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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Personal Selling terhadap Keputusan 

Pembelian produk Pinjaman Modal kerja di PT.Bank Sahabat Sampoerna cabang 

Bandung” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Kegiatan Personal Selling yang meliputi aspek mencari calon pelanggan, 

pendekatan, presentasi dan demonstrasi, mengatasi keluhan dan penutupan 

dinilai baik. Hal ini ditunjukan terhadap pernyataan pernyataan yang 

merupakan dimensi Personal Selling produk Pinjaman Modal Kerja berada 

pada interval 3.40 – 4.19. 

 Sedangkan  mengenai keputusan pembelian produk Pinjaman Modal Kerja 

sebanyak 90,3 % menyatakan membeli produk Pinjaman Modal Kerja, dan 

yang 9,7 menyatakan untuk tidak membeli. Selain itu bila bedasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan juga mendapatkan hasil Nagelkerke R Square 

adalah 0,760. Artinya, variabel keputusan pembelian dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan oleh variabel Personal Selling sebesar 76%, sedangkan 24% 

dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Atau jika 

dijelaskan dengan Cox and Snell R Square dapat dijelaskan bahwa variabel 

dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Independen (X) sebesar 36,5%, 

sementara sisanya 63,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan pada penelitian ini. 

 Hasil uji hipotesis yang diperoleh dari perbandingan probabilitas dengan 

tingkat signifikan Ho ditolak dan Ha diterima karena 0,030 < 0,05. 

Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari Personal 

Selling terhadap Keputusan Pembelian. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas analisis hasil penelitian, maka 

penulis mengajukan beberapa saran, yaitu : 

1. Melakukan training secara rutin seperti training pada produk knowledge, 

training, motivasi kerja. 

2. Melakukan follow –up secara kontinue kepada calon nasabah. 

3. Melengkapi database tentang calon nasabah potensial serta database calon 

nasabah yang sudah menjadi pelanggan. 

4. Personal selling harus lebih mampu dan cepat tanggap dalam menanggapi 

keluhan konsumen serta menjawab pertanyaan konsumen. 

5. Personal selling harus dapat meyakinkan calon nasabah atau pelanggannya 

produk pinjaman modal kerja adalah yang terbaik. Hal ini di dukung oleh 

pengetahuan produk tentang pinjaman modal kerja dengan pesaing bank lain, 

dengan kata lain, personal selling harus mengetahui keunggulan dan 

kekurangan produk pinjaman modal kerja dan lainya 

6. Melakukan maping/pemetaan pasar untuk melihat potensi calon nasabah yang 

ada disekitar Bandung. 

7. Melakukan pendekatan ke berbagai komunitas bisnis di sekitar wilayah 

Bandung untuk mendapatkan calon nasabah potensial. 

8. Pemberian insentif untuk marketing dengan pencapaian di atas 100%  untuk 

memotivasi setiap marketing dalam meningkatkan kinerja. 


