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MOTTO 

 

اََّّٱۡلُعۡسََِّمَعََّّإِن َّ ََّرّبَِك٧ََََّّّّٱنَصۡبَّفَإَِذاَّفَرَۡغَتَّف٦ََََّّّيُۡسٗ ِإَوََلٰ
 ٨َّٱرَۡغبفََّ

“(6) Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan (7) 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) 

,kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (8) 

Dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap” 
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PEDOMAN TRANSLITER 

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin 

dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB 

(Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 

Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai 

mana berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

NO Huruf Arab Latin 

 Tidak dilambangkan ا 1

 B ب 2

 T ت 3

 ṡ ث 4
 J ج 5

 ḥ ح 6

 Kh خ 7

 D د 8

 Ż ذ 9

 R ر 10

 Z ز 11

 S س 12

 Sy ش 13

 Ş ص 14

 ḑ ض 15

 T ط 16
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 ẓ ظ 17

 ‘ ع 18

 G غ 19

 F ف 20

 Q ق 21

 K ك 22

 L ل 23

 M م 24

 N ن 25

 W و 26

 H ها 27

 ʾ ء 28
 Y ي 99

2. Konsonan Rangkap 

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan 

beriringan karena sebab dimasuki harakat Tasydid atau 

dalam keadaan Syaddah dalam penulisan latin ditulis 

dengan merangkap dua huruf tersebut. 

Contohnya: متعقدين 

3. Ta’marbutah 

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan 

penulisan ta’ Marbutah diantaranya sebagai berikut: 

a. Bila dimatikan karena beradap-adap posisi satu kata 

maka penulisan ta’ marbutah dilambangkan dengan 

h. 
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b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin 

yang merupakan kata yang berangkaian (satufrasa) 

maka ditulis dengan ketetntuan menyambung tulisan 

dengan menuliskan ta’ marbutah dengan huruf ta’ 

dengan menambahkan vocal. 

Contohnya:نعمة هللاditulis dengan Ni‟ matullȃh 

c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan 

terdiri dari kata yang berbeda maka penulisannya 

dengan memisah kata serta dilambangkan dengan 

huruf h. 

4. Vocal  

Harakat fat‟hah, kasrah dan dhammah (atau 

bacaan dalam satu harakat) dalam pedoman transliter 

dilambangkan dengan: 

a. Fat‟hah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتبditulis 

dengan kataba 

b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya:ركبditulis 

rakiba 

c. Dhammah ditulis dengan huruf u, contohnya: 

 ditulis hasunaحسن

Harakat untuk tanda baca panjang dalam 

pedoman transliter disebut sebagai berikut ini: 
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a. Tanda baca panjang harakat atas atau dua alif 

disambung dengan ȃ. 

Contohnya: هاللditulis dengan Hilȃl. 

b. Tanda baca panjang harakat bawah atau ya’ mati 

dilambangkan dengan ȋ. 

Contohnya: عليمditulis „Alȋm. 

c. Tanda panjang harakat dhammah atau wau mati 

dilambangkan dengan ȗ. 

Contohnya: كيفditulis kaifa 

 ditulis dengan haulaحول

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata 

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal 

yang berurutan dalam satu kata.Contohnya: أأ نتمditulis 

a‟antum 

6. Kata sandang Alif dan Lam  

Huruf lam diiringi dengan huruf yang termasuk pada 

golongan syamsiyah maka dihilangkan alnya diganti 

dengan huruf syamsiyah tersebut seperti contoh berikut: 

 ditulis dengan as-Syams. Huruf alif lam yangالشمس

diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap 

mencantumkan aliflamnya. Contohnya :القمرditulis al-

Qamr 
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7. Penulisan untuk kata-kata dalam suatu rangkaian 

kalimat, bila ditulis sesuai dengan pengucapannya 

ataupun penulisannya. 

8. Contohnya:ذوى الفروضditulis dengan żawwilfuru‟ 

ataużawi al furūd. 
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ABSTRAK 

 

KSPPS BMT El Amanah adalah Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang didirikan oleh Bank 

Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian 

dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten 

Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat 

tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal 

Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta 

Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai prosedur 

produk simpanan EL Amanah dan perkembangan jumlah 

nasabah produk simpanan EL Amanah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang 

dilakukan di KSPPS BMT EL Amanah Kendal untuk 

memperoleh data yang relevan atau sumber data (primer dan 

sekunder) penulis melakukan pengumpulan data melalui 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian dari data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah 

penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur 

produk Simpanan El Amanah terdiri dari prosedur pembukaan, 

prosedur penyetoran, prosedur penarikan dan prosedur 

penutupan. Dengan adanya perkembangan anggota simpanan El 

Amanah di KSPPS BMT El Amanah Kendal semakin lama 

semakin meningkat terlihat dari jumlah anggota pada tahun 

2014 sebanyak 523 anggota dan tahun 2016 sebanyak 1069 
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anggota. Peningkatan ini disebabkan oleh strategi pemasaran, 

keunggulan produk, menggunakan sistem antar jemput bola, dan 

keramahan pelayanan yaitu dengan cara: memberikan pelayanan 

yang memuaskan untuk anggota, melakukan pengontrolan 

kepada anggota yang loyal, sering-sering silaturahmi kepada 

pedagang, memberikan pinjaman yang murah sesuai permintaan 

anggota, dan memberikan pelayanan yang ramah (senyum, 

salam, sapa, sopan, santun) 

  

Kata Kunci: KSPPS, Metode Penelitian, Hasil Penelitian. 
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