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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) 

1. Mekanisme Wadi’ah di Baitul Mal wa Tamwil1 

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha 

mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain 

mendorong kegiataan menabung dan menunjang pembiayaan. 

Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran 

pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan 

menabung terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang 

menjadi nasabah BMT itu sendiri. 

Akad yang digunakan BMT untuk merealisasi tujuan 

tersebut adalah akad wadi’ah. Akad wadi’ah di BMT 

diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang 

mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT 

sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk 

menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. 

Wadi’ah yang digunakan di BMT adalah akad wadi’ah yad 

dhomanah, yaitu akad penitipan uang dimana BMT dengan 

atau izin penitip uang dapat memanfaatkan uang tersebut dan 

harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan 

                                                           
1 Yadi Janwari,Fikih Lembaga Keuangan Syariah….,h.9 
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uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh 

dalam penggunaan uang titpan menjadi hak BMT. Namun 

demikian, pihak BMT yang telah menggunakan  uang titipan 

tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif 

berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad 

dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal presentase 

secara advance. 

Dalam mengimplementasikan wadi’ah di BMT dalam 

bentuk tabungan, harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan 

nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan. 

2. Uang titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan 

dalam jumlah nominal. 

3. Uang titipan dapat diambil setiap saat. 

4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan 

atau bonus kepada nasabah. 

5. BMT menjamin pengembalian uang titipan nasabah. 

2. Mekanisme Produk SIRELA di KJKS BMT Al-Hikmah 

Cabang Gunungpati II 

SIRELA adalah produk simpanan yang ada di BMT Al-

Hikmah yang dikelola berdasarkan prinsip wadi’ah yad 

dhomanah yaitu pihak yang menerima titipan boleh 

menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang telah 

dititipkan. Sebagai imbalanya kepada pemilik uang/ barang 
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tersebut diberikan bonus. SIRELA merupakan produk yang 

unggulan yang diminati oleh masyarakat sekitar.2 

Tabel 

Daftar Jumlah Anggota 

KJKS BMT Al-Hikmah Cab.Gunungpati 

Produk 2015 2016 2017 

SIRELA 198 350 395 

SISUKA 0 1 1 

SISUQUR 1 2 2 

SIMPEL 1 1 4 

JUMLAH ANGGOTA 200 354 402 

 

Sistem yang digunakan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran 

baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan 

sistem syari’ah (bagi hasil). Produk-produk BMT Al-Hikmah 

Ungaran terbagi atas produk simpanan dan produk 

pembiayaan kepada para anggota. 

a. Produk Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) 3 

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan 

anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi’ah yad 

dhamanah . Atas seijin penitip dana yang disimpan pada 

rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT Al-

Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini 

dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.  

                                                           
2 Wawancara kepada Pak Eko Susilo selaku Manager di KJKS BMT 

Al-Hikmah Cabang Gunungpati tanggal 2 Mei 2017 
3 Brosur layanan simpanan KJKS BMT Al-Hikmah 
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1. Fasilitas dari produk SIRELA 

a. Setoran dan Penarikan 

- Penyimpan dapat melakukan penyetoran 

dan penarikan setiap saat. 

- Melalui sistem jemput bola kapanpun 

dibutuhkan, siap dilayani. 

- Setoran ringan, dana dikelola secara 

profesional berapapun jumlahnya. 

b. Bebas biaya administrasi 

c. Menerima bagi hasil 

2. Manfaat dari produk SIRELA 

a. Sebagai persiapan keuangan diluar rencana 

b. Membantu mewujudkan keinginan dan 

mengatasi masalah  

c. Menunjang kelancaran usaha dan memenuhi 

kebutuhan modal 

3. Fitur produk SIRELA 

1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan. 

2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat 

ringan. 

3) Bebas biaya administrasi bulanan. 

4) Berdasarkan prinsip syari’ah dengan akad 

wadi’ah (titipan). 

5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan 

ditambahkan secara otomatis setiap bulan. 
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6) Pembukaan rekening minimum Rp 10.000,- 

7) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,- 

8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 

10.000,- 

9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat 

dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja. 

4. Persyaratan Produk SIRELA 

Syarat : 

1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT 

2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening 

SIRELA 

3) Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang 

masih berlaku 

4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan 

pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan 

wajib Rp 10.000,- 

5. Mekanisme Pembukaan Rekening SIRELA 

(Simpanan Sukarela Lancar)4 

1) Anggota datang ke KJKS BMT Al-Hikmah 

pada saat jam kerja yaitu pada jam 08:00 

sampai dengan jam 15:00 WIB dengan 

membawa persyaratan, pembukaan tidak 

boleh diwakilkan. 

                                                           
4 Wawancara kepada Pak Eko Susilo selaku Manager di KJKS BMT 

Al-Hikmah Cabang Gunungpati tanggal 2 Mei 2017 
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2) Mengisi permohonan keanggotaan dan 

pembukaan rekening simpanan. 

3) Menyerahkan fotocopy identitas diri 

(SIM/KTP) yang masih berlaku. 

4) Mengisi slip setoran simpanan. 

5) Verifikasi dan persetujuan. 

6) Proses input data dan setoran masuk. 

7) Cetak buku tabungan dan penyerahan 

8) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- 

6. Mekanisme Penyetoran Produk SIRELA 

(Simpanan Sukarela Lancar) 

Dalam mekanisme penarikan diberlakukan 

ada dua cara yang bisa anggota pilih yaitu dengan 

cara anggota datang ke kantor KJKS BMT Al-

Hikmah pada saat jam kerja atau marketing dari 

KJKS BMT Al-Hikmah yang akan datang 

kerumah/ warung anggota. 

Prosedur dengan cara datang sendiri ke 

KJKS BMT Al-Hikmah antara lain: 

1) Anggota datang ke KJKS BMT Al-Hikmah 

pada saat pukul 08:00 sampai pukul 14:00 

karena setelah itu kasir akan membuat 

laporan harian/ tutup kas. 

2) Anggota mengisi slip penyetoran dengan 

lengkap yang telah disediakan. 
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3) Setelah anggota mengisi slip penyetoran yang 

telah ditandatangani, lalu menyerahkan buku 

tabungan, kartu identitas(KTP) pemilik 

rekening dan slip penyetoran yang telah 

ditulis oleh anggota. 

4) Kemudian kasir melakukan input penyetoran 

dikomputer. 

5) Kasir melakukan cetak buku tabungan 

anggota yang sudah distempel dan divalidasi. 

6) Kasir menyerahkan buku tabungan kepada 

anggota. 

Prosedur dengan cara sistem jemput bola antara 

lain: 

1) Marketing akan datang ke rumah/warung 

anggota. 

2) Marketing menuliskan nama anggota, 

nominal setoran yang diajukan anggota. 

3) Selanjutnya slip yang asli akan dibawa oleh 

marketing sebagai tanda bukti dan slip 

resapan diserahkan kepada pihak anggota. 

7. Mekanisme Penarikan Produk SIRELA (Simpanan 

Sukarela Lancar) 

Dalam mekanisme penarikan diberlakukan 

ada dua cara yang bisa anggota pilih yaitu dengan 

cara anggota datang ke kantor KJKS BMT Al-



66 

 

Hikmah pada saat jam kerja atau marketing dari 

KJKS BMT Al-Hikmah yang akan datang 

kerumah/ warung anggota. 

Prosedur dengan cara datang sendiri ke 

KJKS BMT Al-Hikmah antara lain: 

1) Anggota datang ke KJKS BMT Al-Hikmah 

pada saat pukul 08:00 sampai pukul 14:00 

karena setelah itu kasir akan membuat 

laporan harian/ tutup kas. 

2) Anggota mengisi slip penarikan dengan 

lengkap yang telah disediakan. 

3) Setelah anggota mengisi slip penarikan yang 

telah ditandatangani, lalu menyerahkan buku 

tabungan, kartu identitas(KTP) pemilik 

rekening dan slip penarikan yang telah ditulis 

oleh anggota. 

4) Kemudian kasir melakukan input penarikan 

dikomputer. 

5) Kasir melakukan cetak buku tabungan 

anggota yang sudah distempel dan divalidasi. 

6) Kasir menyerahkan buku tabungan beserta 

uang dengan jumlah yang diinginkan oleh 

anggota. 

Prosedur dengan cara sistem jemput bola antara 

lain: 
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1) Anggota menelpon kantor KJKS BMT Al-

Hikmah atau menghubungi marketing 

tersebut untuk melakukan penarikan 

sejumlah uang. 

2) Kemudian marketing akan datang ke 

rumah/warung anggota dengan membawa 

slip yang akan diisi dan ditanda tangani oleh 

anggota beserta jumlah uang yang 

dibutuhkan oleh anggota tersebut. 

3) Selanjutnya slip yang asli akan dibawa oleh 

marketing sebagai tanda bukti dan slip 

resapan diserahkan kepada pihak anggota. 

8. Mekanisme Penutupan Rekening SIRELA 

(Simpanan Sukarela Lancar) 

Mekanisme yang dilalui para anggota yang 

ingin menutup rekening SIRELA adalah sebagai 

berikut: 

1) Anggota datang ke KJKS BMT Al-Hikmah 

pada saat jam kerja tidak boleh diwakilkan. 

2) Anggota harus membawa buku tabungan 

SIRELA. 

3) Anggota mengisi formulir penutupan 

rekening. 
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4) Anggota menyerahkan berkas yang berisi 

forn penutupan rekening, buku tanbungan, 

serta slip penarikan. 

5) Pihak KJKS BMT Al-Hikmah memberikan 

verifikasi berkas anggota dan memberikan 

validasi persetujuan penutupan rekening. 

6) Kasir melakukan input data dan penutupan 

rekening. 

7) Kasir menyerahkan uang (saldo terakhir ) dari 

rekening tersebut lalu mengembalikan 

simpanan wajib dan simpanan pokok 

anggota. 

 

B. Kelebihan dan Kekurangan Produk SIRELA 

1. Kelebihan Produk SIRELA5 

a) Mendapat bahas setiap bulan 

b) Tidak ada potongan administrasi 

c) Setoran ringan minimal Rp.10.000,- 

d) Dapat diambil sewaktu-waktu 

e) Menggunkan strategi jemput bola 

f) Bisa online antar cabang 

2. Kelemahan Produk SIRELA 

a) Kurangnya promosi 

                                                           
5 Wawancara kepada Mas Kharis  selaku Marketing di KJKS BMT Al-

Hikmah Cabang Gunungpati tanggal 2 Mei 2017 
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b) Kurangnya sosialisasi 

c) Tidak adanya kartu ATM. 


