
 

 

 

 

Nanda Pratiwi, 2020 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN MAKANAN PRODUK HALAL  

(Studi Kasus Pada Dominocake Di Wilayah Cibubur, Jakarta Timur) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang dan pembahasan yang telah dilakukan 

melalui analisis Partial Least Square (PLS) mengenai pengaruh Kualitas Produk, 

dan Kesadaran Halal pada Domino Cake outlet Cibubur, Jakarta Timur maka 

didapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian  Domino, Jakarta Timur artinya dapat di jelaskan bahwa 

tidak semua konsumen memandang kualitas produk di Domino 

Cake, Jakarta Timur dalam melakukan keputusan pembelian. Hal 

ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan keputusan pembelian. 

b. Kesadaran Halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian Domino Cake, Jakarta Timur. Artinya kesadaran halal 

yang baik seperti bahan baku halal, proses produksi dan kebersihan 

produk dapat menjadikan faktor utama konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Sehingga 

hasil untuk variabel kesadaran halal sesuai dengan hipotesis yang 

sudah dibuat, 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang telah dijalankan tentunya mempunyai banyak 

keterbatasan. Keterbatasan yang membatasi dalam penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut :  

a. Responden dalam penelitian ini hanya mengambil responden yang 

merupakan konsumen yang melakukan pembelian di Domino Cake 

outlet Cibubur, Jakarta Timur sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi untuk  didaerah manapun. 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam 

penelitian ini hanya terdiri dari variabel kualitas produk dan kesadaran 

halal, pengembangan variabel lain dapat dilakukan untuk 

memperdalam analisis pada penelitian selanjutnya. 

 

5.3  Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel kesadaran halal memiliki 

pengaruh dalam melakukan keputusan pembelian. Peneliti 

menyarankan agar  kesadaran halal dapat terus dipertahankan sesuai 

dengan yang sudah di tetapkan oleh MUI. 

b. Untuk peneliti Selanjutnya penulis menyarankan agar peneliti 

selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait penelitian kualitas 

produk dan kesadaran halal terhadap keputusan pembelian restoran 

Domino Cake atau dalam bidang sejenis yang lainnya. sehingga 

akan menghasilkan beberapa hasil penelitian yang sempurna. 

Kemudian dapat menambahkan beberapa variabel diluar variabel 

bebas lainnya yang lebih bervariasi untuk mengetahui pengaruh – 

pengaruh variabel keputusan pembelian secara lebih mendalam 

khususnya dalam bidang food and bavarage agar dapat 

menambahkan kesempurnaan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


