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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.      Kesimpulan 

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk Tugas Akhir 

tentang Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Oto Syari’ah di BNI Syari’ah 

Cabang Semarang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Di BNI Syari’ah terdapat pembiayaan untuk kendaraan bermotor baru atau 

second yaitu pembiayaan OTO iB Hasanah yang diperuntukkan bagi 

masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan terutama pembiayaan pada 

kendaraan mobil. 

2. Untuk melakukan pemasaran pihak pengelola pembiayaan di BNI Syari’ah 

melukukan beberapa progam pemasaran yaitu menyebarkan brosur dan 

melakukan berbagai kunjungan. 

3. Dalam pemasaran produk ini terdapat berbagai kendala. 

4. Pihak pengelola pembiayaan menggunakan strategi yang tepat dalam 

memasarkan pembiayaan ini. 

 

4.2. Saran 

Saran yang penulis bisa sampaikan demi kemajuan pembiayaan pada BNI 

Oto Syari’ah antara lain yaitu : 
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1. Agar para staf BNI Syari’ah  bekerja secara optimal demi perkembangan BNI 

itu sendiri dengan memahami produk-produk dan selalu mengikuti 

perkembangan perubahan Buku Pedoman Perusahaa (BPP) dan bekerja lebih 

keras lagi. 

2. Bekerja secara sistematis dan supaya para staf BNI Syariah dalam memasarkan 

produk BNI Syari’ah, khususnya pembiayaan  OTO iB Hasanah di BNI 

Syari’ah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui manfaat dan 

keunggulan pada pembiayaan ini bila dibanding dengan pembiyaan atau kredit 

di perbankan lain karena jangka waktu pelunasan cukup lama. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah di BNI Syari’ah 

4. Menunjukkan kepada nasabah khususnya dan kepada masyarakat umumnya, 

bahwa BNI Syari’ah mengaplikasikan operasional sesuai dengan prinsip 

syari’ah.  

5. Bisa menunjukkan kepada nasabah bahwa pembiayaan OTO iB Hasanah  

dikelola dengan menggunakan prinsip syari’ah dan mempromosikan secara 

terus-menerus supaya masyarakat dapat mengenal produk pembiayaan OTO iB 

Hasanah.  

4.3    Penutup  

Akhirnya dengan berkat dan rahmat Allah SWT. penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhirnya. Namun penulis menyadari dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan, penggunaan 

bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kehilafan dan kelalaian penulis  dan 
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kebenaran hanya pada Allah SWT saja. Karena itulah kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan penulis demi untuk kesempurnaan tugas akhir ini. 

Akhirnya syukur alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT  yang maha 

kuasa, selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada seluruh umat-Nya. 

semoga kita selalu mendapatkan ridho-Nya, Amin. 

 


