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BAB IV 

PENUTUP 

 

I. Kesimpulan 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah AL Hikmah Ungaran merupakan 

suatu Lembaga Keuangan yang berlandaskan prinsip Syari’ah baik dalam 

bidang marketing maupun operasionalnya. KJKS Al Hikmah mempunyai 

beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan. Salah satu produk 

simpanan yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk SIRELA 

(Simpanan Sukarela Lancar) yaitu simpanan dengan akad mudharabah 

yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam 

kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata 

harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Produk ini 

merupakan salah satu prasarat dalam pengajuan pembiayaan. Jadi setiap 

mitra yang ingin mengajukan pembiayaan di KJKS Al Hikmah harus 

mempunyai rekening SIRELA. 

Produk SIRELA menawarkan beberapa hadiah kepada para mitra 

yang beruntung, dengan ketentuan sakdo rata-rata simpanan sebesar Rp. 

1.000.000,- per bulan memperoleh satu poin hadiah dan berlaku 

kelipatannya. Hadiah tersebut cukup menggiurkan, yaitu dengan hadiah 

utama satu buah sepeda motor HONDA Supra X 125 dan beberapa hadiah 

hiburan yang diundi setiap bulan Januari dan Juli. 
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SIRELA mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana untuk 

menyimpan dana dan sarana untuk mengangsur pembiayaan. Selain itu 

produk ini juga bisa digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan, 

dengan syarat saldo dalam rekening SIRELA bisa mengcover jumlah 

pembiayaan. 

 

II. Saran 

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih agar KJKS Al Hikmah 

semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

2. Perlu adanya penambahan karyawan, mengingat adanya karyawan 

yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal tersebut menyebabkan 

kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan. 

3. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap 

mitra. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga 

Keuangan Syari’ah. 

4. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah SIRELA, sehingga 

mitra lebih bersemangat dalam menabung. 

5. Peningkatan dan perbaikan manajemen hendaknya terus selalu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja perusahaan. 
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III. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat 

dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di 

Program Diploma Tiga Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 

Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan kemampuan kami. Namun hal ini menjadikan 

pengalaman dan sebuah motivasi bagi penulis dalam menempuh kegiatan-

kegiatan akademik lainnya. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan bahan kritikan 

yang sifatnya membangun di masa yang akan datang. 


