
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah empat bab terdahulu maka bisa diambil kesimpulan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilakukonsumen

dalam memilih fast foodrestaurantdi KFC Giant MTC Panam Pekanbaru dianggap

dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya yang diukur dalam penelitian ini adalah

factor kebudayaan, social, pribadi, dan psikologi. Dalam faktor budaya

perilakukonsumen dalam memilih fast foodrestaurantdi KFC Giant MTC Panam

Pekanbaru dipengaruhi oleh budaya barat, dalam faktor sosial banyak dipengaruhi oleh

teman, dalam faktor pribadi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi konsumen, dan dalam

faktor psikologi dipengaruhi oleh motivasi dan persepsi yang baik tentang fast

foodRestaurantdi KFC Giant MTC Panam Pekanbaru.

2. Ditinjau dari perspektif  Ekonomi Islam,konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku

ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumsi diartikan

sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Islam memberikan

penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia

baik jasmani dan ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya

sebagai hamba dan khalifah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat.



B. Saran

1. Saran dan harapan penulis kepada konsumen hendaknya membeli dan mengkonsumsi

makanan apapun itu secara proporsional dan sesuai kebutuhan serta tidak berlebihan.

Dianjurkan untuk bisa bersikap hemat, membatasi diri pada barang yang halal.

2. Selanjutnya dapat diberikan  saran Dalam Ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah

satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku

konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan

memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Islam

memberikan penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi

kebutuhan manusia baik jasmani dan ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi

kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan

dunia dan akherat.


