
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Koperasi pada awalnya berkembang di kawasan Eropa terutama di Inggris 

dan Jerman pada pertengahan abad ke-19. Koperasi di Inggris berkembang dalam 

bentuk koperasi konsumen, sedangkan koperasi di Jerman berkembang dalam 

bentuk koperasi kredit dibidang pertanian. Bedanya lagi, koperasi konsumen di 

Inggris digerakkan oleh kalangan buruh, sedangkan koperasi kredit di Jerman 

digerakkan oleh petani, khususnya petani kecil. Baik buruh maupun petani sama-

sama berposisi dan berperan sebagai pekerja yang dalam koperasi dianggap 

sebagai anggota koperasi.1  

Kongres Muhammadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan tekatnya 

untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama 

dilingkungan warga Muhammadiyah. Berbagai koperasi di bidang produksi mulai 

tumbuh dan dikembangkan antara lain koperasi batik yang dipelopori oleh H. 

Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris, pengembang koperasi Indonesia yang tidak 

akan terpengaruh paham kapitalisme dan liberalisme. Ekonomi koperasi sendiri 

merupakan implementasi dari amanah konsitusi UUD 1945. Dalam kehidupan 

ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang 

luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam perkembangan 

ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum 

sepenuhnya menampakkan wujud dan peranya. Karena itu untuk menyelaraskan 

                                                
1 Rahardjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Wilayah, (Yogyakarta: Penerbit Graha 

Ilmu, 2005), h. 256 
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dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya suatu konsep yang 

mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha 

mandiri.2 

Awal abad ke 20 sejalan dengan lahirnya kesadaran nasional yang 

melahirkan organisasi pergerakan nasional, respon lain juga dimunculkan kaum 

Muslim pribumi, yaitu pengembangan gerakan koperasi. Pengembangan gerakan 

koperasi tersebut awalnya terjadi dikalangan organisasi Sarekat Dagang Islam 

(SDI) yang kemudian melebar ke kalangan Boedi Oetomo. Ketika itu, koperasi 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku 

industri, terutama batik yang distribusinya dimonopoli oleh pedagang asing dan 

etnis keturunan Cina yang saat itu koperasi menyediakan layanan kredit yang juga 

dimaksudkan sebagai upaya mencegah kredit perdangangan yang begitu tinggi. 

Kredit merupakan kunci utama untuk memecahkan masalah produksi, distribusi, 

dan konsumsi sehingga model koperasi yang banyak tumbuh adalah koperasi 

kredit atau simpan-pinjam.3  

Koperasi Indonesia yang lahir dalam perjuangan menentang kolonialisme. 

Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara 

fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat yang kolektif, 

berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, seperti gotong royong dan 

musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan 

tuntutan zaman modern. Semangat kolektif Indonesia mengutamakan kerja sama 

dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan 

                                                
2 Burhanuddin, Pasar Modal Syariah, (Jakarta: UII Press, 2008), h. 3 
3 Rahardjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi …, h. 299 
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paksaan. Koperasi menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang 

bertanggung jawab atas keselamatan keluarga dan masyarakat seluruhnya, tetapi 

menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Pada koperasi 

sebagai badan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan didamaikan dalam 

keadaan harmonis kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum.4  

Koperasi didirikan oleh anggota, peraturan-peraturannya dibuat atas dasar 

permusyawaratan anggota, kapitalnya dikumpulkan dari anggota dan dipinjam 

oleh anggota dan rakyat seluruhnya yang kalau sudah sekali meminjam dapat 

dididik untuk menjadi anggota. Untuk koperasi yang betul-betul berfungsi sosial 

tidak ada alasan sama sekali untuk menimbun, memperbesar kapitalnya, dengan 

menarik bunga dari peminjam; kapital menjadi besar dengan simpanan anggota, 

bukan dengan uang riba. Untuk menutup biaya administrasi dapat dipungut 

sokongan dari peminjam yang besarnya tentu atas putusan rapat anggota, sehingga 

kelak ada kelebihan dari sokongan itu, atau dikembalikan kepada para peminjam, 

asal jangan dibagikan kepada seluruh penyimpan berupa devidend untuk 

memperbesar kekayaan sebab itu nyata-nyata merupakan harta terlarang menurut 

ajaran Islam.5 

Koperasi adalah badan usaha yang telah tumbuh dan berkembang di 

tengah masyarakat. Agar praktik koperasi kedepan dijiwai oleh semangat 

pengalaman prinsip-prinsip syari’ah, maka pembaharuan keilmuan yang ada saat 

ini menjadi keniscayaan. Metode ini sesungguhnya merupakan alternatif ditengah 

                                                
4 Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, (Jakarta: Kompas, 

2015), h. 308-309 
5 Fuad Mohd Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, & Assuransi, 

(Bandung: Offset, 1993), h. 54 
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kesenjangan antara aspek ke ilmuan Islam masa lalu yang normatif dengan realitas 

praktik ekonomi dan bisnis yang ada saat ini. Oleh karena itu koperasi sebagai 

bagian dari praktik ekonomi dan bisnis, konsep keilmuan perlu diperbarui melalui 

pendekatan wahyu. Mengamalkan prinsip-prinsip syari’ah (wahyu) kesemua 

aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah 

kepada hamba-hambaNya. Tujuan mendasar mengamalkan prinsip-prinsip 

syari’ah ialah untuk mencapai kemaslahatan hidup umat manusia baik di dunia 

maupun di akhirat. Begitupula dalam lembaga koperasi, tujuan menerapkan 

prinsip-prinsip syariah ialah selain mengharap ridha Allah, juga dalam rangka 

mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi dan bisnis 

Modal untuk berusaha di bidang ekonomi berapapun jumlahnya mudah 

diperoleh apabila ada kesediaan membayar bunga, apalagi bagi perusahaan besar. 

Hal ini apabila tidak memakai bunga, perusahaan sukar atau bahkan tidak akan 

mendapat modal pinjaman untuk modal usahanya.6 Oleh sebab itu orang 

mengatakan bahwa pinjam meminjam dengan menggunakan bunga sudah 

sedemikian rupa kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan, dan pandangan hidup 

serta peradaban manusia yang hidup dalam masyarakat zaman kini. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa orang tidak bisa memaksa diri untuk melakukannya (mengambil 

bunga) karena semua itu untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya. 

Hukum Islam melarang pemungutan riba dan nash larangannya cukup 

jelas dan tegas sehingga orang tidak ragu-ragu lagi bahwa riba itu hukumnya 

haram. Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telat dibayar karena 

                                                
6 Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al 

Husna, 1984), h. 9-10 
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prinsip hutang dalam hal ini adalah menolong orang lain (tabarru’) dan tidak 

dibolehkan mengambil keuntungan dalam tabarru’. Di samping itu, pengambilan 

keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang 

dikenal dengan istilah riba nasi’ah, dimana kesepakatan untuk membayar bunga 

dalam transaksi hutang-piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu pihak akan 

mendapatkan keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak lainnya hanya 

menikmati sisa keuntungannya.7 Karena bunga uang itu mirip dengan riba, yang 

mana menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan, maka timbul sementara 

anggapan dan pendapat di kalangan kaum muslimin khususnya, bahwa bunga 

uang itu adalah sama dengan riba. Demikian bunga itu pun dianggap oleh ulama 

dan orang yang menganut ajaran Islam, hukumnya haram seperti haramnya riba. 

Pengharaman riba di dalam Al-Qur’an terkait erat dengan tujuan 

perlindungan kelompok lemah dalam masyarakat dari kemungkinan penindasan 

oleh kelompok yang mampu.8 Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman 

yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan 

kesengsaraan kelompok lain.9 Bunga sebagai “nyawa” sistim ekonomi modern, 

justru menjadi sumber utama penyebab stagnannya sektor riil. Ia adalah sumber 

penyebab terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir kelompok seperti 

terdapat Q.S. Al-Rum: 39 

                                                
7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 

h. 1 
8 Irfan Abubakar, Bunga Bank sama dengan Riba?, (Jakarta: PBB UIN Syarif 

Hidayatullah, 2003), h. 10 
9 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer 

Tentang Riba dan Bunga), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 75 
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Terjemahnya: 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 

manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 

maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya).10 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan bunga orang akan lebih terdorong 

untuk menyimpan uangnya di sektor keuangan daripada menginvestasikannya di 

sektor riil. Atau menginvestasikannya kembali di sektor keuangan meskipun 

ternyata hal tersebut tidak terkait dengan sektor riil. Islam menganjurkan orang 

yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, 

serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang 

dimakhruhkan, karena muqtaridh mengambil harta untuk memanfaatkannya 

dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa 

dengannya.  

Syarat sahnya qardh ialah muqridh (pemberi utang) harus benar-benar 

memiliki harta yang akan dipinjamkan dan mengetahui jumlah juga ciri-ciri harta 

yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Dengan 

demikian, piutang tersebut menjadi utang di tangan orang yang meminjam dan 

wajib dikembalikan ketika mampu tanpa menunda-nundanya. Haram bagi 

                                                
10 Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 

407 
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muqridh untuk mensyaratkan tambahan atas utang yang ia berikan ketika 

mengembalikannya. Para ulama’ sepakat, jika muqridh mensyaratkan kepada 

muqtaridh untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan kemudian 

muqtaridh menyetujuinya maka itu adalah riba. Jadi selama tambahan, hadiah 

atau manfaat tersebut disyaratkan, maka itu adalah riba.11 

UU No. 25 tahun 1992 pasal 4 fungsi dan peran koperasi adalah 

membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat 

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi 

sebagai sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sistim ekonomi Islam menghendaki 

terjadinya transaksi-transaksi yang bebas riba. Bunga atau riba merupakan hal 

yang dilarang atau diharamkan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Q.S. Al 

Baqarah ayat 275 sebagai berikut: 

  

    

   

   

    

   

    

   

    

                                                
11 Saleh Fauzan, al-Mulakhasul Fiqhi, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 101.   
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.12 
 

Koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah 

kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. 

Dalam hal ini Islam mengisyaratkan akan pentingnya sikap tolong menolong 

(syirkah ta’awuniyah) yang menjunjung tinggi kebersihan dan martabat jiwa alias 

tidak dikotori dengan sesuatu yang rendah. Untuk menjaga pinjam meminjam agar 

tidak berubah menjadi ajang untuk memeras orang yang sedang kepepet 

membutuhkan pertolongan, maka diaturlah sedemikian rupa dalam Islam masalah 

ini. Sehingga diantara aturan yang ditetapkan syariah, haram hukumnya 

mengambil manfaat atas uang yang dipinjamkan. Itulah yang kemudian disebut 

riba. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw: 

                                                
12 Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya …., h. 47 
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 ُكلُّ َقْرٍض جَرَّ َمْنَفَعًة َفُهَو ِرباً 

Artinya: Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka  

   hal itu termasuk salah satu bentuk riba. (H.R. Baihaqi)13 

Rasulullah Muhammad SAW, juga telah menyampaikan ayat-ayat yang 

menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan 

masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan 

tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan 

melekat di dunia Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur 

eksploitasi terhadap para peminjam (muqtaridh) bahkan merusak akhlak dan 

moralitas manusia. Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi 

perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan tegas 

dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (ad’afam mudha’afah). Landasan dari 

riba dalam Q.S. Ali-Imran ayat 130: 

  

   

  

    

      

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.14 
 

Berbagai dalil dan penjelasan yang penulis uraikan di atas dengan tegas 

melarang atau mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Di sisi lain Koperasi 

Pegawai Negeri Al Amin  merupakan koperasi yang menaungi pegawai di lingkup 

                                                
13 A. Qadir Hassan, Himpunan Hadits-hadits Hukum Jilid 4, Terjemah Nailul Author, 

(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), h. 1784 
14 Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya …., h. 66 
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Kantor Kemenag Kabupaten Konawe, sehingga cita rasanya tentu harus lebih 

religius dibanding koperasi konvensional. Meskipun demikian dalam pelaksanaan 

kegiatan operasionalnya Koperasi Pegawai Negeri Al Amin masih mengikuti 

langkah kegiatan koperasi konvensional, misalnya dengan menetapkan riba bagi 

tiap pinjaman yang diajukan oleh anggotanya. Kegiatan usaha koperasi yang 

hanya mengandalkan usaha simpan pinjam bagi anggotanya tentu akan sangat 

membatasi penghasilan koperasi. Sementara itu perlu dipahami bahwa kegiatan 

operasional koperasi termasuk Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor 

Kemenag Kabupaten Konawe memerlukan biaya operasional untuk melaksanakan 

aktivitas rutinya. Di sisi lain keberadaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al 

Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe juga perlu memastikan kesejahteraan 

anggotanya sebagaimana yang telah menjadi tujuan dari koperasi sehingga 

penetapan bunga 1% pada anggota yang mengajukan kredit merupakan salah satu 

upaya untuk menopang keberlangsungan hidup Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 

Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe. Dari uraian di atas terlihat situasi 

dilematis yang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor 

Kemenag Kabupaten Konawe disatu sisi riba merupakan perkara yang dilarang, 

namun disisi yang lain koperasi perlu menarik riba untuk menjamin 

keberlangsungan kegiatan operasioalnya. Berdasarkan uraian masalah  tersebut 

maka penulis tertarik meneliti dan berkeinginan mengetahui lebih mendalam 

dengan perspektif ekonomi Islam terhadap kegiatan Koperasi Pegawai Negeri 

(KPN) Al Amin Kantor Cabang kemenag Kabupaten Konawe yang menetapkan 

bunga 1% terhadap pinjaman yang dilakukan oleh anggotanya. Karena itu penulis 
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tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Studi Persepsi Anggota 

Koperasi terhadap Sistim Riba yang Ditetapkan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 

Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe”. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka fokus dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Persepsi anggota koperasi terhadap sistim riba di Koperasi Pegawai Negeri 

(KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe. 

2. Persepsi pengurus koperasi terhadap sistim riba di Koperasi Pegawai 

Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  fokus  penelitian  yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi anggota koperasi terhadap sistim riba di Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe? 

2. Bagaimana persepsi pengurus koperasi terhadap sistim riba di Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui persepsi anggota koperasi terhadap sistim riba di 

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten 

Konawe. 

2. Untuk mengetahui persepsi pengurus koperasi terhadap sistim riba di 

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten 

Konawe. 

E. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dana kredit yang dikelola 

oleh Koperasi Pegawai Negeri.  

2. Menjadi sumber referensi bagi penelitian lain yang sejenis di masa 

mendatang dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. 

Secara praktis, penelitian ini dapat: 

1. Dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang distribusi dana kredit bagi PNS 

di lingkup Kantor Kemenag Kabupaten Konawe.  

2. Dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 

agar sesuai dengan perpektif ekonomi Islam. 

3. Dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh pengelola KPN, anggota dan pemerintah dalam mengelola 

KPN. 

4. Dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengelola Koperasi Pegawai 

Negeri dan anggotanya. 

 

F. Definisi Istilah 
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Penulis memberikan penegasan pada beberapa istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini demi menghindari persepsi berbeda mengenai penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

1. Persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, 

dan menafsirkan sistim riba yang berlaku di Koperasi Pegawai Negeri Al 

Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe. 

2. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan 

dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual 

terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik 

diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua 

3. Koperasi Pegawai Negeri Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe 

adalah koperasi yang didirikan dan menaungi seluruh pegawai negeri di 

lingkup Kantor Kemenag Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. 

 


