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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui Pengaruh

Persepsi Atas Ramah Lingkungan dan Kualitas Green Product terhadap Niat Beli

Konsumen Produk Ramah Lingkungan kepada responden mahasiswa Universitas

Widyatama Bandung, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari

penelitian yang dilakukan:

1. Persepsi atas Ramah Lingkungan bagi Niat Beli Konsumen Produk

Ramah Lingkungan dapat dikatakan baik karena mempunyai nilai rata-rata

sebesar 3,91 yang artinya baik karena berada di interval 3,40 – 4,19.

2. Persepsi Kualitas Green Product bagi Niat Beli Konsumen Produk Ramah

Lingkungan dapat dikatakan baik karena mempunyai nilai rata-rata

sebesar 3,69 yang artinya baik karena berada di interval 3,40 – 4,19.

3. Persepsi Niat Beli Konsumen nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,70 yang

berarti tinggi karena berada di interval 3,40 – 4,19.

4. Persepsi atas Ramah Lingkungan berpengaruh terhadap Niat Beli

Konsumen Produk Ramah Lingkungan pada mahasiswa Universitas

Widyatama  sebesar 23,23%, serta memiliki hubungan searah dan

signifikan karena memiliki nilai yang plus (+) yaitu sebesar 0,482 dan

nilai P < 0,05 yaitu sebesar 0,00 artinya, Persepsi atas Ramah Lingkungan

memiliki hubungan yang cukup kuat dan signifikan dengan Niat Beli

Konsumen.

5. Kualitas Green Product berpengaruh terhadap niat beli konsumen produk

ramah lingkungan pada mahasiswa Universitas Widyatama sebesar

30,14%, serta memiliki hubungan searah dan signifikan karena memiliki
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nilai yang plus (+) yaitu sebesar 0,549 dan nilai P < 0,05 yaitu sebesar

0,00 artinya, Kualitas Green Product memiliki hubungan yang cukup kuat

dan signifikan dengan Niat Beli Konsumen.

6. Persepsi atas Ramah Lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap Niat

Beli Konsumen Produk Ramah Lingkungan pada mahasiswa Universitas

Widyatama Bandung berdasarkan perbandingan t hitung dengan 0,00

adalah H0 ditolak karena : t hitung 0,482 > 0,00

7. Kualitas Green Product berpengaruh secara parsial terhadap Niat Beli

Konsumen Produk Ramah Lingkungan pada mahasiswa Widyatama

Bandung berdasarkan perbandingan t hitung dengan 0,00 adalah H0

ditolak karena : t hitung 0,549 > 0,00

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan

saran sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi

Berdasarkan penelitian mengenai Persepsi atas Ramah Lingkungan dan

Kualitas Green Product terhadap Niat Beli Konsumen Produk Ramah

Lingkungan, peneliti memberikan saran kepada perusahaan-perusahaan yang

menerapkan green product untuk meningkatkan niat beli konsumen sebagai

berikut:

a. Persepsi atas Ramah Lingkungan

Berdasarkan hasil rekapitulasi data mengenai variabel Persepsi atas

Ramah Lingkungan. Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan

“Lingkungan hidup yang bersih menyelamatkan makhluk hidup”. Untuk

itu peneliti menyarankan kepada seluruh perusahaan yang menerapkan

green product untuk tetap mempertahankan persepsi masyarakat mengenai

lingkungan hidup yang bersih dapat menyelamatkan makhluk hidup. Pada
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penilaian terendah terdapat pada pernyataan “ramah lingkungan sudah

banyak diketahui oleh masyarakat”. Untuk itu peneliti menyarankan

kepada seluruh perusahaan yang menerapkan green product agar lebih

sering menginformasikan dengan jelas mengenai hidup dengan cara ramah

lingkungan sehingga masyarakat akan mudah mengetahui mengenai

ramah lingkungan secara lebih rinci dan jelas sehingga akan memulai

membeli green product.

b. Kualitas Green Product

Berdasarkan hasil rekapitulasi data menganai kualitas green product.

Penilaian tertinggi tedapat pada pernyataan “Merek yang menerapkan

green product pada produknya mendapatkan citra baik di benak

konsumen”. Untuk itu peneliti menyarankan kepada seluruh perusahaan

yang menerapkan green product pada produknya untuk mempertahankan

citra baik masyarakat terhadap merek yang menerapkan green product.

Penilaian terendah terdapat pada pernyataan “green product dapat

digunakan dalam jangka panjang”. Untuk itu peneliti menyarankan kepada

seluruh perusahaan yang menerapkan green product pada produknya

untuk meningkatkan bahan serta kualitas produk ramah lingkungan agar

produk tersebut lebih tahan lama dan lebih bermanfaat dalam jangka

waktu yang lama.

c. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diambil serta data

hasil pra survey yang terdapat di dalam Bab I yakni terjadi kesenjangan

antara sikap dan perilaku konsumen. Berdasarkan hasil pra survey

menunjukan bahwa sikap konsumen mendukung terhadap produk ramah

lingkungan, namun perilaku konsumen menolak membeli dan

menggunakan produk ramah lingkungan. Maka sesuai dengan hasil

jawaban responden pada hasil kuesioner, perusahaan perlu melakukan

evaluasi dengan kondisi yang terjadi, perlu adanya peningkatan informasi

secara lebih jelas dari manfaat green product untuk masalah di lingkungan
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hidup, perusahaan perlu memperbaiki kualitas produk ramah lingkungan

menjadi lebih tahan lama, mempunyai desain produk dan kemasan yang

lebih menarik, jenis produk lebih bervariasi, sering melakukan inovasi,

harga lebih terjangkau, dan mudah untuk ditemukan di pasaran. Hal

tersebut dilakukan agar tercipta produk terbaik sesuai dengan harapan

konsumen sehingga produk ramah lingkungan dapat menjadi pilihan

utama oleh konsumen.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Pada peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti pengaruh variaek-

variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian

ini.

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti

selanjutnya diharapkan subjek penelitian dapat menggunakan subjek

penelitian lainnya.


