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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme Simpanan Aqiqah /Qurban pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan simpanan lain, yaitu calon anggota harus memenuhi prosedur dan 

syarat yang berlaku. Syarat-syarat pembukaan Simpanan Aqiqah /Qurban 

yaitu: 

a. Menyerahkan foto kopi identitas KTP/SIM 

b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota 

c. Mengisi form aplikasi pembukaan Si Aqur (Simpanan Aqiqah /Qurban) 

d. Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000 

e. Setoran menggunakan mata uang rupiah 

f. Bagian administrasi keanggotaan mengecek atau memeriksa  kelengkapan 

berkas permohonan, bila sudah lengkap  segera memasukan data ke file 

anggota masuk dilanjutkan pembuatan buku keanggotaan di bagian 

Kasir/Teller 

g. Teller menyerahkan buku anggota berikut tindasan slip bukti setoran 

simpanan keanggotaan kepada anggota.  

2. Adapun faktor-faktor penghambat pemasaran Si Aqur (Simpanan Aqiqah 

/Qurban) di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk adalah : Simpanan Si 

Aqur tidak bisa diambil sewaktu-waktu, sehingga masyarakat berfikir suatu 

saat jika membutuhkan dana cepat, tidak bisa mengambil dananya, tidak 

semua anggota melakukan Qurban sehingga menyebabkan masyarakat 

kurang berminat menyimpan dananya di Si Aqur, kurangnya promosi produk 

Si Aqur terlebih pada KJKS BMT BUS Genuk tidak menyediakan brosur 

sehingga masyarakat kurang tahu akan produk tersebut, kurangnya SDM 

(Sumber Daya) yang kompeten yaitu kurangnya pengetahuan dan 

kemampuan dalam mempromosikan produk. 

3. Solusi meningkatkan minat anggota produk Si Aqur (Simpanan Aqiqah 

/Qurban) yaitu dengan lebih meningkatkan strategi pemasaran dengan 
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mengupayakan karyawan-karyawan untuk lebih aktif meningkatkan 

ketrampilan maupun kemampuan mempromosikan produk Si Aqur dengan 

sistem jembut bola agar masyarakat tahu tentang produk Si Aqur. Promosi 

bisa juga dilakukan dengan cara brosur (iklan) mengenai produk simpanan 

aqiqah /qurban dan memberikan hadiah secara langsung seperti perlengkapan 

ibadah, supaya menarik minat nasabah. Strategi pemasaran bisa juga 

bekerjasama dengan sekolah-sekolah, pedagang pasar, lembaga-lembaga 

dakwah atau pengajian, pengurus masjid, dan pengurus yayasan keagamaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, maka peneliti mengemukakan beberapa saran 

yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan KJKS BMT Bina Ummat 

Sejahtera Genuk, sebagai berikut: 

1. Perlunya sosialisasi produk simpanan khususnya Si Aqur (Simpanan Aqiqah 

/Qurban) kepada masyarakat pada umumnya. 

2. Meningkatkan teknik pemasaran guna memperkenalkan eksistensi KJKS 

BMT BUS Genuk di tengah-tengah masyarakat. 

3. Lebih meningkatkan pemasaran produk Si Aqur (Simpanan Aqiqah /Qurban) 

dengan menyediakan brosur. 

4. Perlunya inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan di KJKS BMT BUS 

Genuk diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis. 

5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

melalui pelatihan-pelatihan 

6. Mempererat hubungan antara pihak KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera 

Genuk dengan anggotanya 

 

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 kemampuan 
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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. 


