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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan 

bahwa alasan Bank BTN mengeluarkan produk tabungan BTN Siap agar dapat 

membantu nasabah yang tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik. Karena 

produk ini tergolong baru, maka tentunya dibutuhkan strategi marketing yang baik 

agar produk tabungan BTN Siap dapat dikenal oleh publik. Adapun elemen 

bauran promosi yang digunakan dalam mempromosikan tabungan ini, meliputi 

penjualan personal dan hubungan masyarakat. Kegiatan penjualan personal 

dilakukan oleh frontliner ketika nasabah maupun non nasabah mengunjungi bank, 

sedangkan kegiatan hubungan masyarakat dilakukan oleh funding officer dengan 

melakukan sosialisasi ke instansi/lembaga. Dari kedua elemen bauran promosi 

tersebut, strategi marketing yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah 

nasabah adalah strategi marketing yang dilakukan oleh funding officer ketika 

melakukan sosialisasi ke instansi/lembaga. Hal tersebut dikarenakan proses 

promosi yang dilakukan oleh  funding officer lebih intensif dibandingkan yang 

dilakukan oleh frontliner, selain itu ketika melakukan sosialisasi tentunya akan 

banyak sekali target pasar yang berada pada instansi/lembaga, sehingga tingkat 

penjualan produk akan lebih besar dibandingkan target pasar yang berada di bank, 

karena biasanya orang-orang yang datang ke bank, khususnya non nasabah telah 

mengetahui dengan jelas dan pasti produk bank mana yang akan digunakan. Hal 

ini tentunya akan mempersulit pihak bank dalam mempengaruhi non nasabah 

tersebut untuk menggunakan tabungan lainnya yaitu tabungan BTN Siap yang 

ingin dipromosikan. 
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