
38 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang analisis strategi 

pemasaran tabungan taharah di BPRS PNM BINAMA Semarang, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Dalam mencari dan menarik calon nasabah tabungan taharah BPRS PNM 

BINAMA Semarang menggunakan strategi pemasaran yaitu strategi 

segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran (targeting), pemosisian produk di 

segmen pasar (positioning) yang di padukan dengan bauran pemasaran 7p 

(product, price, place, promotion, people, process, physical evidence).Dalam 

memasarkan tabungan taharah marketing menggunakan brosur dan 

marketing menawarkan langsung kepada calon nasabah tabungan taharah. 

2) Adanya strategi jemput bola pada tabungan taharah yang disukai nasabah 

karena memudahkan nasabah yang tidak punya waktu untuk menabung ke 

bank dan bisa menabung karena adanya strategi jemput bola pada tabungan 

taharah. 
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4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang analisis strategi pemasaran 

tabungan taharah di BPRS PNM BINAMA Semarang maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1) Dalam memasarkan tabungan taharah kepada calon nasabah dan masyarakat 

kota Semarang BPRS PNM BINAMA seharusnya tidak hanya dari brosur 

dan marketing tetapi juga membuat event (lomba,seminar dll) supaya calon 

nasabah dan masyarakat kota Semarang tahu tabungan taharah BPRS PNM 

BINAMA Semarang. 

2) Hendaknya BPRS PNM BINAMA Semarang lebih memperluas hubungan 

kerjasama produk tabungan taharah dengan pihak-pihak sekitar wilayah 

kantor supaya peningkatan tabungan taharah besar. 

 

4.3 Penutup 

Alhamdulillahirabbil‘alamin, dengan segala kerendahan hati penulis 

panjatkan puji syukur kehadirat allah SWT, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa tugas 

akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan penulis. 

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya, saran dan kritik yang bersifat membangun 

dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir 
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ini dan demi pembelajaran bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah 

selanjutnya. 

Akhir syukur alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT yang 

maha kuasa, yang selalu melimpahkan taufiq dan hidayahnya kepada seluruh 

umat-Nya semoga kita selalu mendapatkan ridho-Nya, Amin. 


