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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

 

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan , hipotesis yang 

menyatakan bahwa bauran  promosi yang terdiri dari periklanan, promosi 

penjualan, dan publisitas berpengaruh positif terhadap keputusan 

menabung  pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama  dapat 

diterima.  Hal ini didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi uji F 

lebih kecil dari 0.05. Maka dapat diketahui bahwa variabel bauran 

promosi (X) yang terdiri dari periklanan (X1), promosi penjualan (X2) 

dan publisitas (X3) yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

keputusan menabung ialah periklanan (X1)  yaitu sebesar 7.338 dan yang 

paling kecil pengaruhnya ialah promosi penjualan (X2) yaitu sebesar 

3.812. 

2. Hasil pengujian R 
2
 adalah 0,582 atau 58,2% variabel bauran promosi   

memiliki pengaruh positif  terhadap keputusan  menabung pada  PT Bank 

Lampung Kantor Cabang Utama dan sisanya  41,8%  dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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5.2   SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh oleh peneliti maka yang 

dapat  peneliti sarankan kepada  PT Bank Lampung Kantor  Cabang 

Utama ialah sebagai berikut : 

1. Kegiatan periklanan yang dilakukan PT Bank Lampung Kantor  

Cabang Utama sudah baik terbukti berdasarkan hasil uji yang 

dilakukan peneliti dalam penelitian ini diketahui variabel periklanan 

memiliki    pengaruh yang paling besar diantara variabel lainnya 

sebesar 7.338. Sebaiknya PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama 

perlu mempertahankan kegiatan periklanan yang dilakukan mulai dari 

menenmpatkan spanduk dan bill board ditempat yang strategis,  

meyiarkan produk PT Bank Lampung  ditelevisi, memasang iklan 

dimedia cetak seperti koran dan majalah, dll. Sebaiknya PT Bank 

Lampung Kantor  Cabang Utama juga berinovasi dalam periklanan 

seperti menambah spanduk dengan desain yang lebih menarik dan 

dipasang di seluruh kota Bandar lampung sehingga dapat menarik 

perhatian nasabah. 

2. Publisitas yang dilakukan PT Bank Lampung Kantor  Cabang Utama 

sudah baik namun beberapa responden masih kurang mengetahui  

dimana  kegiatan publisitas tersebut dilakukan. Hal ini mengakibatkan 

masyarakat tidak mengetahui PT Bank Lampung Kantor Cabang 

Utama melakukan kegiatan publisitas, oleh karena itu sebaiknya PT 

Bank Lampung Kantor  Cabang utama menggelar kegiatan ditempat-



77 
 

tempat yang strategis dan penuh keramaian seperti dipameran, 

kegiatan amal, bedah rumah, serta mengadakan pemberian biaya 

sekolah geratis untuk anak-anak yang kurang mampu, dll. Sebaiknya 

kegiatan publisitas tidak sekali dalam setahun dilakukan tetapi berkali-

kali dalam setahun. Hal ini memungkinkan masyrakat dapat lebih loyal 

terhadap PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama. 

3. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

diketahui variabel promosi penjualan memiliki pengaruh yang paling 

kecil diantara variabel lainnya sebesar 3.812.  Penerapan  promosi 

penjualan yang dilakukan PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama 

kurang baik dan tidak  terorganisir  sehingga PT  Bank Lampung 

Kantor Cabang Utama perlu melakukan promosi penjualan yang lebih 

baik seperti : 

a.  Memperbanyak undian berhadiah dengan menambahkan jumlah 

hadiah seperti mobil,  motor , ONH (Ongkos Naik Haji), sehingga 

masyarakat khususnya masyarakat lampung berpeluang besar  

untuk mendapatkan hadiah.  Hal ini mampu menarik minat 

masyarakat untuk  menabung pada  PT Bank Lampung Kantor 

Cabang Utama. 

b. Melakukan promosi penjualan dengan membuka  rekening gratis 

untuk mahasiswa atau pelajar dengan tujuan mewujudkan budaya 

menabung sejak dini. 

c. Memberikan souvenir menarik kepada nasabah yang telah 

bertransaksi di PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama seperti : 
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Gantungan kunci, pulpen, senter, baju, kaos, topi, payung, 

kacamata, kalkulator, dll. 

d. PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama perlu memberikan 

pelatihan kepada karyawannya terutama dibidang promosi 

penjualan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. 

 

 


