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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis temukan di 

lapangan dan dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Strategi pemasaran pembiayaan gadai emas  syariah pada BMT UGT 

Sidogiri Pekanbaru termasuk kategori kurang baik karena berada pada 

rentang 0-55%. Ini dibuktikan dari hasil persentase rekapitulasi skor nilai 

angket yaitu sebesar 36,36%. Strategi pemasaran yang dilakukan BMT 

UGT Sidogiri Pekanbaru terhadap produk gadai emas syariah dengan 

menggunakan marketing mix: produk (Product), harga (price),tempat 

(place), dan promosi (promotion). 

2. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat BMT Usaha Gabungan 

Terpadu (UGT) Sidogiri Pekanbaru, yaitu:  

1. Faktor pedukung BMT UGT Sidogiri Pekanbaru adalah lokasi yang 

mudah dijangkau, mempunyai daya saing terhadap lembaga keuangan 

lainnya dalam segi taksiran, dan pelayanan yang prima. 

2. Faktor penghambatnya adalah adanya produk pesaing dari lembaga 

keuangan lainnya, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih lemah 

tentang BMT, sehingga masyarkat lebih memilih untuk bertransaksi 
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melalui bank atau pegadaian yang dianggap memberikan keuntungan 

yang lebih besar dibandingkan dengan BMT. 

3. Strategi pemasaran yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru dalam 

tinjauan ekonomi Islam tidak ada bertentangan dengan ekonomi Islam. 

Karena pada setiap strategi pemasarannya menguntungkan semua pihak 

dan memiliki kejelasan dalam setiap transaksi. Serta BMT UGT Sidogiri 

Cabang Pekanbaru dan nasabah saling menjaga silaturahmi.  

B. Saran 

1. Kepada BMT UGT Sidogiri Pekanbaru lebih meningkatkan lagi promosi 

yang dilakukan untuk mengenalkan gadai emas syariah kepada masyarakat 

melalui sarana periklanan yang memanfaatkan media cetak dan melakukan 

kegiatan yang berbentuk sosial. 

2. Kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Sebaiknya menambah 

sumber daya manusia di bidang marketing yang  berlatar belakang 

pendidikan ekonomi Islam dengan tujuan agar lebih terjaga dari hal-hal 

yang dapat melanggar syariat. 

3. Kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru agar menambah jumlah 

karyawan di bagian Account Officer agar lebih leluasa menjangkau pasar 

tradisional yang ada di Pekanbaru. 


