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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang Strategi 

Pemasaran Pembiayaan Pendidikan Ijaraha Multi Jasa di KJKS BMT 

Binama, dapat diambil kesimpulan: 

1. Strategi Pemasaran Pembiayaan Pendidikan Ijarah Multi Jasa 

kebanyakan mitra di KJKS Binama adalah rata-rata orang pedagang, 

kebanyakan yang mengajukan pembiayaan adalah pedagang-pedagang 

kelebihan dari Pembiayaaan Pendidikan yaitu marginnya yang sedikit 

terjangkau oleh masyarakat, Pembiayaan Pendidikan hanya bisa 

mengajukan Pembiayaan di bulan-bulan tertentu yaitu bulan saat 

pendaftaran sekolah atau disaat registrasi saja. Jadi tidak bisa sewaktu-

waktu. 

2. Adapun Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Analisis SWOT 

KJKS Binama Semarang. 

a. Kekuatan ( Strength ) : Dengan adanya pembiayaan ijarah, akan 

sangat membantu anggota yang kekurangan dana untuk 

mengembangkan usahanya. 

b. Kelemahan (Weakness) : Kurangnya pemahaman anggota terhadap 

pembiayaan ijarah. Jadi BMT Binama perlu kerja keras untuk 

memberi pemahaman tentang ijarah kepada anggota. 
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a. Peluang (Opportunity) : Banyak anggota yang butuh dana untuk 

mengembangkan usahanya. Jadi ,ini merupakan kesempatan bagi 

BMT Binama untuk menguasai pangsa pasar dengan pembiayaan 

ijarah. 

b. Ancaman (Threatment) : Sekarang banyak muncul produk-produk 

yang sejenis dari lembaga keuangan lain dengan pencairan yang 

lebih mudah. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat penulis sarankan kepada : 

1. KJKS BINAMA Semarang 

- Memperluas jangkauan pemasaran dengan membuka cabang-

cabang di daerah lain. Sehingga banyak mitra baru yang menjadi 

anggota di KJKS Binama. 

- Meningkatkan teknologi yang akan mendukung dalam pengelolaan 

dan perkembangan KJKS Binama. 

2. Anggota 

- Kurangnya pemahaman anggota terhadap produk-produk di KJKS 

Binama. Jadi BMT Binama perlu kerja keras untuk memberi 

pemahaman tentang produk kepada anggota. 

- Anggota harus patuh dan taat pada ketentuan yang berlaku pada 

Binama. 
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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  kesempurnaan  

yang kesemuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan  

penyusun. Semoga Kekurang sempurnaan 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 masa yang  akan  

datang.  Akhirnya segala sesuatu kita kembalikan kepada – Nya. 


