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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

  Dari pembahasan yang telah diuraiakan di atas, dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai : 

a. Setrategi pemasaran pembiayaan pendidikan ijarah multi jasa 

adalah Kebanyakan nasabah di KJKS Binama adalah rata-rata 

orang pedagang, dan jarang terjun langsung memasarkan  ke SD, 

SMP, SMA, ataupun ke UNIVERSITAS. Kebanyakan yang 

mengajukan pembiayaan adalah pedagang-pedang. Dan 

persyaratannya lebih mudah pembiayaan jual-beli dari pada 

pembiayaan pendididkan. Padahal ada kelebihan dari pembiayaaan 

pendidikan, yaitu marginnya yang sedikit terjangkau oleh 

masyarakat. Pembiayaan pendidikan hanya bisa mengajukan 

pembiayaan di bulan-bulan tertentu, yaitu bulan saat pendaftaran 

sekolah atau disaat registrasi saja. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu 

mengajukan pembiayaan tersebut. Jadi dana tersebut hanya untuk 

uang masuk sekolah anak-anak saja. Tidak bisa di pergunakan 

untuk kebutuhan dan keperluan di luar pendidikan. 
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Cara-cara memasarkan produk ijarah multi jasa : 

1. Kita bisa mengumpulkan warga untuk membuat acara dan 

kemudian kita bisa menerangkan produk pembiayaan pendidikan 

kepada warga. 

2. Kita bisa menyebarkan browsur kepada pihak-pihak sekolah untuk 

diberitahukan kepada orang tua murid mungkin orang tua murid 

membutuhkan pinjaman dana untuk sekolah-sekolah anaknya. 

3. Menyebarkan browser kepada nasabah-nasabah lama, dan 

menerangkan propduk pembiayaan pendidikan tersebut. 

4. Produk pembiayaan pendidikan yang berhadiah alat-alat tulis 

sekolah atau perangkat sekolah yang menarik, mungkin setiap 

nasabah akan tertarik dengan produk tersebut. 

5. Di pasangkannya MMT pembiyaan pendidikan di setiap kantor 

cabang dan kantor pusat, agar nasabah tau adanya produk tersebut 

di KJKS Binama. 
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4.2. saran-saran  

 Guna meningkatkan perkembangan KJKS Binama, maka perlu 

memperhatikanbeberapa hal antara lain: 

a) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan 

profesionalisme kerja para karyawan KJKS BINAMA 

b) Meningkatkan teknologi yang akan mendukung dalam pengelolaan dan 

perkembangan KJKS BINAMA 

c) Menunjukan kepada nasabah bahwa KJKS BINAMA mengaplikasikan 

operasional sesuai syari’ah, bisa membuktikan kepada nasabah bahwa 

pembiayaan tersebut sesuai dengan syari’ah, dan tidak menggunakan 

bunga. 

4.3. Penutup  

 Segala puji bagi allah yang telah melimpahkan rahmmat dan ridlonya, 

memberikan lindungan dan bimbingannya dan memberikan kasih saying-nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi 

besar Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi kita semua umatnya dan 

memberikan teladannya dan kasih sayangnya. 

 Sebagai manusia biasa yang tak mungkin sempurna, penulis menyadari 

bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi bagi 

penulis, tulisan ini merupakan tulisan yang sangat berharga. Besar harapan saya, 
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tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan umat manusia pada umumnya, 

kemudian saran dan kritik yang konstruktif akan sangat berguna bagi tulisan ini. 
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