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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.
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fisik), realibility (segi keandalan), responsivenees (daya tanggap), dan emphaty

(perhatian).

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konteks pembahasan penelitian

yang sama-sama meneliti tentang layanan kredit dalam tinjauan ekonomi Islam.

Sedangkan perbedaan penelitian adalah terletak dari lokasi penelitian, waktu,

subyek penelitian dan juga pembahasan penelitian yang hanya  melihat pada aspek

kualitas layanan koperasi.

Penelitian Nida Ul Farida (2015) mengenai “Kualitas Pelayanan Pada

Koperasi Serba Usaha (KSU) Yogyakarta”, dimana berdasarkan hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha

(KSU) Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1) Rensponsiveness (daya

tanggap/kesigapan) tidak berjalan secara konsisten, 2) Reliability (keandalan)

terkadang kurang sesuai dengan harapan pelanggan, 3) Assurance (jaminan) belum

memuaskan, 4) Emphathy (perhatian) belum ada kemajuan dan 5) Tangibles

(kemampuan fisik) masih terdapat kekurangan. Secara umum, kualitas pelayanan

yang terdapat pada KSU Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik. Pelanggan

mendapatkan pelayanan yang baik, ramah dan sopan. Akan tetapi, masih ada faktor

yang belum berjalan secara maksimal, misalnya keberadaan karyawan yang

melayani pelanggan kurang informatif dan tidak tanggap, seringnya kegagalan atau

keterlambatan dalam penyampaian produk, kurangnya inovasi dan tempat parkir

yang sempit.2

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konteks pembahasan penelitian

yang sama-sama meneliti tentang layanan kredit. Sedangkan perbedaan penelitian

2Nida Ul Farida, Kualitas Pelayanan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) APKIRI
Yogyakarta, Skripsi Program Studi Manajemen Pemasaran Diploma III, Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
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adalah terletak dari lokasi penelitian, waktu, subyek penelitian dan juga

pembahasan penelitian yang hanya  melihat pada aspek kualitas layanan koperasi

secara umum tanpa adanya pembahasan sendiri dalam kajian ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Dara Ayu Aprilia3 (2014) mengenai “Sistem

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah”, ditemukan bahwa pembagian Sisa

Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” sudah sesuai dengan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 157. Dalam KHES pasal 157

dikatakan salah satu pihak lebih ahli yakni seseorang yang mengarahkan pada

management partisipatif dan pembagian SHU setiap koperasi telah diatur dalam

Rapat Anggota Tahunan yang mana dapat dikatakan sebagai akad.

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konteks pembahasan penelitian

yang sama-sama meneliti tentang sistem pembagian SHU berdasarkan hukum

Islam. Sedangkan perbedaan penelitian adalah terletak dari lokasi penelitian, waktu,

subyek penelitian dan juga pembahasan penelitian yang mana dalam penelitian ini

hanya melihat sistem pembagian SHU.

Diuraikan pula oleh Tuti Wijayanti (2015) “Perspektif Ekonomi Islam

Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) di

Desa Kertamukti Kecamatan AIR Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir”

ditemukan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana simpan

pinjam karya usaha di desa masih belum menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam

3Dara Ayu, Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur
Sejati”, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2014.
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yakni masih adanya unsur-unsur riba yang sekiranya akan mempengaruhi

pendapatan sisa hasil usaha yang merupakan pendapatan dari bunga itu sendiri.4

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konteks pembahasan penelitian

yang sama-sama meneliti tentang sistem pembagian SHU berdasarkan hukum

Islam. Sedangkan perbedaan penelitian adalah terletak dari lokasi penelitian, waktu,

subyek penelitian dan juga pembahasan penelitian yang mana dalam penelitian ini

hanya melihat sistem pembagian SHU.

B. Kajian Teoritis

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Kata Koperasi berasal dari bahasa latin Cooperate yang dalam bahasa

inggris Cooperative. Co artinya bersama dan Operation artinya bekerja atau

berusaha bersama-sama. Namun, kata Koperasi pada akhirnya mempunyai makna

yang khusus yang secara umum kemudian didefinisikan sebagai.

Perkumpulan yang memberi kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan
bertujuan untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi anggotanya dengan
menjalankan usaha secara bersama.5

International Cooperative Alliance (ICA) memberikan definisi koperasi

sebagai berikut:

Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan
untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan
anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu anatara yang
satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha
tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.6

4Tuti Wijayanti, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan
Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) di Desa Kertamukti Kecamatan AIR Sugihan Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
Palembang, 2015.

5Hudiyanto, Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan, (Yogyakarta: UIIPres, 2000), h.
47.

6Ibid, h. 48.
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Moh. Hatta dalam bukunya “The Cooperative Moment in Indonesia”

mengemukakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib

penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.7

Bung Hatta mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela
kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang
semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan
keperluan bersama, bukan keuntungan.8

Dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam, kata koperasi sangat sulit

ditemukan, apalagi jika merujuk literatur-literatur klasik. Namun secara terminologi

ada sebuah akad yang mirip terminologi koperasi. Akad tersebut dalam khazanah

fikih disebut syirkah. Akad syirkah tersebut dipraktekkan dari zaman Rasulullah

sampai sekarang. Dalam Islam Syirkah bentuk koperasi diperbolehkan, karena

koperasi termaksud dalam sirkah ta’awuniyah.9

Secara etimologi, Al-syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara

sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara

terminologi, ada beberapa definisi Al-syirkah yang dikemukakan oleh para ulama

fikih. Pertama, dikemukakan oleh Imam Malikiyah. Menurut mereka Syirkah

adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang

bekerjasama terhadap harta mereka. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama

Syafi’iyah dan Hanabilah, Syirkah adalah hak bertindak hukum bagi orang atau

lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh

ulama Hanafiyah, Syirkah adalah akad yang oleh orang-orang yang bekerjasama

dalam modal dan keuntungan.10

7 Pahrullaili, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Medan:
USU e-Repository, 2008) h. 34.

8Sukanto Reksohadiprodjo, Manajemen Koperasi (Yogyakarta: BPFE, 1988) , h. 9.
9Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, (Sidoarjo Jawa Timur: Masmedia Buana Pustaka,

2009), h. 10.
10Nasroen Haroen, Fikih Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet ke-1, h.

165.
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Dalam Islam Syirkah bentuk koperasi diperbolehkan, karena koperasi

termaksud dalam sirkah ta’awuniyah. Para ulama fiqh menjelaskan hal tersebut

pada firman Allah swt. Dalam QS sad/38 : 24 yang menyatakan:

                   
               

Terjemahnya:
Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat
sedikitlah mereka ini. (QS. Sad/38 : 24).11

Ayat diatas menjelaskan dibolehkan berserikat atau bekerjasama dalam hal

kebaikan tentunya, seperti syirkah ta’awuniyah yang secara bahasa diartikan

bekerjasama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang diisyaratkan ayat

tersebut di atas yaitu hanya orang yang beriman dan beramal saleh yang

bekerjasama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain.

Disamping ayat diatas dijumpai pada sabda Rasulullah yang membolehkan

adanya akad syirkah. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah saw, Bersabda:

ُد بن  د الَزْبِرقَا َن عن ابي َحیَّا َن التَیِمي عن ابِیِھ عن ابِي ھَُریَرةَ َرفََعھُ َحدَّ ثَناَ ُمَحمَّ ُسلَیَما ن الَمِصیِصي عن ُمَحمَّ

12هُ أَبُو َداُودُ قَاَل :ِانَّا ثََال ُث  الَشِریَكیِن َما لَْم یَُخْن اََحُد ھَُما َصا ِحبَھُ فَإذ َخا نَھُ َخَر ْخُت  ِمْن بَْینِِھَما (َرَوا

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari
Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abu
Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
berfirman, Aku (Allah) adalah orang ketiga dalam perserikatan dua orang,
selama salah seorang tidak menghianati yang lain, jika diantara mereka
ada yang berkhianat maka Aku meninggalkan mereka berdua.”

11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: SYGMA, 2005), h. 453.
12Hakim Al-Naisaburi, Al-Mustadrak “Kitabul Buyu”, Juz 2, Cetakan Ke 7, h. 60
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Atas dasar ayat dan hadis di atas pula para ulama fiqh menyatakan bahwa

akad syirkah (koperasi) mempunyai landasan yang kuat dalam agama islam. Dari

ketentuan-ketentuan  hukum di atas baik dari segi hukum positif ataupun hukum

Islam, jelas bahwa koperasi boleh di laksanakan karena sama sekali tidak

bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi sesuai dengan peraturan

pemerintahan dan peraturan agama, bahkan koperasi banyak sekali memberikan

manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah kebawah ini.13

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan

para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah

menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta’awun alal

birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

Melalui hal ini perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara

pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan

syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konvensi dari

koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan

peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.14

Dari berbagai pengertian koperasi diatas, pada umumnya terdapat beragam

unsur yang terkandung, tetapi pokoknya sama, yaitu:

a. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal

b. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan

ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi

c. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi

d. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk

kepentingan kesejateraan anggota

e. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

13Nur S. Buchori, Op. Cit, h. 18.
14Ibid, h. 10.
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b. Prinsip-Prinsip Koperasi

Adapun prinsip-prinsip koperasi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai

berikut:

1. Sukarela dan terbuka (Voluntary dan Membership)

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk

dapat menggunakan layanan yang di berikannya dan mau menerima tanggung

jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik atau

agama.

2. Kontrol anggota demokrasi (Democratic Member Control)

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya,

yang aktif berpatisipasi dalam merumuskan kebijaksanaan dan membuat keputusan.

3. Partisipasi Ekonomi Anggota (Member Economic Participation)

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi modal

koperasi.

4. Otonomi dan independen (Autonomy dan Indepedence)

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-

anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya

termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap

dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan tetap mempertahankan otonomi

koperasi.

5. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi (Education, Training and Information)
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Koperasi menyediakan pendidikan, pelatihan untuk anggota, wakil-wakil

yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara

efektif untuk perkembangan koperasi.15

Dalam Undang-Undang perkoperasian yakni dalam UU no 25 tahun 1992

tentang perkoperasian pasal 5 menjelaskan prinsip-prinsip koperasi yakni:

a. Koperasi bersifat sukarela dan terbuka

Keanggotaan koperasi harus bersifat terbuka. Sifat kesukarelaan dalam

keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak

boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat keesukarelaan juga mengandung makna

bahwa seorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari koperasi sesuai

dengan syarat yang di tentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan sifat terbuka

memiliki arti bahwa dalam hal keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan

atau diskriminasi dalam bentuk apapun.16

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokratis mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan

atas kehendak dan keputusan para anggota. Setiap anggota mempunyai hak yang

sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola. Didalam rapat anggota yang

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan

derajat dan Setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada ditangan

anggota dan bukan para pemilik modal.17

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding

dengan besarnya jasa usaha masing-masing.

15Rudianto, Akuntasi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan,
(Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), h. 23-25.

16Revsinsond Baswin, Koperasi Indonesia, ( Yogyakarta : BPEFE, 1997), h. 50.
17Sitioso Arifin dan Tamba Halomoa, Koperasi Teori dan Praktik, (Yogyakarta : BPEFE,

1999), h. 51.
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Pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi kepada para anggotanya

didasarkan kepada penimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi

yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan

volume koperasi. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha

koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha (SHU) yang lebih besar daripada

anggota yang pasif.18

d. Pemberian batas pada modal

Pembatasan bunga pada modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain

menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi

anggota, juga mendorong rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap-tiap anggota

koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong-menolong antara anggota yang

kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian, tiap anggota yang mengalami

kesulitan ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi.19

e. Kemandirian

Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi di Indonesia adalah dengan

meningkatkan kemandiriannya. Untuk bisa mandiri koperasi harus mempunyai

organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam masyarakat. Koperasi juga harus bisa

diterima oleh masyarakat maka koperasi harus  memperjuangkan kepentingan

kesejahteraan ekonomi  masyarakat.20

Dalam kemandirian terkadang pula pengertian kebebasan yang

bertanggungjawab dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau

18Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta: Erlangga, 2002,
h. 28.

19Ibid, h. 52
20Ibid,  h. 17.
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perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat

mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat

menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti

melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu

menyediakannya, maka prinsip kemandirian akan tercapai.

Hal tersebut diatas, sejalan dengan perundang-undangan terbaru nomor 17

tahun 2012 pasal 6 tentang perkoperasian yang melaksanakan Prinsip Koperasi

yang meliputi:

a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,

Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada

masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan

Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal,

nasional, regional, dan internasional; dan

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.21

2. Layanan Kredit Dalam Koperasi

a. Pengertian Layanan Kredit

21 Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Perkoperasian, Nomor 17 Bab III, Pasal
6, 2012.
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Menurut Kotler, layanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang

dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud

dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.22 Menurut Umar bahwa layanan

secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai

kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka.23

Hal serupa dikemukakan pula oleh Payne, layanan adalah rasa

menyenangkan atau tidak menyenangkan yang oleh penerima layanan pada saat

memperoleh layanan.24

Kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan,

maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka

memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan

kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjam pasti kembali.25

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998

adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminajm melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga”.26

Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001

mendefenisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

22Kotler Philip, Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis Perencanaan, Implementasi
dan Pengendalian, ( Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 50.

23Umar Husein, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia,  2003),
h.7.

24Payne Adrian, Pemasaran Jasa (The Essence of Service Marketing). Terjemahan Fandy
Tjiptono, (Yogyakarta: Penerbit Andi,  2000),  h. 5.

25Toni Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa “Desain Servqual, QFD dan Kano Disertai
Contoh Aplikasi dalam Kasus Penelitian”, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), h. 15.

26 Ibid, h.  16.
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meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur)

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Layanan kredit merupakan layanan yang diberikan kepada anggota koperasi

dengan memenuhi kebutuhan para anggota, salah satunya dengan usaha kredit yang

memberikan jasa pinjaman terhadap anggota dan harus mematuhi kewajiban yang

diperjanjikan dengan melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah

ditentukan.27

b. Unsur-Unsur Layanan Kredit

Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam layanan kredit adalah sebagai

berikut:28

1. Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan

baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa

tertentu atau dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pemberi kredit

(koperasi), karena sebelum dana dicairkan sudah dilakukan penelitian dan

penyelidikan yang mendalam tentang anggota. Penelitian dan penyelidikan

dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar

kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit

dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu

pihak pemberi kredit (Koperasi) dan anggota.

3. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

27Hudiyanto, Op. Cit, h.15.
28Ibid, h. 25.
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4. Resiko, faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian

yang diakibatkan nasabah atau anggota sengaja tidak mau membayar

kreditnya dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja

yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana-bencana.

5. Balas jasa, akibat dari layanan kredit Koperasi tentu mengharapkan suatu

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit

atau layanan tersebut yang dikenal dengan bunga.

c. Tolak Ukur layanan Kredit

Untuk mempermudah penilaian dan pengukuran layanan kredit

dikembangkan suatu alat ukur kualitas layanan kredit yang disebut servqual

(service quality). Servqual ini merupakan skala multi item yang dapat digunakan

untuk mengukur persepsi pelanggan atas layanan yang diberikan meliputi lima

dimensi yaitu: 29

a. Tangibles yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan saranan

dan prasarana fisik perusahaan serta keadaan lingkungan sekitarnya adalah

bukti nyata dari layanan yang diberikan perusahaan.

b. Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan

dengan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan harapan

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua

pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi.

c. Responsiveness yaitu kemampuan pegawai untuk membantu dan

memberikan layanan kredit yang cepat (responsive) dan tepat kepada para

29Wijaya Toni, Op.cit, h. 15.
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anggota dengan penyampaian informasi yang jelas. Tidak membiarkan

anggota menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas sehingga

menyebabkan persepsi yang negative dalam layanan.

d. Assurance yaitu adanya kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya

para anggota kepada layanan perusahaan yang memiliki beberapa

komponen, yaitu :

1. Communication yaitu secara terus menerus memberikan informasi

kepada anggota dalam bahasa dan penggunaan kata yang jelas sehingga

para pelanggan dapat dengan mudah mengerti disamping itu perusahaan

hendaknya dapat secara cepat dan tanggap dalam menyikapi keluhan

dan complain yang dilakukan oleh pelanggan.

2. Credibility yaitu perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang

diberikan kepada anggota, believability atau sifat kejujuran.

Menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi

perusahaan pada masa yang akan datang.

3. Security yaitu adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari anggota akan

layanan kredit yang diterima. Tentunya layanan kredit yang diberikan

memberikan suatu jaminan kepercayaan yang maksimal.

4. Competence yaitu keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan agar

dalam memberikan layanan kredit kepada anggota dapat dilaksanakan

dengan optimal.

5. Courtesy dalam layanan adanya suatu nilai moral yang dimiliki oleh

perusahaan dalam memberikan layanan kredit kepada anggota. Jaminan
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akan kesopan santunan yang ditawarkan kepada anggota sesuai dengan

kondisi dan situasi yang ada.

e. Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau

pribadi yang diberikan kepada para anggota dengan berupaya memahami

keinginan anggota, dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki

pengertian dan pengetahuan tentang anggota, memahami kebutuhan anggota

secara spesifik serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman.

d. Layanan Kredit  dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Memberikan layanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang

sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau

melakukannya.30 Sebagian kecil dari ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang

mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama.

Akan tetapi sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan batasan yang

difirmankan oleh Allah dalam QS Al-Maidah/5 : 2, menyatakan:

                  
  

Terjemahnya:
“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat
siksa-Nya “ (QS Al-Maidah/5 : 2).31

Melalui ayat diatas Allah swt memerintahkan kepada kita untuk saling

menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah swt

melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah swt maka hukuman akan

30Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis. (Jakarta:
Salemba Empat, 2002), h. 17.

31Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 106.
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diberikan dan “Sesungguhnya Allah swt amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu

boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan

diatas.32

Dalam salah satu haditsnya Rasulullah saw memerintahkan kepada kita agar

berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau

menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya kualitas

iman seseorang.33 Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan

ُ َعلَْیِھ َو َسلََّم َخْیُر النَّا ِس أَ ْنفَُعھُْم لِلنَّا ِس (َرَوا ِ َصَل هللاَّ 34هُ تَْبراَِن و َدُرقُْتِن)َعْن َجا  بُِر  قََل : قََل َرُسوُل هللاَّ

Artinya:

Dari Jabir berkata, Rasulullah saw bersabda, “...Sebaik-baiknya manusia
adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”.
Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah ra. meriwayatkan sebuah

hadits yang menyatakan:

“Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi) kesukaran seorang
mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya
dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang
sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan
duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim,
maka Allah akan menutupi (keburukannya) didunia dan akhirat, dan Allah
akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia mau membantu
saudaranya.”. 35

Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan

seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan layanan (kredit) kepada sesama

demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam bidang materi,

berbagi ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan masih

banyak lagi.36

32Muhammad dan Lukman Fauroni, Op. Cit, h. 49.
33Ibid. h. 49.
34Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “ Shahih Al-Jami’ Ash Shaghir, Juz: 24, cet. Ke

13, h. 108.
35Muhammad dan Lukman Fauroni, Op. Cit, h.59.
36Ibid, h. 60.
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Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan kredit yang “harus”

diberikan kepada sesama. Rasulullah saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan

oleh sahabat Anas bin Malik ra :

“Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti
dia mencintai dirinya sendiri”.(HR. Bukhori).

Inti hadits ini adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda

memperlakukan diri anda sendiri”.37 Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita

pasti ingin dilayani dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, maka

aplikasikan keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang lain.

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang

maupun layanan hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan

yang buruk atau yang tidak berkualitas kepada orang lain.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-zariyat/51: 56, menyatakan:

         
Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku ( QS. Az-Zariyat/51: 56).38

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, tidak lain agar

kita beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semua aktivitas hidup manusia merupakan

aktivitas penghambaan kepada Allah swt. Begitu juga dalam aktivitas ekonomi

yang dilakukan harus dalam rangka kepatuhan terhadap segala ketentuan Allah swt.

37Ibid, h. 63.
38Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 520.
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e. Karakteristik Layanan Kredit Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Ada 6 (enam) karakteristik layanan kredit dalam pandangan Islam yang

dapat digunakan sebagai panduan, antara lain :

1. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada

fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji.

2. Bertanggung jawab dan terpercaya (Al-Amanah) yaitu suatu sikap dalam

menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

3. Tidak Menipu (Al-Kadzib) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam

menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek bisnis

dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah saw adalah tidak pernah

menipu.

4. Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu sikap pebisnis yang selalu

menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis.

5. Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah tamah, sopan

santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

6. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak

boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan

materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. sehingga jika datang

waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.39

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dalam Koperasi

a. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 SHU adalah “surplus hasil usaha atau

defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam

satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban

39Nurul Sakila, Op. Cit, h. 35.
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usaha”40. Menurut Kusnadi dan Hendar (1999) menyatakan bahwa “SHU koperasi

merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku (januari

sampai dengan desember) dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban

lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2 “Sisa Hasil Usaha (SHU)

adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi

dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku

yang bersangkutan”.41

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan

bahwa Perhitungan Selisih Hasil Usaha adalah perhitungan hasil usaha yang

menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban

perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil

akhir yang disebut Selisih Hasil Usaha (SHU)42. Selisih Hasil Usaha yang diperoleh

mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi

tidak semata-mata diukur dari Selisih Hasil Usaha atau laba tetapi lebih ditentukan

pada manfaat bagi anggota.

b. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Secara umum Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dibagi sebagai berikut:

1. Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak

dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk

menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

40Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Perkoperasian, Nomor 17 Bab VIII, Pasal
78, 2012.

41Edilius dan Sudarsono, Koperasi Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta ,2005),
h. 112.

42Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, Op. Cit, h. 113.
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2. Jasa anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik

(owner) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer).

3. Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas

jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

4. Dana pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar

gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

5. Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai

pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya

meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam

mengelola koperasi.

6. Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu

anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

7. Dana pembangunan daerah kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan

untuk mengembangkan daerah kerjanya43.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan

usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau Sisa Hasil

Usaha yang cukup banyak. Oleh karena itu, sebaiknya SHU tersebut tidak

dibagikan habis kepada anggota melainkan disisihkan sebagian untuk cadangan

koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi.

Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha

koperasi menjadi besar pula.44

Perolehan SHU akan terlihat pada laporan keuangan yang merupakan

bagian dari laporan tahunan koperasi pada setiap akhir periode akuntansi suatu

43Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, Op. Cit, h. 9.
44Ibid, h. 114.



29

koperasi. SHU memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh suatu koperasi selama

periode tertentu dalam satu tahun buku, yang menggambarkan kinerja keuangan

koperasi dan manajemen koperasi, dalam hal ini pengurus.45

Sebuah koperasi dikatakan baik atau berkembang bukan hanya dilihat dari

perolehan SHU saja, tetapi juga dilihat dari rancangan anggaran pendapatan, biaya

dan kerja (RAPBK) Koperasi yang telah disetujui dalam rapat anggota tahunan

sebelumnya dibandingkan dengan realisasi yang dicapai, hal ini tergambar dalam

laporan tahunan koperasi dimaksud.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah layanan kredit terhadap anggota.

Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan

berhasil. Salah satu sendi dasar koperasi yang mengatur keuntungan pada koperasi

yaitu SHU dibagikan tidak hanya kepada pemilik modal dan pengelola, tetapi juga

dibagikan kepada anggota yang berpartisipasi aktif dalam menghasilkan SHU

tersebut yang biasa disebut dengan jasa usaha, selain itu juga disisihkan untuk dana

sosial, dana pendidikan, dana pembangunan daerah kerja (PEMDAKER), dan dana

cadangan.46

Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota,

Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya

digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-

masing anggota dengan Koperasi;

b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;

c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;

45Hudiyanto, Op. Cit, h.76.
46Ibid, h.113.
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d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban

lainnya; dan/atau

e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar47.

Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Sisa Hasil Usaha yang

berasal dari transaksi dengan non-Anggota. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari

non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk

mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan layanan kepada Anggota48.

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah

prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan

secara adil sebanding dengan besarnya kontribusi jasa usaha masing-masing

anggota49.

Anggaran Dasar Koperasi dari Departemen Koperasi dan UKM Republik

Indonesia menjelaskan bahwa pembagian SHU yang berasal dari usaha yang

diselenggarakan untuk anggota koperasi saja yang boleh dibagikan kepada para

anggota, sedang sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha koperasi yang

diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil layanan terhadap pihak

ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari

jasa anggota, SHU ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi diatur sebagai berikut50 :

47Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Perkoperasian, Bab VIII, Pasal 78, Nomor
17, 2012.

48Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Perkoperasian, Bab VIII, Pasal 78, Nomor
17, 2012.

49Edilius dan Sudarsono, Op. Cit, h. 115.
50 Ibid, h. 116.
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a. Selisih Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk

anggota, dibagikan untuk :

1) Cadangan koperasi

2) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing

3) Dana Pengurus

4) Dana Pegawai / karyawan

5) Dana pendidikan koperasi

6) Dana Sosial

7) Dana Pembangunan Daerah kerja51

b. Selisih Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan

anggota, dibagikan untuk :

1) Cadangan koperasi

2) Dana Pengurus

3) Dana Pegawai/karyawan

4) Dana Pendidikan Koperasi

5) Dana Sosial

6) Dana Pembangunan Daerah Kerja52

SHU tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi telah

dibatasi oleh ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) yang disepakati

oleh anggota pada saat pertama kali pendirian koperasi atau telah mengalami

perubahan dan diberlakukan sebagai landasan penentuan pembagian SHU. Pada

umumnya rapat anggota memutuskan SHU tahun buku yang bersangkutan tetap

51 Ibid, h. 120.
52 Ibid, h. 120.
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tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota, ditahan untuk digunakan

sebagai pemupukan modal. Inilah yang disebut dengan cadangan koperasi53.

Cara penggunaan Sisa Hasil Usaha di atas, kecuali cadangan diatur dalam

Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan.

Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk

menutup kerugian koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan

antara lain pada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha sosial lainnya. Perihal

zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun

ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan Daerah

dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah

setempat.54

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan

bahwa pembagian SHU harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah

yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal

pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum

diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus

menunggu rapat anggota, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi

dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.55

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa

informasi dasar diketahui sebagai berikut :

1. SHU total kopersi pada satu tahun buku

2. Bagian (persentase) SHU anggota

53 Ibid, h. 121.
54 Ibid, h. 122.
55 Ibid, h. 122.
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3. Total simpanan seluruh anggota

4. Total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber

dari anggota.

5. Jumlah simpanan per anggota

6. Omset atau volume usaha per anggota

7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota56.

Menurut Sitio dan Tamba (2002) secara umum SHU koperasi dibagi

untuk57:

a. Cadangan koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak

dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup

kerugian koperasi bila diperlukan.

b. Jasa Anggota

Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik

(owner) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer). Dengan demikian, SHU yang

diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu :

1. SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena

jasa atas penanaman modalnya (simpanan) didalam koperasi.

2. SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa

atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di dalam koperasi.

56Edilius dan Sudarsono, Op. Cit, h. 56.
57 Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, Op. Cit, h. 72.
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c. Dana Pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas

jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

d. Dana Pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar

gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

e. Dana Pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai

pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya

meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam

mengelola koperasi.

f. Dana Sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu

anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

g. Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisihan SHU yang

dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya. 58

6. Prinsip Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Syariah

Pada fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa pada

dasarnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) boleh menggunakan prinsip

bagi hasil (revenue sharring) maupun bagi untung (profit sharing) dalam

pembagian hasil usaha dengan mitranya, akan tetapi jika dilihat dari segi

kemaslahatan (al ashlal) pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi

hasil (revenue sharring).59

Prinsip bagi hasil dengan prinsip revenue sharring yang dibagikan adalah

pendapatan. Shahibul maal (pemilik dana) menanggung kerugian jika usaha di

likuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban.

58 Ibid, h. 57.
59Nur S.,Buchori, Op. Cit, h. 189.
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Bagi hasil dengan prinsip profit sharring yang dibagikan adalah

keuntungan. Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha maka

ditanggung shahibul maal (pemilik dana) dan bukan loss sharing yakni kerugian

dibebankan kepada mudharib.

Landasan revenue sharring ini dapat merujuk pada Imam Syafi’i yang

mengatakan : Mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya

baik dalam keadaan menetap maupun berpergian, dan mudharib telah mendapatkan

bagian keuntungan, maka tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu karena

sudah mendapatkan bagian yang lebih besar dari shahibul maal. 60

Landasan profit sharring sendiri merujuk pada Abu Hanafi, Imam Malik,

Zaidiyah yang mengatakan : Mudharib dapat membelanjakan harta Mudharabah

hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan,

minum, pakaian dan sebagainya. Dan Imam Hambali membolehkan mudharib

untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap

atau berpergian dengan ijin shahibul maal. Besarnya nafkah yang boleh digunakan

adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak

boleh boros.61

60Ibid, h.190.
61Ibid, h.191
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berusaha

menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data-

data autentik yang dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari sumber informasi dan perilaku yang dapat diamati.1 ini bertujuan untuk

memberikan gambaran atau penjelasan tentang layanan kredit dan pembagian

SHU pada koperasi serta tinjauan ekonomi Islam mengenai layanan kredit dan

pembagian SHU Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga

yang terletak di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan kredit yang di

berikan oleh pihak koperasi kepada anggota selalu terpenuhi. Selain itu,

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semestinya di dapatkan sesuai bagian

masing-masing yang telah di tentukan saat Rapat Akhir Tahun (RAT). Koperasi ini

berada di tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan bagi peneliti untuk

melakukan penelitian lapangan.

2. Waktu Penelitian

1Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 30.


