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iBABiV 

KESIMPULANiDANiSARAN 

V.1 Kesimpulan 

iBerdasarkanianalisis idata idan ipembahasan iyang itelah idilakukan 

melalui ianalisis iPartialiLeastiSquarei(PLS)imengenai ikeputusan ipembelian 

kopi idi ikedai Starbucksi(TangerangiSelatan), imakaidiperolehikesimpulan 

sebagaiiberikut:i 

1. Persepsi Label Halal tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kopi 

di kedai Starbucks. Hal tersebut didapat dari hasil penelitian 

menunjukan”nilai thitung 1,109 < ttabel 1,994 dan nilai signifikan sebesar 0,276 

> 0,05. Ini“menunjukan bahwa persepsi label halal tidak berpengaruh  

terhadap keputusan pembelian kopi di kedai STARBUCKS bahwa konsumen 

tidak menggunakan faktor faktor seperti keamanan, keagamaan, kesehatan 

dan kekhususan untuk melakukan keputusan pembelian kopi di kedai 

Starbucks. Haliiniitidak isesuai idengan ihipotesis iyang idibuat ioleh 

peneliti.i 

2. KualitasiProduk iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian ikopi idi 

kedai iStarbucks.iHal tersebut didapat dari hasil penelitian menunjukan nilai 

thitung 3,643 > ttabel 1,994 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Ini 

menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian kopi di ked ai STARBUCK bahwa konsumen setuju 

indikator-indikator dari kualitas produk menjadi faktor penentu untuk 

melakukan keputusan pembelian kopi di kedai Starbucks.iHal iini isesuai 

dengan ihipotesis iyang idibuat ioleh ipeneliti.i 

3. iKualitas iPelayanan iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian ikopi di 

kedai Starbucks. Hal tersebut didapat dari hasil penelitian menunjukan nilai 

thitung 2,430 > ttabel 1,994 dan nilai signifikan sebesar 0,015 < 0,05. Ini 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 
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keputusan pembelian kopi di kedai STARBUCKS bahwa konsumen setuju 

indikator-indikator dari kualitas pelayanan menjadi faktor penentu untuk 

melakukan keputusan pembelian kopi di kedai Starbucks. Haliini isesuai 

dengan ihipotesis iyang idibuat ioleh ipeneliti.i 

V.2  iKeterbatasaniPenelitiani  

 Dalamipenelitianiini, itentunya penelitimempunyai beberapa keterbatasan. 

Keterbatasanitersebutiantarailain:i 

1. iKeterbatasan dalam melakukan ipenelitianisecara langsung, pengambilan 

kuesioner secara langsung dengan responden. Karena terganggu akibat 

adanya pandemic virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang dampaknya 

juga tentu ke wilayah penelitian yaitu Tangerang Selatan, Jawa Banten.  

2. iJumlah ivariabel iyang idigunakan iterbatas ihanya iPersepsi iLabel iHalal, 

Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan  dan Keputusan Pembelian. Oleh karena 

itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel 

penelitian lain untuk menyempurnakan penelitian ini.  

V.3 Saran 

 iBerdasarkanihasilipembahasanidan ikesimpulan idiatas, imakaisaran 

yangidapat ipeneliti iberikan iadalah:i 

1. Saran Bagi Organisasi atau Perusahaan 

a. Perusahaan Starbucks harus lebih menekankan dalam mengetahui 

persepsi konsumen dalam hal label halal, ikarenaidalam ipenelitian iini 

didapat ibahwa ipersepsi ilabel ihalal itidak iberpengaruh iterhadap 

keputusan ipembelian.iStarbucks yang berada di Tangerang Selatan 

harus lebih mengerti tentang persepsi label halal dari konsumen, 

sehingga idapat memberikanidampak ipositif ibagi ikedua ipihak iantara 

iperusahaan maupun ikonsumen.i 

b. Starbucks yang berada di Tangerang Selatan harus mempertahankan 

kualitas produk yang sudah diberikan kepada konsumen yang sudah 

dapat timbal balik positif dari konsumen. Diharapkan juga Starbucks 

yang berada di Tangerang Selatan mampu mengembangkan dan mencari 

lagi kualitas produk yang sekiranya mampu menjadi daya tarik untuk 
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konsumen agar selalu melakukan keputusan pembelian kopi di kedai 

Starbucks, sehinggaidapat imemberikan idampak ipositif ibagi ikedua 

pihak iantara iperusahaan imaupun ikonsumen.i 

c. Starbucks yang berada di Tangerang Selatan harus mempertahankan 

kualitaspyang sudah diberikan kepada konsumen yang sudah dapat 

timbal balik positif dari konsumen. Diharapkan juga Starbucks yang 

berada di Tangerang Selatan mampu mengembangkan lagi kualitas 

pelayanannya yang sekiranya mampu menjadi daya tarik untuk 

konsumen agar selalu melakukan keputusan pembelian kopi di kedai 

Starbucks, sehingga dapatimemberikan idampak ipositif ibagi ikedua 

ipihak iantara perusahaan imaupun ikonsumen.i 

2. iSaran ibagi ipeneliti iselanjutnya,idiharapkan iuntuk imelakukan ipenelitian 

yang lebih rinci dan spesifik lagi apabila menggunakan variabel yang sama 

dengan penelitian ini, serta juga lebih teliti dalam menentukan indikator-

indikator penelitian sesuai dengan objek dan terutama situasi yang terjadi 

pada saat penelitian. Dan juga peneliti menyarankan agar menggunakan 

variable-variabel yang lain dalam penelitian  agar penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini untuk kedepannya. 
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