
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai perilaku 

pembelian produk kosmetik halal berdasarkan theory of planned behaviour.  

1. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel 

attitude (X1) sebesar 0,049. Sesuai dengan pengambilan keputusan pada uji t jika nilai sig 

<0,01 , atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. 

Dalam hal ini nilai sig 0,049 > 0,01 dan nilai t hitung 1,991 < t tabel 2,634. Maka dapat 

disimpulkan dalam hal ini variabel attitude tidak berpengaruh terhadap variabel intention.  

2. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel 

subjective norm (X2) sebesar 0,000. Sesuai dengan dengan pengambilan keputusan pada 

uji t jika nilai sig <0,01 , atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh antara variabel X 

dengan variabel Y. Dalam hal ini nilai sig 0,000 < 0,01 dan nilai t hitung 8,696 > 2,634.  

Maka dapat disimpulkan dalam hal ini variabel subjective norm memiliki pengaruh 

terhadap variabel intention.  

3. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel 

control perillaku yang dirasakan (Perceived behaviour control) (X3) sebesar 0,664. Sesuai 

dengan pengambilan keputusan pada uji t jika nilai sig <0,01 , atau t hitung > t tabel maka 

terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Dalam hal ini nilai sig 0,664 > 0,01 

dan nilai t hitung 0,435 < t tabel 2,634. Maka dapat disimpulkan dalam hal ini variabel 

control perillaku yang dirasakan (Perceived behaviour control) tidak berpengaruh terhadap 

variabel niat (intention). 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat menyajikan saran untuk perbaikan penelitian 

serupa di kemudian hari. Adapun saran pada penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai 

berikut :  



1. Isu mengenai halal saat ini berkembang sangat pesat bukan hanya pada bidang 

makanan dan minuman saja melainkan menyebar kebeberapa bidang termasuk salah 

satunya yaitu kosmetik. Temuan yang dilakukan saat penelitian yaitu beberapa 

responden menyatakan keberatan dengan harga kosmetik halal yang relative 

cenderung agak mahal sehingga menjadi beban konsumen untuk menggunakan produk 

kosmetik halal. Adapun saran dalam hal ini ditunjukkan pada produsen yaitu 

memberikan varian ragam jenis kosmetik yang relative ekonomis sehingga mudah 

dijangkau oleh para mahasiswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada tiga Perguruan Tinggi Islam 

Swasta dalam hal ini dirasa agak kurang jika difokuskan pada perguruan tinggi islam 

swasta saja. Adapun saran dalam hal ini bagi peneliti lain yang hendak meneliti 

penelitian serupa tidak berfokus pada perguruan tinggi islam swasta saja melainkan 

pada beberapa perguruan tinggi islam negeri.  

3. Bagi produsen kosmetik yang memasarkan produk melalui media sosial hendaknya 

menambahkan beberapa sisi kreatifitas dalam memasarkan produk. Bukan hanya 

menggunakan seleb endorsement, melainkan membuat video produk dengan 

pemasaran yang kreatif.  

4. Perkembangan di era digital saat ini sangatlah pesat, berbagai macam promosi 

dilakukan di media sosial. Saran untuk lembaga LPPOM memberikan edukasi kapeda 

para konsumen supaya selektif dalam memilih produk kosmetik halal yang layak dan 

baik untuk digunakan.  

 


