
 
 

39 

BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa bauran pemasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

jumlah nasabah sangat berpengaruh pada kenaikan jumlah nasabah. Dari bauran 

pemasaran yang terdiri dari 7P, yang memiliki pengaruh paling besar dalam 

meningkatkan jumlah nasabah yaitu promosi yang dilakukan dengan pemberian 

promo kepada nasabah. Dengan promo yang diberikan kepada nasabah seperti 

promo akhir tahun, promo Briguna sakti dan Promo Khusus Wilayan Kanwil 

Surabaya dapat meningkatkan minat nasabah untuk mengajukan kredit Briguna ke 

kantor Cabang BRI Kusuma Bangsa Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah nasabah pada bulan desember serta april dan mei ketika 

BRI Cabang Kusuma Bangsa memberikan promo akhir tahun dan promo bunga 

kuhusus wilayan kanwil surabaya. Meningkatnya jumlah nasabah ini juga 

memberikan keuntungan bagi bank dimana penghasilan terbesar bank didapatkan 

dari bunga kredit yang disalurkan kepada nasabah. 

 Berdasarkan pada data diatas juga dapat diketahui bahwa minat nasabah 

terhadap kredit Briguna juga cukup besar terutama bagi nasabah pegawai tetap. 

Dapat dilihat dari kenaikan nasabah yang berarti menunjukkan dimana nasabah 

lebih memilih untuk mengajukan kredit Briguna di BRI Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya dibandingkan dengan kredit sejenis di bank lain. Ini menunjukkan 

bahwa BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya mampu memberikan sarana dan 

prasarana serta pelayanan yang terbaik bagi nasabah dengan mempertahankan 

kecepatan dalam menerima pengajuan baik mulai analisis kredit, pemeriksaan 

dokumen hingga pencairan kredit.   

3.2 Saran 

 Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnnya, dilihat dari hambatan 

yang dihadapi dalam penerapan bauran pemasaran maka penulis menyarankan 
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bahwa hendaknya BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas baik dari produk yang ditawarkan kepada nasabah, 

promosi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah maupun proses 

yang dilakukan dalam melayani nasabah. Sehingga nasabah bisa mendapatkan 

pelayanan seperti yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas standar layanan, 

BRI sebaiknya memperkecil kemungkinan seringnya terjadi trouble pada sistem. 

BRI pusat sebaiknya meningkatkan kualitas dari sistem atau server sehingga dapat 

menghindari trouble pada sistem yang dapat menghambat proses pengajuan kredit. 

Sedangkan hambatan yang dihadapi di dalam partisipan yang terlibat 

dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, hendaknya disediakan teller 

tersendiri di ruangan Briguna bagi nasabah kredit Briguna. Sehingga nasabah 

kredit Briguna tidak perlu pergi ke lobby utama yang berada di lantai satu dan 

mengantri dengan nasabah umum. Selain itu dengan adanya teller tersendiri bagi 

nasabah kredit Briguna dapat mempercepat proses pencairan kredit setelah kredit 

disetujui.Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan yang didapatkan oleh 

nasabah. 
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