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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh green 

brands, attitude, dan knowledge terhadap purchase intention pada botol minum 

ramah lingkungan oleh warga Batam. Berdasarkan hasil pembahasan teori dan 

pengolahan data, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Green brands berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas, harga, iklan dari botol minum 

ramah lingkungan merek tertentu, serta kebutuhan dan keinginan pribadi 

mempengaruhi purchase intention individu. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian dari Ko (2013), Mourad (2012). 

2. Attitude berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. Hasil 

ini menunjukkan bahwa reputasi, fungsi, pernyataan, ekspektasi konsumen 

dan pertimbangan jaminan serta pertanggungjawaban botol minum ramah 

lingkungan mempengaruhi purchase intention individu pada botol minum 

tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Teng dan Wang 

(2015), Lee (2011), Kang (2012), dan Paul (2016).  

3. Knowledge tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Hasil ini 

menunjukkan bahwa knowledge tentang sifat ramah lingkungan dan 

keuntungan investasi dari botol minum ramah lingkungan tidak dapat 

mempengaruhi secara langsung purchase intention individu. Kesulitan 

untuk mendapatkan botol minum ramah lingkungan tidak dapat menjadi 
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alasan rendahnya popularitas dan permintaan pada produk tersebut. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Polonsky, Vocino, Grau, 

Garma, dan Ferdous (2012), Testa, Iraldo, Vaccari, dan Ferrari (2013), 

Maichum, Parichatnon dan Peng (2017). 

4. Knowledge berpengaruh signifikan positif terhadap attitude. Hasil ini 

menunjukkan bahwa knowledge tentang dampak yang baik terhadap 

lingkungan dari botol minum ramah lingkungan dapat mempengaruhi 

attitude individu pada botol minum ramah lingkungan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian dari Sarumathi (2014), Taufique, Siwar, 

Chamhuri dan Sarah (2016), Akbar, Hassan, Khursid, Niaz dan Rizwan 

(2014)  

5. Knowledge tidak memiliki pengaruh pada green brands terhadap purchase 

intention. Hasil ini menunjukkan bahwa knowledge tentang dampak baik 

dari botol minum ramah lingkungan tidak memiliki pengaruh pada kualitas 

dan harga dari green brands bagi individu untuk memiliki purchase 

intention pada botol minum ramah lingkungan. Konsumen cenderung akan 

langsung memerhatikan brand dari botol minum ramah lingkungan. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Delafrooz, Taleghani, dan 

Nouri (2014), Huang, Yang, dan Wang (2014).  

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan dibatasi oleh waktu dan sumber daya, sehingga 

populasi yang diambil hanya sebagian kecil dari populasi kota Batam. Sampel 

data yang digunakan hanya berjumlah 186 responden. Selain itu, penelitian ini 
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bersifat replikasi dari penelitian yang telah ada. Hasil dari pengujian koefisien 

determinasi adalah 0,61, yang menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang 

dapat ditambahkan untuk menjelaskan variabel dependen. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pengembangan, antara lain: 

1. Perusahaan 

 Perusahaan botol minum ramah lingkungan mendesain produk yang sesuai 

dengan kebutuhan dan permintaan konsumen. Jika produk yang 

ditawarkan sesuai dengan ekspektasi konsumen maka konsumen akan 

merasa yakin dan puas pada produknya. Perusahaan tentu akan 

mendapatkan keuntungan dari attitude yang positif tersebut, 

mempertimbangkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa attitude 

berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. Perusahaan 

botol minum ramah lingkungan juga dapat mempertimbangkan untuk 

meningkatkan branding pada produknya. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas, harga, dan iklan berpengaruh pada purchase 

intention konsumen. Perusahaan dapat memperkuat branding tanpa harus 

memberi edukasi terhadap konsumen, melihat hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa knowledge tidak dapat mempengaruhi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, pada purchase intention konsumen. 

Perusahaan dapat memperkuat branding melalui penerapan promotion mix 

melalui iklan, figur publik, dan sebagainya.  
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2. Penelitian Mendatang 

Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel knowledge tidak dapat 

mempengaruhi secara langsung purchase intention konsumen pada botol 

minum ramah lingkungan. Selain itu, juga diketahui bahwa terdapat 

variabel lain yang mampu memengaruhi purchase intention. Peneliti 

merekomendasikan agar pada penelitian lebih lanjut dapat menggunakan 

variabel lain seperti willingness to pay, lifestyle, dan lain-lain. 


