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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis mengenai pengaruh 

kualitas dan harga terhadap keputusan pembelian benih ikan patin di Usaha 

Pembenihan  Rakyat Kec. Sail, maka penulis dapat menarik kesimpualan dan 

memberikan beberapa saran yang dihrapkan dapat dijadikan bahan pertimbagan 

untuk masa yang akan datang. 

A. Kesimpulan  

1. Dari hasil persamaan regresi Y = 5,922+ 0,391X1 + 0,742X2. 

Disimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian dengan pembuktian t hitung (2,477) > t tabel (2,002) dan 

signifikansi (0,016) > 0,05.  Dan kualitas memiliki pengaruh positif  

terhadap keputusan pembelian dengan pembuktian demikian t hitung 

(6,497) > t tabel (2,002) dan signifikansi (0,000) < 0,05. 

2. Berdasarkan F hitung (299,001) < F tabel (4,010) dan sig. (0,000)  < 

(0,05). Maka H0 diterima , Ha ditolak , artinya tidak terdapat pengaruh 

secara simultan dari harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian 

benih ikan patin. dan nila R2  sebesar 0,913 artinya persentase sumbangan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 91,3%.  

3. Menurut Ekonomi Islam tentang pengaruh harga dan kualitas terhadap 

keputusan pembelian benih ikan patin di Usaha pembenihan Rakyat secara 

umum sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu jujur, adil, 

bernilai guna dan bermanfaat. Dari harga dan kualitas dari benih ikan patin 
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yang baik maka ikan yang di hasilkan dari benih tersebut mempunyai 

tekstur yang baik dan memuaskan konsumen. 

Sehingga jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam keputusan 

pembelian benih ikan patin oleh konsumen bertujuan untuk mencapai 

suatu maslahah yaitu sesuai dengan prisip ekonomi islam. Ajaran islam 

tidak melarang manusia untuk mencapai kebutuhan ataupun keinginannya, 

selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa 

meningkat. Karena semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia di perintahkan untuk 

mengkonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak 

berlebihan. Pemenuhan kebutuhan atau pun keinginan tetap dibolehkan 

selama hal itu mampu menambah mashlahah atau tidak mendatankan 

mudharat . 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan 

penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat 

bermanfaat bagi kemajuan kedepannya yaitu : 

1. Dengan diketahui harga dan kualitas berpengaruh secara singnifikan 

terhadap keputusan pembelian benih ikan patin pada Usaha Pembenihan 

Rakyat Kec. Sail , maka dengan demikian variabel harga dan kualitas 

tersebut dapat dikembengkan dan ditingkatkan dengan sebaik mungkin 

oleh pihak Usaha Pembenihan Rakyat Kec. Sail . 
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2. Bagi pihak konsumen agar selalu memperhatikan rambu-rambu yang telah 

ditetapkan oleh syariat islam terutama dalam hal mengkonsumsi suatu 

barang atau produk agar tidak termasuk kedalam golongan orang yang 

israf (pembrosan) dan tabzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna 

)yang hanya mengikuti nafsu tanpa memperhatikan batasan-batasan yang 

telah ditetapkan syariat islam yang seolah-olah tidak mengenal Tuhan. 

 


