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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kelebihan dan Kelemahan Produk Si Rela (simpanan 

sukarela) 

Setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai produk 

sirela di KSPPS Aulia Magelang, pada bagian ini peneliti akan 

melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, 

kekurangan, peluang, dan ancaman dari produk sirela KSPPS 

Aulia magelang. 

1. Kekuatan (Strenght) 

a. Dalam simpanan Sukarela mudah dalam cara 

pembukaan rekening di BMT Aulia Magelang 

b. Dalam simpanan Sukarela Syarat-syaratnya mudah  

c. Dapat dijangkau oleh masyarakat luas, baik kalangan 

menengah maupun kalangan keatas atauapun kebawah 

d. Banyak hadiah yang ditawarkan  saat 6 bulan sekali 

e. Rekening Sirela dapat dijadikan jaminan untuk 

pembiayaan sehingga mitra tidak perlu memberikan 

jaminan lagi jika ia menghendaki rekening sirela 

menjadi jaminan untuk mengajukan pembiayaan 

f. Dilengkapi dengan layanan jemput bola sehingga 

memudahkan anggota untuk menyetor sirela setap hari 
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2. Kelemahan (Weakness) 

a. Kurangnya sosialisasi tentang produk simpanan 

sukarela terhadap masyarakat atau pasar-pasar terdekat 

b. Masa promosi yang relatif singkat menjadikan 

pemasaran produk simpanan sukarela tidak dapat 

berlangsung lama.  

3. Peluang (Opportunitties) 

a. Peluang yang dimiliki oleh BMT Amanah Mulia 

Magelang dalam Produk simpanan sukarela yaitu dapat 

meningkatkan jumlah nasabah lebih banyak 

dikarenakan pelayanan yang baik yaitu menggunakan 

sistem jemput bola dengan menghampiri nasabahnya 

setiap hari. 

b. Peluang yang dimiliki oleh BMT Aulia Magelang 

dalam produk simpanan sukarela adalah dapat 

meningkatkan masyarakat sekitar biar rajim menabung. 

c. Letak KSPPS Aulia Magelang yang strategis, 

memberikan peluang yang besar bagi KSPPS Aulia 

Magelang terus berkembang 

4. Ancaman (Threats) 

a. Banyak kesamaan produk-produk dari lembaga 

keuangan syariah lain yang sejenis dengan simpanan 

sukarela (Si rela) 

b. Masyarakat masih ragu untuk menabung di BMT 

Amanah Mulia Magelang karena alesan keamanan. 
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c. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk 

berbasis syariah sehingga dapat memunculkan kesalah 

pahaman. 

5. Usaha dalam memaksimalkan kekuatan (S-O) 

a. Terus meningkat layanan KSPPS Amanah Mulia 

b. Menjalin hubungan baik dengan mitra 

c. Terus berusaha amanah dalam melayani anggota 

6. Usaha dalam meminnimalisir kelemahan (W-O) 

Memberikan tambahan variasi bonus atau ataya 

7. Kekuatan Untuk menghadapi Tantangan (S-T)  

a. Lokasi KSPPS yang strategis membuat peluang untuk 

terus berkembang 

b. KSPPS Amanah Mulia merupakan salah satu Lembaga 

keuangan syariah yang cukup kuat di daerah cepiring. 

8. Kelemahan untuk Menghadapi tabungan (W-T) 

a. Terus berusaha memberi pemahaman syariah kepada 

mitra agar tecipta suatu tujuan bisnis yang sepaham 

b. Terus memberikan pelatihan mengenai operasional 

KSPPS dan pengetahuan transaksi syariah kepada 

karyawan KSPPS Amanah Mulia Magelang. 

 

B. Pemberian Ataya/bonus dalam Simpanan Wadiah Produk 

Sirela 

Pada produk sirela di KSPPS Amanah Mulia Magelang 

sangat menarik karena doorprize dan ataya yang diberikan pihak 
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KSPPS kepada anggota Si rela, sehingga banyak masyarakat 

yang berminat untuk mendaftar Si rela. Dana yang terkumpul 

dalam BMT akan dikelola dengan harapan dana tersebut akan 

mendatangkan keuntungan melalui produk-produk BMT yang 

lain yaitu untuk pembayaran usaha-usaha produktif. Khusus 

mengenai tabungan wadiah, dana yang bisa dimanfaatkan dan 

dikelola oleh pihak BMT untuk produk BMT yang lain, hanyalah 

dana yang berasal dari simpanan Sirela. 

Dalam penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis 

pelaksanaan pemberian Hadiah (Bonus) dalam simpanan wadiah. 

BMT AULIA menggunakan metode gebyar promo BMT AULIA 

dimana anggota akan mendapatkan hadiah (Bonus) sebagai  suatu 

insentif untuk menaik dana dari masyarakat yang diasumsikan 

mempunyai kejanggalan dalam pemberian bonus (hadiah) yang 

tidak semua anggota mendapatkan hadiah.  

Konsep dari pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan 

sukarela, BMT AULIA membuka gebyar promo BMT AULIA 

pemberian hadia (bonus) diambil dari keuntungan BMT, 

kemudian dibagi kesemua anggota yang aktif dengan saldo 

minimal pengendapan Rp. 500.000,00 selama enam bulan, yang 

lebih spesifik dari progam ini adalah bahwa HADIAH TANPA 

DIUNDI, maksudnya anggota simpanan sirela yang memenuhi 

syarat, BMT membrikan tali asih tanpa kecuali, dan ketentuan 

hadiah tanpa diundi. Karena simpanan Sukarela ini antara 

anggota dan BMT bisa menerapkan unsur sukarela karena tidak 
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adanya unsur paksaan, pemerasan, pemalsuandan tipu-tipu 

muslihatpada awal akad permohonan pembukaan rekening 

simpanan, sesuai dengan penjelasan-penjelasan petugas, BMT 

dan anggota tidak ada kesepakatan diberikannya hadiah karena 

itu bener-bener kerelaan dengan kesepakatan sepihak atas 

kebijaksanaan BMT AULIA . 


