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ABSTR\KSI 


Pcnclitian ini dilakukan olch pcnulis bcrciasarkan adanya fitkta yang 
berkembang di dunia perbankan, yaitu banyaknya bank-bank yang memberikan 
stimuli atau rangsangan bcrupa pembcrian badiah sceara bcsar-bcsaran dcngan nilai 
nominal sampai milyaran rupiah dengan tujuan unruk menarik dana dari nasabah 
lama maupun dari nasabah baru. Diantara bank-bank terscbut adalah Bank BNl 
1946 dengan programnya yang diberi nama '-PESO'\A J 5 MiLYAR". Dari fakta 
tcrscbut, penulis tel1arik untuk mengctahui apakah pcncrapan program ini mampu 
mempengaruhi nasabah untuk meningkatkan saldo tabungannya 

Data yang diperoleh dari nasabah SNl 1946 cabang Probolinggo yang 
menjadi respond en dalam penelitian ini dio!ah dengan menggunakan .1\1cNemar 
Test, yaitu suatu alat uji yang dipakai untllk mcngcwhui adanya perhedaan sebclum 
adallya perlakuan dan sesudah diadakan suatu per!akuan. Dengan McNemar Test 
pcnulis mcncoba mencari jawaban atas pcrtanyaan mcngenai pengaruh pcnerapan 
~'PESONA 15 1\11LYAR" terhadap perubahan tanggapan nasabah, kemlldian untuk 
mengetahui apakah peJ1lbahan tallggapan nasabah tcrscbut positif atau negatif, 
penulis membandingkan data-data sekunder yang dlpero\eh dari perusahaan (BNI 
1946 cabang Probolinggo) yaitu data perolehan dana dan jumlah nasabah baru 
mulai Januari sampai Agustus tahun )998 dengan data dan periode yang sama pada 
tahun 1999 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata didapatkan hasil bahwa 
memang terjadi perubahan tanggapan nasabah sebelul11 pencrapan dan pada saat 
penerapall "PESONA 15 1\1 ILY AR", dan dengan membandingkan data yang 
diperoleh dari perusahaan clan merujuk pada pengolahall data primer dengan 
McNemar Test dapat disimpllikan bahwa nasabah mellanggapi "PESONA 15 
M!LY AR" secara positif yang dibuktikan dengan adanya peningkatan perolehan 
dana sebcsar ± 26% 

Dengan memperhatikan hasil penelitlan yang telah dilakukan, maka penulis 
mempunyai saran yang mungkin bisa dipergunakan sebagal bahan pertimbangan 
dalam menyusun kebijakan-kebijakan serupa dimasa datang, yaitu bila pada tahun
tahun mendatang berniat mengadakan program prnmosi semacam ini, hendaknya 
syarat untuk dapat mengikuti undian dipenngan. dimana yang semula hanya 
nasabah yang mempunyai saldo minimal Rp 100.000,- saja yang boleh mengikllti 
undian tersebut ditunmkan menjadi Rp. 50.000,- atau lebih rendah dengan 
pel1.imbangan agar nasabah-nasabah keeil dari kalangan pelajar, mahasiswa dan 
lain-lain yang pendapatannya tidak begitu besar blsa berusaha mengikuti undian 
tersebut dengan menambah saldo simpanannya dalam jumlah yang tidak terlalu 
besar. 


