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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelian produk Sophie 

Paris melalui sistem member sebagai daya tarik konsumen pada masyarakat 

Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Berdasarkan penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ketertarikan konsumen terhadap sistem member dalam pembelian produk 

Sophie Paris sangat menarik minat konsumen masyarakat Desa Jurang 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Dengan adanya sistem member 

yang diberlakukan tersebut bagi anggota member akan mendapat 

potongan harga setiap pembelian produk Sophie Paris, potongan harga 

tersebut menjadi kepuasan tersendiri bagi konsumen dengan melakukan 

pembelian kembali. 

2. Faktor yang berpengaruh dalam sistem member ini yakni faktor budaya 

sebagai daerah geofrafis yang akan mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian suatu produk; faktor sosial seperti kelompok, 

keluarga dan status sosial ini sangat mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan setiap kegiatan terutama pembelian suatu produk yang sudah 

terkenal, semua dapat berpengaruh di dalamnya; faktor pribadi seperti 

pekerjaan, ekonomi, gaya hidup dan kepribadian akan sangat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

karena semua itu sudah tidak lagi dalam taraf pemenuhan kebutuhan 

tetapi pembelian secara berkala yang menjadi konsumen menjadi 

konsumtif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang sudah dilakukan penulis 

maka dapat mencoba memberi saran bagi para konsumen dalam setiap 

melakukan pembelian terhadap produk apapun itu kita sebagai konsumen 

muslim harus mengingat akan kebutuhan bukan hanya karena keinginan yang 
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harus dipenuhi tetapi penting tidak nya butuh tidak nya hal tersebut kita 

penuhi. Sudah dijelaskan pula sebagai konsumen muslim dalam 

membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karena kemampuan 

manusia hanyalah sebagian kecil dari apa yang menjadi kemampuan Allah. 

Maka tanpa ridho dan taufiq-Nya, semua yang dilakukan manusia tidak akan 

ada apa-apanya. Begitu juga dengan penulis, tidak akan terwujud skripsi ini 

tanpa bimbingan dan hidayah dari Allah. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kekhilafan 

dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis di masa yang 

akan datang.  

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan pahala berlipat dari 

Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin. 

 


