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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas tentang 

Penerapan Marketing Mix Pada Produk Simpanan 

Sukarela Lancar (sirela) di KSPPS BMT AL HIKMAH 

Ungaran, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Penerapan marketing mix pada produk Simpanan 

Sukarela Lancar (sirela) yaitu pertama product 

(produk), produk sirela telah memiliki 

keunggulan di bandingkan dengan produk lain. 

Ke dua place (tempat), letak lokasi BMT AL 

HIKMAH strategis, seperti pasar, di tempat 

tersebut marketing melakukan kegiatan promosi. 

Ke tiga price (harga), Penentuan suatu harga pada 

produk sirela di lakukan semurah mungkin yaitu 

biaya yang di keluarkan untuk menjadi anggota 

adalah Rp. 35.000. Ke empat promotion 

(promosi), promosi yang di gunakan yaitu 

promosi penjualan dengan penyiaran lewat radio, 
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penjualan pribadi oleh customer service serta 

penyebaran brosur  

2.  Pengaruh marketing mix pada produk Simpanan 

Sukarela Lancar (sirela) merupakan faktor 

kepercayaan masyarakat dalam menjalankan 

usahanya. Ada 4 pengaruh marketing mix pada 

sirela. Pertama produk, semakin baik mutu 

produk sirela, maka semakin banyak keinginan 

masyarakat untuk membeli. Ke dua harga, 

semakin murah pembukaan rekening untuk 

menjadi anggota sirela, masyarakat akan lebih 

tertarik untuk melakukan pembukaan rekening 

untuk menjadi anggota. Ke tiga lokasi dan lay 

out, letak BMT yang strategis dan ruangan yang 

nyaman. Ke empat promosi, promosi penjualan 

lewat radio maupun penyebaran brosur dan 

promosi secara langsung kepada calon anggota. 
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B. Saran 

Guna meningkatkan anggota pada produk sirela, 

maka perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai 

berikut: 

1. Biaya pembukaan rekening tabungan sirela di 

turunkan, karena di BMT lain simpanan pokok 

dan simpanan wajib hanya Rp. 25.000  

2. Penjelasan mengenai produk sirela lebih di 

tingkatkan agar masyarakat faham tentang 

produk tersebut 

3. Dimanapun anggota berada, prinsipnya pengelola 

jemput bola harus proaktif, tepat waktu dan lebih 

banyak beranjangsana. 

 

C. Penutup 

Dengan selesainya Tugas Akhir ini penulis tak 

lupa mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat 

Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Penulis 

menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari sempurna, baik bobot ilmiah maupun dari segi 

penulisan. Semua itu terjadi karena keterbatasan 

kemampuan yang ada dari penulis. Oleh karena itu, 
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penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun 

dari para pembaca. Sehingga penulis berharap, semoga 

Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para 

pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


