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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian 

kerajinan tas batok kelapa yang ada di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan 

Sukorejo Kota Blitar, yaitu situasi ekonomi, minat, motivasi, persepsi, 

keyakinan dan sikap. Tetapi yang paling utama konsumen melakukan 

pembelian kerajinan tas batok kelapa di tempat ini karena kualitas dan 

harga yang ditawarkan menjanjikan dan mempunyai selisih dengan 

kerajinan yang lainnya. Disamping itu minat konsumen untuk membeli 

kerajinan tas batok kelapa sangat banyak, sampai ada yang melakukan 

pembelian ulang. 

2. Perilaku konsumen dalam membeli produk kerajinan tas batok kelapa di 

Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yaitu sebelum 

membeli konsumen melakukan pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi tentang kerajinan tas batok kelapa, melakukan pertimbangan, 

memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap kerajinan tas batok 

kelapa dan melakukan pembelian ulang. Meskipun melakukan pembelian 

ulang konsumen tetap menerapkan prinsip islam yaitu dengan 

membelanjakan hartanya atau membeli kebutuhannya dengan tidak 
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melakukan keborosan. Karena konsumen membeli kembali bukan untuk 

dirinya sendiri tetapi untuk dijual kembali. 

3. Kendala yang dihadapi konsumen dalam melakukan pembelian produk 

kerajinan tas batok kelapa di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo 

Kota Blitar yaitu karena adanya ketidakstabilan ekonomi yang terjadi 

sekarang. Karena dengan terjadi ketidakstabilan ekonomi maka konsumen 

akan berfikir ulang untuk melakukan pembelian. Solusi yang harus 

diterapkan oleh para konsumen adalah dengan cara menyisihkan sebagian 

uang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini: 

1. Bagi Praktisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para 

pengusaha yang ingin mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian yang harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada selain 

itu penting juga menerapkan pembelian yang sesuai dengan ekonomi 

islam agar dalam melakukan pembelian dapat memberikan manfaat yang 

baik, baik didunia maupun diakhirat. 
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2. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan juga 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan untuk acuan penelitian 

yang akan datang. Selain itu diharapkan agar pihak kampus lebih 

menambah lagi referensi, baik jurnal, buku-buku tentang perilaku 

konsumen. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat tema yang sama dan dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi tentang apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian berdasarkan 

perspektif ekonomi islam, serta kekurangan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat penelitian selanjutnya 

dengan lebih baik. 




