
53 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan mengenai faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik yang mempengaruhi keputusan pembelian produk hijau merek the 

body shop, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang 

usianya < 30 tahun dengan pendidikan terakhir S1 dan bekerja sebagai 

pegawai swasta dan mahasiswa dimana pegawai swasta yang bekerja 

memiliki penghasilan Rp 5.000.000 – Rp 7.999.999 dan mahasiswa 

mendapatkan uang saku Rp 500.001 -  Rp 1.000.000. Dalam enam 

bulan terakhir mayoritas responden melakukan pembelian sebanyak dua 

kali dengan rata-rata pembelian Rp 100.000 – Rp 299.999. Teradpat 

beberapa produk yang diminati oleh responden diantaranya produk 

yang paling banyak di beli adalah mousterisers, parfume, cologne, dan 

tea tree oil. Keputusan pembelian untuk produk The Body Shop  

dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu citra merek,  produk cocok 

dikulit, ada promo dan membeli karena produk yang digunakan sudah 

habis. 

b. Didalam statistik deskriptif juga dapat dikatakan bahwa keputusan 

pembelian yang demikian dipengaruhi oleh citra merek yang baik, saat 

beli ada promo, produk yang digunakan habis, dan produk cocok 
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dikulit. Jika dilihat dari sisi intrinsiknya, kepetusuan pembelian tersebut 

menunjukan bahwa konsumen saat ini sudah mulai peduli terhadap 

lingkungan meskipun belum bias berkomitmen. Sedangkan kalau 

dilihat secara ekstrinsiknya konsumen mau memutuskan untuk membeli 

produk hijau merek The Body Shop karena harga, produk, dan toko. 

Disini produk yang di maksud adalah kualitas serta keamanannya untuk 

semua jenis kulit. Dan disini menunjukan bahwa faktor keluarga kurang 

memainkan peran dalam mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian produk hijau. 

c. Analisis faktor menghasilkan 4 (empat) faktor yang  diidentifikasi dapat 

mempengaruhi konsumen dalam membeli produk hijau the body shop,  

yaitu : 

1. Komunikasi produk yang memiliki variabel produk lebih baik 

dibanding produk hijau lainnya, desain toko yang menarik, membeli 

karena kemasan yang bagus, karyawan toko yang ramah, dan 

membeli karena iklan yang menarik 

2. Lingkungan hijau yang memiliki variabel mendukung perlindungan 

lingkungan, komitmen konsumen untuk bertanggungjawab terhadap 

lingkungan, dan pengalaman menggunakan produk hijau.  

3. Produk hijau yang mempunyai variabel kualitas produk hijau, 

desain toko yang menarik, kemasan yang bagus, dan iklan yang 

menarik. 
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4. Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan hijau dalam membeli 

produk yang berisi variabel pengetahuan konsumen terhadap 

perusahaan hijau dan  beli karena dorongan keluarga. 

d. Dari analisis regresi yang dilakukan hanya faktor produk hijau yang 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk hijau 

dan pengaruhnya sebesar 10% saja. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini adalah beberapa saran 

yang dapat diberikan : 

 Karena hanya produk hijau merupakan faktor yang mempengaruhi 

secara signifikan dalam konsumen membeli produk, maka The body 

shop perlu menekankan pada kualitas dan keamanan produknya. The 

Body Shop melakukan penjualan seperti pada produk konvensional, 

namun disini The Body Shop lebih menekankan pada keamanan serta 

kualitas dari produknya karena komunikasi produk, lingkungan hijau, 

serta pengetahuan konsumen akan produk hijau tidak. 

 Untuk penelitian selanjutnya, hasil ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk mendalami lebih jauh mengenai faktor intrinsik dan dan 

faktor ekstrinsin terhadap keputusan pembelian. 

 


