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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai 

prosedur pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT Bina Ummat 

Sejahtera Cabang Karangawen sebagai berikut : 

1. Mekanisme prosedur pelaksanaan pembukaan buku anggota simpanan siswa 

pendidikan: 

a. Calon anggota menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku 

sebanyak 1 lembar. 

b. Kemudian calon anggota mengisi formulir permohonan untuk menjadi 

anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Karangawen. 

c. Selanjutnya  calon anggota mengisi form aplikasi pembukaan rekening Si 

Sidik yang sudah disediakan. 

d. Membayar Simpanan Pokok (SIMPOK) Rp. 10.000,- dan Simpanan 

Wajib (SIMWA) Rp. 12.000,-. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 

Karangawen pada simpanan pendidikan  

a. Kebanyakan dari anggota adalah petani karena mereka yang bekerja 

sebagai petani menggangap bahwa apabila mereka membuka rekening 

simpanan pendidikan untuk putra-putrinya akan menambah beban 

perekonomian yang mana setoran setiap bulan terlalu tinggi. 

b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang investasi karena kebutuhan 

mereka sekarang sudah sangat beragam. Dengan diterapkan jumlah uang 

pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- dirasa memberatkan bagi calon 

nasabah. Padahal apabila dihitung jumlah keuntungan yang didapat, bisa 

lebih dari itu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi marketing dalam 

memasarkan Si Sidik plus dan menarik minat calon nasabah. 
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c. Jangka waktu simpanan siswa pendidikan dianggap terlalu panjang karena 

penarikannya setiap tamat jenjang pendidikan.  

d. Kurangnya karyawan yang membuat mereka merangkap pekerjaannya. 

Sehingga dalam memasarkan produk simpanan pendidikan ini  para 

marketing sudah kewalahan. 

e. Banyak pesaing lain  

Banyaknya pesaing dari bank dan koperasi lain sehingga menjadikan 

masyarakat lebih banyak pilihan. Cara penyelesaiannya yaitu, BMT 

terfokus terhadap pelayanan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat. 

 

B. Saran 

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Agar BMT diharapkan bisa meningkatkan kegiatan promosi dengan cara 

sosialisasi yang menarik agar semakin banyak yang membeli produk Si Sidik. 

2. Melakukan kerjasama dengan sekolah atau universitas dan instansi yang 

berada di sekitar Karangawen, agar Si Sidik dapat berjalan lebih optimal dan 

efektif lagi. 

3. BMT melayani nasabah dalam pelaksanaan simpanan pendidikan BMT harus 

selalu tetap menjaga sifat ramah tamah dan penuh nuansa kekeluargaan. 

4. Hendaknya manager selalu menegur apabila karyawan itu menyimpang 

dengan pekerjaannya agar pelaksanaan simpanan pendidikan berjalan lancar. 

 

C. Penutup 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur 

alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, 

meskipun dalam bentuk yang sederhana. 
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 

semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar 

lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi dari pembaca demi 

perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga 

Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 

pembaca, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya robbal’alamin. 


