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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-

pembahasan tersebut diatas mengenai mekanisme produk Sirela 

(Simpanan sukarela Lancar) di KSPPS BMT Al-Himah Ungaran, 

maka dapat penulis simpulkan hal-hal dsebagai berikut: 

1. Gambaran produk SIRELA di KSPPS BMT Al Hikmah. 

Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) adalah merupakan 

simpanan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah 

penarikan dan penyetoran dapat dilakukan selama jam kerja . 

Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-

rata harian dan langsung otomatis menambahkan simpanan 

tersebut. Dengan sistem jemput bola yang memudahkan para 

anggota untuk bertransaksi baik dalam setoran maupun 

penarikan. produk ini sangat diminati oleh masyarakat, akan 

tetapi masyarakat kurang tahu bagaimana mekanisme yang 

secara mendetail sehingga masyarakat lebih banyak memilih 

menyimpan dananya di bank daripada di BMT. 

Sistem kerjanya telah sesuai dengan prinsip syariah 

yaitu wadiah yad dhamanah. Dalam fatwa DSN No.07/DSN-

MUI/IV/2000 landasan hukum syariah Sesuai dengan al 

qur’an dan hadis yang telah dijelaskan dalam QS An-nisa’ 

ayat (4) : 58, QS Al Maidah (5) : 1, QS An Nisa : 6 dan hadist 
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riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi dan sudah diatur dalam 

undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi. 

2. Mekanisme Produk Sirela  

Proses Pembukaan Rekening SIRELA 

MITRA LAYANAN MITRA TELLER 

a. Mitra datang ke KSPPS BMT Al-Hikmah dan menemui 

bagian Layanan Mitra. 

b. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening 

SIRELA 

c. Menyerahkan fotocopy identitas diri. 

d. Memeriksa kelengkapan data permohonan pembukaan 

rekening SIRELA. 

e. Menginput data ke komputer. 

f. Memberikan buku tabungan SIRELA kepada mitra. 

g. Menerima buku tabungan dan membubuhkan tanda 

tangan sebagai bukti bahwa mitra telah menerima buku 

tabungan. 

h. Melakukan setoran awal sebesar Rp 25.000,- dengan 

mengisi slip setoran dan  menyerahkannya kepada teller. 

i. Menerima slip setoran dan uang dari mitra. 

j. Melakukan transaksi setoran. 

k. Mengeprint buku tabungan mitra. 
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B. Saran  

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih agar KSPPS BMT 

Al-Hikmah semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

2. Peningkatan dan perbaikan manajemen hendaknya terus 

selalu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja 

perusahaan. 

3. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah SIRELA, 

sehingga mitra lebih bersemangat dalam menabung. 

4. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan 

terhadap mitra. Mengingat semakin banyaknya bermunculan 

Lembaga Keuangan Syari’ah. 

5. Perlu adanya penambahan karyawan, mengingat adanya 

karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal 

tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam 

melakukan pekerjaan. 

 

C. 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 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.Penulis 

mengakui bahwa Tugas Akhir in i masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan kemampuan kami.Namun hal ini menjadikan 

pengalaman dan sebuah motivasi bagi penulis dalam menempuh 
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kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat 

pada umunya sebagai masukan dan bahan kritikan yang sifatnya 

membangun di masa yang akan datang. 


