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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di 

atas mengenai strategi penghimpunan dana pada produk Simpanan 

Kencana dengan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina 

Banyuputih Batang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Banyaknya anggota produk Simpanan Kencana semakin tahun 

semakin meningkat, dikarenakan adanya kemudahan bagi 

calon anggota untuk menjadi anggota produk Simpanan 

Kencana yaitu dengan mengisi formulir, menyerahkan 

fotocopy KTP/SIM sebagai biodata dan dengan setoran awal 

Rp. 40.000,- serta adanya hadiah yang akan dilakukan di akhir 

periode sehingga menjadikan nasabah tertarik dan pelayanan 

dengan sistem jemput bola yang menjadikan kemudahan 

kepada para anggota untuk mengangsur simpanan. 

2. Strategi yang dilakukan KSPPS mulai dari persiapan pribadi 

untuk memasarkan produk simpanan, menyampaikan 

keunggulan produk yang dipasarkan dan dengan membawa 

media pendukung yang berupa brosur yang merupakan 

strategi tersebut sudah efisien. 

Sasaran pemasaran dimulai dari mulut ke mulut yaitu diri 

sendiri (yang memasarkan produk simpanan/marketing), 
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kemudian keluarga, lingkungan, kerabat/kenalan dan 

masyarakat luas. Sasaran masyarakat luas ini meliputi 

perorangan, pasar-pasar, lembaga pendidikan, lembaga 

keuangan lain dan lembaga sosial.  

 

B. Saran 

1. KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang terus 

mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing 

dengan lembaga keuangan syari’ah yang lain agar tujuan yang 

ingin dicapai dapat terwujud dan terus meningkatkan produk 

simpanan maupun pembiayaan produktif atau konsumtif 

sehingga dapat membantu perkembangan ekonomi 

masyarakat pada umumnya. 

2. KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang diharapkan 

meningkatkan marketing dalam produk simpanan dan 

pembiayaan. 

3. Selalu melakukan perbaikan terhadap sistem yang dilakukan 

secara syari’ah. 

4. Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih 

menjangkau masyarakat disuluruh kota Batang. 

5. Menyeleksi karyawan dengan tepat sehingga tidak akan 

terjadi penyelewengan.  
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C. Penutup 

Demikianlah penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini 

dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana pada Produk 

Simpanan Kencana dengan Akad Mudharabah Di KSPPS 

Arthamadina Banyuputih Batang” sebagai tugas dan melengkapi 

syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang 

ilmu perbankan syari’ah. Dengan segala kerendahan hati penulis 

panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah 

dengan pertolongan dan petunjuk-Nya penulis mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis sadar dalam pembuatan 

Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari 

kesempurnaan.  

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis 

dimasa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi yang membacanya. 

 

 

 


