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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Kegiatan usaha PT. BPR X adalah sebagai berikut : 

• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

• Memberikan kredit. 

• Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah. 

• Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan 

pada bank lain. 

2. Produk Deposito PT.BPR X 

• Deposito Berjangka 

Produk deposito dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. 

• Deposit On Call 

Produk deposito dengan jangka waktu 7 hari (1 minggu). 
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3. Pelaksanaan Personal Selling PT.BPR X 

• Mencari prospek 

• Pertemuan 

• Membangun hubungan baik dan kepercayaan 

• Menentukan kebutuhan 

• Presentasi berkaitan dengan kebutuhan 

• Penyelesaian percobaan dan penanganan keluhan 

• Penutupan  

• Layanan Lanjutan 

            4.Dalam memasarkan produknya PT.BPR X  menggunakan salah satu aspek 

strategi pemasaran yaitu dengan penjualan langsung atau personal selling. Hal ini 

dikarenakan personal selling mempunyai kebaikan yang dapat diperoleh dari 

hasil suatu personal contact antara penjual dan pembeli, dimana perusahaan dapat 

langsung berkomunikasi dengan konsumen. Dengan adanya strategi promosi 

yang tepat khususnya personal selling maka akan membuat konsumen tertarik 

sehingga menimbulkan minat konsumen untuk berinvestasi pada deposito PT. 

BPR X. 

5. Ini berarti Pelaksanaan Personal Selling (variable x) benar-benar berpengaruh  

     secara signifikan terhadap Minat Konsumen (variable y). 
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6. Dari 3 jenis data karakteristik responden kita dapat mengetahui bahwa: 

• Jenis kelamin: 

Nasabah deposito PT.BPR X  lebih banyak berjenis kelamin 

perempuan, sebesar 67%. 

• Usia: 

Nasabah deposito PT.BPR X sebagian besar berusia di atas 39 tahun, 

sebesar 81%. 

• Pendapatan per bulan: 

Nasabah deposito PT.BPR X sebagian besar berpendapatan per bulan di 

atas 5 juta, sebesar 93%. 

7. Personal selling adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam bidang 

pemasaran. Karena personal selling dapat mengetahui apa yang diinginkan 

konsumen, mengatasi keluhan secara langsung dan professional, dan memberikan 

berbagai kemudahan dan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen. 

Sehingga kepuasan pelanggan meningkat dan dapat meningkatkan penjualan 

produk dan menjaga loyalitas konsumen. 

8. Karena pasar deposito PT.BPR X adalah orang-orang kalangan atas maka 

selain dari produk, kita juga harus mengutamakan pada hubungan yang kita bina 

dengan konsumen agar kita memperoleh kepercayaan yang sepenuhnya dari 

konsumen. 

9. Karena sebagai personal selling yang bergerak di bidang jasa kita harus 

memberikan pelayanan lanjutan setelah penjualan yang sebaik mungkin untuk 

menjaga loyalitas konsumen. 
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10. Menjual adalah sebuah hubungan dan anda membangun hubungan secara 

sistematis, tidak dengan cara menodong. 

5.2. Saran 

• PT.BPR X hendaknya berusaha menciptakan produk-produk deposito 

yang baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah. 

• Melakukan introspeksi dan mengembangkan produk deposito yang 

sudah ada. 

• Perusahaan terutama deposit marketing PT.BPR X lebih memberhatikan 

kebutuhan, keinginan, dan keluhan nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya secara professional. 

• Diadakan pelatihan yang lebih intensif dan spesifik untuk untuk para 

personal selling. Contohnya: mulai dari cara menelepon konsumen, cara 

melihat karakter tiap nasabah dan mengetahui bagaimana cara 

menghadapinya, dan pelayanan lanjuta untuk mempertahankan loyalitas 

konsumen. 

• Mengharuskan personal selling untuk memiliki product knowledge dan 

customer knowledge yang baik. 

 




