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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang implementasi akad wadiah 

pada produk Sirela di BMT AL Hikmah Ungaran penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi akad wadiah pada tabungan sirela 

Pada akad wadiah yang digunakan pada produk sirela berbeda dengan 

produk lain yang banyak diminati oleh anggota. Dengan menggunakan akad 

wadiah yad dlomanah yang berupa titipan dimana orang yang menitipkan 

barang atau uang kepada orang yang dititipi dan orang yang dititipi boleh 

menggunakan barang atau uang tersebut, apabila mendapatkan keuntungan 

maka orang yang dititipi akan diberi bonus sesuai kebijakan BMT. Dengan 

hal ini tabungan sirela yang praktis dapat diminati oleh semua kalangan 

masyarakat. 

2. Kelebihan dan Kelemahan Produk Sirela 

Kelebihan produk sirela yaitu semua persyaratan yang gampang dan 

dilengkapi dengan fasilitas jemput bola membuat tabungan sirela semakin 

bertambah. Semakin banyaknya anggota kas akan selalu bertambah dan BMT 

akan terus berkembang. 

Kelemahan dari produk sirela yaitu belum ada mesin ATM sehingga 

menyulitkan anggota untuk melakukan penarikan uang kapan saja yang ia 

inginkan, karena dari pihak BMT hanya bisa melayani 

pengambilan/penyetoran simpanan pada waktu jam kerja saja. 

B. Rekomendasi 

1. Pihak BMT lebih aktif lagi dalam membina hubungan dengan masyarakat 

seperti dengan mengadakan pengajian, senam bersama, dll. Untuk 
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mempererat hubungan antara pihak BMT AL Hikmah dengan masyarakat 

agar mau ikut serta menjadi mitra BMT AL Hikmah. 

2. Melatih skill para karyawan dalam bidang perbankan syariah sehingga para 

karyawan lebih bisa memilih akad-akad sesuai dengan kaidah islam.  

3. Pemasangan baliho disetiap daerah strategis supaya BMT AL Hikmah 

mendapatkan anggota yang lebih banyak. 

4. Mempublikasikan produk-produk dikawasan pabrik atau sekolah tidak hanya 

rumah dan pasar supaya pemasaran anggota BMT AL Hikmah bias 

bervariasi. 

5. Pihak BMT harus sering melaksanakan opentable di tempat-tempat 

keramaian untuk mengenalkan produk-produk BMT. 

 

C. Saran 

Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis ingin berpesan 

jika ada yang melakukan penilitian sama atau yang terkait dengan karya yang 

penulis buat, untuk lebih ditingkatkan kembali khususnya pembahasan agar 

lebih rinci dari segi pemaparanya. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan lebih bias mengembangkan ide, gagasan, penelitian yang penulis 

buat sekarang ini. 

D. Penutup 

 Alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam atas segala petolongan 

Allah, kemudahan yang diberikan pada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat 

tersusun. Namun demikian penulis Tugas Akhir ini tidak luput dari kekurangan 

dan kesalahan, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan 

penulis untuk memperbaiki Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiinn… 

 


