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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian strategi pemasaran dalam 

meningkatkan jumlah nasabah tabungan deposito di BPRS Gala Mitra 

Abadi Purwodadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi 

Purwodadi adalah dengan melakukan promosi, price (harga), 

adaptasi lingkungan, media elektonik, media cetak, people (orang) 

dan jemput bola. 

2. Kendala kendala yang dihadapi oleh BPRS Gala Mitra Abadi 

Purwodadi untuk meningkatkan jumlah nasabah dan cara 

mengatasinya sebagai berikut: 

a. Kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai yaitu 

kurangnya jumlah karyawan di BPRS Gala Mitra Abadi. Dan 

disini BPRS Gala Mitra Abadi akan merekrut karyawan lagi 

dan nantinya akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan 

SDM tersebut. 

b. Kurangnya varian produk yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi. 

Disini BPRS Gala Mitra Abadi masih mengupayakan 

penambahan produk baru untuk melengkapi varian produk 

yang ada. 

c. Kurangnya promosi yaitu alat promosi seperti brosur yang 

berisi profil BPRS Gala Mitra Abadi. 
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B. Saran  

Meskipun dirasa sudah cukup baik dalam pelaksanaan pemasaran 

produk penghimpunan dana Tabungan Deposito, namun masih terdapat 

kelemahan yang harus diminimalisir. Setelah peneliti melaksanakan 

penelitian, menganalisis, dan mnyimpulkan, maka ada beberapa saran 

diantaranya:  

1. Strategi pemasaran yang dilakukan sudah sesuai dengan 

prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan. 

2. Melakukan promosi dengan cara sosialisasi yang menarik 

dan membuat brosur serta pamphlet agar masyarakat 

semakin banyak dan yakin untuk bergabung menjadi mitra 

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih menarik 

nasabah. 

 

C. Penutup  

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan di Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisis 

Islam UIN Walisongo Semarang. Dengan menyadari akan keterbatasan 

dan kekurangan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga dalam 

penulisan Tugas Akhir ini banyak terdapat kesalahan dan jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran sangat kami 

harapkan  demi perbaikan Tugas Akhir ini. Akhirnya, penulis berharap, 

semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya.Aamiin  

 

 

 


