
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di ambil

kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank BRI Syariah Pekanbaru dalam

upaya meningkatkan nasabah adalah dari segi strategi tersebut meliputi

produk, harga, tempat,promosi dan pelayanan. Dalam upaya meningkatkan

dan perkembangan bank BRI Syariah Pekanbaru. Pihak bank BRI syariah

berusaha untuk menarik masyarakat dengan cara meningkatkan pelayan

sehingga masyarakat merasa nyaman. Dan melakukan promosi, seperti

menyebarkan brosur, pemasangan spaduk, media. Dan tempat yang strategis

dan mudah untuk masyarakat dapat ketahui.

2. Sikap masyarakat terhadap produk tabungan BRIsyariah iB sangat bagus

karena dilihat dari hasil penelitian lapisan masyarakat yang mengunakan

produk ini sudah merata baik lapisan masyarakat tingkat pelajar atau

mahasiswa,pegawai,pengusaha,dan ibu rumah tangga. Dengan demikian

masyarakat merespon dengan baik produk tabungan BRIsyariah iB ini.

3. Selain penerapan strategi pemasaran, bank BRI Syariah juga menghadapi

faktor penghambat dan pendukung dalam memasarkan produk tabungan,

yaitu:
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a. Masyarakat masih kurang memahami dan mengetahui apa itu produk-

produknya, sehingga menjadi kendala terhadap perkembangan dan

pertumbuhan BRI Syariah.

b. Tingkat  kepercayaan  masyarakat  yang  masih  lemah  tentang bank

Syariah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi melalui

bank konvensional yang dianggap  memberikan  keuntungan  yang  lebih

besar  dibandingkan  dengan bank BRI Syariah cabang pekanbaru.

c. Lokasi  yang strategis, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat,

sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

d. SDM yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur,

penuh dedikasi   dan   tanggung   jawab,   sehat   jasmani   dan   rohani

serta  memiliki keterampilan (skill) dalam bidangnya.

e. Penyediaan software sebagai alat pendukung sistem komputerisasi

keuangan.

f. Memiliki standar operasional (SOP).

g. Sarana fisik yang mendukung seperti adanya bangunan yang dijadikan

kantor, meja  teller,  dan  meja  marketing  yang  tersendiri.  Sehingga

tercipta  suasana kerja yang nyaman.

h. Publikasi dan marketing dengan pembuatan papan nama, penyebaran

brosur dan pemasangan spanduk.

i. Aspek legal (menyangkut perjanjian dan penyelesaian kasus-kasus).



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka

dapat disampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dilanjutkan dan bermanfaat

bagi kemajuan bank BRI Syariah Pekanbaru.

1. Prospek strategi pemasaran hendaknya yang telah dikembangkan dapat

bertahan.

2. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya dapat

ditingkatkan lagi.

3. Kepada masyarakat agar menghimpun dana di bank BRI Syariah kemudian

menghindarilah dari lembaga-lembaga konvensional.


