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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada “Tinjauan Atas Pelaksanaan Simpanan 

Sukarela Dengan Akad Wadi’ah Pada Koperasi Syariah BMT ItQan” dapat 

disimpulkan yang secara garis besar menjawab permasalahan pokok pada Tugas 

Akhir ini yakni sebagai berikut : 

1. Simpanan Sukarela Pada BMT ItQan merupakan simpanan yang 

besarnya tidak ditentukan, akad yang digunakan adalah akad Wadi’ah 

Yad Dhamanah, atau titipan dimana simpanan ini bisa diambil 

sewaktu-waktu baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang maupun di 

Rembug Pusat. Dengan menggunakan akad Wadi’ah Yad Dhamanah, 

Koperasi Syariah BMT ItQan berhak memberikan intensif kepada 

penitip dalam bentuk bonus yang diberikan secara periodik yakni 

sekali dalam satu bulan yang besarnya 6% per tahun dari saldo rata-

rata SiRela per bulan. 

2. Prosedur penghimpunan dana SiRela terbagi dua antara lain : prosedur 

penghimpunan dana SiRela untuk anggota perorangan dan prosedur 

penghimpunan dana SiRela untuk anggota Rembug Pusat. Prosedur 

penghimpunan dana SiRela untuk anggota perorangan yakni dilakukan 

seperti lembaga keuangan lainnya yang langsung dilakukan di Kantor 

Pusat ataupun Kantor Cabang Koperasi Syariah BMT ItQan. 

Sedangkan prosedur penghimpunan dana Sirela untuk anggota 

Rembug Pusat dilakukan  dalam suatu Rembug Pusat dan melibatkan 

Center Manager yang menjembatani para anggota membantu proses 

penghimpunan dana dan mempermudah anggota agar tidak perlu 

datang langsung ke Kantor Pusat maupun Cabang dikarenakan 

keterbatasan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal para anggota 

Rembug Pusat. 
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3. Perhitungan dan pencatatan transaksi Sirela pada Koperasi Syariah 

BMT ItQan telah menggunakan sistem komputer. Program aplikasi 

yang digunakan untuk transaksi adalah IBSS Online (Integrated 

Banking System Syariah Online). 

3.2 Saran 

 Secara umum, pelaksanaan simpanan sukarela pada Koperasi Syariah 

BMT ItQan telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa saran dari penulis 

yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan positif dan koreksi bagi pihak 

manajemen serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 Adapun saran dari penulis untuk Koperasi Syariah BMT ItQan adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil observasi penulis pada Koperasi Syariah BMT 

ItQan, ditemukan bahwa terdapat beberapa formulir pembukaan 

rekening SiRela tidak mengisi akad wadi’ah di dalamnya. Untuk 

menjalankan transaksi sesuai syariah yang sebenarnya, seharusnya 

anggota yang ingin membuka rekening SiRela juga mengisi akad 

wadi’ah didalamnya dengan cara memberikan penjelasan isi akad 

terlebih dahulu oleh petugas penerima baik Bagian Pelayanan Anggota 

maupun Teller.  

2. Untuk meningkatkan semangat menabung/kegiatan simpanan anggota 

pada Rembug Pusat, para Center Manager seharusnya bisa 

memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan pentingnya 

menabung demi kebaikan masa depan keluarga anggota. Selain itu 

juga pihak Koperasi bisa memberikan undian yang di undi setahun 

sekali berupa hadiah yang sangat menarik yang diberikan untuk 

anggota yang mempunyai simpanan. Sehingga dapat meningktakan 

gairah para anggota untuk menabung di Koperasi Syariah BMT ItQan. 
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3. Pada pencatatan transaksi Sirela, akun “bagi hasil” seharusnya diganti 

dengan akun “bonus” atau “bonus wadi’ah”, karena terdapat perbedaan 

pengertian antara bagi hasil dan bonus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


