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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

    Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai produk 

penghimpunan dana Tabungan Wadi’ah Salamah Abadi dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tabungan Wadi’ah Salamah adalah tabungan dalam bentuk simpanan 

yang menggunakan prinsip Wadi’ah Yad Dhamanah yang dapat 

disetor dan diambil kapan saja dan dengan hasil yang menguntungkan 

dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Dan strategi pemasaran 

yang digunakan oleh BPRS Ben Salamah Abadi pada produk 

Tabungan Wadi’ah Salamah yaitu menggunakan bauran pemasaran 

yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu product (produk), price 

(harga), promotion (promosi), place (tempat), people (orang), procces 

(proses), costumer service (layanan konsumen). 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPRS Ben Salamah Abadi dalam 

pemasaran sebagai berikut:  

a. Kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai yaitu 

kurangnya jumlah karyawan di BPRS Ben Salamah Abadi. Dan 

disini BPRS Ben Salamah Abadi akan merekrut karyawan lagi dan 

nantinya akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan SDM 

tersebut. 
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b. Kurangnya varian produk yang ada di BPRS Ben Salamah Abadi. 

Disini BPRS Ben Salamah Abadi masih megupayakan 

penambahan produk baru untuk melengkapi varian produk yang 

ada. 

c. Kurangnya promosi yaitu alat promosi seperti brosur yang berisi 

profil BPRS Ben Salamah Abadi. 

 

B. Saran  

  Meskipun dirasa sudah cukup baik dalam pelaksanaan pemasaran 

produk penghimpunan dana Tabungan Wadi’ah Salamah, namun masih 

terdapat kelemahan yang harus diminimalisir. Setelah peneliti 

melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada 

beberapa saran, diantaranya: 

1. Strategi pemasaran yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip 

syariah harus dipertahankan dan dikembangkan. 

2. Melakukan promosi dngan cara sosialisasi yang menarik dan membuat 

brosur serta pamphlet agar masyarakat semakin banyak yang 

bergabung menjadi mitra BPRS Ben Salamah Abadi. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih menarik nasabah. 

 

 

C. Penutup 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya dengan petunjuk dan 

pertolonganNya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tentunya 

masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini baik 

dalam segi bahasa maupun isinya, hal ini karena keterbatasan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari 

pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan selanjutnya. 

 

 


