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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Strategi pemasaran Tabungan Investa Cendekia pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Batu dalam meningkatkan minat 

nasabah dengan menggunakan bauran pemasaran (marketing mix), baik 

dari segi produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosi 

(promotion) belum berhasil melaksanakan strategi pemasarannya sesuai 

yang diharapkan dikarenakan adanya premi yang dibebankan kepada 

nasabah.Nasabah kurang berminat menggunakan produk Tabungan Investa 

Cendekia dikarenakan adanya premi asuransi yang dibebankan kepada 

nasabah untuk membayarnya. 

2. Faktor pendukung pemasaran Tabungan Investa cendekia ialah merupakan 

tabungan jangka panjang untuk mempersiapkan dana pendidikan sedini 

mungkin bagi buah hati tercinta. Sedangkan faktor penghambat pemasaran 

Tabungan Investa Cendekia ialah persamaan konsep produk dengan bank 

lain, strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix belum 

berjalan maksimal, dan adanya premi asuransi yang dibebankan kepada 

nasabah. 
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3. Menurut tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi pemasaran Tabungan 

Investa Cendekia yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP. 

Ujung Batu tidak bertentangan dengan syariat islam, tabungan ini  

menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, nasabah yang menyimpan 

dananya di Bank Syariah tidak memberikan batasan bagi bank syariah 

dalam menggunakan dana yang disimpannya. Akad ini merupakan akad 

yang sama sesuai syariah dan ekonomi syariah sertatidak terdapat unsur 

MAGRIB (maysir, gharar, riba) didalamnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka ada beberapa saran yang 

harus diperhatikan pihak-pihak tertentu, diantaranya adalah: 

1. Bagi Pihak Bank 

a. Bank Syariah Mandiri hendaknya dapat lebih meningkatkan promosi dan 

sosialisasi agar masyarakat tertarik dan berminat dengan produk Tabungan 

Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri KCP. Ujung Batu.  

b. Bank Syariah Mandiri hendaknya memperhatikan lagi tentang produk 

yang ditawarkan kepada nasabah, jangan sampai nasabah diberatkan 

karena produk yang dimiliki. 

c. Fasilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus lebih 

ditingkatkan lagi agar hendaknya masyarakat puas dengan pelayanan yang 

diberikan.  

2. Bagi Masyarakat 
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a. Hendaknya masyarakat sebagai calon nasabah yang memiliki buah hati 

dan ingin ikut menjadi nasabah tabungan Investa Cendekia hendaknya 

mempelajari terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan Tabungan 

Investa Cendekia. 

b. Hendaknya para nasabah yang sudah menjadi nasabah Tabungan 

Investa Cendekia dapat menjelaskan kepada masyarakat lain yang 

belum menjadi nasabah tentang keuntungan dan keunggulan menjadi 

nasabah Tabungan Investa Cendekia agar minat masyarakat untuk 

menabung meningkat. 

 

 

  

 

 


