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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap keputusan Konsumen dalam 

Membeli produk Herbalife pada Club Haryati (Rumah Sehat Herbalife) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig) dalam uji F 

sebesar 0,022. karena sig 0,022 < 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan 

keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa Produk (X1.1), Harga (X1.2), 

Tempat (X1.3), Promosi (X1.4) dan Halalan Thayyiban (X1.5) secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Berdasarkan hasil 

uji t dapat diketahui bahwa terdapat satu indikator dari variabel independen yang 

secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

yaitu Promosi dengan nilai signifikansi 0,772 memiliki arti bahwa setiap 

kenaikan 1% maka Keputusan Pembelian akan bertambah sebesar 77,2%, 

sedangkan indikator yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian adalah indikator Produk, Harga, Tempat dan Halalan 

Thayyiban. Variabel yang dominan terhadap keputusan pembelian adalah 

Promosi.  

2. Bauran Pemasaran Produk Herbalife dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Setelah melakukan penelitian pada Club Haryati (Rumah Sehat Herbalife) 

dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran pemasaran produk Herbalife yang 

dijalankan oleh Club Haryati seperti Indikator Produk, Harga, Tempat, Promosi 

dan Halalan Thayyiban tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan syarat 
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Ekonomi Islam. Hal itu dapat diketahui dari  Produk yang dijualnya sudah 

masuk dalam kriteria Halalan Thayyiban (Bermanfaat bagi tubuh serta 

menyehatkan), menetapkan harga yang Adil dan tidak merugikan salah satu 

pihak, lokasinya yang strategis , serta menerapkan prinsip Kebenaran/Kejujuran 

pada kegiatan promosinya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis 

memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan Club Haryati 

(Rumah Sehat Herbalife), sebagai berkut : 

1. Bagi Club Haryati (Rumah Sehat Herbalife) untuk meningkatkan jumlah 

konsumen yang datang untuk membeli produk maka harus memperhatikan 

indikator-indikator yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan indikator bauran pemasaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, tetapi 

setelah diuji secara parsial hanya indikator promosi yang berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

sebaiknya perlu diperhatikan oleh Club Haryati agar tujuan perusahaan 

dalam meningkatkan jumlah konsumen dan tingkat penjualan produknya 

dapat terealisasikan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga 

diperoleh informasil yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Keputusan Pembelian.  
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3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan para pembaca lebih 

memahami secara spesifik tentang bauran pemasaran dan keputusan 

pembelian dalam berbagai jurnal, artikel, maupun buku-buku penunjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


