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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan analisa tentang pengaruh sales promosi produk listrik 

prabayar terhadap minat beli konsumen di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan Bandung  serta didukung oleh teori-teori dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Persepsi konsumen terhadap sales promosi PT. PLN (persero) APJ Bandung, 

berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata keseluruhan tentang 

pelaksanaan promosi penjualan sebesar 4.04, artinya mayoritas responden 

menilai baik pelaksanaan promosi penjualan pada PLN APJ Bandung  

mengenai produk listrik pra bayar. Indikator-indikator yang menjadi penilaian 

dalam pengukuran promosi penjualan yaitu potongan harga/discount, dan 

demonstrasi. 

2. Minat beli konsumen terhadap produk listrik prabayar PT. PLN (persero) APJ 

Bandung, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 3.96 yang berarti bahwa minat beli konsumen sangat menarik. 

Konsumen memberikan tanggapan yang positif mengenai pelaksanaan 

promosi penjualan yang dilakukan oleh PLN APJ Bandung  mengenai produk 

listrik pra bayar. 

3. Pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli konsumen untuk memasang 

listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

Bandung, berdasarkan nilai korelasi rank spearman diperoleh sebesar 0.765, 

artinya hubungan antara promosi penjualan dengan minat beli konsumen 

memiliki hubungan yang cukup kuat. Adapun besarnya pengaruh atau 

kontribusi promosi penjualan terhadap minat beli konsumen berdasarkan 

analisa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 58.52%, sedangkan 
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sisanya sebesar 41.48% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar promosi 

penjualan yang tidak penulis teliti. Selanjutnya dari hasil pengujian hipotesis 

diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Terdapat 

hubungan yang positif antara promosi penjualan  dengan minat beli” 

dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh sales promosi produk listrik 

prabayar terhadap minat beli konsumen di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan Bandung, maka penulisan menyarankan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Sebagai tambahan dalam pelaksanaan sales promosi produk sebaiknya lebih 

sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan, 

keuntungan yang didapatkan konsumen dalam menggunakan produk listrik 

prabayar. 

2. PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sebaiknya 

meningkatkan kegiatan promosi lainnya seperti publisitas dengan melakukan 

kegiatan sponsorhip terhadap suatu kegiatan amal, sosial, ataupun olahraga 

guna menciptakan citra perusahaan di mata masyarakat 

3. Fasilitas operasional seperti alat ukur diharapkan tersedia agar memudahkan 

pelanggan jika ingin mengganti alat ukur sehingga tidak perlu menunggu jika 

menginginkan migrasi dari listrik pasca-bayar menjadi listrik pra-bayar. 

4. Prosedur pemasangan listrik pra bayar seharusnya tidak terlalu panjang dan 

rumit, sehingga pelanggan tidak mengeluh atas pemasangan listrik pra bayar 


