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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam uji (F) simultan didapatkan hasil karena F hitung sebesar 17,907 > F 

tabel sebesar 3,16  dan signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya variabel harga dan jasa servis secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Pengaruh masing – masing variabel  bebas terhadap variabel terikat 

berdasarkan uji t yang dilakukan adalah: Variabel harga  (X1) menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 5,254 > T tabel 1,672 dengan siginifikasi 0,012<0,05 

dari taraf signifikan 5% hal ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan  Ha 

diterima. Artinya variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Jasa servis (X2) menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 1,640 > t tabel 1,672 dengan siginifikasi 0,107>0,05 yang lebih 

besar dari taraf signifikan 5% hal ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan 

Ho diterima. Artinya variabel jasa servis tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian hasil analisis koefisien 

korelasi (R) didapat 0,621 artinya hubungan antara harga dan jasa servis 

dengan keputusan pembelian konsumen berhubungan positif yang sangat 

kuat. Selanjutnya hasil analisis koefisien determinasi (R²) Sedangkan nilai R 

Square sebesar 0.386 (38,6%), artinya kemampuan dari variabel harga dan 

jasa servis (X) dalam menerangkan keputusan pembelian konsumen (Y) 

adalah sebesar 38,6%, sedangkan 61,4% nya lagi diterangkan oleh variabel-
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variabel lain yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini seperti lokasi, 

merk produk, kualitas produk dan lain-lain. 

3. Tinjauan ekonomi Islam  terhadap harga sepeda dan ketersediaan jasa servis 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Sam Bicycle di 

Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru sudah bisa dikatakan 

baik, karena toko ini sudah menjual sepeda dengan relatif murah sesuai 

dengan harga pasar bahkan bisa dibawah harga pasar, dengan di iringi 

pelayaan yang baik pada konsumen, bahkan tidak melupakan permintaan 

konsumen akan jasa servis atau jasa perbaikan, selain pelayanan yang 

ramah, serta didukung mekanik yang andal dan memberikan garansi servis 

untuk pembelian sepeda baru dengan sepeda yang digaransikan batangnya 

oleh perusahaan sepeda tersebut, dan toko juga memberikan garansi servis 

selama sebulan jika terjadi kerusakan tanpa mengganti suku cadangnya dan 

semua kegiatan itu tidak ada penulis temukan yang menyimpang dari 

perspektif ekonomi Islam artinya toko ini sudah berjalan dengan etika bisnis 

yang dicontohkan Rasulullah SAW dan aturan aturan syariat Islam. 

B. Saran 

Berdasarkan atas keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan oleh 

penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka 

beberapa hal yang bisa penulis berikan sebagai sumbangan pemikiran atas 

pengaruh harga dan ketersediaan jasa servis terhadap minat beli konsumen 

adalah sebagai berikut:  
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1. Bagi Praktisi 

Bagi Toko Sam Bicycle harus terus mempertahankan kualitas 

toko baik dari segi harga yang murah maupun jasa servis yang di 

sediakan agar selalu memberikan yang terbaik dan dapat menambah 

konsumen untuk berbelanja dengan diiringi omset yang akan terus 

meningkat dan selalu memperhatikan norma-norma agama agar usaha 

selalu diridhai Allah SWT. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi 

bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang 

selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus 

selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua 

mahasiswanya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk agenda penelitian mendatang, selain variabel harga dan 

jasa servis agar bisa menambahkan variabel–variabel yang lebih 

banyak dan lebih variatif, seperti produk sepeda, merk sepeda, lokasi 

toko sepeda atau yang lain-lainnya. 


