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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Strategi promosi yang dilakukan di KJKS Baitut Tamwil Tamzis 

Cabang Kertek di Wonosobo adalah strategi promosi dalam konsep 

periklanan (Advertising) yang di dalamnya melalui sponsor, brosur, 

spanduk, majalah dan sebagainya, konsep penjualan personal 

(Personal Selling) dengan cara jemput bola dan konsep hubungan 

masyarakat (Publicity) .  

2. Bauran promosi yang dilakukan di KJKS Baitut Tamwil Tamzis 

Cabang Kertek di Wonosobo adalah ini dengan menawarkan semua 

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para nasabah 

maupun anggota baru. Di dalam strategi promosi ini, harga yang di 

tawarkan kepada nasabah bisa di nego, sesuai dengan saldo yang 

nasabah miliki. 
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B. Saran  

Guna meningkatkan perkembangan KJKS Baitut Tamwil Tamzis 

Cabang Kertek di Wonosobo, berikut ini penulis memberikan saran : 

1. Agar lebih ditingkatkan lagi kualitas promosinya terhadap nasabah guna 

meningkatkan profesionalisme kerja di KJKS Baitut Tamwil Tamzis 

cabang Kertek di Wonosobo.  

2. Agar mengadakan inovasi baik dalam mempromosikan produknya, 

maupun mempromosikan produknya dalam hal yang berbeda sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. Strategi promosi di KJKS Baitut Tamwil 

Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo ini melalui iklan di berbagai media 

komunikasi massa. Dengan iklan yang lebih menarik kemungkinan 

perhatian masyarakat dapat memberikan kesan yang bisa menambah 

nasabah untuk ikut tertarik pada produk yang dipromosikan di KJKS 

Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo dan asal tidak 

melanggar aturan yang berlaku ini diperbolehkan.  
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C. Penutup  

Alhamdulillah atas bimbingan dan petunjuk Allah Swt penelitian 

ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa apa yang telah dipaparkan 

dalam Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari 

segi penulisan bahasa maupun isi yang terkandung.  

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 

diharapkan penulis demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga 

penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca. Amin.  

 

 


