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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka penulis dapat 

menarik suatu kesimpulan beberapa hal sebagai berikut ; 

1. Dari analisis regresi berganda yang telah dilakukan persamaan regresi 

yang didapat yaitu Y= 8,532 + 0,096X1 + 0,292X2 + 0,009X3 + 0,108X4. 

Hal ini berdasarkan uji parsial atau uji t, dimana yang berpengaruh 

signifikan hanya variabel harga dengan nilai t hitung sebesar 2,586> t tabel 

1,987. Sedangkan variabel produk, promosi dan lokasi tidak berpengaruh 

secara signifikan nilai t hitung masing-masing t hitung 2,807< t tabel 

1,987, t hitung 1,087> t tabel 1,987 dan  t hitung 0,805< t tabel 1,987. 

Berdasarkan uji f dapat dilihat f hitung sebesar 13,654> f tabel 2,478. 

Tingkat hubugan yang diperoleh dari penelitian ini adalah cukup kuat 

berdasarkan nilai R Square sebesar 0,738 artinya 73,8% variabel 

independen (produk, harga, lokasi, promosi) bepengaruh terhadap variabel 

dependen (minat beli konsumen) sedangkan 26,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yag tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

2. Penerapan marketing mix  di toko Alfamart Ahmad Yani Sukajadi 

Pekanbaru tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi islam, baik dari 

segi produk, harga yang diterapkan, tempat/lokasi usaha maupun promosi 

sudah sesuai dengan etika perdagangan secara islami, seperti halnya 

pengambilan keuntungan yang tidak berlebihan, produk yang 
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diperjualbelikan bukanlah barang yang dilarang dalam syariat islam dan 

bermanfaat bagi konsumen. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka penulis 

memberikan beberapa saran terkait hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya mempertahankan harga yang telah ditetapkan. 

Karna dari pembahasan dan kesimpulan bahwa harga memberikan 

kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi minat konsumen berbelanja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah variabel lain yang 

memiliki pengaruh terhadap minat konsumen berbelanja dan memperluas 

objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian 

selanjutnya dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Terhadap faktor-

faktor yang mempengatuhi minat konsumen berbelanja dan memberikan 

hasil yang baik.  


