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BAB V 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Awareness of 

Green pada konsumen dan juga mengetahui seberapa besar konsumen mengerti akan 

pentingnya produk yang ramah lingkungan dalam memilih dan membeli suatu 

produk.Variabel independen yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu Consumer 

Environmental Concern, Awareness of Green Product, Awareness of Price dan 

Awareness of Brand Image terhadap Consumer Purchasing Decision.  

 Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran konsumen 

tentang harga (Awareness of Price) dan citra merek (Awareness of Brand Image) 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Citra merek 

merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi keputusan pembelian pada produk 

hijau. Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsumen yang memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan akan memiliki preferensi yang lebih kuat dalam memilih dan 

membeli produk hijau. Dalam hal ini, penting bagi pemasar untuk mengembangkan 

dan menerapkan strategi branding produk hijau untuk mendorong penjualan produk 

hijau yang positif. Pemasar juga harus menekankan pada penyediaan informasi yang 

jelas tentang produk hijau untuk mempromosikan pengenalan konsumen terhadap 

produk hijau dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya 

produk  
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hijau. Kesadaran lingkungan, kesadaran akan produk hijau, dan harga juga 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian produk hijau yang 

artinya konsumen yang mengerti dan memperhatikan kondisi lingkungan hidup saat 

ini dan juga mengerti dan sadar akan pentingnya produk hijau, mereka akan 

cenderung memilih untuk membeli produk hijau. 

5.2  Keterbatasan 

 Dari hasil uji adjusted R
2 

yang diperoleh hasil yaitu 46%, yang artinya 

variable Consumer Environmental Concern, Awareness of Green Product, Awareness 

of Price dan Awareness of Brand Image mempengaruhi variable Consumer 

Purchasing Decision sebesar 46%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain. 

5.3       Rekomendasi 

Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variable independent terhadap 

Consumer Purchasing Decision yang menunjukan nilai dari adjusted R
2 

sebesar 

45.3% sedangkan sisanya 54% dijelaskan oleh variable lain contohnya Perceived 

Value,Perceived Quality atau Green Advertisement yang dapat dipakai oleh peneliti 

selanjutnya dan juga dapat memperluas ukuran sampel dan melakukan survey di 

berbagai wilayah geografis lainnya. Peneliti ini juga dapat menambahkan 

demographic konsumen seperti pendidikan dan pendapatan dan lain-lain.  
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