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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem

perekonomian Indonesia. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan

prinsip Koperasi.1 Lebih lanjut diuraikan pula bahwa berdasarkan fungsi dari

koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi.

Dalam uraian tersebut terkandung makna bahwa salah satu pelaku ekonomi

yang diharapkan untuk tumbuh dan berkembang serta memperbaiki kondisi

ekonomi masyarakat adalah usaha koperasi. Jadi koperasi merupakan suatu badan

usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan,

yang berperan ganda yang majemuk, seperti lembaga ekonomi, sebagai sarana

pendidikan, sebagai sarana pendemokrasian masyarakat.2 Koperasi tidak hanya

merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara eksplisit dinyatakan sesuai

dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Ia juga

1UUD 1945, Undang-Undang Tentang Perkoperasian , 2012, diakses pada tanggal 29-09-
2016

2Sudarsono Cahyono, Manajemen Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000),
h.13.
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merupakan perusahaan yang harus menjiwai susunan perekonomian Indonesia

secara keseluruhan.

Namun dalam perkembangannya selama ini, usaha koperasi belum bisa

berperan dengan baik dalam mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan, karena

usaha koperasi masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia maupun

manajemen bisnis yang belum profesional sehingga memberi dampak kepada

sistem layanan yang kurang baik. Oleh karena itu, apabila usaha koperasi

diharapkan tumbuh dan berkembang serta berdaya saing tinggi maka perlu

dilakukan upaya perbaikan sistem internal organisasi dan diupayakan untuk

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen ataupun masyarakat baik

anggota maupun non anggota koperasi.

Salah satu kondisi lingkungan internal organisasi yang perlu mendapat

perhatian adalah sistem layanan jasa yang diterapkan oleh keperasi sesuai dengan

bidang usaha yang sedang dijalankan. Misalnya, kegiatan usaha kredit konsumsi

dimana jika pihak koperasi ingin mendapatkan hasil SHU (Sisa Hasil Usaha) yang

tinggi maka perlu dilakukan perbaikan pada sistem layanan kredit. Dengan semakin

baiknya sistem layanan kredit yang diterapkan oleh koperasi maka akan berdampak

pula pada semakin tingginya pendapatan yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri

yang pada akhirnya akan berdampak pada tingginya pembagian SHU Koperasi.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada Koperasi Komite SMP Negeri 2

Batauga, yang mana berdasarkan hasil informasinya ditemukan bahwa pada awal

pendirian koperasi komite SMP Negeri 2 Batauga pada tahun 2004, pihak  LSM

Sintesa memberikan bantuan gedung kepada SMP Negeri 2 Batauga yang
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merupakan hasil kerja sama LSM Sintesa dengan LSM Australia sehingga koperasi

tersebut menggunakan nama SMP Negeri 2 Batauga. Selain itu, dana Sisa Hasil

Usaha (SHU) pada saat SMP tersebut masih berstatus swasta sebesar 15%

disubsidikan ke SMP tersebut  yang lebih diprioritas bagi siswa kurang mampu

kemudian siswa berprestasi yang pada saat itu berstatus swasta. Tetapi setelah

SMP tersebut berstatus negeri pada tahun 2005 maka dana Sisa Hasil Usaha (SHU)

diturunkan menjadi 10%  yang disubsidikan ke SMP Negeri 2 Batauga karena

dengan alasan SMP tersebut telah berstatus negeri maka secara otomatis mendapat

bantuan dana dari pemerintah.3

Anggota pertama pada koperasi tersebut berjumlah kurang lebih 50 orang.

Pada awal didirikannya koperasi mendapat bantuan modal dari LSM Sintesa berupa

dana hibah sejumlah Rp 3.000.000,00. Setelah 3 tahun kemudian, koperasi tersebut

mulai berkembang maka pihak LSM Sintesa menambahkan dana hibah sejumlah

Rp 10.000.000,00. Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga saat ini telah memiliki

anggota kurang lebih 168 orang yang tergolong dari masyarakat Desa Poogalampa

sendiri. Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga  dapat memberikan pinjaman bagi

anggota dan bukan anggota koperasi yang pinjamannya lebih diprioritaskan untuk

biaya pendidikan kemudian modal usaha dan lain-lain.

Pembagian Sisa Hasil Usaha pada tiap tahunnya terdiri dana cadangan,

pengurus dan pengawas, anggota koperasi, dan beasiswa (beasiswa kurang mampu

dan berprestasi). Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota yaitu

20%. Bagi yang bukan  anggota maka ia tidak mendapatkan pembagian SHU atas

3La Simu, Ketua, Pengurus Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga, wawancara,
Poogalampa 08 Juni 2016.
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uang yang dipinjam tetapi  pemilik  buku tabungan  yang bersangkutan. Terkecuali

atas kerelaan dari pemilik buku untuk memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada

pengguna bukunya sesuai dengan uang yang di pinjamnya.4

Bertitik tolak pada fenomena yang sedang dihadapi oleh usaha koperasi

tersebut dapat diduga bahwa kondisi tersebut terjadi disebabkan karena rendahnya

layanan kredit sehingga berdampak pula terhadap kemampuan usaha koperasi

dalam memperoleh SHU. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran tentang

model layanan kredit yang diterapkan oleh koperasi di SMP Negeri 2 Batauga

dalam kaitannya dengan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) maka peneliti tertarik

untuk melakukan kajian dengan judul “Layanan Kredit dan Pembagian Sisa Hasil

Usaha (SHU) Pada Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga Dalam Tinjauan

Ekonomi Islam Di Desa Poogalampa Kecamatan  Batauga Kabupaten Buton

Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Layanan Kredit Pada Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga di

Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan?

2. Bagaimana Pembagian sisa hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Komite SMP

Negeri 2 Batauga di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton

Selatan?

4Wa Ode Yuliani, Bendahara, Pengurus Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga,
wawancara, Poogalampa 07 Juni 2016
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3. Apakah layanan kredit dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) sudah sesuai

dengan  Ekonomi Islam Pada Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga di Desa

Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Layanan Kredit Pada Koperasi Komite SMP Negeri 2

Batauga dalam  tinjauan Ekonomi Islam di Desa Poogalampa Kecamatan

Batauga Kabupaten Buton Selatan.

2. Untuk mengetahui Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Komite

SMP Negeri 2 Batauga dalam  tinjauan ekonomi islam di Desa Poogalampa

Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

3. Untuk mengetahui Apakah layanan kredit dan pembagian sisa hasil usaha (SHU)

sudah sesuai dengan  Ekonomi Islam Pada Koperasi Komite SMP Negeri 2

Batauga di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

a. Manfaat Praktis

1. Bagi pengurus koperasi, dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan

layanan kredit dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai ekonomi islam.
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2. Masyarakat (anggota koperasi), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

informasi bagi masyarakat anggota koperasi agar berpartisipasi dalam

keanggotaanya.

b. Manfaat Akademis

1. Bagi penulis, menambah wawasan pengetahuan terutama dalam hal layanan

kredit dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi dalam tinjauan

ekonomi islam.

2. Menambah khasanah bacaan sekaligus sebagai bahan kajian lebih lanjut

terutama bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

D. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan memudahkan pemahaman terhadap istilah

dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan

batasan operasional sebagai berikut :

1. Layanan adalah cara melayani, cara membantu yang dibutuhkan pihak lain.5

Layanan yang dimaksud adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan

anggota dari Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga serta ketepatan

penyampaian untuk mengimbangi harapan anggota.

2. Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara

mengangsur, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank

atau badan lain.6

3. Layanan kredit adalah cara melayani, cara membantu yang dibutuhkan anggota

Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga dalam memberikan pinjaman uang.

5Wahmuji, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 346.

6Ibid, h. 327.
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4. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.7

Pembagian yang di maksud  pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang telah

ditetapkan oleh koperasi komite SMP Negeri 2 Batauga pada saat Rapat Akhir

Tahun (RAT).

5. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam

satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari

tahun buku yang bersangkutan.8

6. Koperasi adalah perserikatan yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan

anggotanya untuk menabung, disamping dapat memberikan pinjaman kepada

anggotanya.9

7. Komite adalah panitia, sejumlah orang yang diserahi tugas untuk menjalankan

fungsi tertentu. Komite yang dimaksud adalah pengurus koperasi komite SMP

Negeri 2 Batauga.10

7Ibid, h. 412.
8Sudarsono Cahyono, Op. Cit, h. 57.
9Wahmuji, Op. Cit, h. 324
10Ibid, h. 321.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka

agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah didahulukan

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai kajian pusataka, yang

diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Nurul Sakila (2015)1 mengenai “Analisis Kualitas

Pelayanan Pada Koperasi Lecah Mandiri Unit Simpanan Pinjam (USP) Desa Teluk

Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”

mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya mengenai karyawan yang

ada pada koperasi lecah mandiri belum memberikan jasa pelayanan yang

memuaskan bagi nasabah, masih ada sebagian karyawan yang tidak bisa melayani

nasabah dengan baik. Salah satunya belum tersedia sarana dan prasarana yang

lengkap, sikap pengurus belum baik, karyawan belum bertanggung jawab kepada

setiap anggota, karyawan belum mampu melayani secara cepat dan tepat, belum

mampu berkomunikasi dengan baik, sebagian karyawan sudah memberikan

jaminan kerahasiaan setiap transaksi, belum memiliki kemampuan dan pengetahuan

yang baik, belum bisa memahami kebutuhan anggota, belum memberikan

kepercayaan kepada anggota, dan karyawan USP belum bersikap ramah tamah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh koperasi USP

belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam baik dari segi tangible (kemampuan

1Nurul, Sakila, Analisis Kualitas Pelayanan Pada Koperasi Lecah Mandiri Unit Simpanan
Pinjam (USP) Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut
Ekonomi Islam, Skirpsi Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2015.


