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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor 

yaitu spirituality, environmental concern, environmental knowledge dan attitude 

terhadap green purchase intention pada sayuran organik yang ada di generasi 

milenial. Menurut hasil analisa pembahasan dan pengolahan data yang telah 

dikajikan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut ini: 

1. Spirituality berpengaruh terhadap Green Purchase Intention. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwasanya wawasan moral, kepercayaan, 

religius dan prilaku spiritualitas yang berhubungan dengan koneksi 

antara sang pencipta dengan ciptaan-Nya mempengaruhi minat 

pembelian untuk melakukan transaksi pada sayuran organik. Penelitian 

ini sebanding dengan penelitian dari Joshi (2017) dan Sharma &Sharma 

(2017). 

2. Environmental Concern berpengaruh terhadap Attitude. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwasanya keperhatian atau kesadaran pembeli terhadap 

masalah lingkungan dapat mempengaruhi prilaku, tindakan atau tingkah 

laku pembeli. Penelitian ini sebanding dengan penelitian dari oleh Aman, 

Haru, and Hussein (2012), Marfo and Devaraj (2017) dan Maichum, 

Parichatnon, and Peng (2016). 

3. Attitude tidak berpengaruh terhadap Green Purchase Intention. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwasanya perilaku atau sikap pembeli tidak 

berpengaruh terhadap minat transaksi produk hijau. Hal ini dipengaruhi 
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oleh faktor usia, dimana usia yang belum cukup dewasa  cendrung 

memiliki pola pikir yang berubah-berubah sehingga mempengaruhi 

pemikiran dan pandangan terhadapa minat pembelian produk hijau. Hasil 

penelititan ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang diteliti 

oleh Aman, Haru, & Hussein, 2012, Marfo and Devaraj (2017) dan 

Maichum, Parichatnon, and Peng (2016). 

4. Environmental Knowledge berpengaruh terhadap Green Purchase 

Intention. Hasil penelitian menenjelaskan bahwasanya pengetahuan 

mengenai manfaat, pengaruh baik dan fungsi dari sayuran organik 

terhadap lingkungan dapat mempengaruhi minat pembeli dalam 

melakukan transaksi atau membeli sayuran organik. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Joshi (2017), Kishore Kumar & Anand (2013) dan 

Maichum et al.(2017). 

5. Environmental Concern tidak berpengaruh terhadap Green Purchase 

Intention. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya kesadaraan 

atau perhatian mengenai isu-isu atau permasalah lingkungan yang sedang 

terjadi, faktor lain juga dipengaruhi oleh sikap atau prilaku seseorang 

dalam menanggapi persoalan mengenai dampak terhadap lingkungan. 

Hasil penelititan ini bertolak belakang dengan penelitian dari Joshi 

(2017), Basha, Mason, Shamsudin, Hussain, & Salem (2015) dan Zia-ur-

Rehman & Dost (2013). 

6. Attitude tidak mempengaruhi environmental concern terhadap green 

purchase intention. Hal tersebut disebabkan karena perilaku pembeli 

yang cendrung lebih fokus terhadap gaya hidup dan trend saat ini yang 
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dimana lebih memberikan manfaat kepada individu itu sendiri sehingga 

mereka tidak memikirkan permasalahan dan isu-isu mengenai kondisi 

lingkungan yang sedang terjadi. Hasil penelititan ini bertolak belakang 

dengan penelitian Joshi (2017), Basha, Mason, Shamsudin, Hussain, & 

Salem (2015) dan Zia-ur-Rehman & Dost (2013). 

 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan ataupun kelemahan sehingga mempengaruhi hasil 

dari penelitian ini yaitu terdapat variabel-variabel lain yang memungkinkan 

memberikan dampak terhadap green purchase intention. Uji koefisein determinasi 

pada pembahasan dibab sebelumnya menunjukan 78,1% pada attitude, berarti 

masih terdapat sisa 21,9% variabel independent lainnya yang tidak dipakai pada  

penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel dependent. Hasil uji koefisien pada 

green purchase intention menunjukan 71,4%, berarti masih terdapat sisa 28,6% 

variabel independent lainnya yang tidak dipakai pada penelitian ini yang dapat 

menjelaskan variabel dependen. 

5.3 Rekomendasi 

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk 

pengembangan perusahaan dan penelitian yang akan datang, antara lain adalah: 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sprituality mempengaruhi 

minat pembelian pada sayuran organik. Pandangan spiritualitas 

mengekspresikan keterhubungan individu dengan bumi, alam dan alam 

semesta, yang umumnya tinggi di antara individu-individu yang 

berorientasi secara spiritual. Sehingga mereka memiliki kepercayaan 
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bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dan, karena rasa cinta pada alam 

mereka tidak ingin merusak lingkungan. Selain itu, Perusahaan dapat 

membagikan wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan 

lingkungan saat ini serta dampak negatif dari permasalahan lingkungan 

yang ada dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak 

negatif dari permasalahan tersebut. Semua itu dapat dilakukan dengan 

mengadakan event, melaksanakan atau ikut mendukung kegiatan atau 

kampanye ramah lingkungan. Hal ini dilakukan selain dapat 

meningkatkan pengetahuan atau kesadaran masyrakat mengenai 

lingkungan juga dapat meningkatkan pandangan spiritualitas setiap 

individu sehingga tidak hanya pada individu-individu yang berorientasi 

secara spiritual.  

Hasil penelitian juga menunjukan jika evironmental concern dapat 

mempengaruhi attitude seseorang. Kepedulian dan perhatian masyarakat 

terhadap isu atau permasalahan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku 

atau pandangan seseorang, termasuk juga dengan perilaku dalam 

melakukan pembelian barang. Peningkatkan environmental concern 

dapat dilakukan melalui pembagian environmental knowledge melalui 

event yang diadakan selain dapat meningkatkan penjualan, hal ini juga 

dapat meningkatkan rasa perhatian dan tanggung jawab individu terhadap 

kondisi alam. 

2. Penelitian Mendatang 

 Hasil penelitian menunjukan jika variabel environmental concern 

dan attitude tidak dapat mempengaruhi green purchase intention. Hal ini 
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bisa dipengaruhi oleh data deskriptif usia, diharapkan agar penelitian 

yang akan datang lebih memperhatikan deskriptif responden 

penelitiannya. Selain itu penelitian berikutnya agar dapat menambahkan 

variabel-variabel yang lain sebagaimana yang kita ketahui bahwa masih 

banyak variabel lain yang dapat menjelaskan koefisien determinasi 

mengenai kehendak pembelian produk hijau. Seperti health concern & 

lifestyle, social influence dan eco-label menurut penelitian Basha, Mason, 

Shamsudin, Hussain, & Salem (2015), Marfo & Devaraj (2017) dan Mei, 

Ling, & Piew(2012). 
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