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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil-

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran produk halal yang diterapkan home industri “Kelapa 

Lestari” untuk meningkatkan penjualan adalah dengan mengembangkan 

bauran pemasaran yang terdiri dari empat unsur yaitu produk, harga, promosi, 

dan tempat/saluran distribusi yang telah sesuai dengan pemasaran Islami. 

2. Strategi produk (product) yang diterapkan yaitu dengan menjaga kualitas dan 

mutu produk melalui pemilihan bahan secara selektif, menjaga cita rasa, 

menjamin kehalalan produk, memberi kejelasan informasi, dan 

mengembangkan variasi produk. Adanya label halal dari MUI cukup 

membantu meningkatkan penjualan bagi pemilik usaha, mempermudah 

pemasaran distributor, dan memberi jaminan keamanan terutama bagi 

konsumen muslim.  

3. Strategi harga (price) yaitu dengan menetapkan harga yang adil sesuai 

kualitas produk, permintaan konsumen, melakukan segmentasi demografis, 

dan tidak menaikkan harga dengan adanya pengurusan sertifikasi halal. 

4. Strategi promosi (promotion) dilakukan melalui media sosial facebook, 

whatsapp, instagram, serta melalui pameran yang diadakan oleh Disperindag 

maupun Dinas Koperasi. Promosi dilakukan dengan memberi tester, 
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menonjolkan label halal, dan nilai gizi dengan memperhatikan kejujuran serta 

tidak berlebihan.   

5. Strategi lokasi/saluran distribusi (place) yaitu dengan menjaga kebersihan 

lokasi pengolahan, pengemasan, dan penjualan untuk menjaga kualitas dan 

kehalalan produk. Sedangkan pendistribusian produk dilakukan melalui 

penjualan pribadi maupun perantara distributor dengan menerapkan 

segmentasi geografis secara adil. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyampaikan saran-saran yang 

kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut: 

1. Bagi Home Industri “Kelapa Lestari” perlu menerapkan strategi pemasaran 

produk halal secara berkelanjutan karena kini produk halal telah menjadi 

kebutuhan dan pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian sehingga berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Selain itu, 

pemilik usaha perlu membuat catatan transaksi penjualan produk agar 

peningkatan atau penurunan penjualan dapat diketahui dengan pasti dan 

keuntungan perusahaan juga bisa diketahui.  

2. Bagi akademis, hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan 

terkait dengan strategi pemasaran produk halal dalam upaya meningkatkan 

penjualan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

rujukan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat 

menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti. 


