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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pelaksanaan strategi pemasaran produk consumer banking my First 

Bjb Cabang Majalengka 

Dari hasil observasi dan praktek kerja langsung yang telah dilakukan oleh 

penulis pada Bank Bjb cabang Majalengka, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan strategi pemasaran produk consumer banking Bjb My First di bank 

Bjb cabang Majalengka sudah cukup baik. Adapun strategi pemasaran dilihat dari 

teori marketing mix pada bank Bjb My First secara garis besar yaitu : 

1. Produk : Bank Bjb secara khusus membuat maskot untuk produk tabungan 

My First, membuat desain tabungan dengan menggunakan banyak warna, 

membuat kolom khusus untuk mecantumkan cita-cita nasabah anak-anak  

dan semua aplikasi dalam produk my first ini bertujuan untuk menarik 

minat menabung anak-anak. 

2. Price : Bank Bjb memberikan kebijakan dalam produk My First ini sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak sehingga produk ini sangat 

cocok dipakai oleh anak-anak dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Penyetoran awal dan minimun yaitu Rp.50.000 

 Biaya administrasi bulanan Rp.0 

 Kebijakan bunga tabungan yaitu : 
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Gambar 5.1 

Ketentuan tingkat suku bunga My First 

12

Tingkat Suku Bunga

bjb Tandamata My First Suku Bunga 
per-Tahun

Saldo ≤ Rp. 500.000,- 0.00%

Rp. 500.000,- < saldo < Rp. 1.000.000,- 0.25%

Saldo ≥ Rp. 1.000.000,- 1.00%

*) dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian (Simple Interest)

Tiering Suku Bunga Tabungan bjb Tandamata My First

 

 

 Bebas biaya pembuatan kartu ATM  

 Bebas biaya tarik tunai diseluruh ATM  Bjb, ATM prima dan ATM 

bersama. 

3. Place : Bank Bjb mengoptimalkan pelayanan untuk produk tabungan My 

First ini dengan tersedianya pelayanan untuk produk ini disetiap kantor 

cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar diseluruh kecamatan 

dibawah kantor cabang bank Bjb cabang Majalengka. 

Dari segi kegiatan pendistribusian produk pun bank Bjb mempunyai dua 

alternatif yaitu secara langsung atau direct selling yaitu nasabah secara 

langsung datang ke Bank dan tidak langsung(melalui perantara) atau 

indirect selling yaitu melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah. 
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4. Promotion : bank Bjb cabang Majalengka mempromosikan produk 

tabungan My First ini melalui berbagai macam teknik promosi yaitu 

penjualan tatap muka, publishitas, event, promosi penjualan. 

5. People : secara garis besar bank Bjb mempunyai spesifikasi karyawan 

dengan lulusan minimun S1 dan S2 untuk jabatan di top management dan 

middle management. Upaya ini dilakukan agar bank Bjb mempunyai 

kualitas pelayanan yang baik dan produk-produk yang dikeluarkan pun 

baik dan berkualitas sehingga daoat tercapai tujuan perusahaan. 

6. Process : proses pelayanan di Bank Bjb cabang Majalengka sangat 

memperhatikan kesopanan dan kenyamanan pada konsumen, ini terlihat 

jika seorang nasabah yang akan memasuki kantor maka secara sigap 

petugas akan membukakan pintu. 

7. Physical evidence : fasilitas yang dianggap akan dibutuhkan oleh 

konsumen atau nasabah di Bank Bjb cabang Majalengka sudah lengkap, 

terlihat dari adanya mushola dan toilet. 

Adapun kesimpulan strategi pemasaran Bank Bjb cabang Majalengka yang 

bisa penulis ambil jika dilihat dari teori STP ( segmenting, targeting dan 

positionong) adalah bahwa pada produk tabungan Bjb My First ini bank Bjb tidak 

terlalu banyak mengelompokan pasar sasaran, mempunyai target market yang 

sangat jelas yaitu anak-anak dari umur 0-17 tahun dari semua kalangan serta 

membuat kesan bahwa tabungan My First ini adalah tabungan yang bisa 

membantu mewujudkan keinginan dan cita-cita para nasabahnya. 
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5.1.2 Hambatan yang dialami oleh BANK BJB CABANG Majalengka dalam 

strategi pemasaran produk consumer banking tandamata My First 

Dalam merealisasikan strategi pemasaran yang dilaksanakan Bank Bjb 

mengalami beberapa permasalahan yang sedikit banyak akan menghambat pula 

tercapainya tujuan perusahaan akan diluncurkannya produk ini yaitu : 

Gambar 5.2 

Tujuan dan sasaran My First 

2

Tujuan & Sasaran

1
• Meningkatkan NoA & DPK Murah

2
• Memperluas Segmen Pasar

3
• Edukasi Perbankan bagi anak

4
• Meningkatkan Brand Image bank bjb

 

Bank Bjb dalam meluncurkan produk berbasis tabungan untuk anak ini 

termasuk dalam kategori lambat sehingga memposisikan Bank Bjb sebagai market 

follower dari perusahaan pesaingnya yaitu Bank Bri, hal ini menyebabkan 

konsumen lebih dulu mengenal produk pesaing daripada produk bank Bjb selain 

itu tidak adanya kuasa tabungan kepada anak menjadi permasalah bagi nasabah 

yang memang berumur 15-17 tahun serta kurangnya ketertarikan masyarakat 

kabupaten Majalengka terhadap produk tabungan untuk anak-anak. Penyebaran 

unit kantor Bank Bjb pun belum tersebar luas khususnya di kabupaten Majalengka 
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seperti halnya Bank Bri sehingga kemungkinan penjangkauan konsumen terhadap 

perusahaan lebih tinggi pada perusahaan pesaing. 

 Dalam kenyataan nya sebagai market follower untuk meraih konsumen 

dalam jumlah yang banyak diperlukan beberapa upaya ekstra, salahsatu nya 

adalah melalui promosi dalam hal ini Bank Bjb kurang memanfaatkan media 

elektronik seperti Televisi untuk menyebar luaskan informasi tentang produk baru 

mereka. Sementara itu jumlah CS bank Bjb pun dinilai kurang sehingga 

menyebabkan pelayanan yang berjalan lama terhadap nasabah. Suku Bunga yang 

ditetapkan Bank Bjb pun masih lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya 

yaitu BRI serta dari segi physical evidence Bank Bri mempunyai lahan yang lebih 

luas dan lebih nyaman dari Bank Bjb. 

 

5.1.3 Solusi yang dilakukan Bank Bjb cabang Majalengka dalam 

pelaksanaan strategi pemasaran tabungan My First 

Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Bank Bjb cabang Majalengka 

perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan dan upaya yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan dari tabungan My First ini. Upaya yang dilakukan 

yaitu : 

 Meningkatkan frekuensi promosi produk dan pelayanan terhadap nasabah 

dan calon nasabah 

 Memperluas jaringan kantor 
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 Membuat program CSR ( corporate social responsibility ) 

 Optimalisasi terhadap sumber daya teknologi 

 Menetapkan setoran awal tabungan yang relatif rendah 

 Memberikan layanan yang tepat kepada nasabah maupun calon nasabah 

sesuai dengan standar operasional prosedur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelitian langsung yang 

dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan 

pertimbangan dan koreksi atas kelemahan dalam melakukan kegiatan strategi 

pemasaran produk tabungan anak-anak  Bjb My First yaitu : 

 Bank Bjb sebaiknya meningkatkan anggaran promosi untuk melakukan 

promosi melalui media elektronik televisi dengan cara membuat iklan 

semenarik mungkin, memperbanyak jumlah tayangan perharinya dan 

memperpanjang durasi iklan tersebut agar penyebaran informasi produk 

lebih luas 

 Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah khususnya nasabah Bjb My 

First ini dengan membuat program e-banking seperti halnya yang sudah 

dilakukan oleh perusahaan pesaing yaitu Bank Bri, agar nasabah bisa 

melakukan self service tanpa perlu mencari ATM dan hanya cukup 

menggunakan gadget nasabah (kecuali untuk kegiatan penarikan dana) 
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 Melakukan perekrutan tenaga kerja yang lebih banyak agar pelayanan 

terutama pada CS bisa lebih cepat sehingga nasabah merasakan rasa 

nyaman dengan tidak perlu menunggu terlalu lama. 

 Produk tabungan Bjb My First ini adalah produk baru dari Bank Bjb itu 

sendiri maka dibutuhkan strategi jitu agar produk ini laku dipasaran. Salah 

satu nya adalah strategi harga, misalnya meningkatkan suku bunga 

tabungan lebih tinggi atau sama dengan pesaing Bank Bjb yaitu Bank Bri. 

 Menyediakan sarana pendukung bagi konsumen atau nasabah, misalnya 

menyediakan minuman, majalah dan Televisi agar nasabah atau calon 

nasabah yang sedang menunggu antrian tetap merasa nyaman dan tidak 

bosan. 

 Dari segi fisik perusahaan yaitu Memperluas tempat parkir dengan 

menjamin keamanannya, ruang tunggu disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi bank, meja CS ditambahkan, tata letak meja teller yang baik dan 

nyaman, penambahan sarana dan prasarana pendukung pada proses 

kebutuhan perbankan, misalnya untuk meja untuk menulis nasabah. 

 Melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat kabupaten 

Majalengka tentang pentingnya menabung bagi anak-anak. Misalnya 

dilakukan ketika ada event tertentu dan Bank Bjb menjadi sponsor maka 

petugas Bank Bjb yang ada tidak hanya berdiam diri saja namun misalnya 

melakukan pidato ketika sambutan pembukaan event atau acara. 

 


