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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Mekanisme Simpanan Qurban pada dasarnya sama seperti mekanisme 

produk simpanan yang lain yakni harus memenuhi prosedur dan syarat 

yang berlaku. Syarat-syarat Simpanan Qurban adalah sebagai berikut:  

a. Calon anggota datang ke BMT Harapan ummat Kudus 

b. Membawa identitas KTP/SIM beserta foto copynya 

c. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota SURBAN 

(Simpanan Qurban) 

d. Pembukaan simpanan (pengisian slip setoran awal Rp. 100.000,- 

dan tanda tangan calon anggota) 

e. Teller menginput data ke komputer 

f. Teller menyerahkan buku tabungan kepada anggota. 

2. Faktor-faktor penyebab SURBAN (Simpanan Qurban) kurang diminati 

masyarakat.  

Adapun yang menyebabkan SURBAN (Simpanan Qurban) 

kurang diminati masyarakat adalah sebagai berikut: Simpanan Qurban 

tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tidak semua anggota melakukan 

Qurban tiap menjelang Idhul Adh-ha, kurangnya perhatian terhadap 

promosi produk Simpanan Qurban, dan (sumber daya manusia) yang 

kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya  
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3. Solusi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam SURBAN 

(Simpanan Qurban)  

Dalam rangka meningkatkan minat nasabah produk SURBAN 

(Simpanan Qurban) ada beberapa solusi yang bisa diberikan yakni 

sebagai berikut: mengenalkan produk simpanan qurban baik ke 

nasabah lama atau nasabah baru, memberikan promosi kepada 

masyarakat, Bekerjasama dengan paguyuban pedagang pasar, 

lembaga-lembaga dakwah atau pengajian, pengurus masjid, dan 

pengurus yayasan keagamaan dan menjelang Hari Raya Idul Adha 

memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengambil 

simpanannya dalam bentuk uang atau hewan qurban. 

B. SARAN 

1. Perlunya sosialisasi produk simpanan khususnya SURBAN (Simpanan 

Qurban) kepada masyarakat pada umumnya. 

2. Lebih meningkatkan lagi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 

3. Mempererat hubungan antara anggota dengan pihak BMT Harapan 

Ummat Kudus.  

C. PENUTUP 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis 

akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan 
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kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. 

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan 

menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan 

tugas akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaaat 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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