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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian berupa mengamati pengaruh variabel social influence, 

attitude dan green purchase intention terhadap variabel purchase intention pada 

beras organik di Kota Batam. Kesimpulan diambil dari pembahasan teori dan hasil 

pengolahan data. Berikut merupakan beberapa kesimpulannya: 

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel attitude 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel purchase intention. 

Sikap seseorang dianggap bisa mempengaruhi niat pembelian beras 

organik. Hasil penelitian cocok dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian oleh (Das, 2017), (Chih Ching & Yu Mei, 2015), (Lian, 2017), 

(Aman & Hussein, 2012), dan (Suciarto, Hung, Ho, & Sitohang, 2015)  

2. Hasil uji hipotesis kedua memperlihtakan bahwa variabel green 

consumption value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude. 

Nilai penggunaan produk ramah lingkungan dianggap dapat 

mempengaruhi sikap seseorang terhadap beras organik. Hasilnya sesuai 

dengan penelitian oleh (Das, 2017). 

3. Hasil uji hipotesis ketiga membuktikan dimana variabel green 

consumption value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase 

intention. Nilai penggunaan produk ramah lingkungan dianggap dapat 

mempengaruhi seseorang terhadap niat pembelian beras organik. 
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Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian oleh (Das, 

2017). 

4. Hasil uji hipotesis keempat membuktikan dimana variabel social 

influence tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada attitude. 

Pengaruh sosial dianggap tidak berpengaruh pada sikap individu terhadap 

beras organik. Hasilnya konsisten dengan penelitian terdahulu oleh (Das, 

2017). 

5. Hasil uji hipotesis kelima yaitu terbukti variabel social influence 

berpengaruh yang signifikan terhadap purchase intention. Hal ini 

memperlihatkan dimana pengaruh sosial dapat mempengaruhi seseorang 

terhadap niat pembelian beras organik. Hasil tersebut sesuai dengan 

penelitian oleh (Adetola, 2017). 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah dimana tidak dapat 

dipastikan kebenaran mengenai data pendapatan responden yang mengisi 

kuesioner sehingga kurang dapat melihat korelasinya dengan niat pembelian 

terhadap beras organik. Dengan melalui data pendapatan yang akurat kita dapat 

melihat seberapa tinggi daya beli masyarakat terhadap beras organik. Tingkat 

daya beli yang tinggi dapat semakin mendorong niat pembelian seseorang 

terhadap beras organik. selain itu melalui data pendapatan kita juga dapat 

mengetahui bagaimana lifestyle yang dimiliki masyarakat yang dapat 

mempengaruhi green consumption value, attitude dan social influence seseorang 

dalam mendorong niat pembelian terhadap beras organik.    
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi untuk pengembangan penelitian kemudian adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan 

   Melalui ini penulis menyarankan bahwa perusahaan produksi beras 

organik perlu meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya 

menggunakan dan mengonsumsi produk organik yang tidak 

membahayakan lingkungan dengan menyebarkan informasi melalui sosial 

media seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp yang sering digunakan 

oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan green 

consumption value seseorang terhadap niat pembelian beras organik.  

   Selain itu perusahaan juga dapat melakukan berbagai program 

melalui event-event seperti memberikan sosialisasi dan kampanye yang 

dapat mendorong sikap positif masyarakat terhadap lingkungan dan 

mengajak masyarakat untuk untuk menjaga lingkungan hidup, dengan 

menggunakan produk yang tidak merusak lingkungan hidup.  

   Untuk social influence, perusahaan dapat melakukan endorse 

kepada selebgram ataupun artis yang terkenal di Instagram dan Facebook 

untuk memberikan pengetahuan mengenai manfaat mengonsumsi beras 

organik dan mengajak orang-orang untuk memiliki niat pembelian 

terhadap beras organik.  

   Dengan dilakukannya hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan 

niat pembelian terhadap beras organik. Hal ini didasari oleh hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa attitude, green consumption value 
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dan social influence menghasilkan pengaruh positif terhadap purchase 

intention.  

2. Untuk akademisi dan peneliti 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan di 

tempat-tempat lainnya selain Kota Batam, sehingga hasil penelitian 

memiliki jangkauan yang lebih luas. Selain itu akademisi dan peneliti 

diharapkan untuk menggunakan objek yang tidak sama dengan merek-

merek lainnya sehingga hasil penelitian akan lebih variatif dengan hasil 

yang berbeda.  

3. Penelitian selanjutnya 

 Diharapkan untuk melakukan metode penelitian lain sehingga 

dapat menguji semakin dalam mengenai faktor-faktor lainnya. Selain itu 

diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lainnya yaitu 

environmental concern yang memengaruhi purchase intention. Selaras 

dengan penelitian sebelumnya oleh (Aman & Hussein, 2012), (Adetola, 

2017), (Farid & Abdelnabi, 2015) dan subjective norms yang juga 

berpengaruh terhadap purchase intention pada produk organik. Dimana 

hasilnya sesuai dengan penelitian oleh (Chih Ching & Yu Mei, 2015), 

(Farid & Abdelnabi, 2015), dan (Sreen et al., 2017).  
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