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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan atas hasil analisis tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan nampak bahwa variabel 

fatwa dan harga tidak semuanya mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan minat beli konsumen mahasiswa IMM dan HMI 

IAIN-WS. Dari kedua variabel hanya ada satu variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadapat minat beli konsumen mahasiswa yaitu harga jadi 

dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap naiknya 

minat beli konsumen mahasiswa sehingga berdampak pada naiknya 

penjualan rokok. Sedangkan variabe yang lain yaitu fatwa tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen mahasiswa 

untuk tetap membeli produk rokok. 

2. Dari hasil olahan data persamaan regresi antara variabel dari fatwa dan 

harga, maka dapat diketahui variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen mahasiswa adalah variabel harga, hal ini 

dikarenakan untuk variabel harga mempunyai nilai regresi yang terbesar 

jika dibandingkan dengan variabel lainnya. 
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5.2  SARAN-SARAN 

Pada akhir penyusunan skripsi ini, penyusun akan mencoba untuk 

memberikan beberapa saran pemikiran dan kontribusi yang bisa digunakan 

untuk bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan pertimbangan bagi para 

peneliti yang selanjutnya yang akan membahas tentang tema yang serupa. 

Hal ini sangat perlu karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga 

sampai kapanpun ilmu itu akan terus berkembang menyesuaikan zamannya. 

Beberapa saran yang bisa penyusun sampaikan diantaranya adalah 

sebagaimana berikut: 

1. Para pengurus Pimpinan Pusat Muhammadyah hendak meninjau ulang 

fatwa pengharaman merokok. Pimpinan Pusat Muhammadyah perlu 

memeriksa kembali argument pelarangan yang belum kukuh sambil 

mencari momentum yang tepat untuk memberlalukan pembatasan 

merokok. 

2. Hendaknya masyarakat menjunjung tinggi arti dan nilai kesadaran 

terhadap kesehatan baik diri pribadi, keluarga dan orang lain 

sekitar,sehingga terciptanya udara yang segar bebas tanpa polusi. 

3. Pemerintah memberikan solusi terhadap petani-petani tembakau untuk 

mengalihkan produk tanaman yang tak kalah lebih menguntungkan. 

4. Gencar memberikan penyuluhan tentang besarnya dampak rokok bagi 

kesehatan serta memberikan contoh teladan dengan tidak merokok. 

 


