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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Kesimpulan dari hasil penelitian “Preferensi Masyarakat Terhadap 

Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta” adalah sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan data kuesioner jumlah responden yang mendapatkan 

informasi mengenai produk makanan halal melalui kemasan makanan 

sebanyak 37 orang atau 37%. Responden yang mendapatkan informasi 

mengenai produk makanan halal melalui iklan di media sebanyak 28 orang 

atau 28%. Responden yang mendapatkan informasi mengenai produk 

makanan halal melalui buku/koran/majalah sebanyak 11 orang atau 11%. 

Responden yang mendapatkan informasi mengenai produk makanan halal 

melalui sertifikat halal di toko sebanyak 14 orang atau 14%, dan 

responden yang mendapatkan informasi mengenai produk makanan halal 

melalui mulut ke mulut sebanyak 10 orang atau 10%. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Dusun Mlangi Yogyakarta, bahwa masyarakat 

Dusun Mlangi Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai produk 

makanan halal melalui label halal LPPOM-MUI pada kemasan produk 

makanan.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap 

pembelian produk makanan halal di Dusun Mlangi Yogyakarta adalah 

sebagai berikut :   
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a. Faktor Budaya. Faktor budaya merupakan hal yang sangat penting 

dalam perilaku pembelian yng mana faktor budaya ini terdiri dari 

budaya dan kelas sosial.  

b. Faktor Sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, 

keluarga serta status sosial. 

c. Faktor Pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi 

terhadap perilaku konsumen terdiri dari: usia dan tahap siklus 

hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian 

dan konsep diri.  

d. Faktor Psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, 

pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. 

B. Saran  

 Pada bagian akhir ini, penulis hendak mengajukan beberapa saran yang 

dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

produk makanan, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran yang 

penulis ajukan diantaranya adalah: 

1. Bagi perusahaan produk makanan, hendaknya selalu memperhatikan 

bahan makanan pada produk yang diproduksi, karena masyarakat muslim 

sekarang ini tidak hanya menjadi masyarakat yang beragama Islam 

melainkan menjadi konsumen atau pasar potensial produk makanan yang 

selalu memperhatikan label halal pada kemasan produk makanan tersebut. 
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2. Bagi masyarakat Dusun Mlangi khususnya dan masyarakat Indonesia 

umumnya, hendaknya tetap menjaga dan memperhatikan konsumsi 

makanan yang sesuai dengan aturan Islam, karena Islam telah 

mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan 

thoyib guna mendapatkan ridha dari Allah SWT.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel faktor agama dan faktor 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


