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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan  

 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan terhadap member Hijabers 

Community Bandung mengenai pengaruh label halal terhadap minat beli pada kosmetik 

Zoya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran label halal yang terdiri dari tiga indikator yaitu gambar,tulisan dan 

menempel pada kemasan berada pada kategori cukup tinggi. Dari hasil 

rekapitulasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel 

label halal dalah pada indikator tulisan. Hal tersebut menunjukan bahwa tulisan 

halal dan Majelis Ulama Indonesia yang ada pada kemasan produk kosmetik 

Zoya yang disampaikan dapat terbaca dengan jelas sehingga, responden merasa 

yakin akan label halal pada produk kosmetik Zoya sudah memiliki legalitas yang 

berarti bahwa produk tersebut terjamin kualiatasnya serta menggunakan bahan 

baku yang aman sesuai dengan Syariat Islam.  

2. Gambaran minat beli yang terdiri dari empat  indikator yaitu minat 

transaksional, minat referensial, minat preferensial dan minat eksploratif berada 

pada kategori cukup tinggi. Hal tersebut didasarkan pada hasil perolehan skor 

pada variabel minat beli. Dari empat indikator yang dimiliki oleh minat beli, 

indikator dengan skor tertinggi pada variabel keputusan berkunjung ini adalah 

minat preferensial Yang menunjukan bahwa member Hijabers Community 

Bandung  tertarik untuk menajdikan produk kosmetik Zoya sebagai pilihan 

utama dan menggunakan produk kosmetik selain produk kosmetik Zoya. 

Sedangkan indikator yang terendah pada variabel minat beli ini yaitu minat 

referensial. Hal tersebut menunjukan bahwa member Hijabers Community 

Bandung mempunyai keinginan yang rendah untuk mencari informasi mengenai 

produk kosmetik Zoya dan menginformasikannya kepada orang lain.  
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3. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa label halal 

berpengaruh terhadap minat beli. 

1.2.Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian mengenai 

pengaruh label halal terhadap minat beli pada kosmetik Zoya. Maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yang dapat di jadikan solusi dari berbagai permasalahan 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan maupun peneliti 

selanjutnya dalam mengambil kebijakan yang akan di ambilnya. 

1. Mencantumkan label halal pada setiap setiap produk dan outlet yang tersebar 

khususnya untuk perusahaan sehingga, konsumen akan lebih sadar dan yakin 

bahwa produk kosmetik Zoya sudah bersertifikasi halal 

 

2. Perusahaan perlu  untuk meningkatkan penggunaan kosmetik Zoya dimasa 

depan. Dengan cara meningkatkan kesadaran konsumen akan visi Zoya 

tersendiri yaitu Menjadi referensi utama bagi para Muslimah dalam 

berbusana hijab yang fashionable, yang sebenarnya tidak hanya pada bidang 

fesyen saja namun kosmetik juga harus ditonjolkan. Salah satunya dengan 

cara memperbanyak outlet kosmetik zoya sehingga konsumen akan lebih 

sadar dengan akan adanya produk kosmetik Zoya. 

 

3. Bagi konsumen untuk lebih diperhatikan lagi akan pentingnya kehalalan 

suatu produk dan label halal menjadi pertimbangan dalam proses keputusan 

pembelian. 

 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dianalisis faktor – faktor lain yang dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen pada produk kosmetik Zoya. Faktor – 

faktor lain yang dapat diteliti untuk penelitian selanjutnya seperti Gaya 

Hidup, Social Media Influencer, Electronic Word Of Mouth  dan lain 

sebagainya, agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif 

mengenai minat beli pada kosmetik Zoya 


