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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas 

penulis, maka produk simpanan di KSPPS BMT Bina Ummat 

Sejahtera Cabang Kaliwungu Kendal dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh KSPPS BMT 

Bina Ummat Sejahtera dengan menggunakan strategi 

Marketing Mixatau 4P dalam pemasaran yang terdiri 

dari 4 komponen, yaitu: 

a. Produk (Product) 

b. Tempat (Place) 

c. Harga (Price) 

d. Promosi (Promotion) 

Dan dalam memasarkan produk simpanan oleh 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 

Kaliwungu Kendal dan upaya strategi promosinya 

karyawan disana kurang memahami tentang produk 

simpanan dan belum berkompeten dan sungguh-

sungguh dalam kegiatan di bidang pemasaran.  
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2. Kendala atau hambatan yang di alami KSPPS BMT 

Bina Ummat Sejahtera dalam upaya memasarkan 

produk simpanannya tersebut adalah: 

a. Bidang Operasional 

b. Bidang Pemasaran 

c. Bidang Sumber Daya Manusia 

 

B. Saran 

 Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat 

penulis, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada 

pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 

Kaliwungu agar upaya pemasaran produk simpanan dapat 

sesuai dengan harapan, maka perlu adanya: 

A. Mempertahankan anggota/nasabah yang potensial 

dengan cara menciptakan ikatan kekeluargaan antar 

KSPPS BMT BUS Cabang kaliwungu dengan 

anggota/nasabah. 

B. Perlu adanya tambahan karyawan supaya tidak double 

job dan dengan adanya tambahan karyawan tugas 

karyawan bisa fokus dan lebih maksimal terutama 

dalam pemasaran. 

C. Secara terus menerus melakukan pembahasan dalam 

pelayanan dan produk simpanan sehingga nasabah 

semakin percaya terhadap peran dan manfaat KSPPS 

BMT Bina Ummat Sejahtera dan mempertahankan 
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citra baik sebagai lembaga keuangan yang syariah 

sesuai ajaran Islam. 

D. Lakukan inovasi baru terhadap produk simpanan SI 

HAJI agar peminatnya lebih banyak. 

 

C. Penutup 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kemudahan kepada penulis sehingga mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. 

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga penyusunan 

dapat terselesaikan dengan lancar. 

 Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dan 

kesalahan yang ada dalam Tugas Akhir ini. Semua itu terjadi 

karena keterbatasan yang ada pada diri penulis dan kebenaran 

hanya milik Allah SWT. Untuk itu saran dan kritik sangat 

penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin. 

 


