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MOTTO 

                        

                              

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat.” 

QS. An-Nisa (4): 58 
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ABSTRAK 

Minat masyarakat melakukan investasi atau deposito 

di sekitar daerah Banyuputih sangat sedikit, sehingga 

dibutuhkan penanganan khusus oleh marketing untuk 

meningkatan minat masyarakat, padahal peran deposito sangat 

penting bagi pertumbuhan KSPPS Arthamadina Banyuputih 

dalam perputaran modal dan memberikan pembiayaan bagi 

calon nasabah yang mengajukan dana untuk memajukan 

ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui penerapan strategi pemasaran pada simpanan 

berjangka (SIMKA) di KSPPS Arthamadina Banyuputih. 

Jenispenelitianiniadalahpenelitianlapangan (field 

research) denganmenggunakanpendekatakankualitatif.Sumber 

data dalampenelitianiniterdiridarisumber primer 

dansumbersekunder yang 

penulisperolehmelaluimetodewawancara, metode observasi 

dan metode dokumentasi.Data-data yang 

sudahterkumpulkemudianpenulisananalisis 

denganmenggunakanmetodedeskriptifanalisis. 

Penelitian ini mempunyai kesimpulan Lembaga 

keuangan syariah atau non lembaga keuangan syariah seperti 

KSPPS Arthamadina Banyuputih, pada pelayanan yang 

dilakukan oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih tidak 

disadari cara kerja yang dilakukan oleh lembaga secara tidak 

langsung antara lain melakukan persaingan dengan lembaga 

yang lain. Karena tidak langsung KSPPS Arthamadina 

Banyuputih membuat strategi yang baik sehinggga KSPPS 

mempunyai anggota yang banyak dan dapat meningkatkan 

aset pada lembaga tersebut. 

Dalam strategi pemasaran produk Simpanan 

Berjangka (SIMKA) dalam memasarkan simpanan ini 

meliputi, sebagai berikut: Strategi pemasaran yang dilakukan 

pada KSPPS Arthamadina Banyuputih pada produk Simpanan 

Berjangka (SIMKA) dilakukan oleh seluruh karyawan yang 

berperan penting dalam strategi ini yang pertama dilakukan 
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oleh marketing dengan cara mendatangi anggota/nasabah atau 

yang biasa disebut dengan sistem jemput bola. Yang kedua 

strategi pemasarannya yang dilakukan oleh custemer servis 

(CS) dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan 

memberikan penjelasan tentang Simpanan Berjangka 

(SIMKA) kepada anggota. Dan peran karyawan dalam 

memasarkan produk ini adalah memasarkan kepada anggota 

keluarga dan masyarakat sekitarnya. 

 

 Kata kunci : Strategi pemasaran, Simpanan berjangka, 

Mudharabah 
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