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BAB V 

          PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan  analisis data pada bab sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial variabel pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi nelayan di Desa Tanjung 

Sungkai  maka H1diterima dan H0 tolak 

2. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial variabel gaya hidup  

berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi nelayan di Desa Tanjung 

Sungkai  maka H2diterima dan H0 tolak 

3. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan variabel pendapatan dan 

gaya hidup  berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi nelayan di 

Desa Tanjung Sungkai  maka H3diterima dan H0 tolak 

Hasil uji dtereminan menunjukkan pendapatan dan gaya hidup dalam 

mempengaruhi pola konsumsi nelayan di Desa Tanjung Sungkai sebesar  

48,7%  dapat disimpulkan sisanya 51,3% 

Dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya 

B. Saran 
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 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan diatas maka 

penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat memberi manfaat kepada pihak 

yang bersangkutan atau terkait dalam penelitian adapun beberapa saran yang penulis 

sampaikan sebagai berikut 

1. Berdsarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa gaya hidup lebih besar 

pengaruhnya dari pada pendapatan dalam pola konsumsi nelayan di Desa 

Tanjung Sungkai, diketahui bahwa setiap nelayan  di Desa Tanjung 

Sungkai memilki  gaya hidup yang terbentuk dari dalam diri dan memilki 

tujuan yang sama yaitu memperoleh mashlahah namun dalam penerpanya 

pada perilaku nelayan perlu adanya perbaikan diantaranya pengolahan 

dana. Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginannya untuk mengikuti gaya hidup, selama dengan pemenuhan 

tersebut sesuai dengan pedoman ajaran Islam, maka perilaku konsumen 

untuk mengikuti gaya hidup dibolehkan selama tidak keluar dari ajaran 

Islam. Kemudian dalam pola konsumsi nelayan sebagaimana telah 

dijelaskan bahwa nelayan memilki gaya hidup yang konsumtif  

2. Bagi peneliti selanjutnya melihat masih banyaknya kekurangan dalam 

penelitian ini sekiranya dapat mencari variabel-variabel lain terkait faktor 

yang  mempengaruhi pola konsumsi nelayan di Desa Tanjung Sungkai. 

Dimana hasil dalam penelitian ini didapat bahwa pendapatan dan gaya 

hidup cukup berpengaruh  48,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 
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diluar penelitian 51,3% dari total 100% . Faktor yang kemungkinan yang 

mempengaruhi menurut penulis yaitu lingkungan dan pendid 

 


