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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh green product, green 

promotion, green people, green process, dan green physical evidence terhadap 

kepuasan konsumen di Starbucks Ciputra Semarang, maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil gambaran umum responden, konsumen Starbucks 

Ciputra Semarang didominasi oleh kaum laki- laki dengan jumlah 31 

orang, sedangkan berdasarkan golongan usia didominasi oleh usia 21-25 

tahun dengan jumlah 48 orang, dan untuk golongan pekerjaan didominasi 

oleh mahasiswa dengan jumlah 32 orang. 

b. Berdasarkan hasil dari tabulasi silang, didapatkan profil responden 

konsumen dari Starbucks Ciputra Semarang, sebagai berikut: Sebanyak 25 

orang berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 21-25 tahun, 

sebanyak 15 mahasiswa berjenis kelamin perempuan, dan sebanyak 31 

orang dengan rentang usia 21-25 dengan pekerjaan sebagai mahasiswa. 

c. Dari hasil penilaian responden terhadap variabel dependen maupun 

independen dalam kuesioner yang dibagikan, maka dapat diketahui bahwa 

penilaian konsumen terhadap variabel independen terbesar ada pada green 

promotion dengan nilai 4,20,  green product dengan nilai rata-rata 4,19 

lalu disusul oleh green people dengan nilai rata-rata 4,17, green process 
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dengan nilai 4,15 dan yang terakhir adalah green physical evidence dengan 

nilai 4,09.  

d. Berdasarkan hasil regresi kepuasan konsumen (Y) dipengaruhi oleh 5 

variabel yaitu, (X1) green product, (X2) green promotion, (X3) green 

people, (X4) green process, dan (X5) green physical evidence. Persamaan 

regresi hasil penelitian adalah sebagai berikut:  Y = 2,185 + (-0,018)X1 + 

0, 211X2 + 0,581X3 + (-0,51)X4 + 0,185X5. Dari koefisien regresi terlihat 

bahwa koefisien regresi X3 atau variabel green people memberikan 

pengaruh paling besar. 

e. Berdasarkan hasil regresi kepuasan konsumen, dapat dilihat bahwa green 

process mempunyai koefisien regresi paling rendah yaitu -0,51, dapat 

disimpulakan bahwa green process tidak memberikan pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Ini bisa timbul karena konsumen tidak 

memperhatikan hal kecil seperti kertas struk yang hanya satu lembar atau 

mereka tidak mau repot membawa pulang ampas kopi yang dihasilkan dari 

kopi yang dibelinya. 

f. Berdasarkan hasil regresi kepuasan konsumen, dapat dilihat juga bahwa 

green product mempunyai nilai rendah yaitu -0,18, dapat disimpulkan 

bahwa konsumen tidak terlalu peduli dengan gelas plastik yang dapat 

didaur ulang karena menurut konsumen yang paling terpenting adalah rasa 

dari minuman yang dibelinya. Konsumen juga tidak terlalu peduli dengan 

paper bag yang digunakan sebagai pembungkus karena konsumen lebih 

melihat ke fungsinya, bukan bahan dari pembungkusnya. Selain itu 
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konsumen lebih tertarik dengan desain dari tumbler yang dibelinya 

ketimbang keawetannya, maka dari itu banyak konsumen yang selalu 

membeli tumbler dengan desain terbaru di tiap musimnya. 

g. Berdasarkan uji t, yaitu dengan menguji secara parsial atau individu 

variabel independen terhadap variabel dependen, didapatkan hasil bahwa 

X3 atau variabel green people memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen sedangkan ke-empat variabel lainnya tidak 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Ini terjadi 

karena barista menyampaikan secara langsung tentang konsep green 

marketing yang ada di Starbucks Coffee Ciputra Semarang. 

h. Berdasarkan uji F, didapatkan hasil F hitung > F tabel (13,781 > 3,38) dan 

memiliki signifikasi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa green product, 

green promotion, green people, green process dan green physical evidence 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji F secara bersama-sama variabel 

independen memiliki pengaruh sebesar 56%. Sedangkan 44% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari olah data beserta kesimpulan-kesimpulan penelitian yang 

telah dijelaskan, maka terdapat saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, baik 

untuk perusahaan maupun untuk penelitian selanjutnya. 

1. Untuk perusahaan: 
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a. Berdasarkan hasil regresi dapat diketahui bahwa green people 

memberikan pengaruh paling besar terhadap kepuasan konsumen, 

sehingga perusahaan dapat fokus pada variabel tersebut dan bahkan 

memperkuatnya dengan meng-educate karyawan agar lebih 

menguasai green marketing sehingga tingkat kepuasan konsumen juga 

ikut meningkat. Leader dari perusahaan juga dapat melakukan 

refreshment terhadap karyawan mengenai green marketing perusaahan 

saat briefing. Sehingga, kemampuan seluruh karyawan dalam 

menyampaikan kampanye mengenai green marketing menjadi sama 

dan dapat dikontrol. Selain itu perusahaan dapat mempertahankan 

konsistensi karyawan untuk menawarkan menggunakan mug dengan 

cara memberikan penghargaan kepada karyawan dengan pencapaian 

paling besar.  

b. Untuk variabel lain seperti green product, green process, dan green 

physical evidence yang memiliki tingkat pengaruh rendah terhadap 

kepuasan konsumen hendaknya perusahaan mengevaluasi kembali 

strategi marketing yang akan dibuat sehingga ketiga variabel tersebut 

dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 

c. Pada uji F dapat diketahui bahwa kelima variabel independen 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu kepuasan konsumen, sehingga pihak manajer 

hendaknya memikirkan strategi untuk menggabungkan kelima 
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variabel independen tersebut sehingga kepuasan konsumen ikut 

meningkat. 

d. Berdasarkan profil responden dapat diketahui bahwa konsumen 

Starbucks Ciputra mayoritas adalah mahasiswa dengan rentang usia 

21-25 tahun, sehingga Starbucks Ciputra dapat fokus pada segmen 

pasar potensial tersebut dengan memberikan promo khusus untuk 

mahasiswa. 

e. Berdasarkan hasil kuesioner pada variabel kepuasan konsumen yaitu 

pada poin “ saya merasa puas dengan pelayanan yang saya dapatkan di 

Starbucks Ciputra” hanya mendapatkan rata-rata nilai setuju, 

sementara pada poin yang lainnya mendapatkan nilai sangat setuju, 

hendaknya perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan yang 

melebihi ekspektasi konsumen sehingga konsumen akan kembali lagi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya: 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel 

lain seperti store atmosphere atau brand image yang belum ada pada 

penelitian ini karena menurut hasil pengolahan data variabel green 

product, green promotion, green process, dan green physical evidence 

hanya memengaruhi kepuasan konsumen sebesar 56%. Sisanya sebesar 

44% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 

 

 

 


