BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas
mengenai Mekanisme Produk Simpanan Sukarela (SIRELA)
Dengan Menggunakan Akad Wadi’ah Yad Dhomanah Di KJKS
BMT Al-Hikmah Cab. Gunungpati II dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. 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 uang
titipan.
2. 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.
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Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat
dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.
a. Fasilitas dari produk SIRELA
1) 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
Menerima bagi hasil
c. Manfaat dari produk SIRELA
1) Sebagai persiapan keuangan diluar rencana
2) Membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi
masalah
3) Menunjang kelancaran usaha dan memenuhi
kebutuhan modal
d. 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).
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5)

Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan
ditambahkan secara otomatis setiap bulan.

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.
e. 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,f.

Kelebihan Produk SIRELA
1) Mendapat bahas setiap bulan
2) Tidak ada potongan administrasi
3) Setoran ringan minimal Rp.10.000,4) Dapat diambil sewaktu-waktu
5) Menggunkan strategi jemput bola
6) Bisa online antar cabang

g. Kelemahan Produk SIRELA
1) Kurangnya promosi
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2) Kurangnya sosialisasi
3) Tidak adanya kartu ATM

B. SARAN
1. KJKS BMT AL-HIKMAH hendaknya terus mengembangkan
produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga
syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat
terwujud.
2. Dalam persaingan produk SIRELA alangkah baiknya BMT
AL-HIKMAH lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas
staff marketing karena sangat menunjang dalam pemasaran.

C. PENUTUP
Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji
syukur kehadirat ALLAH SWT. Penulis akhirnya dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak
kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan keterbatasan
kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tugas
akhir ini.
Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu
dan memberikan dorongan dan semangat selama penyusunan tugas
akhir ini. Semoga ALLAH SWT meridhoi dan tugas akhir ini dapat
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bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.
Terimakasih.
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