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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh political 

marketing mix terhadap keputusan memilih, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Produk politik berpengaruh signifikan terhadap proses keputusan memilih 

masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilukada. Hal ini 

menunjukan bahwa produk politik menjadi pertimbangan masyarakat 

dalam menentukan pilihannya pada Pemilukada Lampung Utara. 

  

2. Harga politik berpengaruh  dan tidak signifikan terhadap proses keputusan 

memilih masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilukada. Hal 

ini menunjukan bahwa harga politik pada Pemilukada  menimbulkan 

pengaruh buruk terhadap keputusan memilih masyarakat, sehingga 

semakin kecil nilai harga politik suatu kandidat dimasyarakat maka 

semakin kecil peluang kandidat tersebut dipilih oleh masyarakat. Keadaan 

tersebut mengindikasikan bahwa harga politik berpengaruh secara negatif 

terhadap keputusan memilih masyarakat dikarenakan masyarakat telah 
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cerdas dalam menyikapi prilaku oknum kandidat atau tim sukses dan 

mencoba membeli suara masyarakat yang dapat berpengaruh buruk 

terhadap jalannya pesta demokrasi di Kabupaten Lampung Utara. 

Sehingga semakin kecil nilai harga politik dimasyarakat maka semakin 

kecil masyarakat akan memilih kandidat tersebut. Hal tersebut di sebabkan 

masyarakat lebih mementingkan kemampuan kandidat dalam menjalankan 

roda pemerintahan dibandingkan kemampuan keuangan kandidat, suku 

kandidat dan serta politik uang guna menjadikan Kabupaten Lampung 

Utara menjadi lebih maju. 

 

3. Promosi politik berpengaruh tidak signifikan terhadap proses keputusan 

memilih masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilukada. Hal 

ini menunjukan bahwa promosi politik tidak menjadi pertimbangan 

masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pemilukada Lampung 

Utara. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menilai iklan, spanduk dan 

poster merusak lingkungan mereka yang disebabkan oleh oknum tim 

sukses kandidat yang meletakkan spanduk dan poster tidak pada 

tempatnya seperti pohon, tempat ibadah, dinding rumah warga hingga 

tiang listrik. 
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4. Distribusi politik berpengaruh signifikan terhadap proses keputusan 

memilih masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilukada. Hal 

ini menunjukan bahwa distribusi politik menjadi pertimbangan masyarakat 

dalam menentukan pilihannya dikarenakan masyakat akan memilih 

kandidat yang membuat masyarakat dekat dengan pemimpinnya. 

 

 

5. Secara keseluruhan produk politik, harga politik, promosi politik dan 

distribusi politik berpengaruh terhadap proses keputusan memilih 

masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilukada. Pengaruh 

produk politik relatif lebih dominan dibandingkan dengan variabel-

variabel political marketing mix yang lainnya. 
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5.2 Saran  

 

Beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini antara 

lain: 

1. Kandidat maupun tim sukses diharapkan tidak melakukan money politik 

dalam Pemilukada seperti memberikan uang maupun barang terhadap 

masyarakat, karena memberikan uang maupun barang kepada masyarakat 

justru akan membuat masyarakat menjadi antipati terhadap kandidat 

tersebut sehingga akan merugikan kandidat itu sendiri. 

2. Kandidat disarankan memberikan pengertian kepada tim suksesnya untuk 

tidak melakukan hal-hal yang justru akan membuat masyarakat antipasti 

terhadap kandidat seperti memasang atribut kampanye tidak pada 

tempatnya. 

3. Kandidat yang akan maju pada Pemilukada disarankan melakukan 

strategi-strategi yang dapat menyentuh masyarakat secara langsung seperti 

mendatangi partisipannya untuk mendengarkan aspirasi guna 

mematangkan program pembangunan. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa menambah variabel penelitian 

dan menggunakan jenis data penelitian yang berbeda misalnya data 

kualitatif. Perbedaan data penelitian maka teknik pengumpulan datanya 

akan berbeda, misalnya menggunakan teknik observasi dan wawancara, 

sehingga akan mendapatkan hasil data yang lebih lengkap dan mendalam.  


