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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Produk Sukarela (SI RELA)  merupakan simpanan/ 

tabungan Mudharabah yaitu simpanan pihak ketiga yang 

disimpan di BMT atas dasar akad wadi’ah (titipan) dan 

BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh 

para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah dan 

mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja). Dalam 

Produk Si Rela ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, 

tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap 6 bulan. 

2. Pelaksanaan tabungan sirela di BMT AULIA sangatlah 

mudah dan biaya pembukuan rekening cukup terjangkau. 

sehingga produk ini dapat dijangkau oleh semua kalangan. 

Baik kalangan atas maupun kalangan menengah. 

3. Dalam pembukuan rekening ini para anggota atupun calon 

anggota diwajibkan membawa fotocopy KTP dan dikenai  

biaya administrasi minimal Rp.10.000,00 untuk 

pembukaan awal rekening, biaya tersebut sudah  masuk 

saldo setoran awal  

4. yaitu Rp.5.000,00 
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B. Saran 

1. Pihak BMT Amanah Mulia Magelang dapat lebih 

mengoptimalkan fasilitas yang tersedia. 

2. Agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik terhadap 

anggotanya. 

3. Dapat lebih meningkan jumlah anggota pada produk-produk 

lainnya. 

4. Dalam mnjalankan usaha diharapkan BMT Amanah mulia 

Magelang dapat tetap terpegang teguh pada prinsip syariah. 

 

C. Penutup 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang sederhana ini. tentunya penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada 

tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran 

dan kritik yang membangun agar dapat memperbaiki penulisan 

ini dimasa yang akan datang. 

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan karya 

tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis 

pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan segala 

kekurangan hanya milik insan-Nya. segala daya dan upaya serta 
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kekuatan senantiasa teriring rahmat dan kselamatan dari Allah 

SWT. Amin ya robbal’alamin. 


