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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Strategi komunikasi merupakan cara untuk memberikan informasi kepada 

konsumen dan menentukan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut 

agar dapat diterima sesuai dengan keinginan si pemberi informasi. Memberikan 

informasi yang tepat kepada konsumen memerlukan strategi. Bank Jatim untuk 

mendapatkan posisi yang diinginkan melakukan strategi dengan cara merancang 

program CSR yang dikenal dengan nama Bank Jatim Peduli. Bank Jatim Peduli 

memiliki berbagai macam kegiatan sosial seperti melakukan sosialisasi, 

penyuluhan, pembangunan, perbaikan jalan hingga memberi bantuan kepada yang 

membutuhkan. Disamping itu Bank Jatim dalam memberikan produk 

menyesuaikan dengan letak wilayah kantor cabang sehingga kantor cabang yang 

letaknya di wilayah perkotaan dan pedesaan bisa jadi memiliki produk yang 

berbeda. Seperti contohnya produk Bank Jatim di kantor cabang yang wilayahnya 

dekat dengan pesisir pantai maka Bank Jatim memberikan produk berupa 

tabungan nelayan yang dikhususkan bagi para nelayan. 

Dalam melakukan strategi komunikasi yang baik Bank Jatim memberikan 

berbagai macam fasilitas untuk memudahkan nasabahnya seperti penyediaan 

ATM, CDM, kantor kas, payment point hingga mobil kas keliling. Dengan adanya 

fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi dan 

menumbuhkan minat menabung pada nasabah. Untuk memasarkan produknya 

Bank Jatim melakukan berbagai macam promosi seperti mengisi stand pameran, 

menggelar event, melakukan presentasi kepada calon investor maupun calon 

nasabah, membuat iklan di media lokal, memasang spanduk dan billboard, 

mempromosikan produk dan layanan secara langsung dengan mendatangi sekolah 

maupun instansi dan memasang iklan di media sosial. 

Melihat strategi yang telah dilakukan oleh Bank Jatim sejauh ini 

memberikan hasil yang baik. Terbukti dalam pertumbuhan aset yang kian 
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meningkat. Bank Jatim juga akan terus memberikan yang terbaik bagi nasabah 

baik dalam segi fasilitas maupun produk yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah.  

 

3.2 Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka terdapat 

beberapa saran dari penulis, yaitu: 

1. Bank Jatim telah memberikan yang terbaik bagi nasabah. Namun, untuk 

mendapatkan profit dan nasabah lebih banyak lagi harus memberikan 

sesuatu hal yang tidak terduga untuk nasabah. 

2. Untuk Bank Jatim harus memberikan produk dan layanan yang lebih baik 

lagi. Dengan menambah kantor cabang, kantor kas, payment point, mesin 

ATM, hingga terus berinovasi memberikan produk baru yang dapat 

menarik minat calon nasabah dan agar bisa bersaing dengan Bank yang 

lain. Produk yang diberikan oleh Bank Jatim harus berkualitas dan berbeda 

dari yang lain. 

3. Bank Jatim agar lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah, menyediakan teknologi yang lebih canggih, jaringan yang 

semakin luas, kemudahan dalam mengakses serta memiliki keamanan 

yang tinggi. 

4. Menambah relasi dengan cara menjalin kerjasama dengan perusahaan, 

institusi kampus maupun lembaga yang lainnya. Karena itu merupakan 

salah satu cara untuk memperkenalkan Bank Jatim kepada masyarakat. 

  





