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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan (Herdiana 2014) 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan 

dari Bauran   green marketing yang terdiri dari   green product,   green 

price,   green place, dan   green promotion memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian konsumen KFC di Semarang, terbukti dari hasil Fhitung yang 

lebih besar dari Ftabel  yaitu (20,006 > 2,47). Namun dari keempat elemen 

Bauran   green marketing, hanya elemen   green price yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dengan 

hasil thitung lebih besar dari ttabel yaitu (3,386 dibanding 1,989). Sedangkan 

elemen   green product,   green place, dan   green promotion tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen dengan hasil thitung 0,581<1,989 untuk   green product, 

1,272<1,989 untuk   green place, dan juga 1,195<1,989 untuk   green 

promotion. 

a. Dari keempat elemen bauran   green marketing, yang paling 

dominan dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembelian adalah   green price dengan Signifikansi regresi 

sebesar 3,386.  

b. bauran   green marketing yang dimiliki KFC di Semarang 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan 
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pembelian konsumen yaitu sebesar 43,4%, sedangkan 56,6% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel   green 

product,   green price,   green place, dan   green promotion. 

5.2.Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada kepada pihak KFC dan peneliti 

selanjutnya adalah: 

a. Pihak Management KFC perlu meningkatkan kualitas dari   green 

product,   green price,   green place, dan   green promotion yang 

dilakukan oleh KFC karena Bauran   green marketing tersebut 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan 

pembelian dari konsumen KFC di Semarang dan   green marketing 

yang dilakukan oleh KFC belum maksimal karena respon konsumen 

masih belum ada yang memiliki rata-rata skor lebih dari 4 untuk tiap 

variabelnya.  

b. Variabel yang memberikan pengaruh secara signifikan adalah 

variabel   green price, namun persepsi konsumen pada variabel ini 

masih sedang.  Pihak KFC perlu meningkatkan   green price dan   

green promotion sebagai prioritas utama, terutama pada pernyataan 

mengenai harga yang mahal yang diberikan KFC karena mereka 

menggunakan bahan baku ramah lingkungan dimana disini dapat 

dilihat bahwa konsumen KFC tidak tahu bahwa harga mahal yang 

diberikan KFC karena mereka menggunakan bahan baku yang ramah 

lingkungan, sedangkan   green promotion memiliki rata-rata skor 

paling rendah dibandingkan variabel lainnya yaitu 2,29. Hal itu 
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menunjukan bahwa masih banyak konsumen belum menyadari   green 

marketing yang dilakukan oleh KFC dikarenakan   green promotion 

yang kurang gencar. 

c. Promosi KFC dapat dilakukan melalui media sosial seperti 

instagram, facebook dan juga line. Hal itu disebabkan karena saat ini 

masyarakat banyak menggunakan media sosial. Pihak KFC dapat 

membuat akun media sosial dan juga official account di Line dan 

membuat promosi-promosi yang menjunjung tema  green seperti 

pengunjung yang membawa tupperware sendiri akan mendapatkan 

diskon khusus untuk mengurangi sampah yang dihasilkan oleh KFC. 

Selain untuk meningkatkan respon konsumen terhadap variabel   

green promotion, program tersebut juga meningkatkan respon 

konsumen terhadap variabel   green product dan juga   green price 

dimana modifikasi produk yang dilakukan berupa pembelian produk 

tanpa menggunakan bungkus dan juga harga khusus yang diberikan 

untuk mengurangi sampah.  

d. Promosi yang dilakukan dapat dengan cara memasang poster-

poster yang mendukung  green di area restoran, pelatihan terhadap 

kasir supaya lebih menginformasi konsumen dan kasir dapat 

menerangkan bahwa produk yang digunakan KFC menggunakan 

bahan yang ramah lingkungan. 

e. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama namun 

menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Selain itu penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian di lokasi KFC lain maupun kota yang berbeda 
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karena sifat konsumen di suatu daerah pasti berbeda satu dibanding 

dengan yang lainnya.  


