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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka 

dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai t hitung variabel label halal MUI adalah 7,799 dengan 

tingkat signifikan 0,000. Nilai t tabel pada α = 5% adalah 

1,988. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu t hitung > t tabel 

maka Ho ditolak dan Hi diterima, maka dapat dinyatakan 

bahwa dengan nilai 7,799 > 1,988. Artinya bahwa variabel 

label halal MUI (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat 

membeli kosmetik Wardah. 

2. Nilai t hitung variabel brand image adalah 2,623 dengan 

tingkat signifikan 0,010. Nilai t tabel pada α = 5% adalah 

1,988. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu t hitung > t tabel 

maka Ho ditolak dan Hi diterima, maka dapat dinyatakan 

bahwa dengan nilai 2,623 > 1,988. Artinya bahwa variabel 

brand image (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat 

membeli kosmetik Wardah. 
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3. Nilai F hitung sebesar 161,743 dengan signifikan sebesar 

0,000. Karena signifikan jauh dibawah alpha 0,05 hal itu 

berarti bahwa secara bersama-sama variabel label halal MUI 

dan brand image berpengaruh terhadap minat membeli. Jadi 

dari kasus ini dapat disimpulkan label halal MUI dan brand 

image secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat 

membeli kosmetik Wardah. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran 

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan, diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan masukan dan kebijakan berkaitan dengan upaya 

menarik minat konsumen dengan tetap mencantumkan label 

halal pada semua produknya dan upaya untuk selalu 

meningkatkan citra merek (brand image) kepada konsumen. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas 

penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli. 
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5.3 Penutup  

Puji syukur Alkhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang 

kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.  

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini 

telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini 

tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata 

merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan 

datang untuk mencapai kesempurnaan. 

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat 

menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin. 

  


