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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara marketing Public Relations Bank Mandiri Dumai 

terhadap Loyalitas Nasabah melalui program fiesta poin 

2. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa marketing Public 

Relations (X) berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah (Y). Artinya, 

jika setiap peningkatan marketing Public Relations (X) sebesar 1 satuan maka 

akan meningkatkan loyalitas nasabah (Y) sebesar 0,981. 

3. Berdasarkan uji t, maka nilai thitung> ttabel (15,760 > 1,984) yang berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Maka marketing Public Relations berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah.  

4. Berdasarkan  hasil olah data yang didapat kegiatan publikasi, media identitas, 

dan kegiatan sosial marketing public relations mempunyai hubungan yang 

kuat dengan loyalitas nasabah yaitu 0.694,  0.629, dan 0.72. Sedangkan 

pidato, berita, event, dan sponsorship hubungan yang terjadi cukup kuat 

yaitu0.599, 0.538, 0.599 dan 0.526 

2. Berdasarkan hasil nilai R square menunjukkan bahwa nilaiR Square sebesar 

0,717. Artinyaadalahbahwasumbanganpengaruh varibel marketing Public 

Relationsterhadapvariabel loyalitas nasabah adalahsebesar 71,7 %. 

Sedangkan sisanya 28,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

3. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa marketing public relations 

berkaitan dengan perubahan sikap nasabah untuk menghasilkan loyalitas 

nasabah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka peneliti mencoba 

memberikan saran berikut: 
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1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan aktivitas marketing public relations 

lebih ditingkatkan lagi dibidangpidato, berita, event, dan sponsorship. Karena 

dengan adanya komunikasi langsung kepada nasabah dapat memberikan 

pemahaman kepada nasabah tentang tujuan dari program yang dibuat oleh 

Bank Mandiri. Berita, event, dan sponsorship juga menjadi hal penting dalam 

hal mengikat loyalitas nasabah karena dari kegiatan-kegiatan terebut dapat 

menarik simpati nasabah. 

2. Peneliti menyarankan kepada Bank Mandiri untuk mempertahankan kegiatan 

marketing public relations publikasi, media identitas, dan kegiatan sosial. 

Karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan publikasi, 

media identitas, dan kegiatan sosial sudah mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap loyalitas nasabah. 


