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Kata kunci: Implementasi Sistem Bagi Hasil 

Salah satu usaha koperasi syariah dalam memberdayakan masyarakat luas 

adalah dengan menghapus sistem bunga dan diganti dengan dengan sistem bagi 

hasil dalam usaha simpan pinjam, yang diselenggarakan koperasi karena untuk 

menghindarkan masyarakat kecil terjerat rentenir. Koperasi Syirkah Mua’wanah 

Bondho Tumoto adalah koperasi yang memakai sistem bagi hasil dalam 

melakukan usaha simpan pinjamnya. Minimnya tenaga professional dalam 

mengetahui konsep syariah menjadi salah satu factor yang menghambat 

perkembangan koperasi syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

implementasi sistem bagi hasil di KSM Bondho tumoto dan hambatan dalam 

implementasi sistem bagi hasil serta mengetahui bagaimana pihak koperasi 

menyelesaikanya. 

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

mempertajam kedalaman data, agar mampu menjelaskan implementasi sistem 

bagi hasil di KSM Bondho Tumoto. Dengan menggunakan metode wawancara, 

pengamatan dan analisis dokumentasi data dikumpulkan. Untuk keabsahan data 

digunakan metode triangulasi metode, sumber dan waktu. Analisis data digunakan 

melalui tahap pengumpulan data hasil penelitian, reduksi data dan penarikan 

kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi sistem bagi hasil 

didasarkan pada proses kesepakatan awal antara shahibul maal dan mudharib 

yang disertai dengan nisbah pembagian keuntungan setelah usaha yang didirikan 

mendapatkan laba sesuai waktu yang telah disepakati dengan risiko ditanggung 

sahibul maal (mudharabah) atau ditanggung bersama (musyarakah). Adanya 

jaminan dalam pembiayaan di KSM Bondho Tumoto yang berkebalikan dengan 

DSN MUI. SDM anggota yang belum mengerti benar tentang konsep syariah  dan 

sebagian besar dalam usaha yang didirikan tanpa ada pembukuan yang jelas yang 

dapat berakibat pada pembukuan ganda. 

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa implrmrntasi Sistem 

bagi hasil ini telah dilaksanakan oleh KSM Bondho Tumoto Semarang dalam 

bentuk pembiayaan  mudharabah dan musyarakah. Jika dibandingkan dengan 

perjanjian pada koperasi konvensional, pembiayaan ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Perbedaan yang cukup signifikan adalah akad atau perjanjian 

pembiayaan antara pihak koperasi dan anggota (mudharib) dalam pembagian 

porsi (nisbah) yang harus disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut 

mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan tidak terdapat klausul-klausul yang 

merugikan mitra usaha (mudharib). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada 

umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan 

pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa 

koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang 

perekonomian di Indonesia. Dari tiga sektor usaha formal yang menjadi 

penggerak perekonomian dalam negeri, koperasi adalah satu-satunya yang 

sesuai dengan karakter sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia.  

  Definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan 

orang-orang atau badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar 

sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk 

menjalankan usaha, mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya 

(Chaniago, 1973:1). Menurut Chaniago definisi tersebut mengandung arti 

bahwa (1) perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal 

(bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial, (2) sukarela untuk 

menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama, (3) tujuan mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara 

kekeluargaan (1973:1). Ropke mendefinisikan koperasi sebagai berikut,”Jika 

sekelompok orang yang merdeka secara hukum atau unit-unit ekonomi 

bekerja sama untuk memiliki dan bertanggung jawab atas manajemen suatu 
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badan usaha, dan bermaksud untuk menggunakan output-output ekonomis 

dari badan usaha tersebut, maka kita menamakan badan usaha semacam itu 

sebagai badan usaha  koperasi” (Ropke, 2003:12).  

  Pengertian koperasi di Indonesia menurut peraturan Menteri 

Negara KUKM tahun 2006 Bab I Pasal 1, koperasi adalah organisasi badan 

usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

  Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, koperasi sebagai soko guru 

perekonomian nasional memegang peranan penting dan ikut serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peran dan fungsi koperasi 

di negara Indonesia sangat besar, diantaranya koperasi sebagai alat perjuangan 

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan, alat pendemokrasian ekonomi sosial, 

salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan sebagai pembina insan 

masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta 

bersatu dalam mengatur tata perekonomian rakyat (Sukanto, 1993:1). 

  Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kemakmuran 

masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan 

bentuk usaha seperti itu adalah koperasi yang didasarkan atas asas gotong 

royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat 

harus tetap dilibatkan atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-

undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “tentang 

perkoperasian” oleh president Soeharto (Buchori,  2009 : 11) 
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  Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tidak 

heran jika muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam 

hal pengembangan perekonomian Indonesia. Salah satunya pengembangan 

koperasi konvensional yang masih menggunakan sistem bunga menjadi 

koperasi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing). 

Mekanisme operasional koperasi syariah Dalam konteks ekonomi kerakyatan 

atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh 

semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, dan pengelolaannya di 

bawah pimpinan dan pengawasan masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi 

ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang 

berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, kegiatan produksi dan konsumsi 

yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil akan tetapi koperasi 

mengenal akan prinsip gotong royong dimana anggota bersama- sama 

memberdayakan koperasi untuk kepentingan bersama , maka melalui koperasi 

yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat 

dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi 

rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada garis ekonomi kelas 

bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih 

mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. 

Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan 

koperasi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang 

memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan 

koperasi. Saat ini, oleh lembaga pembina BMT yang ada yaitu Bina Insan 
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Kamil dan DSN MUI, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi, 

mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu, 

dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha 

seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi 

tujuan memberdayakan masyarakat luas. 

  Salah satu usaha koperasi syariah dalam memberdayakan 

masyarakat luas adalah dengan menghapus sistem bunga dan diganti dengan 

dengan sistem bagi hasil dalam usaha simpan pinjam, yang diselenggarakan 

koperasi karena untuk menghindarkan masyarakat kecil terjerat rentenir. 

Koperasi Syirkah Mua’wanah Bondho Tumoto adalah koperasi yang memakai 

sistem bagi hasil dalam melakukan usaha simpan pinjamnya. 

  Koperasi Syirkah Mua’wanah Bondho Tumoto yang berdiri di 

Desa Mangun Sari tanggal 15 November 1999 dan telah berbadan hukum 

356/BH/KDK.11-30/XI/1999 pada tahun 2005 ini termasuk salah satu 

kopersai jasa keuangan syariah (KJKS) yang mengiduk pada Koperasi Syariah 

yang tersebar di seluruh Indonesia. KSM Bondho Tumoto dengan usaha 

simpan pinjam yang menggunakan sistem bagi hasil mempunyai misi 

membangun perekonomian masyarakat pada umumnya dan anggota pada 

khususnya di Desa Mangun Sari. 

  Pola pembiayaan bagi hasil menggunakan dasar kesepakatan 

bersama antara pihak shahibul mall dan mudharib, membuat anggota yang 

meminjam tidak merasa dibebani oleh bunga karena dalam kesepakatan 
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anggota memilih sendiri besarnya angsuran porsi bagi hasil dan penentuan  

jangka waktu untuk pengembalian modal. Kepercayaan masyarakat kepada 

KSM Bondho Tumoto cukup baik, hal ini terlihat peningkatan jumlah anggota 

yang cukup banyak, meskipun pada sisi lain terjadi pengurangan anggota yang 

cukup banyak. Penerimaan anggota sampai tahun 2009 sebanyak 574 orang. 

Anggota yang masuk pada tahun buku 2010 adalah sebanyak 77 orang, sedang 

jumlah anggota yang keluar selama tahun tersebut sebanyak 14 orang. Posisi 

anggota sampai tahun tahun tutup buku 2010 adalah sebanyak 637 orang. Jadi 

kenaikan anggota pada tahun buku 2010  sebesar 11% (Laporan Tahunan 

Tahun 2010). 

  Data perkuatan KSP/USP koperasi pola syariah pada tahun 2005 

terdapat 5 koperasi syariah yang berdomisili di Kota Semarang yaitu koperasi 

Syirkah Mua,wanah Bondho Tumoto, koperasi Al Hikmah, koperasi BMT 

Taruna Sejahtera, koperasi BMT Hudatama, dan koperasi BMT Mitra Anda 

(http://www.koperasipolasyariah.com/2005/dataperkuatan_KSP/USP_koperas

i _ polasyariah). Dari kelima koperasi syariah yang berdomisili di semarang 

hanya KSM Bondho Tumotho yang terletak di pedesaan dan mempunyai 

tugas lebih untuk memahamkan konsep syariah pada anggota yang umumnya 

masih awam terhadap konsep syariah yang di dalamnya termasuk pola 

pembiayaan bagi hasil. Permaslahan di KSM Bondho Tumoto dalam sistem 

bagi hasil dimana angsuran porsi yang telah disepakati selalu menunggak dan 

pemantauan yang kurang terhadap manajemen usaha yang didirikan oleh 

anggota yang dapat mengakibatkan adanya pengecilan profit dari keuntungan 

http://www.koperasipolasyariah.com/
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yang berpengaruh pada pembagian porsi bagi hasil. Usaha yang didirikan 

anggota kebanyakan tergolong usaha kecil menegah  jadi sering ditemui usaha 

tanpa pembukuan yang jelas dan hanya membuat pembukuan anggaran yang 

asal-asalan. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Implementasi Sistem Bagi Hasil 

Di Koperasi Syirkah  Mua’wanah  Bondho Tumoto Semarang” 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto 

Semarang? 

2. Apa kendala  yang dihadapi dalam penerapan sistem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto Semarang dan bagaimana penyelesaianya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena yang muncul 

dari Koperasi Syirkah Mua’wanah Bondho Tumoto, yakni sering terjadinya 

miss komunikasi terhadap akad yang dilakukan saat pembiyaan pola bagi 

hasil. Maka dari itu penelitian yang akan dilakukan bertujuan : 

1. Mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Syariah 

khususnya di KSM Bondho Tumoto. 
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2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem bagi hasil 

dan penyelesaiannya di KSM Bondho Tumoto. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Koperasi 

 Penelitian ini akan memberikan pengetahuan, saran, dan kritik dalam  

pengaplikasian sistem bagi hasil yaitu  dengan memperbaiki kekurangan 

dan mengembangkan sisi positif dari sistem bagi hasil.  

b. Bagi Pengurus Koperasi 

Sebagai motivasi untuk pengurus agar lebih baik kinerjanya dalam 

menjalankan koperasi, karena dengan adanya penelitian ini akan menilai 

sejauh mana kinerja pengurus koperasi dalam berperan. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan kajian dalam menambah pengetahuan mengenai 

sistem bagi hasil yang diterapkan dalam koperasi syariah, yang bertujuan 

menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan dan 

Sebagai bahan acuan dan informasi bagi penelitian sejenis dimasa yang 

akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Koperasi Syariah 

2.1.1 Sejarah  

Membicarakan sejarah koperasi syari’ah di Indonesia tentunya tidak bisa 

dilepaskan dari sejarah koperasi konvensioanal di Indonesia. Lahirnya koperasi di 

Indonesia dilatar belakangi oleh permasalahan menentang individualisme dan 

kapitalisme secara fundamental (Zulkarnain, 2008;8). Pada  1908, organisasi 

gerakan Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah 

tangga, kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 

1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menjelaskan seluk beluk 

mengenai perkoperasian (Zulkarnain,2008;10). 

Undang- undang koperasi yang pertama lahir pada tahun 1915 dikenal 

dengan nama Verordening Op de Cooperative Vereeningen (Koninkklijk Besluit 

7 April 1915 stbl No. 431), yakni undang-undang perkumpulan koperasi yang 

berlaku untuk segala bangsa, dan bukan khusus bagi bumi putra saja (Buchori 

2009: 9). Pada tahun 1920 diadakan Cooperative Commissie (Komisi atau panitia 

koperasi) yang diketuai Prof, DR. J.H Boeke. Tugas panitia ini adalah 

mengadakan penelitian apakah berdirinya koperasi bermanfaat untuk Indonesia 

(d/h Neder Landsch Indie) (Buchori 2009: 10). 

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagi soko guru 

perekonomian Indonesia, atas dasar suatu perusahaan yang permanen dan 
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memungkinkan koperasi berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan 

mampu memeberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepada para 

anggota serta masyarakat sekitarnya, disamping itu dapat memberikan sumbangan 

yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi indonesia 

(Firdaus dan Agus, 2002 :37). 

Koperasi berbasis syariah mulai diperbicangkan banyak orang ketika 

menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal 

Wattamwil yang dimotori pertama oleh Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, 

ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan kecil yakni para 

pengusaha mikro (Arifin, 2000 : 172). 

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan 

falsafah yang sama yaitu “ dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka 

berdasarkan Undang-Undang RI Nomer 25 tahun 1992 tersebut berhak 

menggunakan hukum koperasi. Letak perbedaannya dengan koperasi 

konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada tehnik operasioanalnya. 

Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan 

melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Buchori 2009: 11-

12). 

Pada tahun 1994, berdiri sebuah forum komunkasi (Forkom) BMT se-

jabodetabek yang beranggotakan BMT di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan 

Bekasi (JABODETABEK). Forum komunikasi tersebut sejak tahun 1995 

berwacana menggagas payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide 
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pendirian BMT  dengan badan hukum koperasi. Pada tahun 1998, dari hasil 

beberapa pertemuan Forkom BMT  yang anggotanya sudah berbadan hukum 

koperasi, terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi skunder, 

koperasi tersebut  Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo) pada tahun 1998, sebuah 

koperasi skunder dengan keputusan Menteri KUKM  Republik Indonesia Nomor 

028/BH/M.I/XI/1998, yang diketuai DR. H. Ahmat Hatta, MA yang 

beranggotakan BMT berbadan hukum koperasi primer tersebar di Jakarta, Jawa 

Barat dan Lampung (Buchori 2009: 12).  

Selain Kosindo berdiri pula koperasi skunder lainya seperti Inkopsyah 

(Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsi oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis 

Usaha Kecil). Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan 

anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan daya 

penggunaanya tersebut maka bentuk idealnya BMT adalah Koperasi Simpan 

Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementrian koperasi 

disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri 

Koperasi RI No. 91/Kep/M. KUKM/IX/2004. “ Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”. 

2.1.2 Konsep Koperasi Syariah 

Menurut Munkner dalam Sitio (2001:1), konsep koperasi dibedakan 

menjadi dua yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Pembagian 

konsep tersebut didasarkan pada pengaruh ideologi yang dianut oleh masing-

masing wilayah. Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan 

organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang 



11 
 

 

mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para 

anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik untuk anggota koperasi 

maupun perusahaan koperasi (Sitio dan Tamba, 2001:1).  

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan 

dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan 

produksi, untuk menunjang perencanaan nasional (Sitio dan Tamba, 2001:2). Dari 

dua konsep yang ada dapat kita ambil beberapa perbedaan yaitu dari pembentukan 

koperasi apabila pada konsep barat koperasi dibentuk oleh orang-orang secara 

sukarela untuk mencapai tujuan para anggota dan koperasi, pada konsep sosialis 

koperasi merupakan organisasi bentukan pemerintah yang dimanfaatkan serta 

dikendalikan  untuk menggalang dan memajukan perekonomian rakyatnya dengan 

tujuan menunjang perencanaan nasional.  

Dari dua konsep yang dikemukakan oleh Munkner tersebut, ternyata tidak 

tersirat pada badan usaha koperasi yang ada di Indonesia secara keseluruhan. 

Konsep yang dianut oleh badan usaha koperasi di Indonesia dan negara-negara 

berkembang lainnya merupakan penggabungan dari dua konsep yang 

dikemukakan Munkner. Dan seiring berkembangnya koperasi di Indonesia 

munculah konsep koperasi campuran yang memiliki dua karakter konsep sosialis 

dan kapitalis (ekonomi). Konsep campuran yang diterapkan  koperasi di Indonesia 

dapat kita lihat dari beberapa hal diantaranya prinsip koperasi, tujuan koperasi, 

sistem keanggotaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Konsep koperasi 

Indonesia dan negara berkembang adalah sebagai berikut, koperasi merupakan 

organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang dengan tujuan yang sama yaitu 
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untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya, dan dalam 

pengembangan serta pembinaan badan usaha koperasi pemerintah ikut campur 

tangan didalamnya (Sitio dan Tamba, 2001:3). 

Konsep Koperasi Syari’ah Menurut Muhammad (2008 :7) terdapat 

konsep  dasar  yang  dapat ditemukan  produk-produk  lembaga  keuangan  bank  

syariah  dan  lembaga  keuangan bukan  bank  syariah   (koperasi, BMT)  untuk  

dioperasionalkan.  Kelima  konsep  tersebut  adalah :  (1).  Sistem  simpanan (2).  

Bagi  hasil (3).  Margin  keuntungan (4).  Sewa dan (5).  Fee  (jasa). 

2.1.3 Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah organisasi badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan (pasal 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992). 

Jika dilihat secara harafiah kata “koperasi” berasal dari : Coopere (Latin), atau 

Cooperation (Inggris), atau Cooperatie (Belanda). Co berarti bersama dan 

operation yang berarti bekerja, jadi cooperation adalah bekerja sama. Dalam hal 

ini kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan 

dan tujuan yang sama (Sitio dan Tamba, 2001:16). 

International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai 

perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya 

bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis 
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(www.dekopin.co.op/pengertian_koperasi). Koperasi sebagai suatu perkumpulan 

orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota 

untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan 

usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Arifinal 

Chaniago dalam Sitio dan Tamba, 2001:17). Menurut Abrahamson dalam Ropke 

(2000:13) menyatakan : 

“Badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai 

jasa (user). Fakta ini membedakan koperasi dari badan usaha (perusahaan) 

bentuk lain yang pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam 

modalnya (investor). Fakta bahwa orang-orang membentuk koperasi ialah 

untuk memenuhi kebutuhannya akan pelayanan, bagaimana koperasi itu 

diawasi, dibiayai, dan diopersikan serta bagaimana SHUnya 

didistribusikan. Tingkat keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan-

tujuannya, menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota 

pengguna jasa (member-user) untuk menjadi pelanggannya, dari pada 

menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal.” 

 

Koperasi menurut Hendrajogi (2004:17) dilihat latar belakang timbulnya 

koperasi mendefinisikan koperasi sebagai gerakan yang timbul karena suatu 

defensive reflex (gerakan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok 

masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup  yang dilakukan oleh kelompok lain 

dari masyarakat, baik berupa dominasi sosial maupun berupa eksploitasi ekonomi, 

sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka. International 

Labour Organization (ILO) dalam Sitio dan Tamba (2001:16): 

 “Cooperative defined as an association of person usually of limited 

means, who have voluntarily joined to achieve a common economic end 

through the formation of democratically controlled business organization, 

making equitable contribution to the capital required and accepting a fair 

share of the risk and benefits of the undertaking.”  

 

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi yaitu : 

http://www.dekopin.co.op/
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a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (association of persons). 

b. Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan (voluntarilly joined 

together). 

c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (to achieve a common economic 

end). 

d. Koperasi yang  dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang 

diawasi dan dikendalikan secara demokratis (formation of a democratically 

controlled business organization). 

e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang  dibutuhkan (making 

equitable contribution to the capital required). 

f. Koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (accepting a fair 

share of the risk and benefit of the undertaking). 

 Menurut Enriques dalam Sitio (2001:13) pengertian koperasi yaitu 

menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan 

(hand in hand). Pengertian tersebut didasarkan pada konsep dasar bahwa manusia 

sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat manusia 

memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (sosial framework).  

Enriques juga menyatakan bahwa koperasi memiliki karakter yang berdimensi 

ganda ( sosial dan ekonomi) sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama 

dalam koperasi perlu terlebih dahulu untuk memahami pengetahuan dasar dari 

kondisi sosial, ekonomi, politik dan etika. Pendapat lain mengenai pengertian 

koperasi adalah menurut P.J.V. Dooren yang menjelaskan bahwa koperasi 
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tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan 

kumpulan dari badan-badan hukum (corporate) (Sitio dan Tamba, 2001:17). 

Sedangkan bapak koperasi Indonesia Muhammad Hatta dalam Sitio 

(2001:17) mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki 

nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-

menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan 

berdasarkan, “Seorang buat semua dan semua buat seorang”. Bung Hatta dalam 

buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun mengkategorikan social 

capital ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. Pertama, kebenaran untuk 

menggerakkan kepercayaan (trust). Kedua, keadilan dalam usaha bersama. 

Ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. Keempat, tanggung jawab 

dalam individualitas dan solidaritas yaitu sebagai anggota betanggung jawab akan 

kewajibannya kepada koperasi dan bertanggung jawab menjaga keharmonisan 

antar anggota. Kelima, paham yang sehat,  cerdas, dan tegas. Keenam, kemauan 

menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva. 

Ketujuh, kesetiaan dalam kekeluargaan (http://www.dakwatuna.com/ 

2007/hukum-koperasi/). 

Dalam Juklak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Koperasi Syariah 

adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, 

dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Bab I Pasal I ayat 2) 

Koperasi Syariah menurut Buchori (2009 :12) adalah usaha ekonomi yang 

teroganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial 

yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral 

http://www.dakwatuna.com/%202007/hukum-koperasi/
http://www.dakwatuna.com/%202007/hukum-koperasi/
http://www.dakwatuna.com/%202007/hukum-koperasi/
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dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankanya 

sebagaimana diajarkan dalam agama islam. 

Dari beberapa definisi mengenai koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

koperasi merupakan suatu organisasi atau badan usaha yang memiliki badan 

hukum yang didirikan atas dasar kesamaan tujuan yaitu kesejahteraan anggota, 

yang bersifat terbuka dan dalam pelaksanaanya anggota koperasi berperan sebagai 

pemilik dan pengguna. Perlu kita sadari pula bahwa koperasi bukan sekedar 

perkumpulan modal saja, tetapi merupakan perkumpulan orang-orang dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berdasar atas asas kekeluargaan. 

 

2.1.4 Landasan Koperasi Syariah 

Landasan koperasi syariah  sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang No. 25/ 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian bahwa landasan 

koperasi sebagai penentu arah, peran, fungsi dan kedudukan koperasi dalam 

perekonomian di Indonesia maka koperasi di Indonesia memiliki landasan sebagai 

berikut : 

 

a. Landasan Idiil 

Sebagai landasan idiil koperasi di negara Indonesia adalah Pancasila sesuai 

dengan bunyi pasal 2 Bab III Landasan, Asas, dan Tujuan yaitu :” Koperasi 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas 

kekeluargaan.” Pancasila ditempatkan pada posisi pertama sebagai landasan 

idiil perkoperasian di Indonesia karena pancasila merupakan pandangan hidup  
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dan idiologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang di dalamnya terkandung 

nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan bangsa Inonesia. 

b. Landasan Struktural 

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 selain menempatkan 

Pancasila menjadi landasan idiil perkoperasian, landasan lain yang digunakan 

adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural perkoperasian di 

Indonesia. Menjadi dasar peraturan pemerintahan di negara Indonesia,  Undang-

Undang Dasar 1945 mengandung berbagai ketentuan-ketentuan pokok yang 

mengatur aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Pasal dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai landasan strukutral 

perkoperasian di Indonesia adalah pasal 33 

Buchori dalam bukunya (2009 : 185) ladasan koperasi syariah berisi 

tentang : 

1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

2. Koperasi berazaskan kekeluargaan 

3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah 

dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful) 

 

2.1.5 Tujuan Koperasi Syariah 

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 3 

adalah .“ memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
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mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.” 

Tujuan koperasi syariah adalah (http://www.koperasisyariah.com/tujuan-

sistem-koperasi-syariah/): 

1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam. 

2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota 

3) Pendistribusian pendapatan yang merata sesama anggota berdasarkan 

konstribusinya. 

4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada 

pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi 

memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya dan mendapatkan 

keuntungan bagi usahanya. Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan sosial dan 

ekonomi yang hendak dicapai oleh sebuah badan usaha koperasi. 

 

2.1.6 Prinsip Koperasi Syariah 

Tidak jauh berbeda antara prinsip koperasi konvensional dengan koperasi 

syariah dimana prinsip itu mendasarkan pada Bung Hatta dalam buku  

membangun  Koperasi. Koperasi Membangun mengkategorikan social capital ke 

dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. Pertama, kebenaran untuk menggerakkan 

http://www.koperasisyariah.com/tujuan-sistem-koperasi-syariah/
http://www.koperasisyariah.com/tujuan-sistem-koperasi-syariah/
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kepercayaan (trust). Kedua, keadilan dalam usaha bersama. Ketiga,  kebaikan dan 

kejujuran mencapai perbaikan. Keempat, tanggung jawab dalam individualitas 

dan solidaritas. Kelima, paham yang  sehat, cerdas , dan  tegas. Keenam, kemauan 

menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva. 

Ketujuh, kesetiaan dalam kekeluargaan (http://www.dakwatuna.com/2007 

/hukum-koperasi/). 

Implementasi ketujuh nilai yang menjiwai kepribadian koperasi versi 

Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi. Ketujuh prinsip 

operasional itu adalah; Pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Kedua, 

pengendalian oleh anggota secara demokratis. Ketiga, partisipasi ekonomis 

anggota. Keempat, otonomi dan kebebasan. Kelima, pendidikan, pelatihan dan 

informasi. Keenam, kerjasama antar koperasi. Ketujuh, kepedulian terhadap 

komunitas (http://www.dakwatuna.com/2007/hukum-koperasi/). 

Terdapat perpaduan antara prinsip koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional, dimana prinsip yang melandasi kegiatan koperasi dipadu dengan 

prinsip syariah. Prinsip koperasi syariah sebagai berikut 

(http://www.koperasisyariah.com/modal-awal-koperasi-syariah/) : 

1. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka 

2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten 

dan konsekuen (istiqomah). 

3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional. 

http://www.dakwatuna.com/2007%20/hukum-koperasi/
http://www.dakwatuna.com/2007%20/hukum-koperasi/
http://www.dakwatuna.com/2007%20/hukum-koperasi/
http://www.koperasisyariah.com/modal-awal-koperasi-syariah/
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4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa 

usaha masing-masing anggota. 

5. Pemberian   balas   jasa   modal   dilakukan   dengan  profesional menurut 

sistem bagi hasil. 

6. Jujur, amanah dan mandiri. 

7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber 

daya informasi secara optimal. 

8. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta 

dengan lembaga lainnya. 

Sedangkan beberapa prinsip dalam pengembangan koperasi antara lain: 

a. Pendidikan perkoperasian 

b. Kerja sama antar koperasi 

 

2.1.7 Karakteristik Koperasi Syariah 

Koperasi Syariah mempunyai karakteristik yang membedakan dengan 

koperasi konvensional. Diantaranya (Buchori, 2009 :23) : 

1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha. 

2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga. 

3. Berfungsinya institusi Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqoh,dan Wakaf) 

4. Mengakui mekanisme pasar yang ada. 

5. Mengakui motif mencari keuntungan. 

6. Mengakui kebebasan berusaha. 

7. Mengakui adanya hak bersama. 
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2.1.8 Peran dan Fungsi Koperasi Syariah 

Di dalam Undang-Undang  No. 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian dijelaskan bahwa fungsi koperasi sebagai berikut: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya 

b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia 

dan masyarakat 

c. Memperkokoh  perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

 Fungsi dan  peran koperasi syariah adalah sebagai berikut ini (http://www. 

koperasisyariah.com / tujuan-dan-peran-koperasi-syariah/): 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan, kesejahteraan 

sosial ekonominya. 

b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, 

professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam 

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam. 
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c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi. 

d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga 

tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. 

e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama 

melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. 

f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. 

g. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota. 

Menurut Buchori (2009 : 24) berdasarkan peran dan fungsinya maka, 

Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:  

1. Sebagai Manajer Investasi 

Manajer Investasi yang dimaksud adalah, Koperasi syariah dapat memerankan 

peranya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. 

Koperasi syariah akan menyalurkan dana calon atau anggota yang berhak 

mendapatkan dana atau bias juga kepada calon atau anggota yang sudah 

ditunjuk oleh pemilik dana. 

2. Fungsi Sosial 

Konsep koperasi syariah memeberikan pelayanan sosial baik kepada anggota 

yang membutuhkanya maupun kepada mayarakat dhu’afa. Kepada anggota 

yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan 

pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard)  yang sumber 
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dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota 

tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. 

2.1.9 Bentuk dan Penjenisan Koperasi 

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 6 ayat 1 

bahwa,”Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.” 

Ayat tersebut menjelaskan tentang pendirian koperasi sekunder (pusat atau 

gabungan) dengan syarat jumlah koperasi primer sebagai anggotanya sebanyak 3 

(tiga) koperasi.  

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006, terdapat beberapa jenis koperasi 

yaitu: 

a. Koperasi Kelompok Konsumen 

 Koperasi Kelompok Konsumen adalah koperasi yang anggotanya sebagian 

besar konsumen atau koperasi yang memiliki usaha inti mendistribusikan dan 

melayani kebutuhan pokok anggota.. 

b. Koperasi Kelompok Produsen. 

 Koperasi Kelompok Produsen adalah koperasi yang kegiatan usahanya 

menghasilkan produksi  barang tertentu atau koperasi yang memiliki usaha inti 

memasarkan hasil produk anggota. 

c. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam 

 Koperasi Kelompok Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya 

hanya simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam 

yang menjadi usaha koperasi. 
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Dalam penjenisan koperasi tersebut KSM Bondho Tumoto digolongkan 

dalam bentuk koperasi simpan pinjam karena memberikan kesempatan pada 

anggotanya untuk meminjam modal dan memanfaatkan modal tersebut untuk 

mendirikan sebuah usaha. Bentuk pinjaman diproseskan dengan menggunakan 

sistem bagi hasil yang  bertujuan untuk  tidak memberatkan anggota yang 

meminjam. 

 

2.2 Pola Pembiyaan Koperasi Syariah 

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja 

sama permodalan antara koperasi dengan anggota, koperai lain dan atau 

anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiyaan itu untuk melunasi pokok 

pembiyaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan 

pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang 

dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Juklak KJKS 2004: 3) 

Pola pembiyaan dalam lembaga keuangan syariah mempunyai 

karakteristik yang spesifik dibanding dengan lembaga keuangan konvesional. 

Pada lembaga keuangan konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan 

didasarkan semata-mata hanya pada businees wise, sedangkan pada lembaga 

keuangan syariah penilaian kelayakan pembiyaan selain didasarkan pada business 

wise, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya, bisnis tersebut layak 

di biayai dari segi usahanya, dan acceptable dari segi syariahnya (Arifin 2000: 

115). 
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Ada dua pola utama yang saat ini telah dijalankan oleh lembaga keuangan 

Syariah dalam penyaluran pembiyaan yaitu : (1). Pola Jual Beli (2). Pola Bagi 

Hasil. Tapi untuk membatasi penelitian ini yang dibahas dalam skripsi hanyalah 

sistem pembiayan dengan pola bagi hasil. 

 

2.2.1 Bagi Hasil 

Prinsip Bagi hasil (Profit Sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operaional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan 

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil 

pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri 

menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan profit sharing. Profit sharing 

menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi 

diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul 

ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya 

total (total cost).( Sutris 2009: 20).  

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perlindungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada 

perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di 

mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari 

pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan ( Sutris 2009: 20). 
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Sedangkan menurut Buchori Bagi hasil atau syirkah adalah pembagian 

atas pendapatan / keuntungan antara anggota dengan kopsyah yang ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Buchori 2009 :263 ). 

Dalam distribusi bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan 

dana yang diterima koperasi Syariah dibagi kepada anggota yang memiliki jenis 

simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman 

kepada koperasi syariah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Sedangkan 

pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan 

tersebut termasuk kategori SHU dalam aturan koperasi. 

Transaksi penyaluran dana berdasarkan sistem bagi hasil dapat dilakukan 

dalm 2 jenis transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah. 

 

2.2.1.1 Mudharabah  

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan tepatnya adalah proses seseorang memukulkan 

kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 

itu bukan berakibat kelalaian si pengelola (Antonio 2001 :95) 
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Mudharabah adalah salah satu bentuk akad bersyarikat. Pengertian 

Mudharabah  adalah akad bersama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua 

pihak, yaitu pihak penyedia modal/dana (shahibul maal) dan pihak yang 

mengelola usaha (mudharib) (Arifin 2000 : 117). 

Dalam Juklak  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Mudharabah 

adalah akad kerja sama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul 

maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana 100% dengan pihak 

pengelola (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi 

bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, 

sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika 

diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana 

(mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalah gunaan dana. 

Rukun Mudharabah (JUKLAK KJKS 2004 : 21) : 

a. Pihak yang membuat kesepakatan (berakad) 

1). Pemilik modal (Sahibul maal) 

2). Pengelola modal (Mudharib) 

b. Obyek yang diakadkan 

1). Modal. 

2). Kegiatan usaha/kerja 

3). Keuntungan. 
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c. Sighat (Perjanjian Tertulis) 

1). Serah (ijab) 

2). Terima (qabul) 

Syarat Mudharabah (Juklak KJKS 2004: 22) : 

a. Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai 

kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah. 

b. Obyek yang diakadkan: 

1. Harus dinyatakan dalam jumlah/ nominal yang jelas. 

2. Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama 

pengelolaan danaya. 

3. Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati 

bersama, dan ditentukan tata cara pembayaranya. 

c. Sighat (perjanjian Tertulis) : 

1. Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan. 

2. Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/ 

kerja dan nisbah telah disepakati nersama saat perjanjian 

(aqad). 

3. Resiko usaha yang timbul dari proses kerja sama ini harus 

diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian 

usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan 

pengelola tidak  mendapatkan keuntungan dari usaha yang 

telah dilakukan. 
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4. Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, 

pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada 

pengelola dalam, menjalankan usahanya dan harus 

disepakati secara bersama. 

 

Dalam peraturan DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

mudharabah, bahwa dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah tidak diwajibkan 

untuk menggunakan jaminan akan tetapi diperbolehkan untuk menghindari 

penyimpangan yang dilakukan anggota. 

Mudharabah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu (1). Mudharabah Muthlaqah 

(2). Mudharabah Muqayyadah. 

1. Mudharabah Muthlaqah 

Akad ini adalah perjanjian mudhabarah yang tidak mensyaratkan 

perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab pemilik modal 

tidak mensyaratkan kegiatan usaha yang harus dilakukan dan ketentuan- 

ketentuan lainya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola 

dana untuk melakukan pengelolaan investasinya (Juklak KJKS, 2004:23) 

Sedangkan menurut Antonio (2001: 97) mudharabah muthalaqah adalah 

bentuk kerja sama antara sahibul maal dan mudharib yang cakupanya sangat luas 

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 
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2. Mudharabah Muqayyadah. 

Dalam Juklak KJKS (2004:23), Akad ini mencamtumkan persyaratan- 

persayaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana 

yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya ( 

investasi yang terikat). Sebagai contoh : pengelola dana dipersyaratkan dalam 

kerja sama untuk melakukan hal- hal sebagai berikut :  

Pertama, tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan 

dana lainya. 

Kedua, tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat  

sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan. 

Ketiga, Si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan 

tidak diwakilkan kepada pihak ketiga. 

Sedangkan menurut Antonio (2001:97) mudharabah muqayyadah atau 

disebut juga dengan restricted mudharabah/ specified mudharabah adalah 

kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi denngan batasan jenis 

usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali 

mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia 

usaha. 

2.2.1.2  Musyarakah 

Musayarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
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(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Antonio 2001:93) 

Sedangkan dalam Juklak KJKS Musyarakah adalah suatu bentuk akad 

kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan 

modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk 

ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi 

menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. 

Musyarakah dapat diartiakan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan 

pembegian keuntungan. 

Rukun Musyarakah (Juklak KJKS, 2004,23) : 

a. Pihak yang berakad (para Mitra). 

b. Obyek yang diakadkan : 

1). Modal 

2). Kegiatan usaha/ Kerja 

3). keuntungan 

c. Sighat (perjanjian Tertulis) : 

1). Serah (ijab) 

2). Terima (qabul) 

Syarat Musyarakah (Juklak KJKS 2004 : 23) : 
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a. Pihak yang berakad:  

1.) Para pihak (mitra) yang melakukan akad musyarakah harus 

dalam kondisi cakap hukum. 

2.) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan. 

b. Obyek yang diakadkan: 

1. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas perak atau 

yang nilainya sama. 

2. Modal dapat pula berupa asset perdagangan. 

3. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah 

sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenakankan bagi salah 

satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikut sertaan 

mitra lainya, namun demikian terhadap kesamaan kerja 

bukanlah syarat utama. 

c. Sighat (Perjanjian Tertulis) 

1. Berbentuk pebgucapan yang menunjukan tujuan. 

2. Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau 

dilakukan secara tertulis dan disaksikan. 

Dalam peraturan DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

musyarakah bahwa dalam pembiayaan bagi hasil musyarakah tidak diwajibkan 
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untuk menggunakan jaminan karena dari pihak anggota dan koperasi sama- sama 

mengeluarkan modal. 

2.3 Anggota Koperasi 

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan terbentuk tanpa adanya 

anggota sebagai tulang punggungnya. Koperasi merupakan orang bukanya 

kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal 

yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakain kokoh 

kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi 

maupun dari segi ekonomis. (Firdaus dan Agus 2002 : 55). 

Penerimaan anggota sampai tahun 2009 sebanyak 574 orang. Anggota 

yang masuk pada tahun buku 2010 adalah sebanyak 77 orang, sedang jumlah 

anggota yang keluar selama tahun tersebut sebanyak 14 orang. Posisi anggota 

sampai tahun ini adalah sebanyak 637 orang. Jadi kenaikan anggota pada tahun 

buku 2010 ini sebesar 11%.  

Sesuai pasal 17 ayat (1) UURI No. 25/1992 dinyatakan bahwa “ anggota 

koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”. Sebagai pemilik 

dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. 

(Firdaus dan Agus 2002 : 55). 

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi 

dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan yang terdapat pada pasal 17 ayat (1) ini 

menunjukan bahwa factor kesamaan kepentingan dalanm usaha koperasi 
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merupakan tolok ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang/badan 

hukum koperasi menjadi anggota koperasi. 

Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi 

kepentinganya dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk 

menentukan pilihan, apakah akan keluar atau terus sebagai anggota. Tetapi perlu 

diingat, sesuai ketentuan pasal 19 ayat 2 dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi 

diperoleh maupun diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam AD dipenuhi. 

Keanggotan koperasi di koperasi konvensional maupun syariah sama aja 

tidak ada perbedaan  diamana setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam AD (pasal 19 ayat(1)). Hal 

yang dimaksudkan untuk menghindari adanya kecendurungan anggota hanya akan 

mementingkan pribadinya sendiri. Pasal 20 UURI No. 25/1992 secara rinci 

mengatur hak dan kewajiban anggota. 

2.3.1 Kewajiban Anggota 

a. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat 

anggota. 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. 

c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas 

kekeluargaan 

2.3.2 Hak Anggota 

a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara pada rapat 

anggota. 
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b. Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas. 

c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD. 

d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota 

baik diminta maupun tidak diminta. 

e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama 

anggota. 

f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan 

dalam AD. 

 

2.3.3 Kedudukan Anggota 

Organisasi koperasi diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau 

sosial teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuan (Hanel dalam Sitio dan 

Tamba, 2001:33). Dari pengertian tersebut Hanel meninjau organisasi koperasi 

dari beberapa kriteria, yaitu kriteria substansi yang mempunyai pengertian bahwa 

organisasi koperasi adalah suatu sistem sosial, kriteria hubungan terhadap 

lingkungan yang dimiliki koperasi adalah sistem yang terbuka, kriteria cara kerja 

koperasi yang memiliki sistem berorientasi pada tujuan, dan kriteria pemanfaatan 

sumber daya, koperasi adalah suatu sistem ekonomi. Dari keempat kriteria 

tersebut kemudian Hanel mengembangkan sub-sub sistem organisasi koperasi 

yang terdiri dari : 

a. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan 

konsumen akhir. 
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b. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang 

memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (supplier). 

c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat 

(Sitio dan Tamba, 2001:34). 

 

2.4 Penelitan Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan sebagai pedoman 

dalam penelitian ini: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL TEMUAN 

1. Sutris  2009 

Univeristas 

Sebelas 

Maret 

Surakarta 

Pelaksanaan prinsip 

bagi hasil dengan akad 

mudhabarah dan 

hambatanya pada Bank 

pembiyaan rakyat 

syariah sukowati 

sragen. 

Sulit mencari dan 

mendapatkan nasabah yang 

jujur, berkarakter baik, 

berintegrasi tinggi dan 

pekerja keras. 

Tingginya risiko yang harus 

ditanggung oleh pihak Bank 

2. Umi  

Fauziyah 

2006 STAIN 

Surakarta 

Analisis metode 

perhitungan bagi hasil 

pada pembiayaan 

mudhabarah 

berdasarkan fatwa 

dewan syariah nasional 

di BMT Khonsa 

Cilacap  

 

Metode perhitungan yang 

dipakai oleh BMT Khonsa 

Cilacap yaitu menggunakan 

metode revenue sharing 

dengan nisbah bagi hasil 

menurun, yang diangsur 

setiap bulannya. 

Metode revenue sharing 

yang diterapkan di BMT 

Khonsa Cilacap sudah sesuai 
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dengan Fatwa DSN 

No.15/DSN-MUI/IX/2000. 

3. Zaenal 

Arifin 2007 

Universitas 

Diponegoro 

Realisai akad 

Mudhabarah dalam 

rangka penyaluran dana 

dengan prinsip bagi 

hasil di Bank Muamalat 

Indonesia cabang 

Semarang 

Berdasarkan teori perbankan 

syari ah kontemporer, prinsip 

mudharabah ini di jadikan 

sebagai alternatif penerapan 

sistem bagi hasil. Walaupun 

demikian,dalam prakteknya, 

ternyata signifikasi bagi hasil 

dalam memainkan  

operasional investasi dana  

bank peranannya sangat 

lemah. 

 

2.5 Kerangka Teoritik 

Pada kenyataanya koperasi pada negara yang berkembang (Indonesia),  

umumnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bertahap serta 

meningkatkan efisiensi ekonominya sejajar (lembaga) ekonomi pemerintah 

(“govermental economic competitors”) lainnya (Ropke,2000:1). Untuk mampu 

bertahan dari persaingan yang ada maka koperasi harus mampu mengelola usaha-

usaha yang dimiliki koperasi dengan baik. Dengan menerapkan strategi yang baik 

dalam pengembanganya, koperasi dalam usahanya akan berefek baik dalam 

perkembangan usaha koperasi. Sistem bagi hasil adalah salah satu usaha konsep 

syariah yang diterapkan di koperasi syariah yang bertujuan untuk meringankan 

beban anggota dalam meminjam untuk modal usaha yang akan didirikan. Berikut 

ini adalah kerangka berfikir dari skripsi ini : 
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Gambar 2.1. Skema kerangka berfikir 

 

Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan sistem 

bagi hasil. Koperasi adalah pihak yang menyediakan modal (shahibul maal), 

sedangkan angota adalah pengelola dana (mudahrib) yang berperan sebagai 

pemegang amanah. 

Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (mudharib). 

Koperasi sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, 

tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol dan pengawasan. 

Pada akhir periode usaha, mudharib harus mengembalikan modal kepada 

shahibul maal ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya 

keuntungan tersebut, didasarkan pada porsi (nisbah) bagi hasil yang telah 

disepakati bersama sebelumnya. 

SKILL 

(KEMAMPUAN) 

PORSI  

KEUNTUNGAN 
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POKOK + PORSi 
KEUNTUNGAN 
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(PEMILIK DANA) 
SHAHIBUL MAAL 
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(PENGELOLA DANA) 

MUDHARIB 

 

BAGI HASIL 

(PROFIT-SHARING) 

   AKAD/PERJANJIAN 

 

DANA
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang menerangkan kebenaran. 

Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan melalui dua 

pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi, bahkan 

sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan 

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang 

lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukannya (kuantitas) 

data (Denzin dan Lincoln, 1994:345 dalam Hariwijaya (2007:71). Strouss dan 

Corbin (2003:4) mengatakan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bentuk hitungan 

lainnya. 

Marshal dalam Sarwono (2006:193) mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Ciri-ciri 

penelitian kualitatif menurut Danim (2002:51) adalah mempunyai setting alami 

sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen utamanya. Bersifat 

diskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, sifatnya hanya sebagai 
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penunjang. Penelitian kualitatif  lebih menekankan proses kerja, yang seluruh 

fenomena yang dihadapi terjemahkan dalam kegiatan sehari-hari. Cenderung 

menggunakan pendekatan induktif, dan memberi titik tekan pada makna yaitu 

fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. Menurut 

Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:3) penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Dan 

menurut Moleong (2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. 

Dalam penelitian ini terfokus pada implementasi sistem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto, hal tersebut akan dijelaskan melalui penelitian kualitatif dengan 

alasan untuk mendapatkan jawaban sebenarnya dari implementasi sistem bagi 

hasil di KSM Bondho Tumoto. Setelah menemukan jawaban kemudian 

dilanjutkan pencarian kendala implementasi sistem bagi hasil dan penyelesainya. 

Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto , 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar mengetahui secara 

mendalam tentang implementasi sistem bagi hasil, selain itu mengkaji tentang 

kendala sistem bagi hasil dan penyelesaian kendala yang dihadapi.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi (syariah) Syirkah Mua’wanah 

Bondho Tumoto (MBT) yang terletak di Jalan Mangun Sari Raya RT 002/04 

Kecamatan Gunungpati Semarang. KSM Bonho Tumoto termasuk KSP pola 
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syariah semarang yang tersebar di Indonesia. Dalam pengembanganya KSP pola 

syariah yang tersebar di semarang terdapat 5 unit yang menginduk pada 

INKOPSYAH dan KSM Bondho Tumoto adalah salah satunya. Alasan 

pengambilan penelitian di KSM Bondho Tumoto adalah koperasi syariah yang 

berkembang di pedesaan dan masih harus berjuang dalam pengembanganya 

karena masyarakat desa masih awam atau kurang paham terhadap pola syariah 

yang diterapkan di KSM Bondho Tumoto. Disamping itu letaknya tidak jauh dari 

daerah akademik UNNES dan STIMIK AKI maka dari itu mudah untuk 

dijangkau.  

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian  ini berfokus pada implementasi sistem bagi hasil yang 

diterapkan KSM Bondho Tumoto serta kendala-kendala yang dihadapi. Agar 

lebih terfokus penelitian diarahkan pada: 

1. Implementasi sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto. 

2. kendala yang dihadapi KSM Bondho Tumoto dalam penerapan sistem bagi 

hasil serta upaya penyelesaianya. 

Tujuan dari pemfokusan untuk menghidarkan bias dari hal yang ingin 

dijawab, fenomena itu adalah sering terjadinya miss komunikasi kesepakatan 

antara shahibul maal dan mudharib tentang sistem bagi hasil yang diterapkan di 

KSM Bondho Tumoto dan terjadinya wampretsasi yang dilakukan anggota. 

Alasan lainnya adalah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja saat 

penelitian berlangsung. 
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3.4 Sumber Data 

Menurut Lofland dan lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain (Moloeng, 2005:157). Menurut Sarwono (2006:209) 

menjelaskan pembagian data menurut jenisnya ada dua, yaitu: 

a) Data Primer 

Adalah data yang diambil secara langsung dari sumber primer, dengan 

cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer yang diambil berupa hasil 

wawancara kepada pengawas, ketua koperasi, manajer, karyawan,  dan anggota, 

KSM Bondho Tumoto tentang implementasi sistem bagi hasil  dalam mencapai 

visi sosial dan ekonomi serta kendala yang di hadapi. Data berupa fisik yaitu 

berupa hasil observasi pelaksanaan sistem bagi hasil, keadaan fisik, struktur 

organisasi, manajemen, dan rekaman kegiatan pelayanan koperasi kepada anggota 

di KSM Bondho Tumoto. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari literatur, dan 

catatan-catatan yang  menyebutkan pokok permasalahan dan kemudian dijadikan 

sebagai landasan yang bersifat teoritis. Data sekunder juga berasal dari data 

laporan tahunan RAT dan AD ART KSM Bondho Tumoto. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini digunakan 

kedua jenis data yaitu primer dan sekunder, dengan tujuan agar saling melengkapi  

untuk lebih memahami fenomena yang terjadi di KSM Bondho Tumoto.   
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3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian kualitatif berurusan dengan fenomena, berbeda dengan 

penelitian kuantitatif, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ditujukan 

untuk mencari kedalaman data dari fenomena yang terjadi dan data pun bukan 

berupa angka-angka melainkan berupa catatan-catatan wawancara dengan nara 

sumber dan hasil pengamatan. Dari dasar tersebut alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif  bukanlah angket atau alat pengumpulan 

data statistik lainnya tetapi lebih kepada pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi.  

3.5.1 Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee) 

(Arikunto,2006:155). Pendapat lain mengenai wawancara adalah menurut 

Mulyana (2004:180), wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.  

 Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak 

terstruktur dan wawancara terstruktur (Mulyana, 2004:180). Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara tak berstruktur sering 

juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan 

wawancara terbuka (open ended interview) (Mulyana,2004:180). Alasan 

penggunaan wawancara tak terstruktur atau terbuka dalam penelitian kualitatif  

seperti yang dikemukakan Denzin dalam Mulyana (2004:181) karena wawancara 
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terbuka memungkinkan responden menggunakan cara-cara unik mendefinisikan 

dunia, wawancara terbuka mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap 

pertanyaan yang sesuai untuk semua responden, dan wawancara terbuka 

memungkinkan responden membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal.  

 Proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan alokasi waktu 

penelitian selama 1 bulan, wawancara akan dilakukan sebanyak 1 atau 2 kali 

kepada setiap responden dan wawancara dilakukan tidak secara terus menerus 

selama 2 hari, tetapi dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Setiap sesi 

wawancara dialokasikan dengan jangka waktu tidak lebih dari 2 jam, dan lokasi 

menyesuaikan dengan responden. Teknik wawancara yang digunakan adalah 

dengan wawancara terbuka atau mendalam tanpa membatasi sejauh mana 

responden akan menjelaskan tentang jawaban dari setiap pertanyaan yang 

diajukan, dan proses wawancara pun bersifat kondisional. Dalam setiap sesi 

wawancara peneliti sudah terlebih dahulu menentukan poin-poin yang akan 

ditanyakan guna menjawab fenomena yang terjadi.  

3.5.2 Pengamatan  

 Menurut Jorgensen dalam Mulyana (2004:162) metode pengamatan 

berperan serta (pengamatan terlibat) dapat didefinisikan berdasarkan tujuh ciri 

berikut : 

1) Minat khusus pada makna dan interaksi manusia berdasarkan perspektif 

orang-orang dalam atau anggota-anggota situasi atau keadaan tertentu. 

2) Fondasi penelitian dan metodenya adalah kedisinian dan kekinian kehidupan 

sehari-hari. 
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3) Bentuk teori dan penteorian yang menekankan interpretasi dan pemahaman 

eksistensi manusia. 

4) Logika dan proses penelitian yang terbuka, luwes, oportunistik, dan menuntut 

redefinisi apa yang problematik, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam 

situasi nyata eksistensi manusia. 

5) Pendekatan dan rancangan yang mendalam, kualitatif dan studi kasus. 

6) Penerapan peran partisipan yang menuntut hubungan langsung dengan 

pribumi di lapangan. 

7) Penggunaan pengamatan langsung bersama metode lainnya dalam 

mengumpulkan informasi. 

 Pendapat lain mengenai pengamatan terlibat / partisipatif/ berperan adalah 

menurut Becker dalam Mulyana (2004:162) yang menyarankan bahwa 

pengamatan terlibat adalah pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak 

berperan-serta dalam kehidupan orang yang kita teliti. Ditambahlan pula bahwa 

pengamatan terlibat mengikuti orang-orang yang ia teliti dalam kehidupan sehari-

hari mereka, melihat apa yang mereka lakukan, kapan dengan siapa, dan dalam 

keadaan apa dan menanyai mereka mengenai tindakan mereka. Dari berbagai 

pendapat yang ada dapat disimpulkan pengamatan dalam penelitian kualitatif 

adalah pengamatan partisipatif/ berperan serta / terlibat. Pengamatan partisipatif 

adalah pengamatan yang dilakukan dengan ikut serta atau terlibat dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh orang atau sekumpulan orang yang kita amati dengan tujuan 

untuk mengetahui secara jelas berbagai kegiatan yang dilakukan beserta seluruh 

hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.  
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 Penelitian ini menggunakan metode pengamatan partisipatif, pengamatan 

dilakukan selama 1 bulan dengan mengambil waktu pada hari senin s/d kamis. 

Pengamatan dilakukan selama 4 hari dalam satu minggu secara berturut-turut 

selama 1 bulan. Kegiatan pengamatan dilakukan mulai dari jam kerja KSM 

Bondho Tumoto  yakni jam 08.00 sampai jam 16.00. Pengamatan yang dilakukan 

mencakup implementasi sistem bagi hasil di koperasi yang dilakukan oleh 

karyawan, pengurus, manajer dan anggota. Dalam proses pengamatan peneliti 

mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dan manajer yang 

berada di kantor KSM Bondho Tumoto  Kecamatan Gunung pati Semarang.  

 Alat bantu yang digunakan dalam observasi adalah Handphone dan 

camera digital, agar kegiatan yang diamati bisa dilihat lagi untuk diamati lebih 

jauh lagi. Tujuan dari pengamatan tersebut adalah untuk mengetahui secara 

langsung proses implementasi sistem bagi hasil yang dilakukan di KSM Bondho 

Tumoto. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kendala – kendala penerapan 

sistem bagi hasil dan cara penyelesaian dari kendala yang ada pada KSM Bondho 

Tumoto.. 

3.5.3 Analisis Dokumentasi 

 Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam dapat pula 

dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, 

surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, 

buletin dan foto-foto (Mulyana, 2004:195). Schatzman dan Stauss dalam Mulyana 

(2004:195) menegaskan bahwa dokumen historis merupakan bahan penting dalam 

penelitian kualitatif. Menurut mereka, sebagai bagian dari metode lapangan (field 
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method), peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder 

lainnya, karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-

dokumen ini sering menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut. 

 Pada penelitian ini, analisis dokumen dilakukan pada dokumen-dokumen 

RAT KSM Bondho Tumoto selama 3 tahun terakhir, dan dokumen tentang 

sejarah berdirinya koperasi, susunan manajemen koperasi, standar operasional 

kerja, dan catatan kerja para karyawan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan 

analisis dokumen dilakukan dengan meminjam dan mengcopy dokumen-dokumen 

KSM Bondho Tumoto yakni laporan RAT dari tahun 2008 sampai tahun 2010. 

3.5.4 Informan 

 Informan sangat diperlukan dalam wawancara, oleh karena itu diperlukan 

pertimbangan yang benar dalam menentukan informan dalam wawancara. Burhan 

(2001:101) menentukan beberapa pertimbangan dalam menentukan informan 

dalam wawancara, diantaranya adalah orang yang bersangkutan memiliki 

pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, usia orang yang 

bersangkutan telah dewasa, orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani, 

orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi 

untuk menjelekan orang lain, orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan 

yang luas mengenai permasalahan yang diteliti. 

 Dari pendapat Burhan tersebut maka informan dalam penelitian ini 

didasarkan pada keterlibatan informan dalam hal yang diteliti, dewasa, sehat 

jasmani dan rohani, bersifat netral, dan mengetahui secara luas hal yang akan 

diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah manajer KSM Bondho Tumoto 
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sebagai pihak yang mengetahui penerapan sistem bagi hasil, kendala dan upaya 

mengatasi kendala yang ada di KSM Bondho Tumoto. Informan selanjutnya 

adalah pengurus yang terdiri dari ketua dan pengawas KSM Bondho Tumoto. 

Selain itu masih ada beberapa informan yaitu karyawan dan anggota.  

 Pemilihan informan tersebut dikarenakan para karyawan adalah para 

pelaksana yang mengetahui segala bentuk kegiatan implementasi sistem bagi 

hasil, anggota adalah pihak yang merasakan implementasi sistem bagi hasil  di 

KSM Bondho Tumoto.  

3.6 Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan hal wajib dalam sebuah penelitian kualitatif, 

maka dari itu diperlukan pemeriksaan keabsahan data tersebut. Untuk memeriksa 

keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik menganalisa jawaban subyek 

dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lain) yang 

tersedia. Disini jawaban subjek di cross-check dengan dokumen yang ada 

(Hariwijaya, 2007:94). Denzin dalam Denim (2002:37) menyatakan triangulasi 

adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena 

yang sama. Menurut Dwijowinoto dalam Hariwijaya (2007:94) ada beberapa 

macam triangulasi, yaitu: 

a) Triangulasi Sumber 

 Yaitu membandingkan atau mengecek ulang drajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. 

b) Triangulasi Waktu 
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 Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena 

perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. 

c) Triangulasi Teori 

 Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. 

d) Triangulasi Peneliti 

Penelitian dilakukan leih dari satu orang . 

e) Triangulasi Metode 

 Usaha mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik 

pengumpulan data. 

 Dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi sumber, waktu dan 

metode. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut adalah : 

a) Untuk memperoleh data yang sama dan sejenis dengan tujuan dan manfaat 

penelitian. 

b) Untuk memperoleh data yang sama atau sejenis dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

  

 Triangulasi sumber dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber 

yang berhubungan dengan fenomena yang muncul di KSM Bondho Tumoto. 

Pencarian data ini sudah dijelaskan pada bagian alat dan teknik pengumpulan 

data, yakni dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan analisis 

dokumen. Untuk melakukan triangulasi sumber peneliti melakukan wawancara 

kepada beberapa reponden/ informan/ nara sumber dengan tujuan untuk 
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memastikan kebenaran dari masing-masing data yang diperoleh pada tiap 

responden.  

 Triangulasi waktu dilakukan dengan mengambil data baik melalui 

pengamatan, wawancara ataupun analisis dokumen dari waktu yang berbeda. 

Semisal peneliti malakukan wawancara kepada manajer tentang syarat 

mengajukan pinjaman yang dilakukan dalam KSM Bondho Tumoto, wawancara 

dilakukan pertama kali pada minggu pertama penelitian dan dilakukan lagi pada 

minggu ketiga dan seterusnya. Dari beberapa wawancara yang dilakukan dapat 

diketahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto pada 

tiap minggunya. Contoh lain adalah dengan menganalisa dokumen yang ada dari 

tahun ketahun. Sedangkan untuk triangulasi metode dilakukan dalam 

pengumpulan data, pada penelitian peneliti menggunakan beberapa metode dalam 

mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data digunakan metode wawancara, 

pengamatan dan analisis dokumentasi, tujuan penggunaan ketiga metode tersebut 

adalah untuk memastikan tingkat kebenaran data yang diperoleh. 

 

3.7 Model Analisis Data 

  Analisis kualitatif merupakan analsis yang mendasarkan pada adanya 

hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti (Sarwono, 2006: 239). 

Tujuan analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan makna hubungan variabel-

variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian. Menurut Milles dan Huberman (1992: 20) tahap analisis data 

adalah : 
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1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan data- data 

melalui wawancara, pengambilan dokumentasi untuk mendapatkan data yang 

lengkap.  

  

2. Resduksi Data 

 Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya(Moleong,2007:247). 

Dalam hal ini abstraksi dilakukan dengan membuat rangkuman hasil 

wawancara dengan pihak manager, pengurus,  pengawas, karyawan, dan 

anggota koperasi. 

Untuk memudahkan dalam menyusun laporan setiap identitas informan diberi 

kode/inisial sebagai berikut: 

 IM : Hasil wawancara dengan Manager KSM Bondho Tumoto 

 IK : hasil wawancara dengan ketua pengurus KSM Bondho Tumoto  

 IP : hasil wawancara dengan pengawas KSM Bondho Tumoto 

 IKa1 : hasil wawancara dengan karyawan KSM Bondho Tumoto 

 IKa2 :hasil wawancara dengan karyawan KSM Bondho Tumoto 

 IA1 :hasil wawancara dengan anggota KSM Bondho Tumoto 

 IA2 : haasil wawancara dengan anggota KSM Bondho Tumoto 

 IA3 :hasil wawancara dengan anggota KSM Bondho Tumoto 
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3. Penyajian Data 

 Sekumpulan data yang tersusun memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang didisplay meliputi 

koperasi syariah, perbandingan pola bagi hasil dengan bunga, mudharabah, 

musyarakah, kendala dan upaya mengatasi kendala implementasi sistem bagi 

hasil di KSM Bondho Tumoto. 

4. Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 

hasil pengolahan data yang dibandingkan dengan data-data lain sehingga 

diperoleh kesamaan-kesamaan. Kesimpulan tersebut kemudian dituangkan 

dalam pembahasan skripsi ini. 

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data 

dan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Kualitatif (Interaksi Model) 

Milles dan Huberman (1992 :20) 



53 
 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

 Moleong (2006:127)  prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

pralapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Penjelasan tiap 

tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pralapangan 

 Pada tahap ini terdiri dari tujuh kegiatan yaitu menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan persoalan etika. Pada kegiatan pertama yakni 

menyusun rancangan penelitian, penelitian dimulai dengan pengajuan judul 

kepada dosen pembimbing yang kemudian dilanjutkan dengan observasi awal 

untuk mendapatkan data sebagai pendukung dari permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian. Setelah judul disetujui kemudian proposal disusun, 

apabila proposal disetujui maka peneliti bisa melakukan penelitian.  

 Kegiatan berikutnya adalah memilih lapangan penelitian yakni proses 

menentukan dimana penelitian akan dilakukan. Dalam kegiatan ini peneliti 

melakukan observasi awal guna mencari lokasi dari cabang INKOPSYAH  yang 

sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat. Pada skripsi ini penelitian 

dilakukan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang disebuah koperasi Syariah 

yang bernama Koperasi Syirkah Mua’wanah Bondho Tumoto. Alasan pemilihan 

lokasi penelitian karena KSM Bondho Tumoto terletak di desa beda dengan unit 

yang lain letaknya di perkotaan yang membuat KSM Bondho Tumoto mempunyai 

tugas lebih untuk memahamkan konsep koperasi syariah salah satunya adalah 
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sistem bagi hasil kepada masyarakat pedesaan. Alasan lain adalah untuk 

mempermudah proses penelitian karena lokasi penelitian berjarak tidak terlalu 

jauh dari tempat tinggal peneliti, tujuan dekatnya lokasi dengan tempat tinggal 

peneliti agar penelitian dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.  

 Perizinan untuk penelitian dimulai dari mengurus perizinan di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang, kemudian mengurus perizinan di KSM 

Bondho Tumoto. Setelah perizinan selesai langkah selanjutnya adalah datang ke 

lokasi penelitian yakni di kantor  KSM Bondho Tumoto  Kecamatan Gunung pati 

Kota Semarang. Tujuan mendatangi lokasi penelitian adalah untuk 

memperkenalkan diri kepada manager dan para karyawan di KSM Bondho 

Tumoto dan memberitahukan bahwa akan melakukan penelitian. Diharapkan 

dengan perkenalan dan pemberitahuan para karyawan akan lebih cooperative 

dalam membantu peneliti mencari data yang diperlukan. Tujuan lain mendatangi 

lokasi penelitian adalah untuk menilai, menjajaki dan mencari calon informan. 

 Setelah kegiatan penjajakan dan pengenalan selesai, langkah selanjutnya 

adalah menentukan informan. Karena informan begitu penting dalam penelitian 

kualitatif maka ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan informan. Burhan 

(2001:101) menentukan beberapa pertimbangan dalam menentukan informan 

dalam wawancara, diantaranya adalah orang yang bersangkutan memiliki 

pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, usia orang yang 

bersangkutan telah dewasa, orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani, 

orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi 

untuk menjelekan orang lain, orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan 
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yang luas mengenai permasalahan yang diteliti. Dari pertimbangan tersebut 

peneliti memilih informan yaitu manajer KSM Bondho Tumoto selaku pihak yang 

mengetahui seluk beluk manajemen koperasi di KSM Bondho Tumoto. 

Selanjutnya adalah karyawan KSM Bondho Tumoto yaitu staf administrasi. 

Selain dari manajemen (pengelola) informan juga berasal dari pengawas dan 

anggota KSM Bondho Tumoto.  

 Langkah terakhir adalah mempersiapkan peralatan dan persoalan etika. 

Peralatan yang akan digunakan adalah pedoman wawancara dan pengamatan, 

buku catatan penelitian, kamera digital, dan alat perekam suara. Peralatan-

peralatan tersebut digunakan pada wawancara dan observasi untuk merekam 

kegiatan dan pembicaraan wawancara. Kegiatan selanjutnya adalah 

mempersiapkan etika dan sopan santun dalam melaksanakan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

 Tahap pekerjaan lapangan/ penelitian terdiri dari 3 kegiatan utama 

diantaranya adalah: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Sebelum  turun   kelapangan  peneliti  harus   memahami karakteristik, situasi 

dan  kondisi  yang ada dilapangan serta mempersiapkan diri agar peneliti tidak  

 terbawa dengan suasana lapangan agar tetap objektif. Pemahaman lapangan 

dimulai dengan memahami karakter masyarakat yang ada di sekitar lokasi 

penelitian. 

b. Memasuki lapangan 
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Pada tahap ini peneliti mulai masuk kedalam lingkungan lokasi penelitian, 

peneliti harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi 

penelitian mulai dari jadwal kegiatan informan yang akan menjadi sumber 

dalam penelitian, kegiatan yang dilakukan dan lokasi informan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Setelah peneliti masuk dan menyesuaikan dengan lingkungan yang diteliti, 

peneliti mulai melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan.  

 

3. Tahap analisis data 

  Tahap terakhir dalam penelitian adalah menganalisis data, analisis data 

yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pertama dengan mengorganisasi 

data, membuat kategori, mereduksi data dan selanjutnya menyimpulkan data yang 

sudah terkumpul.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum KSM Bondho Tumoto 

a. Sejarah Koperasi Syirkah Mua’wanah Bondho Tumotho 

Berdiri pada tanggal 15 November tahun 1999, koperasi yang bernama 

KSM Bondho Tumoto diprakarsai oleh pemuda dan pemudi dari kalangan warga 

NU yang mempunyai keinginan untuk membantu perekonomian masyarakat 

pedesaan agar tidak terjerat dengan rentenir. Melihat masyarakat kesulitan dalam 

hal ekonomi dimana hasil pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan 

kebutuhan yang harus dipenuhi maka kebanyakan masyarakat menutupi 

kekurangan dengan berhutang kerentenir dengan bunga yang besar. Berawal dari 

kesulitan dalam hal ekonomi yang diderita masyarakat , sempitnya lapangan 

pekerjaan dan semakin ketatnya persaingan dalam dunia kerja, membuat para 

pemuda pemudi berpikiran untuk mendirikan koperasi yang berdasarkan pada 

ketentuan syariah dimana menghilangkan pola bunga dan diganti dengan pola 

bagi hasil. Tujuan awal pendirian koperasi ini tidaklah rumit, hanya mencoba 

untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat dengan pinjaman tanpa harus berpikir bunga yang 

besar.  

Koperasi yang berdomisili di Desa Mangunsari Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang, pada awal berdirinya belum  memiliki badan hukum sendiri. Hal 
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tersebut di karenakan pada awal berdirinya, para perintis koperasi ini masih 

mencari anggota yang umumnya masyarakat desa dan tidak mengerti akan konsep 

syariah yang akan diterapkan pada koperasi dan belum berpengalaman dalam hal 

perkoperasian, selain itu terbatasnya modal awal juga mempersulit dalam 

pembuatan badan hukum bagi koperasi ini. Para perintis pertama kali mencari 

anggota melalui perkumpulan pengajian dan  mengajak  jamaah pengajian 

tersebut untuk menjadi anggota. Wilayah kerja KSM Bondho Tumoto adalah 

Desa Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, usaha yang digeluti 

hanyalah BMT atau simpan pinjam yang terbatas bagi para anggota. Seiring 

perkembangan usaha dan pengalaman  para perintisnya, tahun 2000 KSM Bondho 

Tumoto sudah memiliki tempat sebagai kantor untuk pusat aktifitas koperasi dan 

tidak lagi berkeliling untuk mencari anggota tapi masyarakat yang berminat bisa 

langsung mendaftarkan diri sebagai anggota. Pada tahun 2003 KSM Bondho 

Tumoto menginduk pada Kopsyah yang  jaringanya tersebar di seluruh Indonesia.  

Dari perkembangan yang telah  dicapai, akhirnya pada tanggal 15 

November 2005 KSM Bondho Tumoto  mempunyai  badan  hukum sendiri 

dengan nomor badan hukum 356/BH/KDK.11-30/XI/1999  memiliki wilayah 

kerja di kecamatan Gunungpati dan sekitarnya. Adapun jenis KSM Bondho 

Tumoto adalah koperasi simpan pinjam dimana usahanya hanya melakukan 

simpan pinjam  dengan anggota menggunakan konsep syariah dengan sistem bagi 

hasil. Perkembangan  yang dicapai dari usaha koperasi ini terlihat dari adanya 

perubahan yaitu dengan meminliki badan hukum pada tahun 2005 , tahun 2011 
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pusat kantor yang pindah dan berubah dari kantor yang kecil menjadi kantor yang 

megah yang menjadikan kenyamanan bagi anggota yang berkunjung. 

Dari dokumen laporan RAT selama 3 tahun diketahui bahwa terjadi 

peningkatan pencapaian SHU tiap tahun dan jumlah anggota yang pada tahun 

2009 tercatat sebanyak  574 anggota yang tersebar di kecamatan Gunungpati dan 

sekitarnya. 

Adapun profil KSM Bondho Tumoto sebagai berikut : 

Nama  : Koperasi Syirkah Mua’wanah BMT “Bondho Tumoto” 

Alamat  : Jl. Raya Mangunsari RT.02/04 Gunungpati 

Tanggal berdiri : 15 November 1999 

Badan Hukum  : 356/BH/KDK.11-30/XI/1999 

Jenis Usaha  : Koperasi Simpan pinjam 

NPWP   : No.01.834.146.1.503.000 

 

b. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka secara sistematis tentang 

pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian. Struktur organisasi yang 

ada pada KSM Bondho Tumoto dimana tingkat tertinggi adalah  RAT dari seluruh 

perencanan dan kebijakan semua dibahas pada Rapat Akhir Tahunan yang 

melibatkan  seluruh elemen KSM Bondho Tumoto, dimana semua tugas dan 

wewenang  dalam  kegiatan operasional  koperasi  didasarkan  pada perintah 

Ketua Pengurus. 
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Sumber : Keterangan Manager KSM Bondho Tumoto 

 

Berdasarkan struktur organisasi KSM Bondho Tumoto, pembagian tugas masing-

masing dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Ketua Umum 

Ketua umum KSM Bondho Tumoto mempunyai tugas  : 

1) Mengkoordinir kegiatan koperasi 

2) Memimpin sidang / rapat 

3) Mengadakan pelayanan sosial terhadap anggota dan masyarakat sekitar 

4) Hubungan keluar dengan pemerintah, pajak dan organisai usaha lainnya 

5) Mempertimbangkan dan memutuskan kesimpulan-kesimpulan untuk 

pengembangan koperasi. 

6) Mengembangkan pendidikan perkoperasian terutama pada pengetahuan 

konsep syariah. 

Gambar  4.1. Struktur Organisasi KSM Bondho Tumoto 

 

 
RAT 

MANAJEMEN 

KETUA 

PENGAWAS 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh  (IK) yang 

memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Ya mengkordinir temen- temen, kaitanya dalam menggulirkan 

aliran dana kan juga menjaga BMT koperasi dalam 

pengarunhnya terhadap APBD, terus kelancaran anggota dalam 

pembayaran simpanan wajib dan banyak juga yang 

menggunakan simpanan sukarela.” 

  

Keterangan tersebut memberikan arti bahwa tugas dari ketua pengurus 

adalah mengkoordinir manager dan karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

untuk menjaga aliran dana BMT. Ketua pengurus juga memastikan anggota 

membayar simpanan wajib secara lancar dan mengawasi simpanan sukarela yang 

masuk. 

b. Manager  

Manager di KSM Bondho Tumoto mempunyai tugas : 

1) Mengelola adminitrasi koperasi secara umum dengan memanage 

karyawan dan koperasi. 

2) Memantau kinerja karyawan dan juga melayani anggota. 

3) Menganalisa data masukan terhadap kasus yang terjadi dan menindak 

lanjuti secara cepat. 

4) Menjaga konsep syariah pada koperasi. 

Dimana hal ini dikatakan oleh (IM) yang memberikan pernyataan sebagai 

berikut : 

“Tugas manager ya banyak, Tugas manager yang jelas karena 

disini yang dikelola BMT berarti disini saya yang didepan 

menjadi leader, mulai dari memanage karyawan dan perusahaan” 
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c. Pengawas 

Pengawas di KSM Bondho Tumoto mempunyai tugas : 

1) Mengawasi kegiatan usaha koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah. 

2) Penasihat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek 

syariah. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (IP) yang 

memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“sebagai pengawas tentunya mengawasi kegiatan usaha koperasi 

agar sesuai dengan ketentuan syariah, untuk tugas yang lain 

sebagai penasihat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang 

terkait dengan aspek syariah.” 

“Dalam satu bulan saya ke koperasi 2 kali atau 3 kali, terus 

pengurus atau yang lain kadang konsultasi tentang masalah yang 

sedang terjadi. Pengawasan secara melekat, pembukuan setiap 3 

bulan, kinerja, manajemen dan organisasi. Tetapi pengawas tidak 

memiliki hak langsung untuk memberi sanksi pada manajemen 

yang berhak adalah pengurus.” 

 

Keterangan tersebut memberi arti, pengawas melakukan pengawasan 

terhadap koperasi secara melekat dengan selalu memeriksa pembukuan setiap 3 

bulan dan mengawasi kinerja, manajemen dan organisasi. Akan tetapi yang 

memeliki hak langsung untuk memberi sanksi pada manajemen adalah pengurus. 

d. Karyawan 

Karyawan di KSM Bondho Tumoto mempunyai tugas melayani anggota 

yang ingin menggunakan jasa koperasi. Karyawan juga harus mengerti 

tentang konsep syariah karena kinerjanya berkaitan dengan pembiyaan 

berpola syariah. 
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C. Usaha 

Usaha yang berjalan di KSM Bondho Tumoto hanya usaha unit simpan 

pinjam atau dalam syariah dikenal dengan BMT, selain itu pernah berdiri waserda 

(Warung Serba Ada) tapi tidak berjalan lancar karena anggota tidak tertarik untuk 

melakukan pembelian di waserda. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh (IM) yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Sementara yang masih berjalan hanya BMT, dulu pernah ada 

WASERDA (Warung Serba Ada) tapi tidak jalan karena jarang 

anggota yang membeli.” 

 

Usaha KSM Bondho Tumoto menerapkan tingkat likuiditas yang selalu 

aman, hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan koperasi agar 

kepercayaan anggota yang memanfaatkan jasa koperasi semakin meningkat. 

Kepercayaan anggota pada KSM Bondho Tumoto semakin meningkat 

terlihat bahwa sampai akhir tahun buku 2010 aset yang diperoleh KSM Bondho 

Tumoto mengalami peningkatan sebesar 21,6%. 

 

 

TAHUN ASSET 

2008 2.485.836.144,59 

2009 3.528.381.886.24 

2010 4.292.552.103,66 

Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 

 

Pada sisi pembiayaan dilakukan secara lebih efektif dengan 

memperhatikan kelayakan usaha, serta pemakaian konsep syariah dalam setiap 

transaksi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah selama ini dilakukan dengan 

Tabel 4.1. Perkembangan Asset Selama 3 Tahun  
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prosedur dan ketentuan syariah dengan tidak meninggalkan prinsip kekeluargaan 

sesuai dengan prinsip dasar koperasi. Pembiyaan yang terrealisasi pada tahun 

buku 2010 tercatat mengalami peningkatan sebesar 51,8%. 

 

 

TAHUN PEMBIAYAAN 

2008 1.632.394.621,71 

2009 1.959.951.937,71 

2010 2.976.982.665,71 

  Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 

  

Dari pembiayaan yang mengalami peningkatan SHU yang terkumpul juga 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 12,7%. 

 

 

TAHUN SHU 

2008 64.561.316,49 

2009 84.849.067,96 

2010 95.650.969,51 

   Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 

 

Dari perkembangan kegiatan usaha pada 14 Juli 2011 KSM Bondho 

Tumoto telah menempati gedung baru yang diharapkan akan semakin menambah 

kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap KSM Bondho Tumoto ke depan. 

D.  Permodalan 

Setiap pendirian koperasi jasa keuangan syariah dan pembentukan unit 

jasa keuangan syariah wajib menyediakan modal untuk membiayai investasi dan 

Tabel 4.2. Perkembangan Pembiayaan Selama 3 Tahun Terakhir 

Tabel 4.3. SHU Selama 3 Tahun Terakhir 
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modal kerja (Juklak KJKS 2004: 15).  Perkembangan modal KSM Bondho 

Tumoto terjadi karena kepercayaan masyarakat semakin meningkat dalam 

memanfaatkan fasilitas yang ada di KSM Bondho Tumoto dengan masuk menjadi 

anggota koperasi. Perkembangan modal yang dimiliki KSM Bondho Tumoto  

selama tiga tahun terakhir. 

 

 

Modal Sendiri 2008 2009 2010 

Modal KSM 13.203.725,00 13.203.725,00 13.203.725.00 

Simp pokok anggota 25.463.000,00 32.523.000,00 41.723.000,00 

Simp. Wajib anggota 133.702.847,15 184.198.682,99 253.715.187,44 

Dana Pendidikan 2.286.718,83 4.242.453,40 4.782.518,47 

Dana sosial 2.738.820,37 4.242.453,40 4.782.518,47 

Dana pembelian 1.318.820,37 2.121.226,70 2.121.226,70 

Laba berjalan 64.561,316,49 84.849.067,96 95.650.969,51 

Dana cadangan 23.664.616,39 44.181.203,63 57.954.494,88 

Pemukukan modal 13.650.000,00 38.650.000,00 4.559.036,91 

Cadangan audit   3.000.000,00 

JUMLAH 278.589.864,60 408.211.813 481.492.737.38 

Tabel  4.4. Perkembangan Modal Selama 3 Tahun Terakhir 
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Sumber: Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 

Peningkatan jumlah modal dapat dilihat pada peningkatan yang cukup 

signifikan dari simpanan wajib anggota dari 100% anggota yang lancar membayar 

saimpanan wajib 80% dan  sisanya 20% adalah anggota yang tidak aktif dalam 

penggunaan fasilitas di KSM Bondho Tumoto. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh  (IKa2) yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Dari 600 anggota Alhamdulillah 400 lebih lancar dalam 

pembayaran angsuran simpanan wajib” 

 

Peran anggota dalam  mengembangkan KSM Bondho Tumoto sangat 

besar semakin anggota aktif dalam pembiyaan di KSM Bondho Tumoto semakin 

kuat pula keuangan yang ada dalam tubuh koperasi. KSM Bondho Tumoto 

mempunyai kebijakan kewajiban untuk membayar simpanan wajib bersamaan 

dengan pembayaran angsuran pembiyaan. Kebijakan ini dilakukan untuk tetap 

menjaga rasio kecukupan modal koperasi agar tetap berada di level 10%. Hal ini 

sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh (IM)  yang memberikan pernyataan 

sebagai berikut : 

“anggota yang pinjam kan ada aturan kita tempelin diangsuranya 

ada kewajibanya unuk membayar simpanan wajib jadi pada saat 

membayar angsuran sekalian kita jumlahkan dengan simpanan  

wajib, angsuran dibayar dan simpanan wajib tetap lancar”  

 

Modal luar sebagai modal kerja KSM Bondho Tumoto bersumber dari 

simpanan sukarela dan simpanan berjangka baik dari anggota maupun calon 

anggota. 

 

 

 

Tabel 4.5. Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka     

Selama 3 Tahun Terakhir 
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Modal Luar 2008 2009 2010 

SIRELA 1.187.366.423,95 1.967.897.873,33 2.037.898.713.63 

SISUKA 563.900.000,00 633.600.000,00 1.099.700.000,00 

JUMLAH 1.751.266.423,95 2.601.497.873,33 3.137.598.713,63 

Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 

 

Sedangkan hutang jangka panjang Koperasi Syrikah Mu,awanah Bondho 

Tumoto dari tahun ketahun mengalami peningkatan. 

 

 

Hutang 

Jangka 

Panjang 

2008 2009 2010 

399.166.269,35 425.833.341,66 532.465.983,59 

Sumber : Laporan Tahunan Tahun Buku 2010 

 

Dilihat dari  table 6 menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap 

KSM Bondho Tumoto selalu meningkat. Anggota memanfaatkan fasilitas jasa 

pinjaman untuk mengembangkan perekonomian. 

4.1.2. Implementasi Sistem Bagi Hasil di KSM Bondho Tumoto 

Pengembangan konsep syariah sudah terjadi bebarapa tahun yang lalu dan 

tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan (bank) tapi juga lembaga keuangan 

bukan bank yaitu koperasi. Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 

1945 tidak heran jika muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah 

dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. Salah satunya pengembangan 

koperasi konvensional yang masih menggunakan sistem bunga menjadi koperasi 

syariah yang menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing). 

Tabel 4.6. Hutang Jangka Panjang 
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Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan 

penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini, oleh 

lembaga-lembaga pembina BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan 

hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya 

masyarakat. Selain itu, dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke 

berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan 

dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan 

kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengenai sasaran. 

 

a. Bagi Hasi (profit sharing) 

Bagi hasil adalah termasuk pola pembiyaan syariah yang diterapkan di 

KSM Bondho Tumoto. Menurut Bukhori (2009: 263) bagi hasil (syirkah) adalah 

pembagian atas keuntungan antara anggota dengan koperasi syariah yang 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Implementasi sistem bagi 

hasil di KSM Bondho Tumoto bertujuan untuk meringankan masyarakat pada 

umumnya dan anggota pada khususnya dalam melakukan pinjaman agar terhindar 

dari rentenir dan bunga yang berlebihan. Perbedaan bunga dan bagi hasil bisa 

dilihat dari tabel berikut : 

 

 

BUNGA BAGI HASIL 

Penentuan bunga dibuat akad dengan 

asumsi harus selalu untung. 

Penentuan besarnya rasio/nisbah 

bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

Tabel 4.7.  Perbedaan Bunga dan Bagi 

Hasil 
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kemungkinan untung rugi. 

Besarnya perasentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa pertimbangan 

apakah proyek yang dijalankan oleh 

pihak nasabah untung atau rugi. 

Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung pihak 

shahibul mall atau bersama oleh 

kedua belah pihak. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang. 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh semua agama, 

termasuk islam. 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

Sumber : M. Syafi’I Antonio 2002 :21 

 

Dari perbedaan bunga dan bagi hasil, sistem bagi hasil dirasa lebih 

menguntungkan bagi koperasi (shahibul maal) dan anggota (mudharib). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (IP) yang memberikan 

pernyatan sebagai berikut : 

“Beda tipis mas kalau bagi hasil kan pembagian keuntungan 

usaha kalau nggak untung ya nggak dibagi, sedangkan bunga 

untung nggak untung harus tetap dibayar” 

 

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh (IKa1 dan IKa2) yang memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Bedanya kalau bunga kan angsuran lansung yang harus dibayar 

dari jumlah yang dipinjam sedangkan bagi hasil kan pembagian 
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keuntungan yang sebelumnya sudah disepakati dari aqad 

(kesepakatan).”(IKa1) 

 

“Bunga kan pembayaranya dari presentase yang sudah 

ditetapakan tapi bagi hasil kan atas dasar kesepakatan jadi nggak 

ada yang merasa dirugikan.”(IKa2) 

 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil didasarkan 

pada kesepakatan awal. Kesepakatan awal tersebut untuk mengetahui porsi 

(nisbah) antara pihak koperasi dengan anggota dalam pembagian keuntungan 

usaha yang akan dikelola oleh anggota. Kesepakatan dilakukan secara transparan 

dan penuh kehati-hatian, pihak koperasi juga harus mengetahui profil anggota 

yang meminjam dengan memahami kekuatan financial yang dimiliki. Koperasi 

tidak akan mengeluarkan pinjaman yang melebihi kekuatan financial anggota 

yang meminjam karena akan berdampak pada angsuran besar dan sangat 

memebebani anggota. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

(IM) yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“pada saat aqad kita langsung menentukan porsi pembagian jadi 

sebelumnya kita ada setudi kelayakan usaha  dengan cara survei 

karena nggak semua permintaan bisa kita penuhi, tapi sesuai 

dengan kemampuan tapi ada wawancara dikit dengan sekalian 

ambil catatan missal setiap hari berapa tuch peredaran uangnya, 

kemudian anaknya berapa, dan bayar listrik berapa, berarti sudah 

bisa dianalisis orang ini tiap bulan mempunyai kewajiban 

misalnya di atas 1.500.000 anaknya 3  sekolah SD, SMP, SMA. 

Dari situ bisa dipelajari kalau dia mampunyai 1000.000 jangan 

dikasih 2000.000 entar dia macet.” 

 

 Jika dalam usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut 

ditanggung bersama atau melakukan pembiayaan awal untuk memulai usaha baru 

atau melanjutkan usaha yang telah dikelola sebelumnya dengan  didampingi oleh 
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pihak koperasi dalam pengelolaan usaha yang telah didirikan agar nantinya tidak 

terjadi kerugian lagi dalam usahanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh (IM) yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“jika usahanya tertjadi kerugian sedini mungkin dari pihak 

pengelola memantau misalnya bulan ini tidak mengangsur harus 

segera ditindak lanjuti, kenapa kok tidak ngangsur? Owh… 

mungkin seminggu lagi, kalau sampai berlarut larut ini harus 

segera dilanjuti. Mungkin ada manajemen yang keliru, sering 

sich tidak cuma ada beberapa tapi Alhamdulillah kita bisa atasi, 

karena kita ada pendampingan kenapa kok bisa ngangsur telat? 

Berarti ada yang keliru akhirnya kita upayakan jemput bola.” 

 

 Saling menguntungkan itulah kelebihan dari bagi hasil, besarnya bagi 

hasil di KSM Bondho Tumoto tergantung pada kesepakatan antara pihak koperasi 

dengan anggota bukan berdasarkan porsi setoran modal, seperti 60% untuk 

koperasi 40% untuk anggota, 70% untuk koperasi dan 30% untuk nasabah atau 

bahkan anggota yang meminjam persentase bagi hasilnya bisa lebih besar dari 

pada koperasi. Pernyataan tentang kelebihan bagi hasil juga dikemukakan oleh 

(IM) yang memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“kalau kelebihan dari sistem bagi hasil yang jelas 

menguntungkan kedua belah pihak, yang dipinjami dan yang 

kasih pinjaman merasa untung, kan dari awal sudah kesepakatan 

jadi nggak ada kekurangan kalau tentang sistemnya, kadang 

penerapan sistem bagi hasil yang salah.” 

 

Pernyataan tentang kelebihan bagi hasil juga diutarakan oleh (IK dan IP) 

yang memberikan pernyataan sebgai berikut : 

“kelebihanya sama- sama untung, tidak membebankan pada 

orang yang meminjam. Beda dengan bunga untung atau tidak 

untung ya segitu.”(IK) 
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“Kelebihanya ya untung dibagi rugi ditanggung bersama. 

Kelemahanya dari pamahaman SDM yang kurang tentang bagi 

hasil.”(IP) 

Dari keterangan (IP)  terdapat juga kelemahan yang ada pada sistem bagi 

hasil yaitu Pemahaman anggota tentang bagi hasil di KSM Bondho Tumoto yang 

kurang. 

b. Pola Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha perniagaan antara pihak 

pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana 

sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan 

dengan porsi (nisbah) keuntungan akan dibagi bersama  sesuai dengan 

kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan 

ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau 

kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, 

kecurangan, dan penyalah gunaan dana. (Juklak KJKS 2004: 21). Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yan dikemukakan oleh (IP, IKa1 dan IKa2) yang memberikan 

pernyatan sebagai berikut : 

“Bagi hasil kan pola pembiyaan syariah yang menekankan pada 

kesepakatan, dari keduanya nggak beda jauh Cuma dari segi 

permodalan yang berbeda kalau mudharabah hanya dari pihak 

sahibul maal sedangkan musyarakah berasal dari beberapa pihak 

yang ikut serta dalam pendirian usaha tersebut.” 

Pernyatan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

(IKa1 dan IKa2) yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Kalau mudharabah modal dari koperasi dan anggota hanya 

menjalankan usahanya porsi keuntungan sudah disepakati sejak 

anggota meminjam modal untuk usaha…..”(IKa1) 

 

“Kalau mudharabah itu modalnya dari koperasi dan anggota 

sebagai mudharib hanya menjalankan usahanya dan sebelumnya 
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sudah terjadi kesepakatan (aqad) untuk nisbah bagi 

hasilnya…….”(IKa2) 

 

Proses pembiayaan mudharabah sangat singkat akan tetapi menekankan 

pada pemahaman dalam kesepakatan agar tidak terjadi miss komunikasi dan 

kejelasan anggota sebagai pengelola untuk mendirikan usaha yang akan digeluti. 

Bagan arus kerja pelayanan mudharabah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Juklak KJKS 2004 :23 

 

Contoh perhitungan sederhana pola pembiayaan bagi hasil mudharabah 

yang diterapkan di KSM Bondho Tumoto yang diambil dari proses pengamatan. 

Bapak teguh adalah anggota di KSM Bondho Tumoto yang sedang membutuhkan 

modal untuk usahanya. Pihak koperasi meminjamkan Rp 10.000.000 dengan 

kesepakatan nisbah 40% untuk koperasi dan 60% untuk anggota dengan angsuran 

5% untuk pinjaman modalnya setiap bulan. Jika keuntungan yang didapat dalam 

satu bulan Rp. 500.000  maka bapak Teguh dalam membayar angsuran kepada 

koperasi adalah: 

Gambar 4.2.  Arus Kerja Pelayanan Mudharabah 
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Rp 10.000.000 x 2% = Rp 200.000 

Rp 500.000 x 40%   = Rp 200.000 

Simpanan wajib       = Rp 10.000 

Jumlah           = Rp 410.000  

Jadi bapak teguh membayar angsuran 410.00 rupiah dengan keuntungan yang 

didapat dalam porsi 60% dengan perhitungan  (Rp 500.000 x 60%) sebesar 300.00 

rupiah. 

 

c. Pola Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah 

Musyarakah adalah suatu bentuk akad kerja sama perniagaan antara 

beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana 

masing- masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan 

modal atau berdsarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula 

sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan (Juklak KJKS,  

2004: 23). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (IP, IKa1 

dan IKa2) yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Bagi hasil kan pola pembiyaan syariah yang menekankan pada 

kesepakatan, dari keduanya nggak beda jauh Cuma dari segi 

permodalan yang berbeda kalau mudharabah hanya dari pihak 

sahibul maal sedangkan musyarakah berasal dari beberapa pihak 

yang ikut serta dalam pendirian usaha tersebut.” 

  

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dikemukakan (IKa1 dan IKa2) 

yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“……Sedangkan musyarakah modal dari beberapa belah pihak 

untuk menggabungkan modalnya dalam usaha yang mau 
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didirikan, masing- masing juga mempunyai hak untuk ikut serta 

dalam pelaksanaan manajemen.” (IKa1) 

 

“Kalau musyarakah modal dari banyak pihak, terus modalnya 

digabungkan untuk mendirikan usaha yang diinginkan.” (IKa2) 

 

 

Dalam pembiayaan musyarakah anggota yang meminjam bisa 

dikategorikan sebagai mitra untuk pendirian usaha yang akan digeluti. Usaha 

tidak hanya dikelola oleh anggota tapi pihak koperasi juga ikut dalam mengelola 

manajemen usahanya. Porsi kesepakatan yang diambil berdasarkan pada besarnya 

modal yang di investasikan. Musyarakah bisa terjadi kerjasama dua pihak atau 

lebih untuk suatu uasaha yang sudah direncanakan bersama dan masing- masing 

pihak berkontribusi dalan pendanaan dengan disertai kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Bagan arus kerja musyarakah sebagai berikut : 

 

 
 Sumber : Juklak KJKS 2004: 24 

 

Gambar 4.3.  Arus Kerja Pelayanan Musyarakah 
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Contoh perhitungan sederhana pola pembiayaan bagi hasil musyarakah 

yang diterapakan di KSM Bondho Tumoto berdasarkan keterangan ibu Atie 

Kartikasari (manger). Si A adalah anggota di KSM Bondho Tumoto yang 

membutuhkan modal Rp. 20.000.000 untuk mendirikan usahanya, akan tetapi si A 

hanya memiliki modal Rp. 10.000.000 maka dari itu si A meminjam modal ke 

koperasi sebesar Rp 10.000.000 untuk mendirikan usahanya. Dalam permodalan 

terlihat antara si A dengan pihak koperasi mempunyai porsi 50%:50%. Jika 

keuntungan yang didapat selama satu bulan sebesar Rp 1.000.000 maka si A 

memberikan bagi hasil terhadap koperasi sebesar : 

Rp 1.000.000  x  50% =  Rp 500.000 

Simpanan wajib  =  Rp 10.000 

JUMLAH =  Rp 510.000 

 

Jadi dalam sebulan si A harus memberikan bagi hasilnya kepada koperasi sebesar 

510.000 rupiah dan si A mengambil porsi keuntunganya sebesar 500.000 rupiah. 

Porsi kesepakatan akan berubah jika anggota sebagai peminjam 

mengembalikan sebagian modalnya kepada koperasi dan bisa saja hilang jika 

anggota dapat melunasi modal yang telah dipinjamnya dari koperasi. 

 

Dalam peminjaman modal baik mudharabah maupun musyarakah anggota 

harus  menyertakan jaminan untuk medapatkan modal yang diinginkan hal ini 

berkebalikan dengan peraturan DSN MUI nomer 07 tahun 2000 yang meniadakan 
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jaminan dalam kesepakatan (aqad). Sebagaimana yang diutarakan oleh (IM) 

tentanng jaminan memberi pernyataan sebagai berikut : 

“Kita tidak perlu ribet waktu, anggota harus sesuai prosedur, 

bawa foto copy KTP bayar uang 130.000 mau dibayar langsung 

silahkan mau dibayar nyicil silahkan, kalau untuk pembiyaan ada 

jaminan pula, sekarang anggota pinjamnya 5000.000 nggak pake 

jaminan ya repot, kebanyakan disini pakai pinjaman.” 

 

Keterangan tersebut memeberi arti di KSM Bondho Tumoto tidak 

mempersulit anggotanya untuk melakukan pinjaman karena proses kesepakatan 

lebih cepat akan mebuat anggota akan selalu menggunakan jasa koperasi untuk 

kedepanya tapi disertai dengan jaminan.  

4.1.3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem bagi hasil dan cara 

penyelesainya 

a. Kendala dalam implementasi sistem bagi hasil 

Bagi hasil merupakan  salah satu produk syariah yang diterapkan di KSM 

Bondho Tumoto yang bertujuan membantu perekonomian anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam implementasi sistem bagi hasil 

terdapat kendala yang dihadapi, sebagaimana yang diutarakan oleh (IM) yang 

memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“kalau operasionalnya kan tergantung dari pengelolanya, kan 

setiap hari di pantau terus kalau, kalau biaya operasionalnya 

bengkak kan berarti harus ditekan, ya inilah tugas seorang 

manager. Yang termasuk kendala juga SDM dari anggota, kita harus 

maklum anggota disini kan beragam ada yang mengerti, ada yang tidak 

mengerti, ada yang pura-pura menegrti, itu tugas saya agar anggota 

mengerti dengan menjelaskan memakai bahasa yang mudah dipahami 

oleh anggota, jangan sampai entar ada sanksi anggota masih belum 

mengerti kalau seperti itu kita tidak berani mengeluarkan pembiyaan.” 
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Keterangan tersebut mempunyai arti pembiayaan menggunakan bagi hasil 

selalu di pantau terus. Kendala yang dihadapi SDM dari anggota yang terbatas 

jadi terkadang perlu bebarapa kali menjelaskan agar anggota paham, hal ini sering 

terjadi saat proses kesepakatan. Kendala tentang SDM juga dikemukakan oleh 

(IKa1) yang memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Kendala yang selama ini hanya pada SDMnya mas, kita kadang 

perlu beberapa kali menjelaskan agar yang meminjam modal 

mengerti dengan hal yang harus dilakukan. Menyelesaikanya ya 

kita secara pelan-pelan menjelaskan agar mereka paham SDM 

orang kan beda2. Dan sering juga terjadi miss komunikasi jadi 

kita memang harus sabar.” 

 

Pernyataan tersebut diperkuat pernyataan yang dikemukakan oleh (IKa2) 

yang memeberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Kebanyakan yang jadi anggota kan wong ndeso (Masyarakat 

desa) jadi masih banyak yang kurang paham tentang konsep 

syariah. Dalam setahun kita kudu (harus) melakukan pembinaan 

selama 3kali atau 2kali agar menambah wawasan anggota 

tentang konsep syariah.” 

 

Keterangan tersebut mengandung arti bahwa masyarakat disekitar KSM 

Bondho Tumoto adalah masyarakat desa yang belum mengerti benar tentang 

konsep syariah. Terdapat pula hambatan- hambatan yang lain dalam implementasi 

sistem bagi hasil dari hasil pengamatan : 

a. SDM yang menguasai konsep syariah khususnya sistem bagi hasil 

masih sangat terbatas. 

b. Perilaku masyarakat yang masih menganggap konsep koperasi 

syariah sama saja dengan koperasi konvensional yang juga menjadi 

kendala dalam implementasi sistem bagi hasil. 
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c. Tidak adanya pengawasan berkala terhadap manajemen usaha 

yang digeluti oleh anggota sehingga ada anggota yang curang 

dengan membuat pembukuan ganda dan menyampaikan 

keuntungan yang lebih rendah kepada pihak koperasi. 

 

b. Penyelesaian kendala dalam implementasi sistem bagi hasil 

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil terdapat kendala yang dihadapi, dari 

kendala yang sudah dipaparkan diatas pihak KSM Bondho Tumoto mempunyai 

cara tersendiri untuk mengatasinya salah satunya yang dikemukakan oleh (IM) 

yang memberikan pernyataan sebagai berikut :  

“Kita sering melakukan pembinaan terhadap anggota agar 

mengerti konsep tentang syariah walaupun hanya bisa 

memberikan pemehaman sedikit, kita lakukan pembinaan 

setahun kadang-kadang 3 kali, kita ambil sample beberapa 

anggota untuk pembinaan karena nggak mungkin dilakukan 

langsung keseluruhan kita melakukanya secara bertahap, kita 

juga bisa melakukan pendampingan langsung dalam usaha.” 

Keterangan tersebut mengandung arti yaitu dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan sistem bagi hasil perlu melakukan pembinaan terhadap anggota agar 

mengerti tentang kosep syariah dengan secara bertahap. Pihak koperasi juga bisa 

melakukan pendampingan secara langsung dalam pembukuan usaha agar laba 

yang diperoleh dapat dilihat secara jelas rincianya. Pernyataan juga diperkuat oleh 

pernyataan yang dikemukakan oleh (IP) yan memberikan pernyataan sebagai 

berikut : 

“Dari sekedar yang saya tahu SDM anggota perlu adanya 

perkembangan mungkin dengan memberi pelatihan atau 

pembinaan.” 
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Kesepakatan yang sudah terjadi dan disepakati bersama tidak jarang pula 

terdapat penyimpangan atau masalah manajemen saat proses pelaksanaan usaha, 

untuk hal tersebut pihak KSM Bondho Tumoto cara mengatasinya dengan sistem 

pendekatan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh (IK) yang membrikan pernyataan sebagai berikut : 

“biasanya kan anggota cerita “ mbak saya sedang ada masalah 

gini-gini” jadi ya enak, beda dengan di bank yang nggak mau 

tahu kondisi dengan yang meminjam, semua diselesaikan dengan 

prses kekeluargaan, yang penting laporan bulananya lancar, 

nggak pernah maksa dan harus ada jaminan. Jaminannya ya 

harus dilihat jangan –jangan BPKBnya masih bagus tapi 

motornya dah nggak bisa dipakai.” 

 

Perlu adanya pembenahan dalam sistem bagi hasil, hal ini yang 

dikemukakan oleh (IKa2) yang memberi pernyataan sebagai berikut : 

“Pola bagi hasil itu perlu ada kejelasan pada proses kesepakatan. 

Tidak hanya itu, kualitas SDM anggota, pengurus dan karyawan 

tentang konsep syariah perlu ditingkatkan.” 

 

Keterangan tersebut mengandung arti bahwa bai hasil harus jelas 

kesepakatan yang telah dicapai. Minimnya tenaga professional yang mengerti 

konsep syariah maka dari itu perlua adanya pembinaan nggak hanya untuk 

anggota tapi juga untuk pengurus dan karyawan. 

4.2. Pembahasan 

Dari hasil penelitian tersebut maka hasil temuan dapat  dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.8.  Hasil Temuan 

 

NO Kategori Hasil Temuan 

1. Implementasi 

sistem bagi hasil di 

KSM Bondho 

Tumoto Semarang. 

a. Kesepakatan (aqad) adalah dasar dari 

pembiayaan bagi hasil dalam 

menentukan porsi (nisbah). 

b. Pembiayaan bagi hasil  mudharabah  

dan Musyarakah di KSM Bondho 

Tumoto menggunakan jaminan dalam 

melakukan pinjaman. 

c. Anggota cenderung menutupi jika 

usahanya mengalami kerugian. 

2. Kendala- kendala 

implementasi 

sistem bagi hasil 

dan cara 

penyelesainya di 

KSM Bondho 

Tumoto. 

a. SDM anggota yang terbatas karena 

masih belum mengerti benar tentang 

konsep syariah terutama bagi hasil. 

b. Anggaran dari usaha yang didirikan 

anggota tidak terpantau secara terus 

menerus yang dapat berakibat pada 

pembukuan ganda yang dilakukan 

anggota. 

c. Menyelenggarakan pelatihan dan 

pembinaan anggota untuk membentuk 

SDM yang berkualitas. 

d. Koperasi mengambil alih secepatnya 

kendali manajemen usaha jika terjdi 

kerugian terhadap usaha yang 

didirikan anggota. 
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4.2.1. Implementasi Sistem Bagi Hasil di KSM Bondho Tumoto 

a. Kesepakatan (aqad) dasar dari pembiayaan bagi hasil dalam 

menetukan porsi (nisbah) 

 Dalam implementasi sistem bagi hasil hal yang terpenting adalah 

hasil kesepakatan antara pihak koperasi (shahibul maal) dan anggota 

(mudharib). Di KSM Bondho Tumoto kesepakatan dilakukan dengan 

transparan, dari pihak koperasi menjelaskan tentang bagi hasil terhadap 

anggota yang ingin meminjam modal agar saat usaha yang digeluti sudah 

jalan tidak ada kerancuan dalam pembagian keuntungan yang sebelumnya 

telah disepakati bersama. Dalam proses kesepakatan (aqad) yang terjadi di 

KSM Bondho Tumoto meliputi:  

1. Penentuan porsi bagi hasil untuk koperrasi dan anggota. 

2. Kesepakatan pembagian porsi (nisbah) setelah adanya keuntungan 

dari usaha dalam setiap bulan. 

3. Kesepakatan kesanggupan anggota (mudharib) dalam pembayaran 

angsuran modal pinjaman dengan maksimal enam bulan dan 

minimal satu bulan. 

4. Pihak koperasi tidak menanggung risiko jika terdapat kelalaian 

yang dilakukan oleh anggota dalam menjalankan usahanya. 

5. Ada bukti tertulis untuk menandakan sah bahwa telah terjadi 

kesepakatan pola pembiayaan bagi hasil disertai penyerahan 

jaminan kepada pihak koperasi. 
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b. Pembiayaan mudharabah  dan Musyarakah di KSM Bondho Tumoto 

menggunakan jaminan dalam melakukan pinjaman. 

 Pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah aqad kerjasama 

antara koperasi syariah selaku shahibul maal dengan anggota selaku 

mudhahrib yang mempunyai keahlian/ kemampuan  untuk mengelola 

usaha yang akan didirikan. Hasil keuntungan dari penggunaan dana 

tersebut dibagi menurut nisbah yang telah disepakati (Buchori 263: 2009).  

 Implementasi sistem bagi hasil mudharabah di KSM Bondho 

Tumoto menggunakan jaminan dalam setiap proses kesepakatan, hal ini 

mengacu pada Peraturan DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

mudharabah, menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil mudharabah 

tidak diwajibkan untuk menggunakan jaminan akan tetapi diperbolehkan 

untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan anggota. Sedangkan 

dalam bagi hasil musyarakah dalam Peraturan DSN MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang musyarakah, pola pembiayaan bagi hasil 

musyarakah tidak perlu mengeluarkan jaminan karena dari pihak shahibul 

maal dan mudharib sama-sama mengeluarkan modal untuk usaha yang 

akan didirikan. Akan tetapi di KSM Bondho Tumoto dalam pola 

pembiayaan bagi hasil musyarakah, anggota sebagai mudharib tetap 

memberikan jaminan karena dari pihak koperasi tidak ingin mengeluarkan 

pinjaman yang besar tanpa adanya jaminan. 

 Dalam pembiayaan mudharabah di KSM Bondho Tumoto jika 

dalam pengelolaan usaha terdapat kerugian sepenuhnya akan ditanggung 
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oleh pihak koperasi (shahibul maal) sedangkan pembiayaan musyarakah 

jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Koperasi bisa saja 

mengambil alih pengelolaan usaha yang telah didirikan anggota atau 

koperasi melakukan pendampingan secara langsung terhadap usaha yang 

sudah ada dan akan memberikan pengelolaan secara penuh kembali 

kepada anggota jika usahanya sudah menghasilkan laba yang mencukupi.  

 Pembiayaan mudaharabah dan musyarakah di KSM Bondho 

Tumot berakhir jika terdapat penyalah gunaan dana yang dilakukan 

mudharib sebagai gantinya barang yang dijadikan jaminan disita oleh 

koperasi.  

c. Anggota cenderung menutupi jika usahanya mengalami kerugian. 

Pembiayaan pola bagi hasil mudaharabah maupun musyarakah 

tentang kerugian sudah terlihat jelas dalam pengertian dari pembiayaan 

bagi hasil tersebut, shahibul maal (koperasi) akan menanggung 

keseluruhan kerugian yang dialami mudharib (anggota) jika yang dipakai 

dalam akad pembiayaan adalah  Mudharabah, sedangkan untuk akad 

pembiayaan Musyarakah kerugian yang terjadi dalam usaha tersebut akan 

ditanggung bersama-sama, dengan catatan kerugian tersebut tidak terjadi 

karena kelalaian yang disengaja oleh anggota dalam menjalankan 

usahanya. 

Anggota dalam menjalankan usaha jika terjadi kerugian cenderung 

menyembunyikan hal tersebut dikarenakan akan berpengaruh pada 

penilaian pihak koperasi terhadap anggota. KSM Bondho Tumoto dalam 
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penilainya berdasarkan partisispasi anggota kepada koperasi dan dilihat 

juga dari anggota yang meminjam adalah manajemen usahanya. Penilaian 

yang buruk yang didapat oleh anggota akan menghasilkan raport merah 

yang berakibat pada ketidak percayaan lagi pihak koperasi terhadap 

anggota yang meminjam modal. Ketidak percayaan koperasi terhadap 

anggota akan berakibat dipersulitnya pinjaman yang akan dilakukan oleh 

pihak anggota, dan dalam hal ini anggota harus menjaga kepercayaan yang 

diberikan oleh koperasi. 

 

4.2.2. Kendala implementasi sistem bagi hasil dan cara penyelesaianya di 

KSM Bondho Tumoto. 

a. SDM anggota yang terbatas karena masih belum mengerti benar tentang 

konsep syariah terutama bagi hasil dan pembukuan anggaran usaha. 

Kendala yang dihadapi KSM Bondho Tumoto dalam implentasi 

sistem bagi hasil adalah SDM anggota yang terbatas akan pemahaman 

mengenai konsep syariah dan tentang pembukuan anggaran dari usaha yang 

dijalankan. Usaha yang digeluti oleh anggota sebagian besar tergolong usaha 

kecil dan menengah, hal itu membuat anggota beranggapan tidak perlu 

melakukan pembukuan anggaran secara mendetail. Pembukuan anggaran yang 

asal-asalan dapat memberikan kesempatan kepada anggota untuk berbuat 

curang dengan membuat pembukuan palsu dan merendahkan laba yang 

diperoleh agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak bagi anggota 

yang menjalankan usaha.  
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Dari hasil pengamatan kendala- kendala yang di hadapi KSM 

Bondho Tumoto : 

1. Faktor intern. 

a. Pelayanan pembiayaan hampir keseluruhan diserahkan kepada 

manager. 

b. Karyawan yang terbatas menghambat pemantauan anggaran secara 

berkala dari usaha yang didirikan anggota. 

2. Faktor ekstern 

a. Anggota mengabaikan pembukuan anggaran terhadap usahanya 

yang mempersulit pemantauan laba bersih yang didapat. 

b. Kesulitan dalam memonitoring usaha yang digeluti oleh anggota 

yang dapat mengakibatkan adanya kecurangan dari anggota dalam 

melaporkan keuntungan lebih rendah dari yang didapat. 

b. Anggaran dari usaha yang didirikan anggota tidak terpantau secara terus 

menerus yang dapat berakibat pada pembukuan ganda yang dilakukan 

anggota. 

Pola pembiayaan bagi hasil didasarkan pada kesepakatan untuk 

mengetahui porsi (nisbah) yang diperoleh oleh pihak koperasi maupun 

anggota. Bagi hasil didapat dari hasil keuntungan yang diperoleh oleh anggota 

dalam menjalankan usahanya yang seterusnya akan dibagi menurut porsi yang 

telah disepakati dan pembagian dilakukan setiap bulanya. Untuk mengetahui 

usaha yang dijalankan anggota berjalan dengan baik atau tidak, perlu adanya 

pemantauan secara berkala yang harus  dilakukan pihak koperasi agar tidak 
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terjadi pembukuan ganda dan anggota menyampaikan keuntungan lebih rendah 

dari yang diperoleh sebenarnya kepada pihak koperasi. 

 KSM Bondho Tumoto melakukan pemantauan  selama 2 minggu 

bahkan 1 bulan sekali terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota. 

Pemantauan yang tidak dilakukan secara berkala tersebut memberikan celah 

bagi anggota yang curang untuk membuat pembukuan ganda dan 

menyampaikan keuntungan lebih rendah dari yang diperoleh. Kendala yang 

dihadapi dimana banyaknya karyawan tidak sebanding dengan banyaknya 

anggota yang harus dipantau usahanya.  

 Pengawasan dengan pemantauan secara terus menerus akan 

memperkecil resiko dari pengecilan laba yang dilakukan oleh anggota. Pihak 

koperasi sulit memantau anggaran karena manajemen usaha yang tidak 

diterapkan dengan baik oleh anggota. Sebagian besar usaha yang didirikan oleh 

anggota tergolong usaha kecil dan menengah maka dari itu sering ditemukan 

usaha tanpa pembukuan yang jelas. 

   

c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan terhadap  anggota untuk 

membentuk SDM yang berkualitas. 

Pendidikan salah satu hak yang diperoleh anggota di dalam koperasi, 

pelatihan dan pembinaan yang di selenggarakan oleh KSM Bondho Tumoto 

adalah bentuk pemberian hak terhadap anggota dalam wujud pendidikan yang 

bertujuan untuk menciptakan kader-kader koperasi yang professional. 
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Perkembangan koperasi dapat dilihat dari kualitas anggota di dalamnya, 

jika tidak terdapat anggota koperasi yang berkualitas maka koperasi akan sulit 

untuk berkembang. Kaderisasi sangat dibutuhkan dalam perkoperasian, 

banyaknya anggota yang berkualitas dan professional akan menumbuhkan ide-

ide yang baik bagi perkembangan koperasi. 

Kurangnya SDM yang mumpuni salah satu kendala implementasi bagi 

hasil yang harus diatasi oleh pihak koperasi, dimana SDM tidak memahami 

konsep syariah terutama bagi hasil dan pembukuan anggaran yang asal-asalan 

dari usaha yang dijalankanya. Untuk mengatasi hal tersebut KSM Bondho 

Tumoto menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan sebanyak  tiga kali dalam 

setahun. Pelatihan dan pembinaan itu dilakukan untuk menciptakan SDM yang 

berkualitas yaitu SDM yang memahami konsep syariah dan SDM yang dapat 

menjalankan manajemen usaha yang dijalankanya dengan baik. 

 

 

d. Koperasi mengambil alih secepatnya kendali manajemen usaha jika terjdi 

kerugian terhadap usaha yang didirikan anggota. 

Dalam pembiayaan mudharabah, manajemen usaha sepenuhnya 

dikendalikan oleh anggota sebagai pengelola dana dan pihak koperasi tidak 

turut campur dalam manajemen usaha tersebut. Dalam kinerjanya KSM 

Bondho Tumoto memantau manajemen usaha yang didirikan oleh anggota agar 

tidak terjadi penyimpangan. 

Dalam usaha yang didirikan tidak seterusnya menghasilkan laba yang 

maksimal, anggota sering kesulitan menjalankan usahanya pada tiga bulan 
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awal karena sulitnya mencari konsumen yang berimbas pada laba yang 

diperoleh. Pada  KSM Bondho Tumoto jika pihak koperasi mengetahui usaha 

yang dijalankan anggota mengalami kerugian maka secepatnya pihak koperasi 

mengambil alih manajemen usahanya. Anggota akan dibantu oleh pihak 

koperasi dalam menjalankan usahanya sampai mendapatkan laba yang 

maksimal, setelah tercapai laba maksimal pihak koperasi akan memberikan 

kembali keleluasan anggota untuk mengembagkan usahanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Sistem bagi hasil ini telah dilaksanakan oleh KSM Bondho Tumoto 

Semarang dalam bentuk pembiayaan  mudharabah dan musyarakah. Akad  

pembiayaan antara pihak koperasi dan anggota (mudharib) dalam pembagian 

porsi (nisbah) yang harus disepakati kedua belah pihak mencerminkan nilai-nilai 

keadilan, dan tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha 

(mudharib). Kesepakatan (aqad) hal yang paling mendasari sistem bagi hasil, 

implementasi bagi hasil berjalan karena adanya perjanjian dari pihak koperasi 

(shahibul mall) dan anggota (mudharib) dalam proses pembiayaan. KSM Bondho 

Tumoto memberikan pinjaman kepada anggota dalam bentuk pembiayaan bagi 

hasil mudharabah dan musyarakah dengan penyertaan jaminan pada proses 

akadnya. Jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh anggota yang mengakibatkan 

usahanya merugi maka barang yang dibuat jaminan akan disita oleh pihak 

koperasi.  

Usaha yang didirikan anggota sebagian besar tergolong pada usaha kecil 

dan menengah, dari hal tersebut anggota banyak mengabaikan pembukuan 

anggaran terhadap usaha yang dijalankanya. Pembukuan anggaran yang tidak 

jelas dapat berakibat pada manipulasi laba yang dilakukan oleh anggota, dengan 

memperendah laba yang diperoleh dan berpengaruh pada angsuran bagi hasil. 

Pembukuan anggaran yang asal-asalan akibat dari SDM yang tidak mengerti 



91 
 

 

tentang pembukuan anggaran dan pengawasan yang kurang dari pihak koperasi. 

KSM Bondho Tumoto melakukan tiga kali dalam setahun pelatihan dan 

pembinaan terhadap anggota untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Akan 

tetapi pelatihan dan pembinaan dilakukan hanya tentang pemahaman konsep 

syariah, cara mendirikan dan mengembangkan usaha, belum mengenai pelatihan 

membuat pembukuan anggaran dalam sistem akuntansi. 

 

5.2. Saran 

a) Pihak koperasi menyelanggarakan pelatihan dan pembinaan secara 

menyeluruh terhadap anggota tentang pembukuan anggaran dalam bentuk 

sistem akuntansi untuk usaha yang dijalankan. 

b) Pihak koperasi membantu mengendalikan usaha dengan menuntun anggota  

agar dapat melaksanakan manajemen dengan baik dan melakukan pembukuan 

anggaran usaha dengan benar, terutama pada tiga bulan awal pendirian usaha. 

c) Pihak koperasi melakukan pengawasan secara berkala terhadap anggaran dan 

usaha untuk menghidarkan kecurangan yang dilakukan oleh anggota dengan 

melakukan pembukuan ganda. 
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Keterangan Informan 

 

No Nama Jabatan Kode 

1 Ati Kartika sari Manager KSM Bondho Tumoto IM 

2 Mahmudi, S.Ag Ketua KSM Bondho Tumoto IK 

3 Munawir Imron Pengawas KSM Bondho Tumoto IP 

4 Chotrul Azis Karyawan KSM Bondho Tumoto IKa1 

5 Noor Azizah Karyawan KSM Bondho Tumoto IKa2 

6 Duriyah Anggota KSM Bondho Tmoto IA1 

7 Tutik Anggota KSM Bondho Tumoto IA2 

8 Khoirul Anggota KSM Bondho Tumoto IA3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 
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KISI-KISI WAWANCARA 

 

 

 

 

  

 

 

 

NO. Fokus Indikator Sub Indikator 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi Hasil 

 
Koperasi Syariah 

(shahibul maal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi sistem 

Bagi Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Identitas diri, jabatan, dan 

tugas. 

b. Usaha yang ada dalam KSM 

Bondho Tumoto 

c. Strategi menarik minat 

masyarakat menjadi anggota. 

d. Perbedaan koperasi syariah 

dengan koperasi konvensional. 

e. RAT dan SHU di KSM 

Bondho Tumoto. 

 

a. Mudharabah dan Musyarakah. 

b. Arus pelayanan pinjaman bagi 

hasil. 

c. Kesepakatan (aqad). 

d. Pembagian keuntungan dari 

bagi hasil. 

e. Jika terjadi kerugian dalam 

usaha mudharib.  

f. Jika ada wamprestasi dalam 

kesepakatan. 

g. Kelebihan dan kekurangan 

sistem bagi hasil 

h. Kendala penerapan sistem bagi 

hasil KSM Bondho Tumoto. 

i. Penyelesaian masalah dalam 

sistem bagi hasil. 

 

 

Lampiran 2 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Narasumber :  

Jabatan Narasumber : Manager KSM Bonho Tumoto 

Pertanyaan terkait implementasi sistem bagi hasil  dan kendala yang 

dihadapi. 

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

2. Sejak kapan bapak/ibu menjadi manajer KSM Bondho Tumoto? 

3. Sebagai manajer KSM Bondho Tumoto apa tugas yang bapak/ibu lakukan? 

4. Usaha apa saja yang terdapat di dalam KSM Bondho Tumoto? 

5. Bagaimana strategi menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota KSM 

Bondho Tumoto yang umumnya masih asing terhadap konsep syariah? 

6. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional? 

7. Siapa saja yang diundang dalam RAT di KSM Bondho Tumoto? 

8. Dari awal berdirinya KSM Bondho Tumoto selalu terjadi peningkatan SHU, 

bagaimana strategi yang dilakukan agar SHU yang diperoleh tetap stabil? 

9. Pola pembiayaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan musyarakah, apa 

perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

10. Dari mudharabah dan musyarakah mana yang sering digunakan dalam 

sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto? Kenapa? 

11. Apa syarat untuk mengajukan pinjaman di KSM Bondho Tumoto? 

12. Bagaimana arus pelayanan sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto? 

Lampiran 3 
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13. Bagaimana proses kesepakatan (aqad) dalam sistem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto? 

14. Adakah perbedaan kesepakatan  (aqad) pada mudhabah dan musyarakah? 

15. Kapan pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil? 

16. Bagaimana pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil? 

17. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha yang dilakukan mudharib? 

18. Bagaiaman jika terdapat wamprestasi dalam kesepakatan (aqad) yang 

dilakukan oleh anggota? 

19. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil? 

20. Apa yang menjadi kendala operasional dari penerapan sistem bagi hasil di 

KSM Bondho Tumoto? 

21. Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi, 

khususnya pada penerapan sistem bagi hasil? 

22. Apa yang perlu dibenahi dalam sistem bagi hasil di KSM Bondho 

Tumoto? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Narasumber :  

Jabatan Narasumber : Ketua Pengurus KSM Bondho Tumoto 

Pertanyaan terkait implementasi sistem bagi hasil  dan kendala yang 

dihadapi. 

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

2. Sejak kapan bapak/ibu diangkat menjadi ketua KSM Bondho Tumoto? 

3. Sebagai ketua KSM Bondho Tumoto apa tugas yang bapak/ibu lakukan? 

4. Bagaimana perkembangan KSM Bondho Tumoto sejak bapak/ibu diangkat 

menjadi ketua? 

5. Bagaimanakah sistem pemilihan kepengurusan dalam KSM Bondho Tumoto? 

6. Kapan RAT di KSM Bondho Tumoto dilaksanakan? 

7. Bagaimanakah struktur organisasi di KSM Bondho Tumoto? 

8. Bagaimana hubungan antara pengurus dengan manajemen di KSM Bondho 

Tumoto? 

9. Bagaimana pengawasan terhadap pembagian SHU dilakukan? 

10. Apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional? 

11. Bagaimana pembinaan yang dilakukan koperasi dalam membentuk kader- 

kader koperasi yang kompetitif dan mengerti akan konsep syariah yang di 

terapakan di KSM Bondho Tumoto? 

12. Pola pembiayaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan musyarakah, apa 

perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

13. Apa yang membedakan sistem bagi hasil dengan sistem bunga? 
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14. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil? 

15. Apa yang menjadi kendala operasional dari penerapan sistem bagi hasil di 

KSM Bondho Tumoto? 

16. Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi, 

khususnya penerapan sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto? 

17. Apakah masyarakat diluar anggota boleh mengajukan pinjaman? 

18. Apa yang perlu dibenahi dalam sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto ? 

19. Apa program bapak/ibu sebagai ketua KSM Bondho Tumoto untuk 

mensejahterakan anggota? 

20. Bagaimana mengatasi anggoata yang bermasalah wamprestasi kesepakatan 

(aqad) dalam bagi hasil? 

21. Tidak sedikit anggota yang keluar sebagai anggota, apa penyebab tersebut? 

22. Apa yang saran bapak untuk lebih mengembangkan KSM Bondho Tumoto? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nara sumber : 

Jabatan  : Karyawan KSM Bondho Tumoto 

Pertanyaan terkait implementasi sistem bagi hasil  dan kendala yang 

dihadapi. 

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

2. Sejak kapan bapak/ibu diangkat menjadi karyawan KSM Bondho Tumoto? 

3. Sebagai karyawan KSM Bondho Tumoto apa tugas yang bapak/ibu lakukan? 

4. Bagaimana bapak/ibu sebagai karyawan membantu menarik minat 

masyarakat menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

5. Dari pandangan bapak/ibu sebagai karyawan apa yang membedakan koperasi 

syariah dan koperasi konvensional? 

6. Berapa kali bapak/ibu mengikuti RAT? 

7. Apakah sudah sesuai pembagian SHU yang didapat, jika dibandingkan 

dengan keaktifan bapak/ibu dalam kegiatan di KSM Bondho Tumoto? 

8. Pola pembiayaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan musyarakah, apa 

perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

9. Apa yang membedakan sistem bagi hasil dengan sistem bunga? 

10. Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi, 

khususnya penerapan sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto? 

11. Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi, 

khususnya penerapan sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto? 

12. Apa yang perlu dibenahi dalam sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto ? 
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13. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat pelayanan di KSM Bondho Tumoto? 

14. Pelayanan yang apa yang sering dikeluhkan anggota? 

15. Bagaimana mengatasi keluhan anggota akan masalah tersebut? 

16. Tidak sedikit anggota yang keluar sebagai anggota, apa penyebab tersebut? 

17. Apa yang bapak/ibu lakukan sebagai karyawan KSM Bondho Tumoto untuk 

mengatasi banyaknya anggota yang keluar? 

18. Apa yang bapak/ibu sebagai karyawan lakukan untuk lebih mengembangkan 

KSM Bondho Tumoto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Narasumber :  

Jabatan Narasumber : Pengawas KSM Bondho Tumoto 

Pertanyaan terkait implementasi sistem bagi hasil  dan kendala yang 

dihadapi. 

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

2. Sejak kapan bapak/ibu menjadi pengawas KSM Bondho Tumoto? 

3. Sebagai pengawas KSM Bondho Tumoto apa tugas yang bapak/ibu lakukan? 

4. Kapan bapak/ibu melaksanakan pengawasan? 

5. Sebagai pengawas KSM Bondho Tumoto, menurut bapak/ibu apa yang 

membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional? 

6. Dari pengawasan bapak/ibu pernahkah terjadi masalah terhadap pembagian 

SHU? 

7. Dalam koperasi syariah terdapat pola pembiayaan bagi hasil yang terbagi 

menjadi 2 yaitu mudharabah dan musyarakah, apa perbedaan pola bagi hasil 

tersebut? 

8. Pernahkah bapak/ibu menemukan masalah dari penerapan sistem bagi hasil di 

KSM Bondho tumoto? 

9. Apa yang membedakan sistem bagi hasil dengan sistem bunga? 

10. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil? 
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11. Apa yang menjadi kendala operasional dari penerapan sistem bagi hasil di 

KSM Bondho Tumoto? 

12. Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi, 

khususnya pada penerapan sistem bagi hasil? 

13. Apa yang perlu dibenahi dalam sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto ? 

14. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat pelayanan di KSM Bondho Tumoto? 

15. Dari pengawasan yang bapak/ibu lakukan, adakah pengurus atau karyawan 

yang melalaikan tugas? 

16. Jika ada pengurus atau karyawan yang lalai dalam tugas, apa sanksi yang 

diberiakan? 

17. Apa saran bapak sebagai pengawas agar manjadikan KSM Bondho Tumoo 

berkembang lebih baik? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Narasumber : 

Jabatan Narasumber : Anggota 

Pertanyaan mengenai alasan menjadi anggota di KSM Bondho Tumoto 

1. Siapa nama bapak/ ibu, dimana tempat tinggal bapak/ibu dan apa pekerjaan 

bapak/ ibu? 

2. Sudah berapa lama menjadi anggota KSM Bondho Tunmoto? 

3. Apa alasan bapak/ ibu menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

4. Apa manfaat yang bapak/ ibu dapat ketika menjadi anggota KSM Bondho 

Tumoto? 

5. Apakah bapak /ibu tahu hak dan kewajiban anggota? 

6. Apakah bapak/ ibu pernah mengikuti RAT KSM Bondho Tumoto? 

7. Dalam penentuan kebijakan koperasi, apakah bapak / ibu ikut dilibatkan di 

dalamnya? 

8. Tahukah bapak/ ibu mengenai sistem bagi hasil yang diterapakan di KSM 

Bondho Tumoto? 

9. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan sistem bagi hasil dengan sistem 

bunga? 

10. Menurut bapak/ibu apa kelebihan dan kekurangan  dari sistem bagi hasil 

untuk anggota yang meminjam? 

11. Bagaimana pelayanan di KSM Bondho Tumoto? 

12. Apa keinginan bapak/ibu sebagai anggota agar kedepanya jadi lebih baik 

bagi anggota dan KSM Bondho Tumoto? 
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Hasil Wawancara 

a. Wawancara 1 

Nara sumber : Ibu Atie Kartikasari (Manajer) 

Hari/ tanggal : Senin, 18 Juli 2011 

Tempat  : Kantor pusat KSM Bondho Tumoto 

Hasil wawancara  

Pertanyaan : Sejak kapan ibu menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : Yang jelas sejak berdirinya ini yaitu tanggal 15 

November 1999 saya justru yang merintis dan tanggal 17 

januari 2000 sejak pertama berdirinya kantor, waktu 

tahun 2009 ada 3 kandidat tapi saya yang diberi amanat 

untuk jadi manager lagi, jadi dari awal sampai sekarang 

saya yang jadi manager. 

Pertanyaan : Sebagai manajer KSM Bondho Tumoto apa tugas yang 

ibu lakukan? 

Jawaban : Tugas manager ya banyak, Tugas manager yang jelas 

karena disini yang dikelola BMT berarti disini saya yang 

didepan menjadi leader, mulai dari memanage karyawan 

dan perusahaan. 

Pertanyaan : Usaha apa saja yang terdapat di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : Sementara yang masih berjalan hanya BMT, dulu pernah 

ada WASERDA (Warung Serba Ada) tapi tidak jalan 

karena jarang anggota yang membeli. 

Pertanyaan : Bagaimana strategi menarik minat masyarakat untuk 

menjadi anggota KSM Bondho Tumoto yang umumnya 

masih asing terhadap konsep syariah? 

Lampiran 4 
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Jawaban : Pertama dulu ke jamaah- jamaah karena dulu notabenya 

koperasi NU waktu itu, yang mendirikan koperasi kan 

aktifis NU jadi larinya ke nahdliyin ke jamaah-jamaah 

fatayat ke sekolah islam dari situ mulai sosialisasi dan 

publikasi orang-orang banyak yang tahu. Ya mulai dari 

sendirilah terus kekeluarga tetangga dan saya juga masuk 

organisasi, setiap organisasi kan ada uangnya jadi 

uangnya kita himpun dalam koperasi. 

Pertanyaan : Menurut bapak/ibu apa yang membedakan koperasi       

syariah dengan koperasi konvensional? 

Jawaban : Kalau koperasi konvensional kan jelasnya polanya tidak 

pakai bagi hasil karena kita kan syariah jadi polanya bagi 

hasil . 

Pertanyaan : Siapa saja yang diundang dalam RAT di KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban : Seluruh anggota diundang, setiap anggota kan punya hak 

untuk mengeluarkan pendapat sebelum rapat dimulai kan 

ada aturan mainya, sebelum rapat dibacakan peraturanya 

dan setiap anggota mempunyai satu suara. 

Pertanyaan : Bagaimana strategi yang dilakukan agar SHU yang 

diperoleh tetap setabil? 

Jawaban : Itu memang kinerjanya dari manager dalam sistem 

pengelolaan karena dalam setahun harus insyaAllah kita 

ada peningkatan jadi kita sebisa mungkin haru naik, 

seperti kita harus meningkatkan aspek, marketingnya 

yang jalan semakin banyak perputaran uang semakin 

besar volume usahanya, otomatis semakin banyak kalau 

kita lempar ke pembiayaan. 

Pertanyaan : Apakah kewajiban angsuran di KSM Bondho Tumoto 

lancar? 
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Jawaban : lancar, karena anggota yang pinjam kan ada aturan kita 

tempelin diangsuranya ada kewajibanya unuk membayar 

simpanan wajib, jadi pada saat membayar angsuran 

sekalian kita jumlahkan dengan simpanan wajib, 

angsuran dibayar dan simpanan wajib tetap lancar 

Pertanyaan : Pola pembiyaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan 

musyarakah, apa perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

Jawaban : Mudharabah kebanyakan larinya ke ijarah. Ijarah bisa 

mencakup semuanya misalnya untuk pembelian barang, 

kalau usaha larinya ke musyarakah kadang untuk 

investasi. Ada juga tentang murabahah. 

Pertanyaan  : Dari mudharabah dan musyarakah mana yang sering 

digunakan dalam sistem bagi hasil di KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban : “seimbang, karena emang kan orang- orang kan 

sistemnya untuk perkuatan modal, kecuali untuk biaya 

sekolah itu larinya ke ijarah, seperti untuk bayar kuliah” 

Pertanyan : Apa syarat untuk mengajukan pinjaman di KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban : yang pertama harus anggota, semua yang menikmati 

fasilitas koperasi harus anggota, jadi kalau masuk kesini 

jadi anggota ya harus jadi anggota dulu .  

Pertanyaan : Bagaimana arus pelayanan sistem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban : Kita tidak perlu ribet waktu, anggota harus sesuai 

prosedur, bawa foto copy KTP bayar uang 130.000 mau 

dibayar langsung silahkan mau dibayar nyicil silahkan, 

kalau untuk pembiyaan ada jaminan pula, sekarang 

anggota pinjamnya 5000.000 nggak pake jaminan ya repot, 

kebanyakan disini pakai pinjaman. 
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Pertanyaan : Apakah proses kesepakatan (aqad) itu langsung dan 

transparan? 

Jawaban  : pasti itu, pada saat aqad kita langsung menentukan porsi 

pembagian jadi sebelumnya kita ada setudi kelayakan 

usaha  dengan cara survei karena nggak semua permintaan 

bisa kita penuhi, tapi sesuai dengan kemampuan tapi ada 

wawancara dikit dengan sekalian ambil catatan missal 

setiap hari berapa tuch peredaran uangnya, kemudian 

anaknya berapa, dan bayar listrik berapa, berarti sudah 

bisa di analisis orang ini tiap bulan mempunyai kewajiban 

misalnya diatas 1.50000 anaknya 3  sekolah SD, SMP, 

SMA. Dari situ bisa dipelajari kalau dia mampunya 

1000.000 jangan dikasih 2000.000 entar dia macet. 

Pertanyaan :Adakah perbedaan kesepakatan (aqad) pada Mudharabah 

dan Musyarakah? 

Jawaban  : Hampir sama, intinya kedua belah pihak bersepakat 

mengadakan perjanjian dalam jual beli atau pinjaman, 

pada intinya sama jadi nanti harus ada bagi hasil yang 

diberikan kesini kemudian kalau setoranya bagus ada 

reward yang kami berikan. 

Pertanyaan : Kapan pembagian keuntungan sistem bagi hasil? 

Jawaban : kalau sistem bagi hasil dalam arti berapa keuntungan ya 

dalam satu bulan, karena minimal dia menyerahkan bagi 

hasil kesini karena akhir bulan kan kita juga menyerahkan 

bagi hasil ke penyimpan dan pembayaran gaji karyawan. 

Kemudian kita bagi missal si A dapat keuntungan 500.000 

di kalikan 60%  berarti dia dapat 300.000 jika dalam 

kesepakatan awal 40% - 60%. 

Pertanyaan : Bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha yang 

dilakukan mudharib? 
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Jawaban : jika usahanya tertjadi kerugian sedini mungkin dari pihak 

pengelola memantau misalnya bulan ini tidak mengangsur 

harus segera ditindak lanjuti, kenapa kok tidak ngangsur? 

Owh… mungkin seminggu lagi, kalau sampai berlarut larut 

ini harus segera dilanjuti. Mungkin ada manajemen yang 

keliru, sering sich tidak cuma ada beberapa tapi 

Alhamdulillah kita bisa atasi, karena kita ada 

pendampingan kenapa kok bisa ngangsur telat? Berarti ada 

yang keliru akhirnya kita upayakan jemput bola.  

Pertanyaan : Bagaimana jika tedapat wamprestasi dalam kesepakatan 

(aqad) yang dilakukan oleh anggota? 

Jawaban : nggak pernah terjadi karena semua permasalahan kita 

selesaikan dengan sistem kekeluargaan. 

Pertanyaan : Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil? 

Jawaban  : kalau kelebihan dari sistem bagi hasil yang jelas 

menguntungkan kedua belah pihak, yang dipinjami dan 

yang kasih pinjaman merasa untung, kan dari awal sudah 

kesepakatan jadi nggak ada kekurangan kalau tentang 

sistemnya, kadang penerapan sistem bagi hasil yang salah. 

Pertanyaan :  Apa kendala dari penerapan sisitem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban : kalau operasionalnya kan tergantung dari pengelolanya, 

kan setiap hari di pantau terus kalau, kalau biaya 

operasionalnya bengkak kan berarti harus ditekan, ya 

inilah tugas seorang manager. Yang termasuk kendala juga 

SDM dari anggota, kita harus maklum anggota disini kan 

beragam ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang 

pura-pura menegrti, itu tugas saya agar anggota mengerti 

dengan menjelaskan memakai bahasa yang mudah dipahami 

oleh anggota, jangan sampai entar ada sanksi anggota masih 
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belum mengerti kalau seperti itu kita tidak berani mengeluarkan 

pembiyaan. 

Pertanyaan : Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala  

yang dihadapi khususnya pada peperapan sistem bagi hasil? 

Jawaban  : Kita sering melakukan pembinaan terhadap anggota agar 

mengerti konsep tentang syariah walaupun hanya bisa 

memberikan pemehaman sedikit, kita lakukan pembinaan 

setahun kadang-kadang 3 kali, kita ambil sample beberapa 

anggota untuk pembinaan karena nggak mungkin dilakukan 

langsung keseluruhan kita melakukanya secara bertahap, 

kita juga bisa melakukan pendampingan langsung dalam 

usaha. 

Pertanyaan : Apa yang perlu di benahi dalam sistem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban : sebenarnya pembenahan itu banyak, pembenhan kan tidak 

bisa sepihak saya selalu menggali sistem yang efektif dan 

efisien. Kita juga selalu melakukan pembenahan SDM 

karena kita selalu melakukan pembinaan secara periodik. 

Mungkin pembenahan difokuskan ke anggota, anggota 

emang harus kita benahi karena tidak semua anggota 

mengerti, kita kan SDMnya di pedesaan jadi kita 

memeberikan pemahamanya yang mudah dipahamni oleh 

anggota yang notebenya adalah masyarakat peesaan. 

 

b. Wawancara 2 

Nara sumber : Bapak Drs. Mahmudi (Ketua) 

Hari/ tanggal :  Kamis, 21 Juli 2011 

Tempat  : MI Islam 02 Mangunsari 

Hasil wawancara  
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Pertanyaan  : Sejak kapan bapak menjadi anggota KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban : sejak berdirinya koperasi KSM Bondho Tumoto, saya 

termasuk sebagai pelopor. 

Pertanyaan  : Sejak kapan bapak diangkat menjadi ketua KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban  : Pertama saya jadi bendahara, diangkat jadi ketua sudah 

2 periode ini. Pergantian pengurus 5tahun sekali jadi 

sekitar 6 tahun yang lalu. 

Pertanyaan : Sebagai ketua KSM Bondho Tumoto apa tugas yang 

bapak  lakukan? 

Jawaban  : Ya mengkordinir temen- temen, kaitanya dalam 

menggulirkan aliran dana kan juga menjaga BMT koperasi 

dalam pengarunhnya terhadap APBD, terus kelancaran 

anggota dalam pembayaran simpanan wajib dan banyak 

juga yang menggunakan simpanan sukarela.  .  

Pertanyaan  : Bagaimana strategi menarik minat masyarakat untuk 

menjadi anggota KSM Bondho Tumoto yang umumnya 

masih asing terhadap konsep syariah? 

Jawaban : Kita melakukan pendekatan terhadap masyarakat 

membuat mereka percaya bahwa tujuan koperasi syariah 

ini untuk membantu masyarakat terutama anggota, jika 

sudah dapat satu orang yang percaya bahwa meminjam di 

koperasi syariah lebih baik dari padadi Bank  kan ntar bisa 

mendapatkan satu keluarga besar. 

Pertanyaan : Berapa jumlah pengurus di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : pengurusnya ada 7. 

Pertanyaan  : Bulan apa RAT dilaksanakan? 
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Jawaban  : Antara bulan februari dan maret, hampir separuhnya 

lebih yang dating, untuk pembagian SHU tergantung 

keaktifanya agar adil. 

Pertanyaan  : Apa yang membedakan koperasi syariah dan 

konvensional? 

Jawaban  : perbedaanya ya koperasi syariah kan mengeluarkan zakat 

juga, kemarin untuk labanya sendiri mencapai 200 juta, 

diberikan kepada anggota yang kurang mampu, itu semua 

kan diambil dari laba kotor bagi hasil anggota.  

Pertanyaan  : Kebanyakan yang saya lihat anggota banyak yang belum 

mengerti tentang bagi hasil dan hanya mengerti tentang 

simpan meminjam? 

Jawaban  : memang rata-rata begitu, ya kalau nggak pinjam ya 

simpanan wajibnya mati, kan angsuranya langsung 

sekalian dengan angsuran pembiyaan, pengurusnya juga 

nggak enak memaksa terus untuk memebayar simpanan 

wajib. 

Pertanyaan  : Pembinaan dilakukan secara beberapa kali? 

Jawaban : pembinaan dari dinas koperasi ya sering ya setiap kali 

kan dimonitoring terus, untuk koperasi sendiri ya selam 

belum pernah. 

Pertanyaan  : Pola pembiayaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan 

musyarakah, apa perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

Jawaban : ora patek ngerti (nggak terlalu tahu), mudharabah dan 

musyarakah itu kan termasuk alat simpan peminjam, yang 

penting dibanding dengan koperasi konvensional kita lebih 

murah lah. Dalam bagi hasil kan keuntunganya bisa dilihat 

lebih cepat dan dari konvensioanl dalam setahun pun 

belum tentu sudah terlihat keuntunganya. 

Pertanyaan  : Apa yang membedakan sistem bagi hasil dengan sistem 

bunga? 
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Jawaban : sebenarnya beda tipis, kalau bunga kan sudah ditetapkan, 

kalau bagi hasil tergantung hasilnya, kalua hasilnya 

banyak ya bagi hasilnya banyak kan tergantung 

kesepakatan dari awal. Sedangkan bunga kan dah 

ditetapkan 10%, 20% bisa juga lebih. 

Pertanyaan  : Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil? 

Jawaban  : kelebihanya sama- sama untung, tidak membebankan 

pada orang yang meminjam. Beda dengan bunga untung 

atau tidak untung ya segitu. 

Pertanyaan  : Apa yang menjadi kendala dari penerapan sistem bagi 

hasil di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : Selama ini nggak ada kendala, kebanyakan usahanya 

berhasil, kalau ada yang nggak berhasil pihak manajemen 

memanggilnya ke kantor untuk mengatasi masalah dari 

yang meminjam. 

Pertanyaan  : Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala 

yang dihadapi, khususnya penerapan sistem bagi hasil di 

KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : biasanya kan anggota cerita “ mbak saya sedang ada 

masalah gini-gini” jadi ya enak, beda dengan di bank yang 

nggak mau tahu kondisi dengan yang meminjam, semua 

diselesaikan dengan prses kekeluargaan, yang penting 

laporan bulananya lancar, nggak pernah maksa dan harus 

ada jaminan. Jaminannya ya harus dilihat jangan –jangan 

BPKBnya masih bagus tapi motornya dah nggak bisa 

dipakai. 

Pertanyaan : Apa yang perlu dibenahi dalam sistem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban  : Alhamdulillah kepercyaanya bertambah terus, makanya 

saya tadi dah saya sampaikan daripada ribet hutang dibank 

mendingan di koperasi. 
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Pertanyaan  : Apa program bapak sebagai ketua KSM Bondho Tumoto 

untuk mensejahterakan anggota? 

Jawaban  : memperbaiki administrasi, membuat raport anggota yang 

ndableg, paling nggak kalau ada anggota baru harus tahu 

karakternya sulit apa nggak dalam angsuranya. 

Pertanyaan  : Apa yang sering dikeluhkan sama anggota? 

Jawaban  : Kekurangan tenaga kerja kadang yang satu pergi yang 

satunya masih kuliah yang melayani sdatu kan kerepotan, 

ini rencanaya mau nambah lagi karyawanya. 

Pertanyaan  : Tidak sedikit anggota yang keluar sebagai anggota, apa 

penyebab tersebut? 

Jawaban  : Yang pertama karena memang pengin keluar, terus yang 

kedua karena pindah tapi jarang kok mas kebanyakan kan 

karena pindah domisili, anggota kan banyak yang nggak 

keluar tapi juga nggak bayar simpanan wajib. 

Pertanyaan  : Terus bagaiman jika anggota yang membayar simpanan 

wajibnnya jarang apa ada potongan dalam melakukan 

pinjaman? 

Jawaban  : ya gitu mas namanya koperasi kita pakai prinsip 

kekeluaragaan lagi, entar kan simpanan wajibnya 

disertakan ma angsuran pinjamanya. Entar kan bisa 

dipotong dari bagi hasilnya. 

Pertanyaan  : Apa yang saran bapak untuk lebih mengembangkan KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban  : sekarang sudah punya gedung baru peningkatan 

pelayanan itu harus dilakukan, pelayanan baik insyaAllah 

anggota jadi nyaman, ya perlu diadakan senyum, salam 

dan sapa. 
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c. Wawancara 3 

Nara sumber : Bapak Munawir Imron (Pengawas) 

Hari/ tanggal :  Jum’at, 29 Juli 2011 

Tempat  : Kantor NU cabang Banyumanik 

Hasil wawancara  

Pertanyaan  : Sejak kapan bapak menjadi anggota KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban  : Saya sejak dari koperasi ini berdiri, saya yang pertama 

kali jadi ketua pengurus. Dan sekarang jadi pengawas. 

Pertanyaan  : Sejak kapan bapak menjadi pengawas di KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban  : Sejak tahun 2004 saya tidak maju pemilihan untuk jadi 

ketua penguruss. Dan sejak saat itu saya diangkat jadi 

pengawas bersama bapak subkhi dan bapak Imam, terus 

posisi ketua pengurus digantikan sama bapak mahmudi 

yang sudah 2 periode ini jadi ketua pengurus. 

Pertanyaan  : Sebagai pengawas KSM Bondho Tumoto apa tugas yang 

bapak lakukan ? 

Jawaban : sebagai pengawas tentunya mengawasi kegiatan usaha 

koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah, untuk 

tugas yang lain sebagai penasihat dan pemberi saran 

mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 

Pertanyaan  : Kapan bapak melakukan pengawasan di KSM Bondho 

Tumoto ? 

Jawaban : Dalam satu bulan saya ke koperasi 2 kali atau 3 kali, 

terus pengurus atau yang lain kadang konsultasi tentang 

maslah yang sedang terjadi. Pengawasan secara melekat, 

pembukuan setiap 3 bulan, kinerja, manajemen dan 

organisasi. Tetapi pengawas tidak memiliki hak langsung 

untuk memberi sanksi pada manajemen yang berhak 

adalah pengurus. 
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Pertanyaan  : Sebagai Pengawas KSM Bondho Tumoto, menurut bapak 

apa perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional? 

Jawaban  : Banyak kalau perbedaan dimana produk produk syariah 

belum tentu bisa diterapkan di koperasi konvensional, beda 

dengan koperasi syariah dimana acuanya terhadap 

koperasi konvensional tapi dalamnya memakai konsep 

syariah jadi unsur koperasi secara umum masih melekat 

dalam koperasi konvensional yang membedakan Cuma 

produk-produknya seperti bagi hasil, ijarah, murabahah. 

Pertanyaan  : Dalam koperasi syariah terdapat pola pembiayaan bagi 

hasil yang terbagi menjadi 2 yaitu mudharabah dan 

musyarakah, apa perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

Jawaban  : Bagi hasil kan pola pembiyaan syariah yang menekankan 

pada kesepakatan, dari keduanya nggak beda jauh Cuma 

dari segi permodalan yang berbeda kalau mudharabah 

hanya dari pihak sahibul maal sedangkan musyarakah 

berasal dari beberapa pihak yang ikut serta dalam 

pendirian usaha tersebut. 

Pertanyaan  : Pernahkah bapak menemukan masalah dari penerapan 

sistem bagi hasil di KSM Bondho tumoto? 

Jawaban  : selama ini yang saya pantau baik-baik saja paling 

menunggak angsuran, yang lebih tahu bu atik dia kan 

manajernya sekaligus yang melayani BMT disitu, untuk 

jelasnya Tanya ma bu atik. 

Pertanyaan  : Apa yang membedakan sistem bagi hasil dengan sistem 

bunga? 

Jawaban  : Beda tipis mas kalau bagi hasil kan pembagian 

keuntungan usaha kalau nggak untung ya nggak dibagi, 

sedangkan bunga untung nggak untung harus tetap 

dibayar. 

Pertanyaan  : Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil? 
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Jawaban  : Kelebihanya ya untung dibagi rugi ditanggung bersama. 

Kelemahanya dari pamahaman SDM yang kurang tentang 

bagi hasil. 

Pertanyaan  : Apa yang menjadi kendala operasional dari penerapan 

sistem bagi hasil di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : wah saya nggak pernah melayani untuk pinjaman jadi 

saya kurang tahu. 

Pertanyaan  : Apa yang perlu dibenahi dalam sistem bagi hasil di KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban  : Dari sekedar yang saya tahu SDM anggota perlu adanya 

perkembangan mungkin dengan memberi pelatihan atau 

pembinaan 

Pertanyaan  : Dari pengawasan yang bapak lakukan, adakah karyawan 

yang melalaikan tugas? 

Jawaban  : Dari keseluruhan pengurus dan karyawan jumlahnya 

sedikit jadi memantaunya mudah jika ada yang tidak 

melaksanakan tugasnya. Lagian kaya gitu ketua pengurus 

yang lebih berwenang untuk menegurnya. 

Pertanyaan  : Jika ada pengurus atau karyawan yang lalai dalam tugas, 

apa sanksi yang diberikan? 

Jawaban  : pertama pasti teguran jika msih mengulangi kesalahanya 

ya kita lakuka sesuai aturan untuk karyawan atau pengurus 

yang lalai dalam tugas, tapi selama ini nggak pernah ada 

masalah untuk karyawan dan pengurus. 

Pertanyaan  : Apa saran bapak sebagai pengawas agar menjadikan KSM 

Bondho Tumoo berkembang lebih baik? 

Jawaban  : Kita seluruh keluaraga Koperasi harus berkerja sama 

untuk mengembangkan koperasi menjadi lebih besar dan 

professional, dan tetap harus berpegang pada asas-asas 

syariah.  
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d. Wawancara 4 

Nara sumber : Chotrul Azis (Karyawan) 

Hari/ tanggal : Selasa, 19 Juli 2011 

Tempat  : Kantor pusat KSM Bondho Tumoto 

Hasil wawancara 

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak menjadi anggota KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban  : Mulai 6 tahun yang lalu sejak tahun 2005. 

Pertanyaan  : Sejak kapan bapak diangkat menjadi karyawan KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban  :Jadi karyawan 6 tahun yang lalu juga mas karena saya 

melamar kerja disini dan Alhamdulillah diterima jadi 

karyawan sekaligus jadi anggota. 

Pertanyaan  : Apa alasan yang mendasari bapak menjadi karyawan di 

KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  :Karena susah mencari pekerjaan banyak pesaing, 

kebetulan ada teman yang memberitahu kalau ada 

lowongan untuk jadi karyawan dan saya masuk ke koperasi 

ini. 

Pertanyaan  Sebagai karyawan KSM Bondho Tumoto apa tugas yang 

bapak lakukan? 

Jawaban  :Tugas saya mengambil uang angsuran dari anggota yang 

tidak sempat ke kantor jadi langsung datang kerumahnya. 

Pertanyaan  : Hambatan yang dialami dalam menjalankan tugas bapak? 

Jawaban  :Kadang anggota mudah dalam angsuran ada juga yang 

didatangi sampai 2 atau 3 kali baru bayar angsuran. 

Pertanyaan  : Bagaimana sebagai karyawan membantu menarik minat 

masyarakat menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  :tidak ada promosi yang berlebihan mas, karena 

masyarakat tahu dari keluarga atau tetangga bahkan 

kadang ada yang Cuma Tanya-tanya aja mas. 
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Pertanyaan  : Dari pandangan bapak sebagai karyawan apa yang 

membedakan koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional? 

Jawaban  : perbedaan secara umum dari sistem syariah kan bagi 

hasil sedangkan untuk koperasi yang biasa masih 

menggunakan sistem bunga. 

Pertanyaan  : Berapa kali bapak mengikuti RAT? 

Jawaban  :Sejak pertama kali jadi anggota selalu ikut mas. 

Pertanyaan  : Apakah sudah sesuai pembagian SHU yang bapak dapat 

jika dibandingkan dengan keaktifan bapak dalam kegiatan 

di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  :Alhamdulillah sudah sesuai kadang malah nggak nyangka 

dapat banyak. 

Pertanyaan  : Pola pembiayaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan 

musyarakah, apa perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

Jawaban  :Kalau mudharabah modal dari koperasi dan anggota 

hanya menjalankan usahanya porsi keuntungan sudah 

disepakati sejak anggota meminjam modal untuk usaha. 

Sedangkan musyarakah modal dari beberapa belah pihak 

untuk menggabungkan modalnya dalam usaha yang mau 

didirikan, masing- masing juga mempunyai hak untuk ikut 

serta dalam pelaksanaan manajemen. 

Pertanyaan  : Menurut bapak apa yang membedakan sistem bagi hasil 

dan sistem bunga? 

Jawaban  : Bedanya kalau bunga kan angsuran lansung yang harus 

dibayar dari jumlah yang dipinjam sedangkan bagi hasil 

kan pembagian keuntungan yang sebelumnya sudah 

disepakati dari aqad (perjanjian). 

Pertanyaan  : Apa sebenarnya kendala yang dihapi dalam penerapan 

sistem bagi hasil dan bagaimana penyelesainya? 
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Jawaban  : Kendala yang selama ini hanya pada SDMnya mas, kita 

kadang perlu beberapa kali menjelaskan agar yang 

meminjam modal mengerti dengan hal yang harus 

dilakukan. Menyelesaikanya ya kita secara pelan-pelan 

menjelaskan agar mereka paham SDM orang kan beda2. 

Dan sering juga terjadi miss komunikasi jadi kita memang 

harus sabar. 

Pertanyaan  : Apa yang perlu dibenahi dalam penerapan sistem bagi 

hasil di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  :Tidak ada sich mas karena pada dasarnya kita pengin 

saling menguntungkan. 

Pertanyaan  : Selama bapak jadi karyawan pelayanan apa yang sering 

dikeluhkan amggota? 

Jawaban  : minimnya karyawan mas,kadang kalau ada yang pergi 

atau cuti yang melayani Cuma 1 sedangkan yang antri 

banyak jadi anggota menunngu lama. 

Pertanyaan  : Bagaimana mengatasi keluhan anggota akan masalah 

tersebut? 

Jawaban  :kita coba menambah karyawan baru kan tempatnya baru 

jadi perlu tambah karyawan. 

Pertanyaan  : Tidak sedikit anggota yang keluar jadi anggota, apa 

penyebab tersebut? 

Jawaban  :kebanyakan yang keluar karena pindah ke luar kota untuk 

yang lain karena malas membayar simpanan wajib yang 

10000/bulan. 

Pertanyaan  : Apa yang bapak lakukan selaku karyawan untuk lebih 

mengembangkan KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : meningkatkan pelayanan agar anggota nyaman. 

e. Wawancara 5 

Nara sumber : Ibu Nur Azizah (karyawan) 

Hari/ tanggal : Selasa, 19 Juli 2011 
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Tempat  : Kator Pusat KSM Bondho Tumoto 

Hasil wawancara 

Pertanyaan : Sejak kapan ibu menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : Sejak berdirinya koperasi ini mas. Saya bersama bu atik 

(manager KSM Bondho Tumoto) merintis koperasi ini dari 

awal. 

Pertanyaan : Sejak kapan ibu diangkat menjadi karyawan KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban : Untuk fixnya jadi karyawan ya tahun 2000. 

Pertanyaan : Apa alasan yang mendasari ibu menjadi karyawan di 

KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : Paling nggak untuk membantu perekonomian keluarga, 

lumayan kan mas bisa kasih uang jajan untuk anak-anak. 

Lagian saya sama bu atik kan termasuk yang merintis jadi 

rasanya aneh aja kalo nggak ikut nimbrung di koperasi. 

Pertanyaan : Sebagai karyawan KSM Bondho Tumoto apa tugas yang 

ibu lakukan? 

Jawaban : Saya kan bagian administrasi jadi saya yang mengurusi 

keuangan. 

Pertanyaan : Hambatan yang dialami dalam menjalankan tugas ibu? 

Jawaban : Alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja. Kadang 

Cuma salah hitung. 

Pertanyaan : Bagaimana ibu sebagai karyawan membantu menarik 

minat masyarakat menjadi anggota KSM Bondho Tumoto? 
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Jawaban : Dulu ya susah mas apalagi kan masyarakat ndeso (desa) 

jadi perlu penjelasan agar orang-orang desa itu paham, 

tapi sekarang kondisinya dah beda dulu kita yang cari 

sekarang masyarakat yang mencari kita. 

Pertanyaan : Dari pandangan ibu sebagai karyawan apa yang 

membedakan koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional? 

Jawaban : Banyak mas tapi kebanyakan orang melihat koperasi 

syariah itu cicilanya murah dan mudah prosesnya, dari 

segi polanya kan sudah beda konvensional pakai bunga 

sedangkan syariah pakai bagi hasil. 

Pertanyaan : Berapa kali ibu mengikuti RAT? 

Jawaban : Aku panitianya kok mas jadi ya ikut terus. 

Pertanyaan : Apakah sudah sesuai pembagian SHU yang ibu dapat jika 

dibandingkan dengan keaktifan ibu dalam kegiatan di KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban : Bisa dibilang lebih dari cukup yang saya pikirkan yang 

penting koperasi berkembang terus. 

Pertanyaan : Pola pembiayaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan 

musyarakah, apa perbedaan pola bagi hasil tersebut? 

Jawaban : Kalau mudharabah itu modalnya dari koperasi dan 

anggota sebagai mudharib hanya menjalankan usahanya 

dan sebelumnya sudah terjadi kesepakatan (aqad) untuk 

nisbah bagi hasilnya. Kalau musyarakah modal dari 

banyak pihak, terus modalnya digabungkan untuk 

mendirikan usaha yang diinginkan. 
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Pertanyaan : Menurut ibu apa yang membedakan sistem bagi hasil dan 

sistem bunga? 

Jawaban : Bunga kan pembayaranya dari presentase yang sudah 

ditetapakan tapi bagi hasil kan atas dasar kesepakatan jadi 

nggak ada yang merasa dirugikan. 

Pertanyaan : Apa sebenarnya kendala yang dihadapi dalam penerapan 

sistem bagi hasil dan bagaimana penyelesainya? 

Jawaban : Kebanyakan yang jadi anggota kan wong ndeso 

(Masyarakat desa) jadi masih banyak yang kurang paham 

tentang konsep syariah. Dalam setahun kita kudu (harus) 

melakukan pembinaan selama 3kali atau 2kali agar 

menambah wawasan anggota tentang konsep syariah. 

Pertanyaan : Apa yang perlu dibenahi dalam penerapan sistem bagi 

hasil di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : Pola bagi hasil itu perlu ada kejelasan pada proses 

kesepakatan. Tidak hanya itu, kualitas SDM anggota dan 

pengurus tentang konsep syariah perlu ditingkatkan. 

Pertanyaan : Selama ibu jadi karyawan pelayanan apa yang sering 

dikeluhkan amggota? 

Jawaban : anggota menyarankan untuk menambah karywan biar 

yang melayani banyak dan tidak perlu menunggu lama. 

Pertanyaan : Bagaimana mengatasi keluhan anggota akan masalah 

tersebut? 

Jawaban : kita mencoba menambah untuk karyawan, yang pastinya 

karyawan tersebut mngerti tentang konsep syariah. 
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Pertanyaan : Tidak sedikit anggota yang keluar jadi anggota, apa 

penyebab tersebut? 

Jawaban : alasanya sich kebanyakan keluar kota mas, ada juga yang 

keberatan akan angsuran simpanan wajib, dari 600 

anggota Alhamdulillah 400 lebih lancar dalam 

pembayaran angsuran simpanan wajib. 

Pertanyaan : Apa yang ibu lakukan selaku karyawan untuk lebih 

mengembangkan KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : memberikan pelayanan terbaik secara maksimal. 

f. Wawancara 6 

Nara sumber : Ibu Duriyah (Anggota) 

Hari/ tanggal : Rabu, 20 Juli 2011 

Tempat  : KSM Bondho Tumoto 

Hasil wawancara 

Pertanyaan  : Sebagai anggota ibu tahu tentang hak dan kewajibanya? 

Jawaban  : membayar iuran wajb, iuran wajib kan dah dipotong ma 

utang jadi ya ikut angsuran. 

Pertanyaan  : Apakah Ibu pernah ikut RAT? 

Jawaban  : kadang-kadang kalau nggak sibuk. 

Pertanyaan  : Dalam penentuan kebijakan koperasi, apakah bapak / ibu 

ikut dilibatkan di dalamnya? 

Jawaban  : saget (bisa). 

Pertanyaan  : Apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional? 

Jawaban  : nggak memakai bunga jadi kan cicilanya lebih murah 

Pertanyaan  : Tahukah bapak/ ibu mengenai sistem bagi hasil yang 

diterapakan di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : Ya tahu..kan setelah RAT biasanya di kasih tahu dan ada 

bukunya tapi nggak pernah dibaca. 
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Pertanyaan  : Menurut bapak/ibu apa kelebihan dan kekurangan  dari 

sistem bagi hasil untuk anggota yang meminjam? 

Jawaban  : tidak begitu paham saya, yang penting bisa pinjam. 

Pertanyaan  : Bagaimana pelayanan di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : kepenak, nek arep utang langsung mbak 5 juta (enak, 

kalau mau pinjam langsung mbak 5 juta), mungkin kalau 

nasabah lama tidak punya raport merah kalau pinjam bisa 

diperhitungkan. 

Pertanyaan  : Apa keinginan bapak/ibu sebagai anggota agar kedepanya 

jadi lebih baik bagi anggota dan KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : biar tambah besar. 

Pertanyaan  : Seringkah ibu menggunakan jasa KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : sering, kan ada tabungan serena bisa menabung tiap hari 

walau hanya 2000 atau 3000 langsung dijemput dirumah 

bisa sekalian hutang. 

g. Wawancara 7 

Nara sumber : Ibu Tutik (Anggota) 

Hari/ tanggal : Rabu, 20 Juli 2011 

Tempat  : Desa Parenggan Kecamatan Pati kabupaten Pati 

Hasil wawancara 

Pertanyaan  : Siapa nama ibu, dimana tempat tinggal bapak/ibu dan apa 

pekerjaan ibu? 

Jawaban  :Ibu tutik, ibu rumah tangga. 

Pertanyaan  : Apa alasan bapak/ ibu menjadi anggota KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban  : dekat dan mudah 

 Pertanyaan  : Apa manfaat yang ibu dapat ketika menjadi anggota KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban  : ya kalau pinjaman-pinjaman bunganya ringan. 

Pertanyaan  : Apakah bapak /ibu tahu hak dan kewajiban anggota? 
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Jawaban  : ya mematuhi peraturan aja. 

Pertanyaan  : Apakah bapak/ ibu pernah mengikuti RAT KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban  : yang sering mengikuti suami saya. Kalau saya Cuma 

nabung anggotanya suami saya dan saya Cuma transaksi. 

Pertanyaan  : Apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi 

konnensional? 

Jawaban  : Tidak tahu. 

Pertanyaan  : Tahukah bapak/ ibu mengenai sistem bagi hasil yang 

diterapakan di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : Tidak tahu, yang penting bisa pinjam. 

Pertanyaan  : Menurut bapak/ibu apa kelebihan dan kekurangan  dari 

sistem bagi hasil untuk anggota yang meminjam? 

Jawaban  : kalau ngajukan pinjaman kan bunganya dikit, 

kekuranganya nggak tahu. 

Pertanyaan  : Bagaimana pelayanan di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban  : Baik 

Pertanyaan : Pernah diadakan pembinaan untuk anggota 

Jawaban : Kadose dereng pernah (kelihatanya belum pernah) 

Pertanyaan : Apa keinginan bapak/ibu sebagai anggota agar kedepanya 

jadi lebih baik bagi anggota dan KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : agar maju dan lebih besar 

 

Wawancara 8 

Nara sumber : Bapak Khoirul (anggota) 

Hari/ tanggal : Rabu, 20 Juli 2011 

Tempat  : Kantor Pusat KSM Bondho Tumoto 

Hasil wawancara 

Pertanyaan : Siapa nama bapak dan apa pekerjaan bapak? 

Jawaban : Khoirul, wirswasta apa aja yang penting jalan. 
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Pertanyaan : Apa alasan bapak/ ibu menjadi anggota KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban : pokoke enak mudah pinjamanya yang penting raportnya 

baik ntar mudah pinjamanya. 

 Pertanyaan : Apa manfaat yang ibu dapat ketika menjadi anggota KSM 

Bondho Tumoto? 

Jawaban : pinjamanya mudah dan nggak ribet. 

Pertanyaan : Apakah bapak/ ibu pernah mengikuti RAT KSM Bondho 

Tumoto? 

Jawaban : paling baru 3kali. 

Pertanyaan  : Apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional? 

Jawaban : Di sini kan menggunakan kesepakatan dalam pembagian 

keuntungan kalau koperasi yang biasanya kan sudah 

ditentukan dengan bunga yang sudah ada. 

Pertanyaan : Tahukah bapak mengenai sistem bagi hasil yang 

diterapakan di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : pokonya kalau lancar setiap 6 bulan sekali ada 

pengembalian dan tiap tahun masih ada bagi hasil, tiap 

bulanya untuk anggota ada 10.000 untuk kewajibanya. 

Pertanyaan : Menurut bapak/ibu apa kelebihan dan kekurangan  dari 

sistem bagi hasil untuk anggota yang meminjam? 

Jawaban : pokoknya enak dipermudah, nggak ada kekurangan. 

Pertanyaan : Bagaimana pelayanan di KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : bagus. 
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Pertanyaan : Pernah diadakan pembinaan untuk anggota 

Jawaban : pernah setiap tahun sekali. 

Pertanyaan : Apa keinginan bapak/ibu sebagai anggota agar kedepanya 

jadi lebih baik bagi anggota dan KSM Bondho Tumoto? 

Jawaban : agar lebih dipermudah. 
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DISPLAY DATA 

No Rincian 

Pertanyaan 

Kode 

Informan 
Jawaban Sesuai 

Data setelah 

direduksi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana 

strategi 

menarik minat 

masyarakat 

untuk menjadi 

anggota KSM 

Bondho 

Tumoto yang 

umumnya 

masih asing 

terhadap 

konsep 

syariah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama dulu ke 

jamaah- jamaah 

karena dulu 

notabenya 

koperasi NU 

waktu itu, yang 

mendirikan 

koperasi kan 

aktifis NU jadi 

larinya ke 

nahdliyin ke 

jamaah-jamaah 

fatayat ke sekolah 

islam dari situ 

mulai sosialisasi 

dan publikasi 

orang-orang 

banyak yang 

tahu. Ya mulai 

dari sendirilah 

terus kekeluarga 

tetangga dan saya 

juga masuk 

organisasi, setiap 

organisasi kan 

ada uangnya jadi 

uangnya kita 

himpun dalam 

koperasi. 

 

Kita melakukan 

pendekatan 

terhadap 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengajak 

masyarakat 

bergabung untuk 

menjadi anggota 

KSM Bondho 

Tumoto dengan 

melalui 

perkumpulan- 

perkumpulan dan 

mengelola dana 

perkumpulan 

tersebut untuk 

dihimpun dalam 

koperasi. 

 

 

 

 

 

Mengajak 

masyarakat 

untuk bergabung 

menjadi anggota 

dengan 

pendekatan, 

untuk 

meyakinkan 

bahwa koperasi 

syariah hadir 

untuk membantu 

perekonomian 

Lampiran 5 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang 

membedakan 

koperasi 

syariah 

dengan 

koperasi 

konvensional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKa 

 

 

 

 

IKa2 

 

 

 

 

 

 

IM 

 

 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

 

 

masyarakat 

membuat mereka 

percaya bahwa 

tujuan koperasi 

syariah ini untuk 

membantu 

masyarakat 

terutama 

anggota, jika 

sudah dapat satu 

orang yang 

percaya bahwa 

meminjam di 

koperasi syariah 

lebih baik dari 

padadi Bank  kan 

ntar bisa 

mendapatkan satu 

keluarga besar. 

 

tidak ada promosi 

yang berlebihan 

mas, karena 

masyarakat tahu 

dari keluarga 

atau tetangga 

bahkan kadang 

ada yang Cuma 

Tanya-tanya aja 

mas. 

 

Dulu ya susah 

mas apalagi kan 

masyarakat ndeso 

(desa) jadi perlu 

penjelasan agar 

orang-orang desa 

itu paham, tapi 

Tidak 

sesuai 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

masyarakat 

terutama 

anggota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membutuhkan 

penjelasan yang 

kuat untuk 

memahamkan 

masyarakat desa 

agar berminat 

menjadi anggota 

KSM Bondho 

Tumoto yang 

notabenya awam 

terhadapa 

konsep syariah 

terutama tentang 

bagi hasil. 

 

Perbedaan yang 

Nampak antara 

koperasi syariah 

dengan koperasi 

konvensional 

adalah pola 

pembiayaan 
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IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKa1 

 

 

 

 

 

 

 

IKa2 

 

 

sekarang 

kondisinya dah 

beda dulu kita 

yang cari 

sekarang 

masyarakat yang 

mencari kita. 

 

Kalau koperasi 

konvensional kan 

jelasnya polanya 

tidak pakai bagi 

hasil karena kita 

kan syariah jadi 

polanya bagi 

hasil . 

 

 

 

 

 

perbedaanya ya 

koperasi syariah 

kan 

mengeluarkan 

zakat juga, 

kemarin untuk 

labanya sendiri 

mencapai 200 

juta, diberikan 

kepada anggota 

yang kurang 

mampu, itu semua 

kan diambil dari 

laba kotor bagi 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

bungan yang ada 

di koperasi 

konvensional dan 

pola pembiayaan 

bagi hasil pada 

koperasi syariah. 

 

Keuntungan 

yang didapat 

oleh koperasi 

syariah selama 

satu tahun 

sebagian 

disisihkan untuk 

zakat yang 

diberikan kepada 

anggota yang 

tidak mampu. 

 

 

Koperasi syariah 

dalam 

pendirianya 

mengacu pada 

koperasi 

konvensioanal 

akan tetapi 

dalam 

kegiatanaya 

mengacu pada 

konsep syariah 

yang belum tentu 

bisa diterapkan 

pada koperasi 

konvensional. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang 

membedakan 

sistem bagi 

hasil dengan 

sistem bunga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA1 

 

 

 

 

 

IM 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

 

 

 

hasil anggota. 

 

Banyak kalau 

perbedaan 

dimana produk 

produk syariah 

belum tentu bisa 

diterapkan di 

koperasi 

konvensional, 

beda dengan 

koperasi syariah 

dimana acuanya 

terhadap koperasi 

konvensional tapi 

dalamnya 

memakai konsep 

syariah jadi unsur 

koperasi secara 

umum masih 

melekat dalam 

koperasi 

konvensional 

yang 

membedakan 

Cuma produk-

produknya seperti 

bagi hasil, ijarah, 

murabahah. 

 

perbedaan secara 

umum dari sistem 

syariah kan bagi 

hasil sedangkan 

untuk koperasi 

yang biasa masih 

menggunakan 

 

 

 

 

Sesuai   

 

 

 

 

 

Tidak 

sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan yang 

Nampak antara 

koperasi syariah 

dengan koperasi 

konvensional 

adalah pola 

pembiayaan 

bungan yang ada 

di koperasi 

konvensional dan 

pola pembiayaan 

bagi hasil pada 

koperasi syariah. 

 

Kemudahan 

proses pinjaman 

pada koperasi 

syariah membuat 

masyarakat 

berminat untuk 

menjadi anggota 

dan 

menggunakan 

jasa koperasi 

syariah. 

 

 

Pemakaian pola 

bagi hasil pada 

koperasi syariah 

sedikit 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa kelebihan 

dan 

kekurangan 

dari sistem 

bagi hasil? 

 

 

 

IP 

 

 

 

 

 

 

 

IKa1 

 

 

 

 

 

 

IKa2 

 

 

 

 

 

IM 

 

sistem bunga. 

 

 

 

 

Banyak mas tapi 

kebanyakan 

orang melihat 

koperasi syariah 

itu cicilanya 

murah dan mudah 

prosesnya, dari 

segi polanya kan 

sudah beda 

konvensional 

pakai bunga 

sedangkan 

syariah pakai 

bagi hasil. 

 

nggak memakai 

bunga jadi kan 

cicilanya lebih 

murah 

 

 

 

 

sistem bagi hasil 

yang jelas 

menguntungkan 

kedua belah 

pihak, yang 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

meringankan 

para anggota 

yang meminjam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunga 

persentase 

angsuran sudah 

sitetapkan dari 

awal sedangakan 

bagi hasil 

persentase 

angsuran setelah 

tercapainya 

kesepakatan 

antara shahibul 

maal dengan 

mudharib. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola 

pembiyaan 

bagi hasil ada 

2 yaitu 

mudharabah 

dan 

musyarakah, 

apa perbedaan 

pola bagi hasil 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

 

 

IP 

 

 

 

 

 

 

IM 

 

 

 

 

 

dipinjami dan 

yang kasih 

pinjaman merasa 

untung, kan dari 

awal sudah 

kesepakatan jadi 

nggak ada 

kekurangan 

kalau tentang 

sistemnya, 

kadang 

penerapan sistem 

bagi hasil yang 

salah. 

 

 

sebenarnya beda 

tipis, kalau bunga 

kan sudah 

ditetapkan, kalau 

bagi hasil 

tergantung 

hasilnya, kalua 

hasilnya banyak 

ya bagi hasilnya 

banyak kan 

tergantung 

kesepakatan dari 

awal. Sedangkan 

bunga kan dah 

ditetapkan 10%, 

20% bisa juga 

lebih. 

 

Beda tipis mas 

kalau bagi hasil 

kan pembagian 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

Tidak 

sesuai 

 

 

 

 

Pembayaran 

angsuran bunga 

tidak melihat 

usaha dari 

peminjam 

mencapai profit 

atau rugi. 

Sedangkan bagi 

hasil apabila 

usahanya rugi 

maka akan 

dibantu untuk 

pengelolaan 

usaha sehingga 

mencapai profit 

yang diinginkan. 

 

Aqad pada bagi 

hasil yang 

mendasari 

diketahuinya 

berapa angsuran 

yang akan 

dibayar oleh 

mudharib. 

Sedangkan pada 

bunga membayar 

angsuran dari 

perjanjian 

persentase yang 

sudah disetujui 

oleh peminjam. 

Kesepkatan 

pembyaran 

angsuran dari 

nisbah yang 

telah disepakati 

terhadap 
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IK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKa1 

 

 

 

 

keuntungan usaha 

kalau nggak 

untung ya nggak 

dibagi, sedangkan 

bunga untung 

nggak untung 

harus tetap 

dibayar. 

 

 

 

 

Bedanya kalau 

bunga kan 

angsuran lansung 

yang harus 

dibayar dari 

jumlah yang 

dipinjam 

sedangkan bagi 

hasil kan 

pembagian 

keuntungan yang 

sebelumnya 

sudah disepakati 

dari aqad 

(perjanjian). 

 

 

Bunga kan 

pembayaranya 

dari presentase 

yang sudah 

ditetapakan tapi 

bagi hasil kan 

 

Tidak 

sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

kleuntungan 

yang didapat 

membuat 

mudharib tidak 

terbebani dengan 

angsuran yang 

besar.  

 

Kelebihan dari 

pola pembiayaan 

bagi hasil saling 

menguntungkan 

kedua belah 

pihak karena 

sudah ada 

perjanjian dari 

awal. 

Kekuranganya 

sering terjadi 

pada 

penerapanya 

pada proses 

kesepakatan 

yang biasanya 

menimbulkan 

miss komunikasi 

karena SDM 

yang kurang 

paham tentang 

bagi hasil. 

Pola pembiayaan 

bagi hasil pada 

prosesnya tidak 

mempunyai 

tujuan untuk 

membebani 

mudharib agar 

leluasa 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa kendala 

dari penerapan 

sisitem bagi 

hasil di KSM 

Bondho 

Tumoto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKa2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM 

 

 

 

 

 

 

atas dasar 

kesepakatan jadi 

nggak ada yang 

merasa dirugikan. 

 

 

kalau kelebihan 

dari sistem bagi 

hasil yang jelas 

menguntungkan 

kedua belah 

pihak, yang 

dipinjami dan 

yang kasih 

pinjaman merasa 

untung, kan dari 

awal sudah 

kesepakatan jadi 

nggak ada 

kekurangan kalau 

tentang 

sistemnya, 

kadang 

penerapan sistem 

bagi hasil yang 

salah. 

 

kelebihanya 

sama- sama 

untung, tidak 

membebankan 

pada orang yang 

meminjam. Beda 

dengan bunga 

untung atau tidak 

untung ya segitu. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

mengelola 

usahanya. 

 

SDM yang 

kurang 

memahami 

menjadi kendala 

dalam proses 

kesepakatan 

pada bagi hasil 

dan perlu 

penjelasan 

secara detail 

agar anggota 

mengerti dan 

tidak terjadi 

kerancuan dalam 

pelaksanaanya. 
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IK 

 

 

 

 

 

IKa1 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKa2 

 

 

Kelebihanya ya 

untung dibagi 

rugi ditanggung 

bersama. 

Kelemahanya 

dari pamahaman 

SDM yang 

kurang tentang 

bagi hasil. 

 

 

 

Mudharabah 

kebanyakan 

larinya ke ijarah. 

Ijarah bisa 

mencakup 

semuanya 

misalnya untuk 

pembelian 

barang, kalau 

usaha larinya ke 

musyarakah 

kadang untuk 

investasi. Ada 

juga tentang 

murabahah. 

 

ora patek ngerti 

(nggak terlalu 

tahu), 

mudharabah dan 

musyarakah itu 

kan termasuk alat 

simpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

sesuai 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam segi 

permodalan yang 

berbeda dimana 

mudharabah 

modal berasal 

dari sahibul 

maal sepenuhnya 

sedangkan 

musyarakah dari 

beberapa pihak 

yang ikut serta 

dalam 

mendirikan 

usahanya. 

 

 

 

Pola pembiayaan 

bagi hasil 

mudharabah 

sumber modal 

hanya dari 

koperasi sebagai 

shahibul maal 

dan anggota 

sebagai 

mudharib hanya 

mengelola 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana 

pihak koperasi 

dalam 

menyelesaikan 

kendala  yang 

dihadapi 

khususnya 

pada 

peperapan 

sistem bagi 

hasil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peminjam, yang 

penting dibanding 

dengan koperasi 

konvensional kita 

lebih murah lah. 

Dalam bagi hasil 

kan keuntunganya 

bisa dilihat lebih 

cepat dan dari 

konvensioanl 

dalam setahun 

pun belum tentu 

sudah terlihat 

keuntunganya. 

 

Bagi hasil kan 

pola pembiyaan 

syariah yang 

menekankan pada 

kesepakatan, dari 

keduanya nggak 

beda jauh Cuma 

dari segi 

permodalan yang 

berbeda kalau 

mudharabah 

hanya dari pihak 

sahibul maal 

sedangkan 

musyarakah 

berasal dari 

beberapa pihak 

yang ikut serta 

dalam pendirian 

usaha tersebut. 

 

Kalau 

mudharabah 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usahanya. 

Sumber modal 

pola pembiayaan 

bagi hasil 

musyarakah 

berasal dari 

beberapa belah 

pihak yang 

bersama- sama 

mendirikan 

usaha dan 

masing – masing 

mempunyai hak 

untuk ikut serta 

dalam 

pelaksanaan 

manajemen. 

 

Mudharabah 

sumber modal 

hanya dari 

koperasi sebagai 

shahibul maal 

dan anggota 

sebagai 

mudharib hanya 

mengelola 

usahanya yang 

sebelumnya 

sudah terjadi 

kesepakatan 

untuk porsi 

pembagian 

keuntungan. 

Sedangkan 

musyarakah 

penggabungan 

modal dari 

beberapa pihak 
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IK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKa1 

 

 

 

 

 

 

IKa2 

 

 

modal dari 

koperasi dan 

anggota hanya 

menjalankan 

usahanya porsi 

keuntungan sudah 

disepakati sejak 

anggota 

meminjam modal 

untuk usaha. 

Sedangkan 

musyarakah 

modal dari 

beberapa belah 

pihak untuk 

menggabungkan 

modalnya dalam 

usaha yang mau 

didirikan, 

masing- masing 

juga mempunyai 

hak untuk ikut 

serta dalam 

pelaksanaan 

manajemen. 

 

 

Kalau 

mudharabah itu 

modalnya dari 

koperasi dan 

anggota sebagai 

mudharib hanya 

menjalankan 

usahanya dan 

sebelumnya 

sudah terjadi 

kesepakatan 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

 

untuk mendirikan 

suatu usaha yang 

dikelola 

bersama. 

 

SDM anggota 

yang kurang 

tentang pola 

pembiayaan bagi 

hasil menjadi 

kendala dalam 

penerpan sistem 

bagi hasil di 

KSM Bondho 

Tumoto karena 

koperasi tidak 

berani 

mengeluarkan 

pinjaman jika 

anggota tidak 

memahami 

sistem bagi hasil 

yang diterapkan. 
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8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Apa yang 

sering 

dikeluhkan 

sama anggota? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana 

mengatasi 

keluhan 

anggota akan 

masalah 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

 

 

IKa1 

 

 

 

 

IKa2 

 

 

 

 

 

IK 

 

 

 

 

 

(aqad) untuk 

nisbah bagi 

hasilnya. Kalau 

musyarakah 

modal dari 

banyak pihak, 

terus modalnya 

digabungkan 

untuk mendirikan 

usaha yang 

diinginkan. 

 

 

 

kalau 

operasionalnya 

kan tergantung 

dari 

pengelolanya, 

kan setiap hari di 

pantau terus 

kalau, kalau 

biaya 

operasionalnya 

bengkak kan 

berarti harus 

ditekan, ya inilah 

tugas seorang 

manager. Yang 

termasuk kendala 

juga SDM dari 

anggota, kita harus 

maklum anggota 

disini kan beragam 

ada yang mengerti, 

ada yang tidak 

mengerti, ada yang 

pura-pura 

menegrti, itu tugas 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

 

 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM anggota 

yang kurang 

tentang pola 

pembiayaan bagi 

hasil menjadi 

kendala dalam 

penerpan sistem 

bagi hasil di 

KSM Bondho 

Tumoto karena 

koperasi tidak 

berani 

mengeluarkan 

pinjaman jika 

anggota tidak 

memahami 

sistem bagi hasil 

yang diterapkan. 

 

Masyarakat desa 

yang kurang 

paham terhadap 

konsep syariah 

terutama pada 

pola pembiayaan 

bagi hasil. 

 

Pembinaan 

dilakukan secra 

rutin 3atau 2 kali 

dalam setahun 
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IKa1 

 

 

 

IKa2 

saya agar anggota 

mengerti dengan 

menjelaskan 

memakai bahasa 

yang mudah 

dipahami oleh 

anggota, jangan 

sampai entar ada 

sanksi anggota 

masih belum 

mengerti kalau 

seperti itu kita 

tidak berani 

mengeluarkan 

pembiyaan. 

 

Selama ini nggak 

ada kendala, 

kebanyakan 

usahanya 

berhasil, kalau 

ada yang nggak 

berhasil pihak 

manajemen 

memanggilnya ke 

kantor untuk 

mengatasi 

masalah dari 

yang meminjam. 

 

Kendala yang 

selama ini hanya 

pada SDMnya 

mas, kita kadang 

perlu beberapa 

kali menjelaskan 

agar yang 

meminjam modal 

mengerti dengan 

 

 

Sesuai  

 

 

 

Sesuai   

untuk membantu 

anggota 

memahami 

konsep syariah 

yang diterapkan 

di KSM Bondho 

Tumoto. 

Pembinaan 

dilakukan secara 

berkala untuk 

anggota diambil 

sample beberapa 

dan yang lain 

menunggu 

kesempatan di 

pembinaan 

berikutnya. 

pembenhan kan 

tidak bisa 

sepihak saya 

selalu menggali 

sistem yang 

efektif dan 

efisien. Kita juga 

selalu melakukan 

pembenahan 

SDM karena kita 

selalu melakukan 

pembinaan 

secara periodik. 

Mungkin 

pembenahan 

difokuskan ke 

anggota, 

anggota emang 

harus kita benahi 

karena tidak 

semua anggota 

mengerti, kita 

kan SDMnya di 
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hal yang harus 

dilakukan. 

 

 

 

 

Kebanyakan yang 

jadi anggota kan 

wong ndeso 

(Masyarakat 

desa) jadi masih 

banyak yang 

kurang paham 

tentang konsep 

syariah. 

 

Kita sering 

melakukan 

pembinaan 

terhadap anggota 

agar mengerti 

konsep tentang 

syariah walaupun 

hanya bisa 

memberikan 

pemehaman 

sedikit, kita 

lakukan 

pembinaan 

setahun kadang-

kadang 3 kali, 

kita ambil sample 

beberapa anggota 

untuk pembinaan 

karena nggak 

mungkin 

pedesaan jadi 

kita 

memeberikan 

pemahamanya 

yang mudah 

dipahamni oleh 

anggota yang 

notebenya 

adalah 

masyarakat 

peesaan. 

 

 

Penyelesaian 

masalah pada 

sistem bagi hasil 

yang sudah jalan 

biasanya 

dilakukan secara 

kekeluargaan. 

Pihak koperasi 

akan membantu 

usaha yang 

manajemenya 

masih tidak 

teratur sehingga 

laba yang 

diinginkan tidak 

tercapai. 

 

 

 

 

 

Kesabaran untuk 
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dilakukan 

langsung 

keseluruhan kita 

melakukanya 

secara bertahap, 

kita juga bisa 

melakukan 

pendampingan 

langsung dalam 

usaha. 

sebenarnya 

pembenahan itu 

banyak, 

pembenhan kan 

tidak bisa sepihak 

saya selalu 

menggali sistem 

yang efektif dan 

efisien. Kita juga 

selalu melakukan 

pembenahan 

SDM karena kita 

selalu melakukan 

pembinaan 

secara periodik. 

Mungkin 

pembenahan 

difokuskan ke 

anggota, anggota 

emang harus kita 

benahi karena 

tidak semua 

anggota 

mengerti, kita kan 

SDMnya di 

pedesaan jadi 

kita memeberikan 

pemahamanya 

yang mudah 

dipahamni oleh 

membimbing 

anggota yang 

belum paham 

tentang konsep 

syariah terutama 

pola pembiayaan 

bagi hasil. 

 

 

 

Pembinaan 

dilakukan secara 

terus menerus 

selama 3 atau 2 

kali dalam 

setahun unrtuk 

menambah 

wawasan 

anggota tentang 

konsep syariah. 

 

 

Kekurangan 

tenaga kerja 

berdampak pada 

pelayanan yang 

kurang 

memuaskan pada 

anggota. 

 

 

Banyaknya 

anggota yang 

berpartisipasi 
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anggota yang 

notebenya adalah 

masyarakat 

peesaan. 

 

biasanya kan 

anggota cerita “ 

mbak saya 

sedang ada 

masalah gini-

gini” jadi ya 

enak, beda 

dengan di bank 

yang nggak mau 

tahu kondisi 

dengan yang 

meminjam, semua 

diselesaikan 

dengan proses 

kekeluargaan, 

yang penting 

laporan 

bulananya 

lancar, nggak 

pernah maksa 

dan harus ada 

jaminan. 

Jaminannya ya 

harus dilihat 

jangan –jangan 

BPKBnya masih 

bagus tapi 

motornya dah 

nggak bisa 

dipakai. 

 

Menyelesaikanya 

ya kita secara 

tidak diimbangi 

dengan tenaga 

kerja yang 

melayani jadi 

anggota 

merasakan 

ketidak 

nyamanan. 

Usulan dari 

anggota untuk 

menambah 

tenaga kerja 

pada KSM 

Bondho Tumoto 

agar anggota 

tidak harus 

menunggu lama 

untuk 

memperoleh 

pelayanan. 

 

Fasilitas tenaga 

kerja meningkat 

dengan 

ditempatinya 

gedung baru jadi 

perlu adanya 

peningkatan 

pelayanan untuk 

anggota. 

 

 

 

Fasilitas baru 

disertai dengan 

tenaga kerja 



145 
 

 

pelan-pelan 

menjelaskan agar 

mereka paham 

SDM orang kan 

beda2. Dan 

sering juga 

terjadi miss 

komunikasi jadi 

kita memang 

harus sabar. 

 

Dalam setahun 

kita kudu (harus) 

melakukan 

pembinaan 

selama 3kali atau 

2kali agar 

menambah 

wawasan anggota 

tentang konsep 

syariah. 

 

 

Kekurangan 

tenaga kerja 

kadang yang satu 

pergi yang 

satunya masih 

kuliah yang 

melayani satu kan 

kerepotan, ini 

rencanaya mau 

nambah lagi 

karyawanya. 

 

yang memadahi 

untuk 

meningkatkan 

pelayanan. 

 

Penambahan 

tenaga 

professional 

perlu dilakukan 

untuk 

mengembangkan 

KSM Bondho 

Tumoto. Tenaga 

kerja yang harus 

dipekrjakan 

sesuai dengan 

yang dibutuhkan 

oleh KSM 

Bondho Tumoto 

yaitu tenaga 

kerja yang 

professional dan 

mengerti akan 

konsep syariah 

terutama pola 

pembiyaan bagi 

hasil. 



146 
 

 

 

minimnya 

karyawan 

mas,kadang 

kalau ada yang 

pergi atau cuti 

yang melayani 

Cuma 1 

sedangkan yang 

antri banyak jadi 

anggota 

menunngu lama. 

 

 

anggota 

menyarankan 

untuk menambah 

karyawan biar 

yang melayani 

banyak dan tidak 

perlu menunggu 

lama. 

 

 

 

sekarang sudah 

punya gedung 

baru peningkatan 

pelayanan itu 

harus dilakukan 

mungkin dengan 

menambah 

karyawan, 

pelayanan baik 

insyaAllah 
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anggota jadi 

nyaman, ya perlu 

diadakan senyum, 

salam dan sapa. 

 

kita coba 

menambah 

karyawan baru 

kan tempatnya 

baru jadi perlu 

tambah 

karyawan. 

kita mencoba 

menambah untuk 

karyawan, yang 

pastinya 

karyawan 

tersebut mengerti 

tentang konsep 

syariah. 
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 Kantor Pusat KSM Bondho Tumoto yang lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Kantor Pusat KSM Bondho Tumoto yang Baru 

 

 

 

Lampiran 6 
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  Anggota yang sedang membayar angsuran pinjaman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bapak Mahmudi Ketua Pengurus 
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Antrian Dari Anggota Yang menggunakan  

Jasa KSM Bondho Tumoto 

 

 

 

Manager dan Karyawan KSM Bondho Tumoto 
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