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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka strategi 

pemasaran produk simpanan bismillah di BMT Bismillah sukorejo 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Simpanan Bismillah merupakan produk di BMT Bismillah yang 

banyak diminati dimasyarakat dan bias lakukan sewaktu-waktu 

selama BMT Bismillah buka. Dalam memasarkan produk 

simpanan bismillah dengan menyebarkan brosur dan personal 

selling, peyebaran brosur banyak dilakukan oleh karyawan-

karyawan BMT Bismillah dalam kegiatan pengjian, desa binaan 

dan kegiatan sosial, sehingga masyarakat itu mengetahui tentang 

simpanan bismillah. Unsur bauran pemasaran yang diterapkan oleh 

BMT Bismillah Sukorejo adalah strategi produk, strategi harga, 

strategi tempat, strategi promosi.  

2. Kendala yang dihadapi dalam pemasarkan produk yaitu kendala 

dari luar dan kendala dari dalam. Kendala dari luar antara lain 

beum adanya lembaga penjamin simpanan, ketatnya persaingan 

antara BMT Bismillah dengan lembaga keuangan lainnya. Kendala 

yang dari luar meliputi bidang administrasi, bidang sumber daya 

manusia (SDM). 
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B. Saran 

1. BMT Bismillah terus mengembangkan produk-produknya 

sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan syari’ah yang 

lainnya agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. 

2. BMT Bismillah terus meningkatkan produk tabungan simpanan 

maupun pembiayaan produktif atau konsumtif sehingga dapat 

membantu perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya dan 

umat muslim pada khususnya. 

3. Selalu melakukan perbaikan terhadap sistem yang dilakukan secara 

syari’ah karena sebagai pembeda yang mencolok dari system 

lembaga keuangan konvensional 

C. Penutup 

Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji dan syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman 

Islam dalam hati ini, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. 

Tugas akhir ini hanya merupakan bagian pembahasan yang sangat 

kecil dari sebuah permasalahan strategi pemasaran produk simpanan 

bismillah. Penulis sadar dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepasdari 

ketidak sempurnaan yang tentunya banyak kesalahan serta 

kekurangan.“Tiada gading yang tak retak” maka dari itu kritik dan 

saran penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan selanjutnya. 

 


