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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam Bab V akandijelaskanmengenaikesimpulanhasilpenelitiandananalisisserta 

saran yang diberikanataspenelitianPengaruhGreen MarketingTerhadapGreen 

Customer Satisfaction The Body Shop Bandung. 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasilpenelitiandananalisis data yang dilakukandenganjudulPengaruhGreen 

MarketingTerhadapGreen Customer SatisfactionThe Body Shop, 

makadapatditarikkesimpulansebagaiberikut: 

1. Dilihat dari karakteristik jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin 

pria sebanyak 42 responden, yang berjenis kelamin wanita sebanyak 138 

responden. Dari data tersebut diketahui bahwa responden dengan jenis 

kelamin wanita memiliki presentasi tertinggi sebesar 76.7%, dapat 

disimpulkan bahwa wanita lebih senang melakukan pembelian produk 

kecantikan yang peduli terhadap lingkungan seperti The Body Shop. 

2. Yang terpenting dari 

hargasuatuproduksebenarnyabukanlahhargaitusendiri(objective price) 

akantetapihargasubjektif, yaituharga yang dipersepsikanolehpelanggan. 

Artinyapelangganakanmemandangproduktersebutsebagaiproduk yang 

berkualitasolehkarenaituwajarbilamemerlukanpengorbananuang 
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yanglebihtinggi. Sehinggahargaprodukyang 

dipersepsikanberkualitastersebutakanberpengaruhterhadapkepuasanpelan

ggan. 

3. Ada pengaruh antara variabel Productterhadap Green Customer 

SatisfactionThe Body Shop. Hal ini menandakan bahwa semakin 

meningkatnyakualitas serta kehandalan produk, maka akan meningkat 

pula kepuasan konsumen akan produk The Body Shop. 

4. Ada pengaruh antara variabel Promotionterhadap Green Customer 

SatisfactionThe Body Shop. Hal ini menandakan bahwa semakin 

meningkatnya kampanye cinta lingkungan serta pesan lingkungan yang 

disampaikan melaluipromosi yang dilakukan The Body Shop, maka akan 

meningkat pula kepuasan konsumen The Body Shop. 

5. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara simultan Green 

Marketing (pemasaran hijau) mempengaruhi Green Customer Satisfaction 

(kepuasan pelanggan hijau) sebesar19,4% dan sisanya sebesar 80,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan ide atau masukan-

masukan pada PT. Monica Hijau Lestari Indonesia dalam pengelolaan Green 

MarketingThe Body Shop, yakni: 

1. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, disarankan agar 

tetap menjaga kualitas pada produk The Body Shop yang merupakan 

andalan dari PT. Monica Hijau Lestari Indonesia sehingga kepuasan 

konsumen pun dapat meningkat. 

2. PT. Monica Hijau Lestari Indonesia harus terus berinovasi dalam 

melakukan promosi produk The Body Shop yang tetap peduli terhadap 

lingkungan dan menambahkan pesan-pesan lingkungan pada hampir 

setiap produknya agar meningkatkan kesadaran konsumen mengenai 

masalah lingkungan dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap The 

Body Shop. 

3. Produk yang amanbagikulit, berkualitasbaik,berbahanalami, 

danramahlingkunganmenjadipilihanpelangganuntukmemilikproduk The 

Body Shopsebagaiproduk perawatantubuhdankosmetika. 

Maka,denganadanyakesadarankonsumenuntukmempertimbangkanisuling

kunganpada perilakubelimereka, maka The Body Shop 

janganhanyasekedarmempertahankankualitasproduknya, 
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tetapilebihdariituharusmampumenciptakaninovasi-inovasibaruproduk 

yang handal, ramahlingkungandanmengertiakankebutuhanpelanggannya. 

4. The Body Shop perlu 

meningkatkanpelayanandalamgerainyadenganmenyediakanberbagaiperang

katperalatanperawatantubuhdankosmetika yang lengkap dengan 

menjadikangeraitersebutmenjaditempatone stopshopping, 

dimanapelanggandapatdengancepatmemperolehsemuaalat yang 

dibutuhkandenganmudah. 

5. Untukkosmetik, The Body Shop 

ternyataharustetapmelihatpasarwanitasebagaisuatu target pasarmayoritas, 

yaitudenganmelihattrendkosmetik yangdisukaiwanitasecara global. 

Tetapiuntukjangkapanjang, denganmeningkatnyajumlahpriametroseksual 

di kota Bandung, maka The Body 

Shopperlumembuatstrategipemasaranpadapria. Hal 

inidapatdilakukandenganmenarikpembelipriadenganprogram-program 

khususpria, mengangkatisu-isu yangmenarikpria, danmembuatproduk-

produk yangbenar-benardibutuhkanpria. 

6. Agar hasil penelitian akan lebih tepat menunjukan keadaan yang 

sebenarnya, maka sebaiknya peneliti memperbanyak jumlah sampel dan 

memperluas jangkauan responden di fakultas lainnya di Universitas 

Kristen Maranatha. 
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