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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah

dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat/lokasi, dan

promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

konsumen. Hal ini berdasarkan Fhitung sebesar 9,650 > Ftabel 2,310.

Artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Namun, berdasarkan uji parsial

atau uji t, yang berpengaruh secara signifikan hanya variabel produk

dengan thitung sebesar 2,247 > ttabel 1,9845 dan promosi dengan thitung

sebesar 2,158 > ttabel 1,9845. Sedangkan variabel harga dan

tempat/lokasi tidak berpengaruh secara signifikan dengan thitung

masing-masing thitung 0,902 < ttabel 1,9845 dan thitung 1,528 < ttabel

1,9845.

2. Tingkat hubungan yang di peroleh dari penelitian ini adalah cukup

kuat berdasarkan nilai R sebesar 0,538 yang berada diantara nilai

0,40-0,599 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,289 yang

artinya 28,9% variabel kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa

dipengaruhi oleh variabel marketing mix yang terdiri dari produk,

harga, tempat/lokasi dan promosi, sedangkan 0,711% dipengaruhi

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
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3. Dari analisis regresi berganda yang telah dilakukan diperoleh

persamaan Y= 4,520 + 0,317X1 + 0,104X2 + 0,144X3 + 0,228X4 + e.

Persamaan tersebut berbentuk positif yang artinya marketing mix

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa.

Apabila koefisien marketing mix yang terdiri dari produk, harga,

tempat/lokasi dan promosi mengalami kenaikan, maka kepuasan

konsumen akan mengalami kenaikan juga.

4. Penerapan marketing mix di Toko Buku Zanafa terhadap kepuasan

konsumen tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip

ekonomi Islam, baik dari segi produk, harga yang diterapkan,

tempat/lokasi usaha maupun promosi sudah sesuai dengan syari’at

islam. Istilah marketing mix (bauran pemasaran) memang belum ada

penulis temukan dalam buku-buku Ekonomi Islam atau buku-buku

pemasaran islam (Islamic Marketing). Namun, sangat banyak

ditemukan buku-buku tentang Ekonomi Islam atau pemasaran islam

yang telah membahas sejak lama tentang elemen-elemen yang

terkandung dalam istilah marketing mix yaitu tentang produk, harga,

tempat/lokasi dan promosi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

marketing mix sesuai dengan syariat islam walaupun dalam Ekonomi

Islam sendiri tidak menggunakan istilah marketing mix (bauran

pemasaran) untuk menjelaskan tentang produk, harga, tempat/lokasi

dan promosi.
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B. Saran

1. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh marketing mix yang diterapkan

oleh perusahaan, berdasarkan hal tersebut perusahaan hendaknya

senantiasa meningkatkan keragaman produk dengan menambah jenis

produk baru secara lengkap dan menjamin terjaganya kualitas produk,

harga yang terjangkau disertai dengan pelayanan yang semakin baik.

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel marketing mix yang terdiri

dari produk, harga, tempat/lokasi dan promosi untuk mengetahui

pengaruh yang ditimbulkan terhadap kepuasan konsumen, untuk

penelitian selanjutnya semoga dapat lebih luas lagi sehingga

kesempatan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

konsumen dapat dikaji lebih luas pula.


