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sehingga proses internal berjalan baik ketika merealisasikan rencana yang di 

susun, imbasnya adalah proses pelayanan akan membaik dan memberi kepuasan 

dan kenyamanan dalam bertransaksi bagi nasabah, hal ini juga adalah faktor yang 

penting. Nasabah yang puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan, secara 

tidak langsung juga akan mempromosikan BNI Syariah kepada kenalan-

kenalannya…  saling berkaitan erat.”83 

 

Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pernyataan narasumber diatas, 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang kendari khususnya 

dalam tabungan iB Hasanah memberikan dampak kenaikan pada jumlah nasabah, 

dengan penjualan perseorangan menjadi yang paling efektif dalam mendatangkan 

nasabah.  

                                                           
83Ibid, apa saja factor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan nasabah iB Hasanah 

selain promosi. 19 Juli di BNI Syariah KC. Kendari 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian maka  promosi yang digunakan oleh BNI Syariah 

KC Kendari dalam memasarkan produk  Tabungan iB Hasanah adalah  

Periklanan (Advertising), Promosi Penjualan (Sales Promotion), Penjualan 

Pribadi (Personal Selling), Publisitas. 

2. Kegiatan promosi yang dilakukan berdampak pada meningkatnya jumlah 

nasabah tabungan iB Hasanah, dilihat dalam sajian data yang di paparkan, 

jumlah nasabah tahun 2016 sebanyak 700, 2017 meningkat sebanyak 1050 

nasabah, pada tahun 2018 menjadi 1800 dan pada 2019, pada bulan juli telah 

mencapai angka 2000 nasabah, dengan metode promosi penjualan pribadi 

menjadi yang paling banyak mendatangkan nasabah. Faktor lain yang juga 

mempengaruhi meningkatnya jumlah nasabah adalah peran pimpinan dalam 

mengatur bawahannya dan faktor pelayanan yang diberikan kepada nasabah. 

B. Saran 

1. Bank harus Meningkatkan pengembangan Produk Tabungan iB Hasanah, 

Meningkatkan pelayanan yang lebih cepat lagi kepada nasabah, Membuat kiat-

kiat promosi produk Tabungan iB  Hasanah, Promosi yang lebih gencar dengan 

didukung mayoritas masyarakat, Menjaga citra bank dengan menjaga 

kepercayaan nasabah, Menambah jaringan pemasaran di media elektronik 

khususnya Produk Tabungan iB Hasanah. 



 

 
 

2. Bank harus mengoptimalkan bagian humasnya karena melalui promosi yang 

dilakukan setiap hari akan menambah pengetahuan masyarakat tentang BNI 

Syariah KC Kendari umumnya dan khususnya Produk Tabungan iB Hasanah 

dalam mencari peminat atau jumlah nasabah. Juga Melakukan atau 

menciptakan berbagai macam kegiatan sosial di masyarakat, Menciptakan 

suasana yang islami ketika nasabah berada di Bank, Mencari kiat-kiat baru 

dalam mensosialisasikan produk yang ditawarkan khususnya Produk Tabungan 

iB Hasanah dan Mengoptimalkan SDM pemasaran. 
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