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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Persepsi Anggota tentang Riba Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 

1. Pengertian Persepsi 

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. 

Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah 

pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan 

pengamatan pengindraan.1 Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian 

makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses 

pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antara gejala 

yang selanjutnya diproses oleh otak.2 Persepsi diartikan sebagai proses yang 

dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan kedalam gambar 

yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.3 Persepsi merupakan proses 

individu (konsumen) memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi (memaknai) 

masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang 

memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal), memiliki arti tertentu, dapat 

dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi maupun retensi.4  

Persepsi menurut Gilbert Harrel yang dikutip oleh Ekawati Rahayu 

Ningsih adalah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengoraganisasi 

                                                
1 Abdul Rahaman Shaleh, Psikologi (Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam), (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2009), h. 110 
2 Sumanto, Psikologi Umum, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 

2014), h. 52 
3 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 92 
4 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 67 
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dan mengintepretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran 

dunia yang memiliki arti. Persepsi merupakan proses invidual, sangat bergantung 

pada faktor-faktor internal, seperti kepercayaan, pengalaman, kebutuhan, suasana 

hati (mood) serta harapan. Persepsi juga di pengaruhi stimulus (ukuran, warna, 

dan intensitas) serta tempat dimana stimulus itu dilihat dan didengar.5 Persepsi 

merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan 

proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Namun proses 

tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan 

proses selanjutnya merupakan proses persepsi.  

Persepsi merupakan aktivitas intergrated dalam diri individu, maka apa 

yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan 

berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi 

sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu 

dengan individu lain. Persepsi bersifat individual.6 Menurut Schifman dan Kanuk 

yang dikutip oleh Ristyanti Prasetyo dan John J.O.I Ihalauw menyebutka bahwa 

persepsi adalah cara orang memandang dunia ini. Dari definisi yang umum ini 

dapat dilihat bahwa persepsi seseoarng akan berbeda dari yang lain. Cara 

memandang dunia sudah pasti dipengaruhi oleh sesuatu dari dalam maupun luar 

orang itu. Media masa denga segala bentuknya dapat membentuk persepsi yang 

serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu. Menurut teori Solomon yang 

dikutip oleh Ristyanti Prasetjo dan John J.O.I Ihalauw mendefinisikan persepsi 

                                                
5 Ekawati Rahayu Ningsih, Perilaku Konsumen: Pengembangan Konsep dan Praktek 

dalam Pemasaran, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2013), h. 77 
6 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 69-70 
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sebagai proses dimanasensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, 

kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Untuk memahami definisi ini, 

pertama-tama harus diketahui dahulu apa yang dimaksud dengan sensasi. Sensasi 

datang dan diterima oleh manusia melalui panca indera, yaitu mata, telinga, 

hidung, mulut, dan kulit, yang disebut juga sistim sensorik. Input sensorik atau 

sensasi yang diterima oleh sistim sensorik manusia disebut juga dengan stimulus.7 

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan- kesan indera mereka agar 

memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu agar memberikan 

makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku 

organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai 

apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.8 Individu itu 

memprekdisikan suatu benda yang sama berbeda-beda, hal ini dipengaruh oleh 

bebrapa faktor. Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (perceiver) yang 

termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau 

minat pengalaman dan pengharapan individu. Kedua faktor yang ada pada objek 

atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran 

latar belakang dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi di mana persepsi itu 

dilakukan yang meliputi waktu, keadaan/ tempat kerja, dan keadaan sosial. 

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di 

dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, 

                                                
7 Ristiyanti Prasetjo dan John J.O.I Ihalaw, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2005), h. 67 
8 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 231 
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pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami 

persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu 

penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar 

terhadap situasi. 

Hubungannya dengan perilaku konsumen muslim, perbedaan persepsi 

manusia ini tak dapat diletakkan. Namun demikian, bukan berarti bahwa persepsi 

tidak memiliki rambu-rambu. Sebab, pada dasarnya ada batasan-batasan tertentu 

yang harus ditaati persepsi agar dia tidak liar. Hanya persepsi yang liarlah yang 

secara sadar mengontradiksikan dirinya dengan ajaran agama. Bila persepsinya 

liar, berarti konsep berpikir tersebut menganut asas kebebasan dimana rambu-

rambu mengenai norma dan kebaikan tidak berlaku dalam hajat hidupnya. 

Sedangkan bila persepsinya jinak, berarti konsep berpikir yang digunakan 

menganut asas kemanfaatan dimana rambu-rambu sengaja diciptakan supaya 

manusia selamat dari marabahaya. Dalam hal ini hajat hidupnya sengaja berpihak 

pada rambu-rambu tersebut. Ada dua konsep berpikir konsumen yang hadir dalam 

dunia ilmu ekonomi hingga saat ini. Konsep yang pertama adalah utility, hadir 

dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep utility diartikan sebagai konsep 

kepuasan konsumen dalam konsumsi barang dan jasa. Konsep yang kedua adalah 

mashlahah, hadir dalam ilmu ekonomi Islam. Konsep mashlahah diartikan sebagai 

konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas 

dia. Sangat berbeda dengan utility yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. 

 

 



18 

 

2. Indikator yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi mempunyai beberapa indikator dalam menilai suatu produk atau 

jasa. Adapun indikator-indikator dari persepsi tersebut yaitu sebagai berikut:  

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan pelanggan, ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi 

dengan produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu 

kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspetasi pelanggan 

akan tinggi, demikian pula sebaliknya.  

b. Pengalaman masa lalu (past experience), ketika mengkonsumsi 

produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya dalam 

menggunakan pelayanan dapat juga mempengaruhi tingkat persepsi 

konsumen.  

c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan 

kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini jelas 

mempengaruhi persepsi pelanggan terutama pada produk-produk yang 

dirasakan berisiko tinggi.  

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi 

persepsi pelanggan. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan 

seyogianya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati 

tingkat ekspetasi pelanggan.9 

Menurut Sopiah persepsi dapat dapat ditentukan dari beberapa hal sebagai 

berikut:  

                                                
9 Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 50. 
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a. Motives  

Kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu dan mungkin 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi mereka 

b. Interests  

Fokus pada perhatian kita sepertinya dipengaruhi oleh minat kita, karena 

minat seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang diperhatikan oleh 

seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda satu dengan yang lain. Apa yang 

diperhatikan seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda dari apa yang dirasakan 

oleh orang lain.  

c. Experiences  

Fokus dari karakter individu yang berhubungan dengan pengalaman masa 

lalu seperti minat atau interest individu. Seseorang individu merasakan 

pengalaman masa lalu pada sesuatu yang individu tersebut hubungkan dengan hal 

yang terjadi sekarang.  

d. Expectations  

Expektasi bisa mengubah persepsi individu dimana individu tersebut bisa 

melihat apa yang mereka harapkan dari apa yang terjadi skarang.10 

Baron dan Byrne, juga Myers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan bahwa 

terdapat tiga komponen yang membentuk struktur persepsi, yaitu:   

a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal 

                                                
10 Sopiah, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 21 
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yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap 

obyek sikap.  

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek 

sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 

senang merupakan hal yang negatif. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak 

terhadap obyek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, 

yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau 

berperilaku seseorang terhadap obyek sikap.11  

Persepsi terkandung komponen kognitif dan juga komponen konatif, yaitu 

sikap merupakan predisposing untuk merespons, untuk berperilaku.Ini berarti 

bahwa sikap berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan predis posisi untuk 

berbuat atau berperilaku. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa 

terdapat tiga aspek atau komponen yang membentuk persepsi, yaitu komponen 

kognitif (komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan 

keyakinan), komponen afektif atau komponen emosional (komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang) dan komponen konatif atau 

komponen perilaku (komponen yang berhubungan dengan kecenderungan 

bertindak). 

 

                                                
11 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: PT. Eresco, 1996), h. 21 
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3. Konsep Riba 

Menurut pengertian bahasa, riba berarti tambahan (azziyadah). Makna 

tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang 

merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.12 Dalam pengertian lain, secara 

linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, 

riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.13 

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. 

Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok 

yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba 

secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.14 

Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan meskipun sedikit di atas 

jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba 

dalam hal ini semakna dengan kata usury dalam bahasa Inggris yang dalam 

penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga 

yang mencekik.15 Kamus Lane memberikan makna komprehensif yang mencakup 

sebagian besar definisi autentik awal dari kata riba. Menurut Lane, istilah riba 

bermakna meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan “terlarang”, 

menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau 

yang sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang 

dipinjamkan atau dikeluarkan”. 

                                                
12 Abu Sura’i, Bunga Bank dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 21 
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 37. 
14 Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, (Surabaya, Amanah Pustaka: 

2009), h. 94 
15 Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram …., h. 96 
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Ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau 

tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba 

apabila mengandung tiga unsur berikut ini: 

a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;  

b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu;  

c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.16 

 

Salah satu dasar pemikiran utama yang sering dikemukakan oleh para 

cendekiawan Muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi merupakan 

bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang 

keadilan sosial. Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan 

yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam 

Baly yang dikutip dari Iqbal riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap 

uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.17 Terjadi perbedaan 

dalam pendefinisian riba oleh para ulama fiqh. Berikut ini adalah definisi riba oleh 

para ulama dari 4 golongan madzhab: 

a. Golongan Hanafi  

Definisi riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan 

pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan 

penjual di dalam tukar menukar.  

b. Golongan Syafi’i  

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak 

diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan 

                                                
16 Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram …., h. 97 
17 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 

2008), h. 81 
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transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang 

yang dipertukarkan salah satunya.  

c. Golongan Maliki  

Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi 

golongan Syafi’i, hanya berbeda pada illat-nya. Menurut mereka 

illatnya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang 

tahan lama.  

d. Golongan Hambali  

Riba menurut syara’ adalah tambahan yang diberikan pada 

barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar 

atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam 

inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.18 

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa 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. Riba dapat pula dipahami 

hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian. 

Riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang 

dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut 

dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:  

a. Tambahan atas uang pokok.  

b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.  

                                                
18 Abu Sura’i, Bunga Bank dalam …., h. 24-25 
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c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-

menawar.19 

 

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang 

disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya 

tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Secara 

garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan 

dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Pada 

kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:  

a. Riba qard (ربا القرض) 

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 

yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid). Riba qard atau 

riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba 

nasi’ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan 

uang Rp 100.000,- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan 

ketika pengembalian.20 Para ulama sepakat bahwa jika orang yang 

memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar 

memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi 

persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba. 

b. Riba jahiliyah (ربا الجاهلية) 

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya 

karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu 

                                                
19 Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram …., 95-96 
20 Asyraf Abdul Maqshud, Fiqh wa Fatawa al-Buyu’, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), 

h. 291. 
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yang ditetapkan. Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau 

riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu: 

1) Riba fadl (ربا الفضل) 

Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar 

atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu 

termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.21 Komoditi 

ribawi terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum, 

sya’ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana 

disebutkan dalam hadis di bawah ini: 

الذََّهُب ِبالذََّهبِ َواْلِفضَُّة 

ِباْلِفضَِّة َواْلُبرُّ ِباْلُبرِ  

الشَِّعيُر ِبالشَِّعيِر َوالتَّْمُر وَ 

ِبالتَّْمِر َواْلِمْلُح ِباْلِمْلحِ ِمْثالً 

ِبِمْثٍل سََواًء ِبسََواٍء َيًدا ِبَيٍد 

َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه األَْصَناُف 

َفِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن 

 َيًدا ِبَيٍد

Artinya: 

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, 

gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis 

gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan 

garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau 

timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis 

                                                
21 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari …., h. 41 
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barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya 

sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).22 

 

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut 

dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua 

persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) 

pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter 

harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan 

mutu antara kedua barang. 

2) Riba nasi’ah (ربا النسيئة) 

Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau 

penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis 

barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya 

perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat 

ini dan yang diserahkan kemudian.23 Jika sebelumnya disebutkan 

bahwa riba qardh dapat digolongkan dalam riba nasi’ah. Riba 

nasi’ah terkenal dan banyak berlaku di kalangan Arab Jahiliyah, 

sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya dengan riba 

jahiliyah.24 

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus, 

melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:  

a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-

olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan 

                                                
22 Imam Abu Husain, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Fikr, 1993), h. 42 
23 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari …., h. 41 
24 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari …., h. 43 
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taqarrub kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam surat ar-

Ruum/30: 39sebagai berikut: 

   

   

   

    

   

   

   

     

 

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).25 
 

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan 

sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau 

interaksi terhadap sesama manusia sebagaiman yang telah 

diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut 

muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai 

kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi 

pinjaman memang akan bertambah, namun, tidak ada keberkahan 

dalam kekayaannya tersebut.  

b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan 

memberi balasan yang kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal 

ini tercantum dalam surat an-Nisaa’/4: sebagai berikut 160-161 

                                                
25 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2017), h. 408 
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Terjemahnya: 

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan 

atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) 

dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 

(manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan 

karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang 

batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 

antara mereka itu siksa yang pedih.26 
 

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang 

mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak 

disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan 

kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat 

pedih. 

c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang 

berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan 

fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Hal ini 

dijelaskan dalam surat Ali Imran/3: 130 sebagai berikut: 

                                                
26 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya …., h. 71 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.27 
 

Praktik riba dipahami sebagai praktik menggandakan nilai dari 

nilai pokok di saat transaksi. Allah menjanjikan sebuah keberuntungan 

kepada umatNya yang benar-benar bertakwa, menjalankan perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya.  

d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun 

jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat al-

Qur’an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, 

sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode 

penetapan hukum riba.Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah/2: 

278 sebagai berikut: 

  

   

    

   

     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman.28 

                                                
27 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya …., h. 66 
28 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya …., h. 47 
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Pelarangan riba dalam Islam telah dijelaskan secara rinci pada al-Quran. 

Adanya praktik utang piutang yang dibarengi dengan riba sebetulnya tidak 

diterima oleh agama yang dianut oleh para pelakunya. 

4. Konsep Dana Kredit 

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat, sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere 

yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas koperasi, 

maka terkandung pengertian bahwa koperasi selalu percaya untuk meminjamkan 

uang kepada pihak nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk 

membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. 

Sedangkan pengertian kredit yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU perbankan 

disebut sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pmberian bunga.29 

Kredit berasal dari bahasa Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu 

kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta 

bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegas kreditur percaya 

bahwa kredit itu tidak akan macet.30 Kredit merupakan pinjaman yang diajukan 

                                                
29 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 

152 
30 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h, 87 
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untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistim 

angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.31  

Kredit dilihat dari bahasa berarti percaya, dalam arti bahwa apabila 

seseorang atau badan usaha mendapat kredit dari bank, orang atau badan tersebut 

telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Kredit adalah pemberian 

prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (konra prestasi) akan 

terjadi pada waktu yang mendatang.32 Kemudian defenisi tersebut dikembangkan 

bahwa jenis kredit mencakup:  

a. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk 

uang. 

b. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk 

barang. 

c. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam 

bentuk uang. 

d. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam 

bentuk barang.33  

 

Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si 

pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit yang disalurkannya 

pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit 

merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan 

bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu 

mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup:  

a. Latar belakang nasabah atau perusahaan  

                                                
31 Adri Natar dan Nurbekti Satrio, Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit, (Jakarta: 

Penebar Plus, 2008), h. 10 
32 H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2005), h. 123 
33 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 

195 
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b. Prospek usahanya  

c. Jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.34  

 

Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan 

benar-benar aman. Pemberian suatu fasilitas kredit oleh pihak bank mempunyai 

tujuan dan beberapa fungsi. yaitu: (Kasmir, 2005 : 105) a.  

Tujuan kredit: 

a. Mencari keuntungan.  

b. Membantu usaha nasabah 

c. Membantu pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan di 

berbagai sektor.35 

 

Fungsi kredit: 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang  

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  

c. Untuk meningkatkan daya guna barang  

d. Meningkatkan peredaran barang  

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi  

f. Untuk meningkatkan kegairahan usaha  

g. Untuk meningkatkan hubungan internasional.36 

 

Fungsi kredit bagi masyarakat antara lain dapat:  

a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan 

dan perekonomian  

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

c. Memperlancar arus barang dan arus uang  

d. Meningkatkan hubungan internasional  

e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada  

f. Meningkatkan daya guna barang  

g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat  

h. Memperbesar modal kerja perusahaan  

i. Meningkatkan Income modal Percapita (IPC) masyarakat  

j. Mengubah cara berpikir/bertindak mayarakat untuk lebih ekonomis.37 

 

Sedangkan tujuan penyaluran kredit, antara alain adalah untuk:  

                                                
34 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 97 
35 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakata: Raja Grafindo, 2005), h. 105 
36 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan …., h. 105 
37 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan …., h. 88 
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a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit  

b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada  

c. Melaksanakan kegiatan operasional bank  

d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat  

e. Memperlancar lalu lintas pembayaran  

f. Menambah modal kerja perusahaan  

g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.38 

 

Agar pemberian kredit oleh bank dapat mencapai sasaran, dalam arti kredit 

dapat membantu pemohon kredit sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu juga 

menguntungkan bagi bank dalam arti sesuai dengan tujuan bank yang meliputi 

dua fungsi pokok, yaitu profitability (bank memperoleh keuntungan dari kredit 

tersebut) dan safety (kredit yang diberikan benar-benar terjamin).  

Unsur-unsur kredit Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam 

pemberi suatu fasilitas adalah sebagai berikut:  

 

a. Kepercayaan  

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan 

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

datang. 

b. Kesepakatan  

Kesepakatan antara si pemberi kredit ini dituangkan dalam sutu 

perjanjian (aqad kredit), dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.  

c. Jangka waktu Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit 

yang telah disepakati.  

d. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan 2 hal, yaitu:  

1) Resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau 

membayar kreditnya padahal mampu, dan 

2) Resiko yang diakibatkan nasabah nama bunga tidak sengaja, yaitu 

akibat terjadi musibah.  

e. Balas jasa Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut, 

kita kenal dengan bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa 

dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi 

kredit ini merupakan keuntungan utama bank.39 

                                                
38 Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 236 
39 Firdaus Rahmat dan Maya, Manajemen Perkreditan Umum, (Bandung: Alfabeta, 

2004), h. 3 
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Kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang 

bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain  

b. Adanya pihak yang membutuhkan meminjam uang, barang atau jasa 

c. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur  

d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur 

e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antata saat penyerahan 

uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran 

kembali dari debitur  

f. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan 

waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan 

sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung 

resiko. Resiko tersebut berasal dari berbagai macam sumber, termasuk 

dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya  

g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur 

(walaupun ada kredit yang tidak berbunga).40 

 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain 

dilihat dari segi tujuan kredit, yakni sebagai berikut: 

 

a. Kredit produktif  

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 

atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau 

jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang 

nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian atau kredit 

pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri 

lainnya.  

b. Kredit konsumtif  

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 

                                                
40 Firdaus Rahmat dan Maya, Manajemen Perkreditan …., h. 3-4 
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karena memang untuk digunakan atau dipakai oeleh seseorang atau 

badan usaha. Sebagai contoh untuk kredit perumahan/, kredit mobil 

pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. 

c. Kredit perdagangan  

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk 

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut.  

Terkait pemberian kredit kepada nasabah, harus berdasarkan penilaian 

yang tepat dan pada waktu penyelesaian pengembalian kredit tidak terjadi hal-hal 

yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang memberi kredit. Yang perlu 

diperhatikan adalah kemungkinan tidak terbayarnya kredit yang diberikan. 

Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu, untuk menghindari 

resiko yang kemungkinan terjadi maka permohonan kredit harus dinilai sesuai 

dengan dasar prosedur dan persyaratan pemberian kredit. Pendekatan karakter 

merupakan pendekatan terpenting menilai kelayakan pengajuan calon nasabah. 

Apabila penilaian layak, maka akan dilakukan pendekatan saving power untuk 

menentukan plafon yang diberikan.  

Upaya menerapkan sistim-sistim yang menjadi keunggulan perlu adanya 

promosi sehingga dapat menarik konsumen, ini dapat dilakukan sehingga nasabah 

menjadi tertarik. Dalam perkreditan perlu juga menerapkan strategi promosi yang 

dapat dilakukan antara lain dengan prosedur dan persyaratan yang fleksibel 

sehingga bisa bersaing. Orientasi pelayanan pada nasabah mencerminkan 

keunggulan bersaing, adanya pelayanan yang diberikan dengan baik memberikan 
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kepercayaan dimana pelayanan tersebut mengutamakan kepentingan nasabah 

sehingga meningkat kepercayaan nasabah.  

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan 

hukum sebagai berikut:  

a. Pengajuan berkas-berkas  

Pengajuan berkas kredit hendaknya yang berisi antara lain 

sebagai berikut:  

1) Latar belakang seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang 

usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan 

dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya 

dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta.  

2) Maksud dan tujuan, apakah membesar omset perusahaan atau 

eningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru.  

3) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini permohonan 

menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan 

jangka waktu kreditnya.  

4) Cara pemohon mengembalikan kredit, jelaskan secara rinci cara-

cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil 

penjualan ataupun cara lain  

5) Jaminan kredit, selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan 

berkas- berkas yang telah dipersyaratkan seperti: Akta notaris, 

TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP (npmor pokok wajib 
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pajak), neraca laba rugi tiga tahun terakhir, bukti diri dari 

pimpinan perusahaan, fotokopi sertifikat jaminan.  

b. Penyelidikan berkas pinjaman  

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang 

diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. 

1) Wawancara 1  

2) On the spot  

3) Wawancara 2  

4) Keputusan kredit  

5) Penandatanganan akad kredit  

6) Realisasi kredit  

7) Penyaluran/penarikan dana.41 

 

Analisis pemberian kredit dilakukan yaitu terhadap calon para peminjam 

untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya dan mampu 

mengembalikan dana pinjaman tersebut. Adapun tujuan analisis kredit ini adalah 

untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti dana 

tersebut dapat kembali, analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau 

perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. 

Dalam analisi pemberian kredit perlu hal-hal seperti kepercayaan dimana pihak 

bank harus dapat mempercayai calon-calon penerima kredit. Hal ini dapat 

dijadikan sebagai dasar pemberian kredit. Prinsip dasar dalam pemberian kredit 

dikenal dengan 6C yang meliputi sebagai berikut:  

a. Character  

Dalam melakukan analisis mengenai watak/karakter berkaitan 

dengan integritas calon debitur. Integritas ini sangat menentukan 

                                                
41 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan …., h. 151 
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willingness to pay atau kemampuan membayar kembali nasabah atas 

kredit yang telah dinikmatinya. Penelitian terhadap itikad atau 

kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak 

sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah yang 

baru dikenal oleh bank.  

b. Capital  

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak 

seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan 

debitur. Oleh karena itu, pihak calon debitur wajib memiliki sejumlah 

dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya.  

c. Capacity  

Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam 

hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam 

perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman 

disertai bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang 

diperjanjikan. Kemampuan-kemampuan nasabah yang harus diukur 

adalah sebagai berikut:  

1) Kemampuan calon nasabah dalam menyediakan dana untuk 

pembiayaan  

2) Kemampuan calon nasabah untuk membangun proyeknya   

3) Kemampuan nasabah untuk menghasilkan produk dari proyeknya 

4) Kemampuan nasabah untuk menjual hasil produksinya  
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5) Kemampuan nasabah untuk memperoleh laba dari penjualan 

tersebut  

d. Condition of economi  

Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi 

perekonomian harus pula ikut dianalisis (paling sedikit selama jangka 

waktu kredit). Kondisi-kondisi tersebut antara lain meliputi:  

1) Kondisi dari sektor industri dimana proyek akan dibangun  

2) Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor  

3) Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestic (rupiah)  

4) Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku  

5) Kondisi perekonomian secara nasional, regional dan global  

6) Kemudahan untuk memperoleh sumberdaya (bahan baku, tenaga 

kerja)  

7) Tingkat bunga kredit yang berlaku. 

 

e. Collateral  

Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit 

disetujui atau dicairkan. Collateral ini umumnya adalah barang-

barang yang diserahkan peminjan kepada bank sebagai jaminan atas 

kredit atau pinjaman yang diterima.  

f. Constraints  
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Constraints merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa 

faktor-faktor psikologis yang ada pada ssuatu daerah atau wilayah 

tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.42 

5. Konsep Koperasi  

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “co” dan 

“operation”. Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan 

demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal 

ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau 

badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk 

memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).43 Secara 

umum koperasi perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan 

diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui 

pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.44 Koperasi 

didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan umum kepada anggota 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, koperasi 

merupakan badan usaha yang berbentuk sosial yang mengutamakan kesejahteraan 

anggota dari pada profit. Meskipun demikian, koperasi tetap mengusahakan untuk 

memperoleh profit sebab profit yang diperoleh sebagian disalurkan untuk anggota. 

Kehadiran koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya 

lemah dan diharapkan mampu meningkatkan tarif hidup maupun kesejahteraan 

khususnya bagi para anggota, sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri. Koperasi 

                                                
42 Lukman Dendawijaya,  Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 

88-89 
43 Abdul Basith, Islam dan Manajemen Koperasi, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 

42 
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merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya. Koperasi berbeda dengan 

badan usaha lainnya, karakteristik utama yang membedakannya dengan badan 

usaha laiinya adalah “bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the duel 

identity) anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.45 

Anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, 

maka koperasi dapat ditarik sebagai nama yang diatur dalam undang-undang 

perkoperasian Indonesia. Koperasi diatur dalam UU 12 tahun 1967 yang 

diperbaaruhi menjadi undang-undang No 25 tahun 1992 yang menjelaskan tentang 

definisi koperasi. Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967 berbunyi Organisasi 

ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi yang merupakan tata suasana ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan.  

Menurut aliran yardistick koperasi sebenarnya tidak dapat berbuat banyak 

dalam melakukan perubahan terhadap sistim dan struktur perekonomian kapitalis. 

Fungsi dan peranan koperasi menurut aliran ini, pada dasarnya hanya sebagai 

tolak ukur dalam arti sebagai penyeimbang atau sebagai penetralisir, terhadap 

keburukan-keburukan yang yang ditimbulkan oleh sistim perekonomian kapitalis. 

Sebab itu, sasaan gerakan koperasi dalam suatu masyarakat kapitalis, terbatas 

pada segi melenyapkan praktik praktik persaingan yang tidak sehat, yang sering 

menyertai sistim perekonomian itu. Dalam aliran sosialis mengenai fungsi dan 

peran koperasi agak berbeda dari pandangan aliran yurdistick. Bagi aliran ini, 

yang memandang sistim perekonomian kapitalis sebagai musuh utamanya, fungsi 
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Selamba empat, 2004), h. 27 



42 

 

koperasi dalam masyarakat kapitalis harus lebih dari hanya sekedar sebagai tolak 

ukur atau sebagai penyeimbang. Menurut aliran ini, karena sistim perekonomian 

kapitalis adalah merupakan sistim perekonomian yang harus diakhiri, kehadiran 

koperasi dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk 

mengakhiri sistim perekonomian kapitalis itu. Sejalan dengan tujuan akhir aliran 

ini, fungsi dan peran koperasi bagi mereka, adalah sebagai alat untuk mewujudkan 

masyarakat sosialis.46  

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.47 

Definisi diatas menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha. Hal ini 

berbeda dengan pengertian pada Undang-Undang No. 12 tahun 1967 yang 

menyebutkan bahwa koperasi merupakan organisasi rakyat yang berwatak sosial. 

Perbedaan batasan ini mengundang arti bahwa koperasi bukan lagi merupakan 

organisasi rakyat yang berwatak sosial saja, melainkan suatu badan usaha yang 

merupakan prinsip prinsip ekonomi dan mempunyai kedudukan yang sama 

denganbentuk badan usaha lainnya. UU No 25 ahun 1992 merupakan salah satu 

landasan operasional koperasi menjadi pedoman bagi koperasi indonesia dalam 

menjalankan usahanya. Selain defenisi koperasi menurut UU, ada bebeapa 

defenisi koperasi lainnya yaitu menurut Pandji Anorgo dan Djoko Sudantoko 

pengertian koperasi adalah: Perkumpulan orang-orang ang mengakui adanya 

kebutuhan tetentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara 
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bersama sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha yang dilaksanakan untuk 

koperasi. Jadi, orang orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran 

dengan adanya kebutuhan bersama sama, tampa paksaan dan ancaman dari pihak 

lain.48 Kemudian Hendrojogi memberikan pengertian tentang pengertian koperasi, 

adalah suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha untuk meningkatkan 

tarif hidup mereka.49 Dari beberapa pengertian koperasi yang diungkapkan oleh 

para ahli maka dapat disimpulkan bahwa apapun jenis koperasi yang didirikan di 

Indonesia, mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan rakyat pada 

umumnya dan anggota khususnya. 

Prinsip kolektifitas dan ta`awun yang disyariatkan ajaran Islam dalam 

lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi koperasi. 

Kerjasama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling 

membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan 

kepentingan antara sesame anggota koperasi. Hal ini menegaskan bahwa 

bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi yang kokoh, yaitu kolektifitas, 

ta`awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota 

dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi , yakni memperomosikan 

ekonomi anggota atau kesejahtraan anggota.50 Prinsip-prinsip tersebut sejalan 

dengan pengertian koperasi itu sendiri. Secara etimologi koperasi berasal dari kata 
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co dan operation, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 tentang undang-

undang perkoperasian, pasal 3 undang-undang in menyatakan bahwa koperasi 

adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-

orang tau badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu 

perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan bertujuan mensejahterakan 

para anggota koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga memberikan kebebasan 

untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada.51 

Perumusan-perumusan tentang koperasi, dapat disimpulkan bahwa 

koperasi mempunyai dua segi yang terjalin menjadi satu, yaitu:  

a. Segi Sosial  

Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerjasama dalam 

suatu wadah organisasi berdasarkan kekurangan.  

b. Segi Ekonomisuntuk kesejahtraan anggota.  

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang menyelenggarakan 

suatu usaha dibidang ekonomi.52 

6. Hukum Koperasi dalam Islam 

Pembahasan mengenai spektrum hukum Islam sangat luas dan di dalam 

penetapan hukumnya dapat melalui prosedur dan metode yang beragam. Jika 

hukum suatu masalah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur’an dan 
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Sunnah, maka penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui ijtihad, sehingga 

terdapat metode-metode penerapan hukum secara qiyas, ijma, istislah, istihsan 

dan lainnya yang biasa disebut hukum dzanni. Hal ini terjadi pula di dalam 

penetapan hukum berkoperasi. Menurut Syaltut, koperasi (syirkah ta’awuniyah) 

adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang 

membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu: Syirkah Abdan, Mufawadah, Wujuh, 

dan Inan.53 Sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta’awuniyah) sebagai 

akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, 

yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha 

atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.54  

Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta’awuniyah 

tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu 

pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena syirkah 

ta’awuniyah (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota pemegang 

saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh 

koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang 

saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistim yang berlaku.55 

Menurut Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli 

ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada 

para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para 

karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi 

untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak 
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ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta 

membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang 

berlaku, sehingga syirkah ini dibenarkan dalam Islam.56 Sedangkan menurut Isa 

menyatakan bahwa syirkah ta’awuniyah (koperasi) adalah syirkah musahamah, 

artinya syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para 

anggotanya. Karena itu syirkah ini adalah syirkah amwal (badan kumpulan modal) 

bukan syirkah asykhas (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang 

tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Isa, koperasi 

boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil 

usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung 

riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.57  

Hasan menemukan adanya kesesuaian dengan etika Islam dan menyatakan 

wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan 

kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalanghalangi 

perkembangan koperasi itu.58 Menurut Abdurrahman Ahmad, penulis dari Timur 

Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi dan beliau 

mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi.59 Alasan pengharaman 

koperasi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-Jam’iyah al-

Ta’awuniyah, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang 
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tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya 

persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap 

akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian keuntungan 

koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. 

Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk 

kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan 

atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah 

didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan 

persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya 

bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk 

mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis. Pendapat ini 

didukung oleh An-Nabhani dengan alasan; kesepakatan dalam koperasi 

sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, 

koperasi dari segi asasnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai 

badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut 

modal atau kerja.60  

Alasan pengharaman ini merupakan hasil ijithad yang bersifat dzan dan hal 

itu juga tidak seluruhnya tepat karena di Indonesia, anggota koperasi tidak hanya 

diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia 

dianjurkan untuk berkoperasi. Selain itu penarikan kesimpulan bahwa dalam 

usaha koperasi secara klasik atau dalam tradisi Islam tidak mengenal pembagian 

keuntungan atas dasar pembelian dan penjualan (anggota di koperasinya) yang 
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kemudian dijadikan dasar penolakan terhadap koperasi, namun kesimpulan ini 

tidak ditandai oleh adanya ijma’ (konsensus) ulama terhadapnya.61 Namun 

penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum 

diterima karena pertama, konstitusi meyakini bahwa ada tiga bangun usaha di 

Indonesia yaitu koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru. Kedua, sumber-sumber 

ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiprah di mana saja, tidak 

hanya di koperasi dan ketiga sejak semula koperasi memerlukan kesukarelaan 

sedangkan keempat koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit 

bagi rakyat untuk berkoperasi.  

Selain melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat 

dipertimbangkan melalui kaidah Ushul al Fiqh, dimana hukum Islam mengijinkan 

kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip istislah atau 

al mashlaha. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan 

bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi 

koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan 

rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip istislah dipenuhi oleh 

koperasi. 

Berdasarkan prinsip istihsan (metode preferensi), koperasi dapat dilihat 

dar isegi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan 

koperasi sebagai sistim ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding 

kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pada tingkat mikro berarti melihat 
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terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan 

pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan 

anggota dan prinsip solidaritas. Dari semua yang di jelaskan di atas memberikan 

jalan ke arah istimbath (penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang tidak 

lagi mewajibkan atau mengharamkan bolehnya berkoperasi. Berdasarkan hasil 

istimbath dengan menggunakan ijtihad, maka kembali kepada sifat koperasi 

sebagai praktek muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang 

berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah 

dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat. 

 

B. Deskripsi Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari 

perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.62 Beberapa ahli 

mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan 

kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari 

perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan 

syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep 

yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut 

mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory 
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judgement), benar atau salah tetap harus diterima.63 Definisi yang lebih lengkap 

harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan 

hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu 

ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari 

nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus 

dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan 

keputusan yang dibingkai syariah. 

a. Menurut Muhammad Abdul Manan Islamic economics is a social science 

which studies the economics problems of a people imbued with the values 

of Islam.64 Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.  

b. M. Umer Chapra yang dikutip Nasution dkk, Islamic economics was 

defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being 

through an allocation and distribution of scarce resources that is in 

confinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual 

freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. 

Jadi, Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang 

membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang 

mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu 
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atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan.65 

c.  Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, 

merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif 

dalam masyarakat muslim modern.66  

Definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap 

menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang 

dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari 

perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan 

dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan 

manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya 

terhadap Tuhan dan masyarakat (Islamic economics is the knowledge and 

application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the 

acquition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to 

human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the 

society).67  

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan 

"pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan 

menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber 

ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan 

tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (injunctions) dan 

                                                
65 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif  Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 16. 
66 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan 

Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28 
67 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam …, h. 8 



52 

 

peraturan (rules) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Pengertian "memberikan 

kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin 

dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung 

jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggungjawab tidak 

hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja tapi juga menyangkut peran 

pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk 

zakat dan pajak. Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu 

ekonomi Islam dengan sistim ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan 

suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. 

Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan 

berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.  

Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda 

dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistim ekonomi Islam yang merupakan 

bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistim ekonomi Islam merupakan suatu 

keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk 

mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistim ekonomi 

Islam merupakan salah satu aspek dalam sistim nilai Islam yang integral dan 

komprehensif. Suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara 

ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial 

yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi 

konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (value) dalam analisa 

ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang 
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bebas nilai (value free). Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan 

manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber 

utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.68 Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. 

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

Pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi 

terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, 

Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip 

tauhid, rubbiyyah, khilafah, dan tazkiyah.69 Mahmud Muhammad Bablily 

menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, 

yaitu: al-ukhuwwa (persaudaraan), al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi 

nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa).70 

Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam Islamic Social Framework 

sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistim ekonomi Islam didasarkan 

pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) trusteeship of man (perwalian manusia); 

(2) co-operation (kerja sama); (3) limite private property (pemilikan pribadi yang 

terbatas); dan (4) state enterprise (perusahaan negara).71  

                                                
68 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam …, h. 8-10 
69 Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia 

Terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37-38 
70 Mahmud Muhammad Bablily, Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian 

Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15 
71 Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia …., h. 38 
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Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, 

dalam bukunya, Constributions to Islamic Economic Theory sebagaimana dikutip 

Muslim H. Kara. Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: 

(1) the principle of tawheed and brotherhood (prinsip tauhid dan persaudaraan), 

(2) the principle of work and productivity (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) 

the principle of distributional equity (prinsip pemerataan dalam distribusi).72 

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 

lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad 

(hasil).73 Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi 

Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:74  

a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai 

pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus 

memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi 

guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri 

sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpentirig adalah bahwa 

kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.  

b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, 

termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, 

kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan 

kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak 

sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.  

                                                
72 Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia …., h. 38 
73 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h. 17 
74 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, (Jakarta: Alvabet, 2003), h. 13. 
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c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. 

Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, 

pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan 

Allah SWT dalam Q.S. An Nisa ayat 29 sebagai berikut: 

  

   

  

    

      

    

        

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.75 
 

d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif 

yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistim ekonomi Islam 

menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa 

orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistim ekonomi kapitalis, di 

mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, 

tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.  

e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya 

direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Demikian juga 

berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan 

industri tidak boleh dikuasai oleh individu. 

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

83 
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f. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti 

diuraikan dalam Q.S. AL baqarah ayat 281 sebagai berikut: 

  

     

     

        

Terjemahnya: 

Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu 

kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi 

balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka 

sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).76 
 

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, 

perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua 

bentuk diskriminasi dan penindasan.  

g. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) 

diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian 

kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), 

yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. 

Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah 

persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), 

termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan 

permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from 

transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih 

investasi  

h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk 

pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan 

                                                
76 Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya …., h. 47 
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perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara 

bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. 

Dari banyak ayat al-Qur'an yang sebagian telah disebutkan di muka dapat 

ditarik beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:  

a. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk 

memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai 

khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya. 

b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan 

hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat 

Allah. Allah jugalah pemilik mutlak alas semua ciptaan-Nya.  

c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya.  

d. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif). 

e. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang 

haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.  

f. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.  

g. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan 

bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.  

h. Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi 

diratakan, dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan 

yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa 

anjuran berbagai macam shadaqah.  

i. Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak hanya ditimbun 

tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan diperkembangkan secara 

sah.  

j. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan 

melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha 

hendaklah dalam batas yang dibenarkan syara'.  

k. Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan, jangan kurang tetapi 

secukupnya.  

l. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha 

memenuhi kebutuhan ditegakkan.  

m. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.  

n. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha 

memperoleh kecukupan kebutuhan hidup.  

o. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan 

ekonomi menuju tercapainya tujuan, terwujudnya keadilan sosial.77 

 

3. Sistim Ekonomi Islam 

                                                
77 Achmad Ramzy Tadjoedin, dkk, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Tiara 

Waca, 1992), h. 13-14 
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Sistim didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling 

berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan 

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman 

semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistim ekonomi merupakan 

organisasi yang terdiri dan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan ekonomi.78 Lalu apa yang disebut sistim ekonomi Islam? Secara 

sederhana kita bisa mengatakan, sistim ekonomi Islam adalah suatu sistim 

ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari 

keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. 

Nilai-nilai sistim ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan 

ajaran Islam yang komprehensif. Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistim 

ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistim ekonomi kapitalis yang 

didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistim ekonomi 

sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, 

sistim ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistim tersebut, namun 

dalam banyak hal sistim ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistim 

tersebut. Sistim ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan 

sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.79  

Terdapat beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari 

karakteristik ekonomi Islam: 

a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis 

(memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis 

                                                
78 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 2 
79 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi …, h. 2 
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(memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak 

bertentangan dengan metode ekonomi Islam.  

b. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori 

ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.  

c. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi 

perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. 

Karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga 

asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam 

Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).80 Pada dasarnya 

sistim ekonomi Islam berbeda dari sistim-sistim ekonomi kapitalis dan sosialis; 

dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di 

antara kedua ekstrim tersebut. Sistim ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan 

yang ada pada sistim ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada 

kelemahan yang terdapat pada kedua sistim tersebut. Hubungan antara individu 

dalam sistim ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan 

kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk 

tujuan tersebut, sistim ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu 

kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka 

juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa 

bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai 

                                                
80 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 2 
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keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam 

usahanya untuk hidup.81  

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis 

yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan 

menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang 

komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka 

seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan 

sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. 

Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota 

masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. 

Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan 

diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah 

tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan 

kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan 

bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. 

Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi 

ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi 

ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja 

senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat. 

4. Ciri-ciri Ekonomi Islam 

                                                
81 Fazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid Ī 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 10 
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Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip 

tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri 

ekonomi Islam:  

a. Pemilikan 

Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang 

berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat 

manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat 

laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya 

ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan 

keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. 

Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk 

merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, 

mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan 

titipan dari Allah SWT. Pemilikan ini, meskipun relatif, membawa 

kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, 

untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini, harus 

diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan 

ini, meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada instustusi Islam 

untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian 

menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapapun juga.  

b. Dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil 

bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi.  
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Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin 

kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik 

memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak 

diperkenankan. Sama halnya jika kita meminjam uang ke bank kita 

harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan 

untuk perusahaan sendiri, dengan dalih "cost of money" ia 

memperhitungkan bunga. Karena diperkenankan memiliki sesuatu 

sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan 

sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di pasar. Ini tidak diridhoi 

Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar 

tercipta pendapatan baru bagi kalangan masyarakat.  

c. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik.  

Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau 

amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dan sekian 

banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah itu adalah sadaqah 

baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu. Juga membantu 

perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan 

perusahaannya. "small bussinesss service" ini sudah dilaksanakan oleh 

beberapa perusahaan besar yang berkewajiban mempergunakan 5% 

dari keuntungannya guna menolong mereka. 

d. Thaharah atau sesuci, kebersihan.  

Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, 

perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan 
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memerlukan, sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia 

bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau 

pembuangannya ini sembarangan, maka timbullah kerusakan 

lingkungan. Contoh kecil adalah kencing di bawah pohon atau di 

dalam lubang yang dilarang dalam Islam.  

e. Produk barang dan jasa harus halal.  

Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya 

harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya 

terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat 

dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk 

membiayai yang halal.  

f. Keseimbangan.  

Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan 

waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus 

mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan 

kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh 

kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, 

tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. la harus 

minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan salat.  

g. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga.  

Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan 

kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil 

yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan 
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lebih baik dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini 

bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.82  

h. Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi 

kering. 

Mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan 

menderita. Jaga juga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak 

ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja. 

i. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, 

bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas.  

Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi 

kesempatan kerja bagi orang lain. la bekerja baik diserta rasa 

bersyukur atas perolehannya serta mencari ridhio illahi.  

j. Kejujuran dan tepat janji.  

Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik 

berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati 

janjinya.  

k. Kelancaran pembangunan. 

Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan 

dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan 

untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan. 

Manusia dilarang berkeliaran di muka bumi baik di darat maupun di 

lautan untuk membuat kejahatan dan kerusakan di manamana. 

                                                
82 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4. 
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Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil tangan-tangan mereka 

sendiri yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat 

baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa 

berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang 

siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.83 

 

C. Alur Pikir 

Studi Persepsi Anggota Koperasi terhadap Sistim Riba yang Ditetapkan Koperasi 

Pegawai Negeri (Kpn) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan 

untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti 

melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang 

dibahas dan spesifikasi kajiannya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung 

temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah 

                                                
83 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan …, h. 6-9 
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dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Saifullah (2009) melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah BMT Nuansa 

Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa berkenaan dengan akad yang digunakan 

oleh KJKS BMT NU sudah mengalami pembaharuan sistim dan model 

transaksi sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai 

dengan prinsip akad dalam hukum Islam. Sedangkan sistim bagi hasil dalam 

prakteknya tidak mengandung unsur garar, maisir (spekulasi) dan riba (baik 

riba qard maupun riba nasi’ah) dan unsur-unsur yang bertentangan dengan 

syari’at Islam. Di samping itu di dalam struktur KJKS BMT NU terdapat 

dewan syara’ yang mengawasi produkproduk KJKS BMT NU dari segi 

keabsahannya dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian Saifullah dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Saifullah lebih menyoroti 

sistim transaksi yang dilakukan, sementara penulis lebih menyoroti dana 

kredit dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Rutrid Sidiq M. (2014) melakukan penelitian dengan judul: Peran Koperasi 

Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat 

Kemiskinan di Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan 

Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi 

Tingkat Kemiskinan di Makassar belum maksimal. Problema yang dihadapi 

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang berbasis syariah 
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dan bantuan modal dari pemerintah dan non pemerintah. Langkah-langkah 

untuk mengatasinya adalah pemerintah memantau perkembangan koperasi 

dalam memberikan bantuan dana serta menumbuhkan kepercayaan kepada 

masyarakat mengenai koperasi yang berbasis syariah. Perbedaan penelitian 

Sidiq dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Sidiq lebih 

menyoroti upaya koperasi dalam mengurangi kemiskinan, sementara penulis 

lebih menyoroti distribusi dana kredit dalam perspektif ekonomi Islam. 

3. Pajar Rahmatuloh (2015), melakukan penelitian dengan judul: Akad 

Murabahah dan Implementasinya pada Syariah Dihubungkan dengan 

Kebolehan Praktek Murabahah Menurut Para Ulama. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa penerapan konsep murabahah pada Bank Syariah 

 dihubungkan dengan pandangan ulama  mengalami beberapa 

modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal 

dengan murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ’. Kedudukan hukum praktik  

murâbahah li al-âmir bi al-Syira’ ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada 

yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. 

Penerapan murabahah dalam praktik bank syariah terbagi kedalam tiga  tipe. 

Tipe pertama,  konsisten terhadap fiqih muamalah, tipe kedua mirip dengan 

tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung 

dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank 

langsung kepada penjual pertama/supplier. Tipe Ketiga paling banyak 

dipraktekkan oleh bank syariah, yaitu  Bank melakukan 

 perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan 
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(akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan 

dibelinya. Perbedaan penelitian Rahmatuloh dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah penelitian Rahmatuloh lebih menyoroti perbandingan 

pendapat ulama terkait murabahah, sementara penulis lebih menyoroti 

distribusi dana kredit dalam perspektif ekonomi Islam. 

4. Sumiati (2016) melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Pelaksanaan Akad Almudarabah al-Mutlaqah dalam produk 

penghimpunan dana BMT amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad mudrabah 

Al-Muṭlaqah sudah sesuai dengan syariah Islam, yaitu tidak menerapkan 

sistim bungan akan tetapi bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. Serta mensyaratkan keapada nasabah yang akan menjadi anggota baru 

seperti pengisian formulir yang di dalamnya terdapan ketentuan-ketentuan 

yang dituangkan dalam pasal perjanjian untuk kedua belah pihak yang 

bersangkutan dan nasabah harus dinilai telah cakap hukum. Perbedaan 

penelitian Sumiati dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian 

Sumiati lebih menyoroti prosedur serta kesepakatan dalam akad mudarabah, 

sementara penulis lebih menyoroti distribusi dana kredit dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

5. Syarifah Muthmainnah (2017) melakuikan penelitian dengan judul: Sistim 

Pengembalian Hutang pada Koperasi Ditinjau Menurut Konsep Al-Qard 

(Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, 
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penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Muamalah ini adalah setiap 

pengembalian pinjaman, pihak koperasi akan mengambil 10% tambahan nilai 

dari pinjaman pokok, yang akan dipotong langsung dari gaji para pegawai itu 

sendiri dengan jangka waktu 10 bulan masa pengembalian. Sistim praktik 

pinjaman yang digunakan oleh KPN muamalah adalah pengembalian beserta 

tambahan dari pinjaman pokok (bunga), yang mana konsep bunga adalah 

praktik keuangan yang berbasasis konvesional. Kedua, Praktik yang 

dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah tidak sesuai 

dengan al-qarḍ, arena masih menggunakan praktik bunga yang dianut oleh 

bank konvesional. Perbedaan penelitian Muthmainnah dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian Muthmainnah lebih menyoroti aspek 

prosedur serta kesepakatan dalam sistim pengembalian hutang, sementara 

penulis lebih menyoroti distribusi dana kredit ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya identik dengan judul 

yang diteliti oleh penulis. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan 

duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian yang disebutkan di atas 

hanya memiliki keidentikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni 

membahas tentang koperasi. Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebab penelitian/ latar belakang, 

kajian teori, lokasi dan waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta sumber data 

penelitian.  

 


