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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai 

pengaruh label halal dan periklanan terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Wardah maka, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil uji t untuk variabel label halal (X1) diperoleh nilai t hitung 

4,045 dan t tabel sebesar 0,1975. Hal ini berarti t hitung lebih 

tinggi dari pada t tabel, sedangkan signifikansi 0,000. Karena t 

hitung lebih tinggi daripada t tabel dan signifikansi 0,000 < 0,05 

maka label halal secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik Wardah. Sedangkan variabel 

periklanan (X2) diperoleh nilai t hitung 1,496 sedangkan t tabel 

0,1975. Hal ini berarti t hitung lebih besar dari pada t tabel. 

Sedangkan nilai signifikansi 0,138. Karena nilai t hitung lebih 

besar dari pada t tabel dan nilai signifikansi 0,138 > 0,05 maka H0 

ditolak dan menerima HA. Maka terbukti periklanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. 

2. Dari Uji F test, didapat F hitung  adalah 13.822 dengan tingkat 

signifikansi 0,000.  Karena  probabilitas (0,000) jauh lebih kecil 

dari 0,05, maka model  regresi bisa dipakai untuk memprediksi 

keputusan pembelian. Atau bisa dikatakan, label halal  dan 

periklanan  berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Wardah. 
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5.2 Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang 

kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait 

atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya tetap mencantumkan label halal pada 

semua produknya. 

2. Perusahaan perlu lebih meningkatkan lagi kegiatan promosi 

produk Wardah melalui iklan di media cetak, khususnya 

majalah wanita dan media elektronik, khususnya televisi. 

3. Perusahaan harus tetap bekerjasama dengan LP POM MUI 

untuk menginformasikan mengenai kosmetik halal. 

5.3 Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, meskipun sudah penulis usahakan semaksimal 

mungkin. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

budiman pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri dimasa 

yang akan datang. Amin Yaa Robbal ’Alamin. 


