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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

1. Strategi funding adalah strategi penghimpunan dana yang nantinya diputar 

kembali untuk kelangsungan usaha KJKS Binama. Strategi funding yang 

digunakan adalah pendekatan interaksi kekeluargaan dengan 

menggunakan komunikasi pemasaran dan mengedepankan pelayanan 

untuk menarik nasabah menginvestasikan uang agar diamanatkan pada 

KJKS Binama. 

2. KJKS Binama mengeluarkan bermacam-macam produk funding yang 

mempunyai ciri dan keunggulan masing-masing yang sesuai dengan 

kepentingan nasabah, misalnya untuk investasi masa depan, KJKS Binama 

mengeluarkan produk SIMAPAN, seperti Simpanan Sukarela Lancar, 

Simpanan Sukarela Berjangka, Tabungan Arisan Berhadiah, Simpanan 

Persiapan Haji, Tabungan Persiapan Qurban. 

 

4.2 Saran 

1. Lebih aktif lagi mempromosikan KJKS Binama kepada semua kalangan, 

semisal menjadi media promosi kegiatan pada saat acara pengajian seperti 

memberikan bantuan publikasi berupa mencetak baiho an ditempatkan di 

lokasi yang stategis, memberikan baliho/mmt kepada pedagang baik 

pedagang yang lancer dalam hal pembiayyan maupun yang mempunyai 

tabungan yang banyak di KJKS Binama, memberikan sponsor ship pada 
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saat acara yang dielenggarakan oleh mahasiwa berupa bantuan publikasi 

baliho maupun berupa pendanan, mencetak baliho ucapan selamat dan 

terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerjasama dengan 

KJKS Binama semisal pada saat dilantiknya dekan fakultas ekonomi dan 

bisnis islam di IAIN Walisongo Semarang. Hal-hal seperti itu perlu 

ditingkatkan agar masyarakat bisa mengenal lebih jauh KJKS Binama. 

2. Meningkatkan pengetahuan karyawan dari berbagai divisi dengan 

pelatihan-pelatihan atau seminar tentang kesyariahan. 

3. Meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik, karena banyak lembaga 

keuangan di sekitar Kaliwungu. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri 

bagi KJKS Binama agar pelayanannya lebih ditingkatkan lagi seperti pada 

saat cara menagih untuk anggota yang macet diharapkan dengan 

menggunakan pendekatan secara kekeluargaan.  

4. Meningkatkan pengetahuan karyawan tentang arti sebuah pelayanan. 

5. Pihak manajemen juga lebih meningkatkan juga kesejahteraan Karyawan 

seperti memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan karyawan. Agar 

para karyawan lebih bersemagat dalam menjalankan tuganya.  

4.3 Penutup 

Demikian tugas akhir ini penulis susun, besar harapan penulis agar 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak 

lupa penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan Tugas Akhir ini dan juga menambah wawasan pengetahuan 

pribadi penulis. 


