lingkungan khususnya 

generasi Y. Sebab, menurut HSUS (2020) cara-cara yang dilakukan dalam kegiatan 

animal-testing ini dinilai melanggar etis. Uji coba dilakukan dengan beberapa cara 

berikut; meneteskan atau menyuntikkan bahan komposisi produk pada kulit hewan 

yang bulunya telah dicukur atau meneteskannya pada mata hewan tersebut, 

memberi pakan secara paksa dan berulang pada hewan uji coba yang berlangsung 

berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mencari tanda-tanda penyakit umum 

atau bahaya kesehatan tertentu seperti kanker atau cacat lahir, serta uji dosis 

mematikan dimana hewan dipaksa menelan sejumlah besar bahan kimia uji untuk 

menentukan dosis yang menyebabkan kematian. Hewan-hewan ini digunakan 

untuk menguji bahan atau komposisi produk serta untuk mengetahui efek yang 

terjadi pada hewan tersebut sebelum digunakan oleh manusia (The Human Society 

of The United States (HSUS), 2020). 
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Data statistik menunjukkan bahwa 50% dari hewan yang digunakan dalam 

pengujian kosmetik akan mati dalam kurun waktu 2-3 minggu setelah percobaan. 

Setiap tahun jumlah anjing dan kucing yang mati akibat pengujian berkisar 10,1 

hingga 16,7 juta ekor. Sayangnya, belum tentu kosmetik yang telah diujicobakan 

pada hewan akan 100% efektif atau aman pada manusia. Ini dikarenakan adanya 

perbedaan antara anatomi tubuh manusia dan hewan. Contoh kasus, obat arthritis 

Vioxx aman dan baik bagi jantung satwa tetapi menyebabkan sedikitnya 140.000 

kasus serangan jantung dan stroke yang terjadi di Amerika. Dr. Richard Klausner 

dari US National Institute (NCI) menyatakan banyak studi yang telah berhasil 

menyembuhkan kanker di mencit, tetapi nihil di manusia. Asap rokok, arsenik, 

asbes, benzen, dan alkohol ternyata aman digunakan berdasarkan studi pada satwa, 

tetapi di manusia efeknya sangat berbahaya (ProFauna Indonesia, 2019). 

Kesimpulannya, kosmetik khususnya Skincare yang telah diuji coba pada hewan 

belum tentu berdampak sama jika digunakan pada kulit manusia (Amazine, 2015). 

Mengenai isu animal-testing, terdapat regulasi atau UU di setiap negara yang 

mengatur perihal kesejahteraan hewan dalam ranah uji coba. Seperti di Indonesia, 

peraturan mengenai kesejahteraan hewan diatur dalam Undang-Undang No. 18 

Tahun 2009 Pasal 66-67 yang secara umum menjelaskan bahwa perlakuan terhadap 

hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa 

sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan maupun 

kekejaman (Indonesian Society for Animal Welfare (ISAW), 2020).  

Selain itu, negara-negara maju lainnya juga memiliki regulasi terkait isu ini 

seperti Inggris, AS, Australia, Korea Selatan, Perancis, dll. Amerika Serikat dengan 
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beberapa negara bagiannya juga telah mengesahkan RUU mengenai animal-

testing. Salah satunya adalah California yang telah mengesahkan dan 

memberlakukan UU ini per 1 Januari 2020, yang berisi pelarangan adanya praktik 

animal-testing dalam pembuatan produk kosmetik dan melarang penjualan 

termasuk impor produk kosmetik dari merek atau perusahaan yang menerapkan 

animal-testing (Kurtz, 2020).  

Parlemen Inggris juga telah mengesahkan berbagai RUU mengenai 

kesejahteraan hewan termasuk animal-testing di dalamnya sejak tahun 1822 hingga 

saat ini. Beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) pun secara global telah 

memiliki regulasi dan aturan khusus mengenai kesejahteraan hewan termasuk 

animal-testing, seperti Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

(RSPCA), People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) serta Animal 

Protection Agency (APA) (Rachmawaty, 2020). Adanya regulasi mengenai 

animal-testing dalam pembuatan sebuah produk ini guna mendukung suara global 

yang saat ini telah memberikan perhatian khusus pada kesejateraan hewan dan 

mendukung peniadaan animal-testing dalam pembuatan produk kosmetik.  

Dalam mempelajari perilaku konsumen terkait urgensi isu di atas, Perilaku 

pembelian etis dapat dijelaskan melalui teori dasar yakni Theory of Planned 

Behavior yang dikemukakan Ajzen (1990) dalam (Ramdhani, 2011). Ajzen 

mengatakan bahwa suatu perilaku atau behaviour yang muncul memiliki beberapa 

proses sebelumnya. Behavior yang muncul dipengaruhi oleh adanya intensi atau 

niat. Sebuah intensi atau niat dipengaruhi oleh tiga hal yakni sikap (attitude), norma 

subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived 
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behavioural control). Lebih lanjut, Fishbein dan Ajzen (1990) juga mengatakan 

bahwa konsep teori TPB terbuka untuk dimodifikasi agar dapat diperdalam dan 

diperluas dengan menambahkan variabel baru atau mengubah jalur variabel yang 

telah ada sesuai dengan konteks dan kebutuhan penelitian (Yadav & Pathak, 2016).  

Meskipun TPB didasarkan pada asumsi bahwa niat perilaku ditentukan oleh 

sikap, norma subyektif dan PBC, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada 

beberapa faktor spesifik domain yang tidak termasuk dalam model ini. Oleh karena 

itu, semakin banyak bukti telah diperhatikan dalam literatur psikologi terbaru untuk 

memasukkan variabel prediktor lain dalam model TPB. Penelitian Yadav dan 

Pathak (2016) juga telah berusaha untuk memasukkan konstruksi baru yakni; sikap 

moral (moral attitudes), kesadaran kesehatan (health consciousness), dan 

kepedulian lingkungan (Environmental Concern) tentang bagaimana pengaruhnya 

terhadap intensi membeli produk organik. Hasilnya, ketiga konstruk tersebut 

memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi membeli produk organik. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa salah satu konstruk baru yang dapat 

memengaruhi intensi membeli (termasuk intensi pembelian etis) adalah kepedulian 

lingkungan. Selain itu, dalam konteks produk ‘not tested on animal/ cruelty-free’, 

penelitian mengatakan bahwa kepedulian lingkungan memiliki pengaruh terhadap 

intensi seseorang dalam membeli produk tersebut (Taima, Robin, & Nathalie, 

2019). 

Kepedulian lingkungan adalah tingkat sejauh mana seseorang sadar dan peduli 

tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan (meliputi air, udara, 

tanah, flora dan fauna (Larsson , 2009)) dan mendukung upaya-upaya untuk 
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menyelesaikannya dan atau menunjukkan keinginan untuk berkontribusi secara 

pribadi dalam solusi mereka (Dunlap dan Jones, 2002; Hu dkk, 2010; Paul dkk, 

2016). Dalam konteks penelitian ini ‘berkontribusi secara pribadi dalam solusi 

mereka’ adalah dengan mewujudkannya dalam perilaku pembelian pribadi mereka, 

melalui intensi atau kecenderungan pembelian produk ‘not tested on animal/ 

cruelty-free’. 

Kepedulian lingkungan dalam posisinya sebagai prediktor perilaku pembelian 

etis baik secara langsung ataupun tidak langsung juga ditemukan dalam penelitian 

lainnya. Hartman (2012) dalam penelitiannya yang menguji tentang kepedulian 

lingkungan secara umum menemukan adanya pengaruh kepedulian lingkungan ini 

terhadap intensi yang akhirnya juga berdampak pada perilaku membeli produk 

hijau (green product). Penelitian lain (Hutchins dan Greenhalgh, 1997) 

menemukan bahwa intensi pembelian terhadap pembelian produk ramah 

lingkungan dipengaruhi secara positif oleh kepedulian terhadap lingkungan atau 

kepedulian lingkungan (Paul dkk, 2016).  Paul dkk (2016) juga mengatakan bahwa 

seseorang yang memiliki kepedulian lingkungan (Environmental Concern) akan 

memengaruhi perilaku pembelian aktualnya terkait produk yang mengangkat isu 

etis lingkungan dan makhluk hidup dan dapat memengaruhi teman-teman 

sebayanya untuk melakukan pembelian serupa. Dari penelitian-penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kepedulian lingkungan memiliki pengaruh terhadap 

intensi pembelian, dan intensi pembelian akan mengarahkan pada terjadinya 

perilaku pembelian seorang konsumen.  
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Penelitian lain yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi Intensi 

Pembelian Etis pada produk cruelty-free cosmetics juga menemukan bahwa selain 

altruisme dan faktor finansial, kepedulian lingkungan/ pengetahuan juga berperan 

penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya intensi 

pembelian produk cruely-free. Sekaligus pula penelitian ini menyarankan agar 

penelitian selanjutnya meneliti dan membuktikan lebih lanjut pada konteks perilaku 

pembelian etis seseorang (Taima, Robin, & Nathalie, 2019). 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa purchase intention atau dalam 

konteks penelitian ini disebut Intensi Pembelian Etis, memiliki posisi sebagai 

mediator antara variabel kepedulian lingkungan terhadap perilaku pembelian etis 

yakni dalam pembelian produk skincare ‘not tested on animal/ cruelty-free’.  

Menurut Fishbein dan Ajzen (1990) definisi intensi ialah pandangan subjektif 

seseorang mengenai kemungkinannya menampilkan suatu perilaku, termasuk 

perilaku membeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa intensi membeli atau purchase 

intention merupakan keinginan atau minat atau kecenderungan seseorang terhadap 

suatu hal yang masih ada di dalam pikiran dan belum tentu akan menjadi sebuah 

perilaku atau tidak. Sedangkan Intensi Pembelian Etis merupakan sebuah intensi 

atau keinginan membeli produk-produk etis, salah satunya yakni berangkat dari 

kepedulian pada aspek lingkungan atau environment dan pada penelitian ini 

merujuk secara khusus pada Animal-testing Issue pada produk skincare. 

Intensi Pembelian Etis merupakan sebuah faktor yang penting untuk dapat 

menentukan perilaku pembelian yang sebenarnya dalam konteks etis (Fisbein dan 

Ajzen, 1990). Penelitian terdahulu yang mengangkat konteks animal-testing pada 
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produk shampoo dengan model TPB, telah menguji bagaimana hubungan antara 

attitudes towards ethical issue- intensi pembelian etis - perilaku pembelian etis 

pada produk shampoo. Hasilnya ditemukan bahwa sikap atau attitude terhadap isu 

tertentu memiliki hubungan yang positif terhadap intensi pembelian etis. Namun, 

intensi pembelian etis justru memiliki hubungan negatif terhadap perilaku 

pembelian etis (Madar, Huang, & Tseng, 2013). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

sikap seseorang terhadap isu etis akan memengaruhi kecenderungannya untuk 

memilih produk yang mendukung isu etis. Namun ketika di lapangan, intensi 

tersebut tidak selalu terimplikasi secara nyata pada saat memilih produk dan 

melakukan pembelian yang sebenarnya. 

Temuan penelitian yang dilakukan Madar, Huang, & Tseng (2013), niat 

pembelian etis tidak berkorelasi dengan perilaku pembelian etis. Padahal, niat atau 

intensi pembelian seseorang banyak digunakan dalam riset pemasaran karena 

merupakan metode yang dianggap prediktif dalam merumuskan perilaku 

pembelian (Morwitz, 2012). Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain 

dapat mengintervensi baik antara niat beli - perilaku pembelian, maupun terdapat 

faktor yang memengaruhi sebuah intensi itu sendiri sehingga intensi tersebut tidak 

berhasil dalam memprediksi perilaku pembelian seorang konsumen. Misalnya; 

kepedulian dan perhatian (concern/ interest) terhadap isu tertentu, kemunafikan 

moral, kurangnya informasi atribut, atau kebiasaan membeli (Madar, Huang, & 

Tseng, 2013). 

Penelitian terdahulu banyak menguji konteks kepedulian lingkungan terhadap 

produk hijau (green product) dan makanan organik (organic food) dan memiliki 
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hasil pengaruh yang positif terhadap intensi dan perilaku pembelian mereka. 

Namun, penelitian yang fokus mengangkat isu animal-testing khususnya yang 

berkaitan dengan ethical purchase behaviour atau perilaku pembelian etis dalam 

konteks skincare, di negara ini masih dapat dikatakan terbatas. Berangkat dari 

inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Konsumen telah menyadari bahwa perilaku pembelian mereka ternyata tidak 

hanya sebatas jual-beli, namun juga memiliki andil tentang bagaimana perilaku 

pembeliannya dapat memberikan dampak terhadap sosial dan lingkungan baik 

dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satu aspek kepedulian lingkungan 

yang dikaitkan dengan perilaku konsumen dalam penelitian ini adalah tentang isu 

animal-testing pada produk kosmetik khususnya skincare. Hal ini didasarkan pada 

adanya fenomena uji coba pada hewan yang membutuhkan perhatian dari kita 

semua. 

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana seorang 

konsumen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan atau kepedulian 

lingkungan khususnya mengenai isu animal-testing akan berpengaruh terhadap 

intensi atau intensi pembelian etis yang kemudian akan berpengaruh pula terhadap 

perilaku pembeliannya atau perilaku pembelian etis pada sebuah produk skincare 

‘not tested on animal/ cruelty-free’.  
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Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap lingkungan 

sekitarnya menggunakan sarana polling melalui platform media sosial Instagram, 

dari total 65 responden yang termasuk Generasi Y, mengatakan mereka tau dan 

peduli terkait isu animal-testing serta mau mempertimbangkannya dalam perilaku 

pembelian mereka. Mereka mengatakan bahwa memiliki kepedulian atau concern 

terhadap isu-isu lingkungan (kepedulian lingkungan). Dalam penelitian terdahulu 

ditemukan perbedaan hasil dan pendapat mengenai karakteristik Generasi Y yang 

digaung-gaungkan sebagai pecinta lingkungan. Hasil penelitian Naderi dan 

Steenburg (2018) mengatakan adanya perbedaan pada penelitian-penelitian terkait 

karakteristik gen Y terhadap isu lingkungan. Beberapa penelitian menjabarkan 

bahwa gen Y merupakan generasi yang akan bersikap dan bertindak lebih 

menyayangi dan melindungi lingkungan. Mereka akan menunjukkan sikap, intensi 

dan perilaku yang pro lingkungan. Namun, penelitian lain menemukan bahwa sikap 

cinta lingkungan yang dimiliki gen Y hanyalah sekadar di pikiran dan belum atau 

jarang terimplikasi nyata pada perilaku sebenarnya (Steenburg & Naderi, 2018). 

Terkait bagaimana proses konsumen khususnya gen Y memiliki perilaku etis 

berupa pembelian produk skincare ‘not tested on animal/cruelty-free’, peneliti 

ingin tidak hanya mengukur intensinya saja melainkan mengukur faktor lain yang 

memengaruhi intensi tersebut dimana faktor itu terbentuk sebelum intensi itu 

sendiri. Hal ini diharapkan dapat mengukur atau memprediksi intensi dan perilaku 

dari sudut pandang lain yang akan memperkaya aplikasi model TPB sendiri. Sesuai 

yang dijabarkan pada latar belakang di atas, bahwa intensi menurut model TPB 

Fishbein dan Ajzen akan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol 
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perilaku yang dipersepsikan. Namun, dengan keterbukaannya model TPB ini untuk 

dimodifikasi dan diperluas, penelitian terdahulu telah memasukkan berbagai 

konstruk lain untuk menguji dan melihat pengaruhnya terhadap intensi, yakni salah 

satunya adalah kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan sendiri banyak 

diangkat dalam konteks pembelian produk hijau (green product) dan memiliki hasil 

yang signifikan terhadap intensi maupun perilaku (behavior). Namun, mengukur 

Kepedulian lingkungan yang mengangkat isu mengenai animal testing pada sebuah 

produk kecantikan belum diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap intensi 

yang nantinya juga akan berdampak pada perilaku pembeliannya.  

Di sisi lain, sebagian besar studi tentang etika dalam literatur, hanya fokus pada 

manajemen dan etika bisnis (Toti & Moulins , 2016). Menurut Thiery (2005) "etika 

yang diinduksi dalam konsep CSR cenderung menghormati individu dalam 

kaitannya dengan dimensi-dimensi berikut: konsumen, warga negara, pemegang 

saham, dll." Padahal, perusahaan diharapkan juga harus menyeimbangkan 

kepentingan ekonomi mereka terhadap sosial dan lingkungan. Maka dari itu, 

penelitian ini nantinya tidak secara khusus berfokus pada tanggung jawab sosial 

perusahaan tetapi lebih kepada mengeksplorasi bagaimana konsumen memberi 

makna pada pilihan konsumsi mereka. Bagaimana kepedulian terhadap isu 

lingkungan tertentu dapat memengaruhi terbentuknya intensi dan perilaku nyata 

(Toti & Moulins , 2016).  

 Pada akhirnya, pengetahuan yang terbatas dari studi sebelumnya khususnya 

mengenai intensi pembelian etis dan perilaku pembelian etis dengan mengangkat 
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isu animal-testing, juga telah meningkatkan kebutuhan untuk pemahaman yang 

lebih baik tentang konsumerisme etis saat ini dan di masa depan. 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepedulian Lingkungan  

Dalam penelitian ini, kepedulian lingkungan merujuk pada 

kepedulian terhadap isu lingkungan, khususnya mengenai isu animal-

testing atau uji coba pada hewan yang dilakukan dalam produksi 

skincare. Hal ini juga didefinisikan sebagai ‘sejauh mana orang sadar 

akan masalah mengenai lingkungan dan mendukung upaya untuk 

menyelesaikannya dan atau menunjukkan kesediaan untuk 

berkontribusi secara pribadi pada solusi mereka’ (Dunlap dan Jones, 

2012; Paul, 2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa concern ini tidak 

hanya sekedar aware namun memiliki kepedulian dan keprihatinan 

serta dapat diukur levelnya atau sejauh mana perhatian dan 

kesadarannya muncul. 

2. Intensi Pembelian Etis 

Penelitian ini akan berfokus pada sebuah niat atau intensi pembelian 

seorang konsumen yang didasarkan pada kesadaran dan keyakinan akan 

nilai etis tentang suatu isu, yakni isu animal-testing pada produk 

kosmetik khususnya skincare (Carrington , Neville , & Whitwell, 2010) 

3. Perilaku Pembelian Etis 
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Perilaku atau behavior yang akan menjadi variabel dependen pada 

penelitian ini adalah perilaku pembelian produk skincare yang 

didasarkan pada kesadaran dan keyakinan akan nilai etis tentang suatu 

isu, yakni isu animal-testing pada produk kosmetik (Carrington , 

Neville , & Whitwell, 2010)  

4. Generasi Y 

Penelitian ini akan fokus menggunakan responden yang termasuk 

dalam generasi Y atau milenial, yakni yang memiliki rentang kelahiran 

tahun 1980-2000 (Stafford dan Griffis, 2008; Badan Pusat Statistik, 

2018).  

5. Produk Kosmetik Skincare (Perawatan Wajah) 

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk 

digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan 

organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk 

membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, 

melindungi supaya tetap dalam keadaan baik (merawat), memperbaiki 

bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau 

menyembuhkan suatu penyakit. Kosmetik dibagi menjadi dua jenis 

yakni kosmetik dekoratif (make-up) dan kosmetik perawatan (skincare). 

Namun dalam penelitian ini peneliti ingin membatasi pada penggunaan 

produk kosmetik perawatan (skincare cosmetics) (Tranggono & 

Latifah, 2007).  
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah 

penelitian ini: “Bagaimana Pengaruh Kepedulian Lingkungan terhadap Perilaku 

Pembelian Etis Produk Skincare ‘Not Tested on Animal/ Cruelty-free’ dengan 

Intensi Pembelian Etis sebagai Variabel Mediator pada Gen Y?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui Pengaruh Kepedulian Lingkungan terhadap Perilaku 

Pembelian Etis Produk Skincare ‘Not Tested on Animal/ Cruelty-Free’ dengan 

Intensi Pembelian Etis sebagai Variabel Mediator pada Gen Y. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian empiris dalam 

bidang ilmu Psikologi mengenai perilaku konsumen, khususnya pada topik 

Kepedulian lingkungan, Intensi Pembelian Etis dan Perilaku pembelian etis 

yang dikaitkan dengan isu animal-testing pada sebuah produk. Penelitian ini 

juga diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan dan penemuan baru 

terkait isu lingkungan yang berbeda dengan konteks penelitian terdahulu.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada produsen, 

perusahaan maupun tenaga professional yang terlibat dalam bidng pembuatan 

kosmetik untuk semakin sadar akan urgensi permasalahan ini dan bersedia untuk 
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menjunjung nilai-nilai etis khususnya kesejahteraan hewan demi menjaga 

keseimbangan ekosistem. Penelitian ini juga dapat dijadikan landasan informasi 

bagi tim pemasaran untuk memahami konsumen potensial yang didominasi oleh 

gen Y khususnya terhadap konsumsi produk kosmetik dengan isu animal-testing 

yang diprediksi akan semakin disadari kedepannya.  

Selain itu, manfaat praktis bagi konsumen atau pembaca, wawasan ini 

dapat dijadikan evaluasi terhadap kebiasaan membeli pada diri kita dan 

menambah wawasan untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan, termasuk 

hewan di dalamnya.  
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