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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. Dari hasil pengujian label halal dan citra merek pada produk makanan di 

Pusat Oleh-oleh Pandanaran Semarang terdapat pengaruh signifikan 

terhadap minat beli masyarakat muslim. 

2. Berdasarkan hasil analisis dengan program SPSS versi 16.0 for windows 

dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh label halal dan 

citra merek terhadap minat beli di Pusat Oleh-oleh Pandanaran Semarang 

adalah masing-masing sebasar 22,5% dan 71,6%. Dibuktikan dari hasil 

analisis data pada tabel uji koefisien determinasi (R2) terlihat bahwa R 

Square adalah sebesar 0,791, ini artinya bahwa variasi perubahan variabel 

minat beli (Y) dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas label halal (X₁) 

dan citra merek (X₂) sebesar 79,1%. Jadi besarnya pengaruh label halal 

dan citra merek terhadap minat beli adalah sebesar 79,1 %, sedangkan 

sisanya 20,9% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Produsen di Pusat Oleh-oleh Pandanaran Semarang, diharapkan dari 

penelitian ini dapat memberikan masukan dan kebijakan berkaitan dengan 

upaya menarik minat beli konsumen muslim dengan tetap memperhatikan 

label halal dan pengembangan citra merek. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktot-faktor 

yang mempengaruhi minat beli masyarakat muslim. 

5.3 Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

karena dengan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Penulis sadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sebagai masukan bagi 

penulis demi kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna dan 

bermanfaat. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin. 

 


