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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh promosi terhadap

keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri

Cab. Kendari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri

Cab. Kendari mengenai pengaruh promosi faktor internal dan eksternal Bank

terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas dapat diambil

kesimpulan bahwa:

1. Strategi promosi yang di terapkan pada produk gadai emas pada Bank Syariah

Mandiri:

a. Promosi (Promotion)

Dalam proses promosi, produk gadai emas syariah proses itu sendiri di

lakukan Bank dengan cara memberikan langsung kepada masyarakat,

seperti ke para pedagang, perumahan, pegawai dan lain sebagainya.

Selain itu juga dengan memberikan selembaran pemberitahuan tentang

produk gadai emas syariah yang sekarang dipasarkan atau dengan cara

menyebar brosur dan memasang spanduk.

b. Produk (Product)

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk

mendapatkan perhatian, di beli, di pergunakan, di konsumsi dan yang

dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen.
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c. Distribusi (Place)

Penentuan lokasi suatu cabang Bank merupakan salah satu kebijakan

yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis

sangat memudahkan nasabah berurusan dengan bank.

Jadi strategi promosi adalah hal yang mendasar yang harus di kerjakan

sebelum produk akan di luncurkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat

tertarik dan berminat menggunakan produk gadai emas syariah ini.

2. Promosi terhadap keputusan nasabah mengalami pengaruh positif. Dari hasil

penelitian ini dapat diketahui bahwa keputusan nasabah akan bernilai positif.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan nasabah dengan hasil uji T-hitung sebesar thitung

(4,247) > ttabel (1,660) sehingga variabel independen berpengaruh terhadap

variabel dependen dan signifikan bernilai 0.03<0.05 sehingga Ho ditolak dan

Ha diterima.

B. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas faktor-faktor pendukung

lainnya dan mendapat jumlah responden yang lebih banyak dari penelitian yang

dilakukan oleh penulis

2. Bank Syariah Mandiri harus meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap

masyarakat tentang produk gadai emas dan bagaimana sistemnya agar masyarakat

yang belum menjadi nasabah tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan

menggunakan produk gadai emas.
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3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan evaluasi dengan

mendengarkan masukan yang di berikan oleh para nasabah sebagai upaya untuk

membangun hubungan silaturahmi antara gadai emas dan para nasabahnya. Hal ini

akan menciptakan kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi pemahaman,

pengetahuan, dan pengenalan produk.


