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BAB VI  

PENUTUP  

  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh tingkat penganggurani dan UMK 

terhadap daya beli masyarakatdi toko Alfamart Kalidawir, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :   

1. Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat 

penangguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap daya beli 

masyarakat di toko Alfamart Kalidawir. Karena berdasarkan penelitian ini, 

apapun status pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan 

untuk berbelanja di toko Alfamart Kalidawir. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tingkat pengangguran menjadi faktor konsumen berbelanja di toko 

Alfamart Kalidawir.   

2. Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa variabel UMK 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat 

di toko ALfamart Kalidawir. Karena berdasarkan penelitian ini, sebanyak 

apapun tingkat pendapatan sesorang tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan untuk berbelanja di toko Alfamart Kalidawir. Hal ini 

mengindikasikan bahwa UMK bukan menjadi salah satu faktor utama 

konsumen berbelanja di toko Alfamart Kalidawir.   

3. Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat 

pengangguran dan UMK secara simultan atau bersama- sama berpengaruh 
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signifikan terhadap daya beli masyarakat di toko Alfamart Kalidawir. 

Karena apapun status pekerjaan sesorang dan tingkat pendapatannya 

perbulan dapat mempengaruhi atau menjadi faktor kemampuan berbelanja 

di toko Alfamart Kalidawir.   

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut:  

1. Bagi Pihak Akademik   

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat dan dijadikan 

referensi bagi pembaca khusunya bagi jurusan Ekonomi Syariah. Selain 

itu, dapat menambah sumbangsih bagi perpustakaan Fakultas Eknomi dan 

Bisnis  

Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung terkait Pengaruh  

Tingkat Pengangguran dan UMK terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen.   

2. Bagi Peneliti Kemudian  

a. Diharapkan bisa dijadikan acuan atau refrensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya terkait penelitian yang diteliti yaitu Pengaruh 

Tingkat  

Pengangguran dan UMK terhadap Daya Beli Masyarakat.   
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b. Diharapkan bisa menambah variabel lain yang belum dijelsakan dalam 

penelitian ini. Seperti, kualitas pelayanan, lokasi, kualitas produk dan 

lain sebagainnya. Selain itu juga diharapkan bisa memperluas populasi 

dan sampel dalam penelitian.  

  


