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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Rencana pemasaran Bank Mega Syariah yang ditawarkan kepada 

nasabah atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan setiap masing-masing 

produk. Strategi pemasaran yang di butuhkan dalam pengenalan dan 

pengembangan produk-produk bank mega syariah tidak ditentukan lama 

waktunya dan semua itu tergantung hasil target yang didapat. Pemasaran 

yang dilakukan dengan melakukan presentasi atau pembagian brosur 

kepada masyarakat atau secara tidak langsung marketing 

memperkenalkan kepada orang-orang terdekatnya. Strategi pemasaran 

pada produk Tabungan Haji Mega Syariah adalah adanya system jemput 

bola sehingga mempermudah nasabah yang hendak menabung tanpa 

susah payah pergi kekantor dan juga adanya pendampingan dari 

marketing untuk mendampingi nasabah dan membantu menyiapkan 

segala persyaratan yang diperlukan sampai dengan nasabah tersebut 

mendapatkan nomor porsi haji. Sedangkan kelemahanya adalah pada 

jumlah petugas penghimpun dana yang kurang memadai.  

 

B. Saran 

Dari pembahasan diatas dapat diberikan saran antara lain : 

 
 

1. Meningkatkan strategi pemasaran produk-produk yang ditawarkan 

Bank Mega Syariah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada Bank Mega Syariah khususnya dalam produk Tabungan Haji . 

2. Harus ada target tersendiri untuk produk tabungan Haji Bank Mega 

syariah agar terus menjadi produk unggulan dan di sukai masyarakat. 

3. Penambahan karyawan untuk marketing funding sehingga kendala 

dalam menghimpun dana nasabah dan pendampingan nasabah haji lebih 

terkendali. 
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4. Pihak perusahaan haruslebih meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat umum mengingat pangsa pasar yang masih sangat besar di 

Rembang. Hal tersebut karena dana tabungan haji merupakan dana 

mahal yang akan mengendap lebih lama di bandingkan dengan dana 

dari tabungan lain sehingga dapat memperkuat Dana Pihak Ke Tiga 

perusahaan.  

 

C. Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan bai sebagai program Diploma Tiga Perbankan 

Syariah. Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Namun 

menjadikan pengalaman dari penulis agar lebih giat di dalam menempuh 

kegiatan-kegiatan akademik lainnya. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis 

khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan bahan 

kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan datang.  

 

 


