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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

1.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

simpulan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan produk makanan halal mahasiswa muslim UPI sudah tinggi. 

Hal ini disebabkan informasi mengenai halal sudah sangat banyak di 

media sosial dan media elektroniik, sehingga mudah diakses oleh 

mahasiswa. Kemudian, mahasiswa muslim UPI memiliki tingkat 

religiusitas yang tinggi, hal ini disebabkan pendidikan agama yang 

diperoleh berdampak terhadap perilaku beribadah dan bermuamalah.  

2. Pengetahuan produk makanan halal secara negatif signifikan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Samyang ramen. Pengetahuan 

produk makanan halal mahasiswa muslim UPI akan mengurangi 

keputusan pembelian produk Samyang ramen. 

3. Religiusitas mahasiswa muslim UPI secara negatif signifikan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Samyang ramen. Religiusitas 

mahasiswa muslim UPI akan mengurangi keputusan pembelian produk 

Samyang ramen. 

4. Pengetahuan produk makanan halal dan religiusitas mahasiswa muslim 

UPI secara negatif berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Samyang ramen. Hal ini disebabkan karena produk Samyang ramen belum 

memiliki sertifikasi halal dari MUI. 
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1.2 Implikasi dan Rekomendasi Hasil Penelitian 

Implikasi teoritis berdasarkan hasil temuan riset ini diantaranya yaitu bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bisnis Islam khususnya manajemen 

pemasaran. Selain itu, memberikan dukungan hasil-hasil riset sebelumnya, 

kemudian penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai perilaku konsumsi 

mahasiswa muslim terhadap produk makanan, sehingga akan memperkuat 

pemahaman produsen produk makanan mengenai produk yang akan dipasarkan. 

Disisi lain kebaruan (novelty) dalam penelitian ini adalah variabel terikat yang 

meneliti produk makanan non-halal atau masih gharar. Adapun implikasi 

manajerial dari hasil penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan jumlah penjualan 

produk makanan halal dan meningkatkan kesadaran mahasiswa muslim secara 

khusus dan umat muslim Indonesia secara luas bahwa produk makanan yang 

beredar di Indonesia belum semuanya memiliki sertifikat halal MUI atau 

dikategorikan halal. 

Rekomendasi dari peneliti untuk produen produk makanan diantaranya 

yaitu untuk melakukan sertifikasi halal MUI karena konsumen muslim Indonesia 

butuh produk makanan yang sudah terjamin kehalalannya. Selain itu, bagi 

konsumen muslim diantaranya yaitu meningkatkan pengetahuan produk makanan 

agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian produk makanan, karena tidak 

semua produk makanan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Adapun 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan agar dapat 

mengembangkan variabel yang lain yang kemungkinan dapat berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen muslim. Disisi lain penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan dalam melakukan penelitian, seperti terbatasnya yang menjadi 

responden penelitian dan terbatasnya variabel penelitian. 

 


