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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulaan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS ) Binama adalah koperasi 

jasa keuangan syariah yang menggunakan dengan prinsip, hukum syariah 

dalam bidang marketing dan operasionalnya, dengan menciptakan 

produk-produk berdasarkan akad berlandaskan hukum syariah. Disalah 

satu produknya adalah Sirela. Mekanisme dari produk Sirela yaitu Sirela 

sebagai tabungan yang penyetoran dan penarikannya bisa di ambil setiap 

saat, Sirela juga sebagai sarana angsuran dan sebagai jaminan 

pembiayaan. Dalam strategi produk Sirela adanya sistem jemput bola 

kepada nasabah dan pada strategi pemasarannya dengan menyebar brosur 

di kalangan wilayah KJKS Binama. Karakteristik dari produk Sirela 

adanya sistem jemput bola, memiliki sifat hemat, dapat digunakan 

sebagai jaminan pembiayaan,sistem on line, tidak ada biaya administrasi 

pada setiap bulannya. 

B. Saran 

1. Dengan adanya terwujudnya dalam produk sirela yang semakin tahun 

mitra semakin meningkat diusahakan untuk para karyawan KJKS 

Binama agar lebih meningkat memasarkan produk lainnya agar pada 

setiap tahunya mitra semakin bertambah. 

2. Diusahakan KJKS Binama dengan hal terciptanya para mitra yang 

semakin unggul mengikuti produk Sirela , hadiah pada Sirela 
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ditingkatkan dengan banyaknya variasi hadiah atau hadiah utama tidak 

menurun tingkatnnya. Dalam arti, dengan undian utama 1 buah sepeda 

motor diganti dengan yang lainnya. Agar para mitra rajin menabung 

dan lebih banyak lagi para mitra yang mengikutinya. 

3. KJKS Binama dalam hal simulasi bagi hasil, pembiayaan, produk-

produk, kajian keislaman agar selalu melakukan kebaikan dan tetap 

menggunakan dengan prinsip syariah , islami yang telah digunakan 

sampai saat ini. Agar tetap adanya perbedaan antara bank Islam 

dengan bank konvensional. 

4. KJKS Binama perlu diadakan adanya penambahan kantor cabang lagi. 

Agar semakin banyak cabang, semakin pula jika para mitra tidak 

sedang dikota asal bisa menjangkau tempat cabang KJKS Binama. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

di Program Diploma Tiga Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 

Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan kemampuan kami. Namun hal ini menjadikan 

pengalaman dan sebuah motivasi bagi penulis dalam menempuh 

kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya 
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sebagai masukan dan bahan kritikan yang sifatnya membangun di masa 

yang akan data. 

 

 

 

 

 

 


