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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang 

diambil dan dilaksanakan analisa. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Bank Muamalat 

Indonesia KC Kendari yaitu menggunakna strategi pemasaran 

bauran pemasaran 4p yaitu Product (produk) dengan yaitu 

dengan menjelaskan kualitas produk tabungan Eposito 

Mudharabah IB Hijrah diantaranya tabungan ini tabungan 

investasi dengan keuntungan bagi hasil yang optimal antara bank 

dengan nasabah, Price (harga) adalah tidak adanya biaya 

administrasi bulanan, setoran awal yang cukup terjangkau yaitu 

sebesar Rp. 5.000.000, Place (tempat) dalam menentukan lokasi 

Bank, Lokasi Bank Muamalat Kc Kendari terletak di Jl. Dr. Sam 

Ratulangi No.170 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini 

strategis dengan pusat kota yang terletak tidak jauh dari Mall 

Mandonga dan perkantoran dalam upaya bank melayani nasabah, 

Promotion (Promosi) yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC 

Kota Kendari pada tabungan tabungan Deposito Mudharabah IB 

Hijrah adalah dengan melakukan sosialiasi-sosialisasi diberbagai 

even-even maupun inklusi keuangan, promosi juga dilakukan 

oleh marketing funding pada media sosial seperti memasang 
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status di wa, ig maupun fb. Serta mengilkankan produk tabungan 

Deposito Mudharabah IB Hijrah di layanan internet banking.  

2. Strategi promosi produk tabungan Deposito Mudharabah IB pada 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari menggunakan 

tiga strategi pemasaran yaitu Publisitas Bank Muamalat 

memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan 

pemasaran secara online, inovasi pada produk tabungan ib hijrah 

baik dari segi pelayanan maupun pengembangan produk dengan 

bagi hasil yang optimal dan saldo awal yang terjangkau, sistem 

jemput bola pada Bank Muamalat KC Kendari yaitu nasabah 

didatangi oleh pihak Bank dimana mereka berada untuk 

memasarkan produk sekaligus memberikan edukasi kepada 

masyarakat. 

3. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari dalam memasarkan 

produk tabungan Deposito Mudharabah yakni penawarn bagi 

hasil yang optimal, lokasi Bank Muamalat Indonesia KC Kendari 

yang strategis dan mudah dijangkau, upaya bank dalam 

memahami kebutuhan nasabah, hingga adanya driver untuk 

bidang Marketing Mix dalam menjalankan strategi pemasaran. 

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat, yakni 

minimnya brosur yang disediakan Bank Muamalat Indonesia KC 

Kendari dalam memasarkan produk tabungan Deposito 

Mudharabah dan juga kurangnya pemahaman masyarakt tentang 

perbedaan tabungan Deposito Mudharabah yang ada pada Bank 
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Muamalat dengan tabungan Deposito yang ada pada Bank 

Konvensional. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka saran yang 

diberikan kepada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari dalam 

strategi pemasaran produk tabungan Deposito Mudharabah IB agar 

terus berinovasi dalam hal pemasaran dengan membuat program-

program baru untuk menarik masyarakat menggunakan produk 

tabungan ini degan tetap berprinsip kepada syariat islam. Perlu bagi 

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari untuk terus 

mengedukasi masyarakat dan nasabah terakit perbedaan anatara 

tabungan deposito pada bank konvensional dan tabungan deposito 

mudharabah yang ada pada Bank Muamalat Indonesia KC Kendari. 

Dan perlunya Bank Muamalat Indonesia KC Kendari agar terus 

menyediakan sumber-sumber informasi terkait adanya tabungan 

investasi Deposito Mudharabah. 


