
    

 
 

  BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diambil dan 

dilaksanakan analisa. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Bank Muamalat Cabang Kendari dalam memasarkan produknya 

menggunakan sistem bauran pemasaran (menggunakan 4 variabel utama: 

produk, harga, distribusi, dan promosi).  Selain itu, Bank Muamalat 

Cabang Kendari juga menggunakan sistem jemput bola dalam 

memasarkan produknya dan menerapkan 4 prinsip strategi pemasaran 

diantaranya: Strategi Penetrasi Pasar, strategi Pengembangan Pasar, 

Strategi Pengembangan Produk dan Strategi diversifikasi. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat KC Kendari adalah 

kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai Bank Syariah. Mayoritas 

masyarakat masih menganggap Bank Syariah masih jauh tertinggal dengan 

Bank Konvensional, baik dari segi fasilitas maupun pembagian 

keuntungan dan juga masa pandemic Covid-19 seperti sekarang.  

3. Solusi Bank Muamalat KC Kendari dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi melakukan beberapa hal diantaranya, melakukan edukasi tentang 

perbankan syariah secara langsung melalui sistem pemasaran jemput bola, 

melakukan promosi melalui media sosial secara signifikan, selalu 

melakukan pembaharuan dalam produk dan pelayanannya. Olehnya itu 
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Bank Muamalat Cabang Kendari gencar melakukan kampanye “Ayo 

Hijrah” demi mengajak masyarakat beralih pada ekonomi berbasis syariah. 

1.2 Saran  

1. Bagi Bank Muamalat Cabang Kendari  

a. Terus menjaga kualitas funding officer selaku praktisi penghimpunan dana 

b. Terus menjaga kualitas produk dan meningkatkan kualitas pelayanan 

c. Terus berinovasi dan berkarya dalam produk untuk menunjukan eksistensi 

Bank Syariah  

2. Bagi Manager Relationship Funding di Bank Muamalat Cabang Kendari 

a. Memberi motivasi kepada karyawan agar selalu dan tetap semangat dalam 

menjalankan tugas. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi funding 

nantinya. 

c. Tetap menjadi pimpinan yang mengayomi bawahannya. 

3. Bagi karyawan Funding Officer di Bank Muamalat Cabang Kendari 

a. Tetap menjaga keramahan terhadap nasabah 

b. Lebih tanggap dalam membaca kebutuhan nasabah dan calon nasabah 

c. Meningkatkan kerapihan dalam segala aspek fisik untuk tujuan kebersihan 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih 

jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, penulis sangat mengharapakan saran dan 

kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dapat 

memberikan manfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi para 

pembaca pada umumnya.  Aamiin. 

 


