
48 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas mengenai 

penerapan strategi Segmentation, Targetting dan Positioning pada pemasaran 

produk penghimpunan dana SIRELA di KJKS BMT AL- HIKMAH Ungaran 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Cara staff marketing KJKS BMT AL- HIKMAH Ungaran dalam 

memasarkan produk SIRELA adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan pribadi. 

Performa staff marketing, alat kerja, data pendukung, perencanaan 

(planning)  dan komunikasi 

b. Penetapan target  

c. Kegiatan promosi  

d. Melakukan pendekatan dan 

e. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keuangan lain. 

2. Penerapan strategi segmentation, targetting, dan positioning di KJKS 

BMT AL- HIKMAH Ungaran adalah sebagai berikut : 

a. Strategi segmentation belum sepenuhnya diterapkan oleh KJKS BMT 

AL- HIKMAH dikarenakan pemenuhan target yang harus dicapai oleh 

staff marketing. 
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b. Strategi targetting belum berjalan secara optimal dikarenakan strategi 

segmentation yang merupakan langkah awal belum sepenuhnya 

diterapkan oleh KJKS BMT AL- HIKMAH sehingga resiko 

penempatan produk yang kurang sesuai dengan kebutuhan anggota 

sering kali terjadi. 

c. Strategi positioning yang dijalankan oleh KJKS BMT AL- HIKMAH  

bertumpu pada staff marketing. Dikarenakan sistem jemput bola yang 

dipakai sehingga nama baik lembaga tergantung baik dan buruknya 

staff marketing. 

B. SARAN 

1. Dalam penghimpunan dana SIRELA alangkah baiknya KJKS BMT AL- 

HIKMAH lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas staff marketing. 

2. KJKS BMT AL- HIKMAH hendaknya terus mengembangkan produk 

SIRELA dengan penambahan strategi Segmentation, Targetting dan 

Positioning sehingga persebaran produk SIRELA lebih optimal dan tujuan 

yang ingin tercapai dapat terwujud. 

C. PENUTUP 

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur 

kehadirat ALLAH SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang 

dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik 

dan saran yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan 

tugas akhir ini. 
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Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan 

mengucapkan terimakasih kepada  semua pihak yang membantu dan 

memberikan dorongan dan semangat selama penyusunan tugas akhir ini. 

Semoga ALLAH SWT meridhoi dan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan pembaca umumnya. Terimakasih. 

 


