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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya maka, 

penulis menarik kesimpulan, yaitu : 

1. Strategi pemasaran dan upaya dalam meningkatkan jumlah 

anggota produk pembiayaan mudharabah di KSPPS Bina 

Ummat Sejahtera, yaitu : 

Dengan menggunakan analisis SWOT penulis 

mengetahui langkah-langkah dalam menganalisis pada KSPPS 

Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliwungu yaitu, meliputi : 

a. Strategi distribusi, dengan menerapkan system jemput 

bola dengan mengambil setoran setiap harinya ke anggota 

yang mengambil pembiayaan dan melakukan 

pendistribusian atau  penyaluran dana tidak hanya pada 

pasar saja melainkan masyarakat yang  mempunyai usaha 

tetapi tidak dipasar. 

b. Strategi harga, dengan melihat biaya administrasi yang 

dikenakan pada produk pembiayaan mudharabah yaitu 

2% dari jumlah total pembiayaan lalu biaya materai. Jadi 

dalam mengajukan pembiayaan mudharabah sangat 

mudah dan pencairannya berdasarkan jumlah pinjaman. 
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c. Strategi produk, dengan menggunakan akad mudharabah, 

karena produk pembiayan mudharabah pada pembiayaan 

modal kerja atau usaha agar usahanya dapat berkembang. 

d. Strategi promosi, dengan menyebar brosur-brosur yang 

menarik dan Tenaga lapangan atau pemasaran melakukan 

jemput bola. 

Sedangakan upaya meningkatkan jumlah anggota 

pembiayaan mudharabah, meliputi : 

a. Melakukan pendekatan dengan calon anggota dan 

menjalin hubungan baik dengan calon anggota tersebut. 

b.  Melakukan segmen pasar pada produk pembiayaan 

mudharabah. Kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan 

membagi bagi pasar untuk dijadikan segmen pasar 

sebagai sasaran penjualan yang akan dicapai. 

c. Melakukan pelayanan prima agar anggota merasa nyaman 

terhadap pelayan yang diberikan. 

d. Pimpinan KSPPS ikut suvey kelapangan sehingga 

mengetahui apa saja kesulitan marketing dalam 

memasarkan produknya. 

e. Menjalin silaturahmi terhadap anggota. 

2. Analisis SWOT pada produk pembiayaan mudharabah di 

KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliwungu 

Dengan menggunakan analisis SWOT penulis 

mengetahui langkah-langah dalam menganalisis pada KSPPS 

Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliwungu yaitu : 
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a. Strength (kekuatan) Menggunakan strategi jemput bola 

untuk melayani anggota pembiayaan mudharabah  yang 

ingin bertransaksi tanpa harus datang kekantor. 

b. Weaknesses (kelemahan), kurangnya promosi tentang 

produk pembiayaan mudharabah dan dalam hal bersaing 

masih kalah dengan lembaga keuangan lain yang sudah 

berdiri lama. 

c. Opportunities (peluang), banyaknya minat anggota di 

pasar yang membutuhkan pembiayaan mudharabah atau 

modal kerja. 

d. Threats (ancaman) Perilaku anggota yang cenderung 

memilih membandingkan dengan lembaga keuangan 

lainnya.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian Tugas Akhir ini, ada 

beberapa saran atau rekomendasi untuk KSPPS Bina Ummat 

Sejahtera Cabang Kaliwungu, khususnya. Strategi pemasaran 

dalam upaya menigkatkan jumlah anggota pembiayaan 

mudharabah, meliputi. 

1. Tingkatkan lagi kinerja dan pelayanan dengan maksimal. 

2. Promosi harus lebih meluas lagi. 

3. Tingkatkan lagi kerja sama agar target selalu terpenuhi.  
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C. Penutup  

Dengan segala kerendahan hati penyusun panjatkan puji 

syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk 

yang sangat sederhana penyusun dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. Penyusun mengakui bahwa penulisan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari sempurna yang semua itu karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penyusun. Semoga kekurang ini 

bisa menjadi cambuk bagi penyusun untuk lebih giat dalam 

menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya.  

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun 

pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan 

dan bahan kritikan yang membangun demi penyusunan Tugas 

Akhir dimasa yang akan datang. Akhirnya segala sesuatu kita 

kembalikan kepada-Nya. 

 


