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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam pembahasan dan hasil 

pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) maka dapat disimpulkan untuk 

dapat memasarkan produk/layanannya secara efektif maka, Bank Jatim melakukan 

beberapa strategi dalam penyampaian pesan produk/layananya agar pesan yang 

ingin diinformasikan kepada nasabah dapat diterima nasabah dengan baik. 

Strategi yang digunakan tersebut adalah: 

1. Menentukan target market vs target audience yang disesuaikan dengan 

segmentasi produk yang akan dipasarkan 

2. Menentukan strategi pesan dengan memastikan bahwa pegawai Bank Jatim 

bagian pemasaran telah memiliki kemampuan dalam memasarkan dan 

mempromosikan suatu produk melalui program pelatihan “Selling Skill” 

3. Menentukan strategi media dengan mengikuti event yang bekerjasama dengan 

pihak lain (sponsorship), dan kegiatan yang merupakan inisiatif dari pihak 

Bank Jatim sendiri 

4. Menentukan line elements dengan mempromosikan produk melalui hard sell 

dan mengedukasi nasabah dengan soft sell  

5. Menentukan anggaran dengan menganalisa kegiatan yang akan dibiayai atau 

diadakan oleh Bank Jatim 

Strategi tersebut ditunjang dengan penggunaan media saluran komunikasi 

yaitu: 

1. Advertising dengan menggunakan majalah internal, majalah eksternal, surat 

kabar, televisi, radio, videotron, billboard, dan baliho 

2. Direct marketing dengan mengunjungi nasabah secara langsung 

3. Digital/internet marketing dengan menggunakan website resmi Bank Jatim 

4. Sales promotion dengan mengadakan undian berhadiah, penyediaan brosur di 

bilik ATM, dan mengadakan event yang bekerjasama dengan pihak lain 
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5. Publicity/public relations dengan mengadakan event untuk launching produk 

baru, sponsorship acara, partisipasi acara pihak lain, publisitas menggunakan 

radio lokal 

6. Personal selling dengan menemui nasabah prioritas 

Dengan mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis menjadi 

mengetahui mengenai tugas dari bagian pemasaran pada suatu bank sehingga 

penulis mampu untuk memahami peran, tugas, dan wewenang dari bidang 

pemasaran, dapat membuat surat instruksi, dapat membuat laporan atas 

pencapaian suatu produk.  

 

3.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh 

penulis, sebaiknya Bank Jatim memperluas segmentasi misal, kepada mahasiswa, 

sebab saat ini mahasiswa merupakan konsumen yang mengikuti trend (trend saat 

ini adalah menjadi entrepreneurship) yang membutuhkan pinjaman dana untuk 

memulai suatu usaha, selain itu mahasiswa juga mengikuti kemajuan teknologi. 

Sehingga, mempromosikan suatu produk ke mahasiswa menjadi lebih mudah 

karena terbantu dengan adanya teknologi. Tentunya kredit untuk mahasiswa ini 

perlu mempertimbangkan persetujuan dari orang tua mahasiswa yang 

bersangkutan, selaku penjamin atas dana kredit yang diajukan. Sehingga bank 

memiliki jaminan yang jelas atas dana kredit yang diberikan tersebut. 
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