
 

Iman Sunarya, 2022 

PENGARUH  GREEN CAMPAIGN #BRINGBACKOURBOTTLE THE BODY SHOP TERHADAP SIKAP RAMAH 

LINGKUNGAN (SURVEI PADA FOLLOWERS INSTAGRAM THE BODY SHOP INDONESIA @THEBODYSHOPINDO) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

73 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini bisa disimpulan 

bahwa green campaign The Body Shop melalui program yang mereka lakukan 

yaitu #bringbackourbottle sangat memberikan pengaruh kepada sikap masyarakat 

selaku konsumen terkhusus followers instagram @thebodyshopindo. Pengaruh 

yang diberikan oleh green campaign yang dilakukan The Body Shop ini terhadap 

sikap ramah lingkungan yang dilakukan masyarakat selaku konsumen adalah 

sebesar 84,6%. 

Teori atribusi menjelaskan bahwa pengaruh dari luar individu ini juga 

dapat mempengaruhi sikap individu tersebut, dalam penelitian ini yakni masyarakat 

mendapatkan pengaruh dari luar yaitu green campaign The Body Shop. Sikap 

ramah lingkungan yang dilakukan masyarkat selaku konsumen dipengaruhi secara 

signifikan oleh program green campaign The Body Shop. The Body Shop tidak 

hanya mempromosikan produknya melanikan juga mengajak masyarakat untuk 

mulai melestarikan lingkungan disekitar. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan proses penelitian yang panjang dan mendapatkan 

hasil dari penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran berupa saran 

praktis dan akademis yang ditujukan dapat memberi arahan kepada 

masyarakat selaku pembaca dan pihak lain yang terkait 

 

5.2.1 Saran Akademis 

1. Variabel sikap ramah lingkungan idiharapkan untuk mengkaji 

lebih terperinci, tidak hanya diteliti secara umum atau general 

untuk dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih mengerucut. 

2. Teori atribusi tidak terlalu diperdalam mengenai pengaruh dari 

dalam diri masyarakat itu sendiri. 

3. Untuk peneliti selanjutnya dengan objek yang sama diharapkan 

untuk mengerucutkan populasi yang ingin diteliti. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Untuk seluruh masyarakat diharapkan untuk mulai melestarikan 

lingkungan dimulai dari hal kecil dan juga dimulai dengan 

seceptnya demi kelestarian lingkungan kedepannya. 

2. Untuk masyarakat yang memiliki bisnis juga diharapkan untuk 

mulai memperhatikan dampak buruk yang dihasilkan dari hasil 

produksi yang dilakukan, diharapkan juga untuk mulai 

mengurangi penggunaan sampah plastik yang berlebihan. 

  


